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MYTOLOGICKÉ POZADÍ ZALOŽENÍ ŘÍMA. 
MYTHOLOGIA PERENNIS

- ÚVAHY O VĚČNÉ MYTOLOGII1

Jan Janoušek

Abstract:
Mythology is not just a tangle of  mythological stories that provide inspiration for human arti-

stic activities, but it also represents a specific way of  seeing human reality, both individual and social 
existences. The serious side of  mythology is its impact on the assessment of  human existence space. 
This factor was, in the way of  Etruscan traditions, applied to the real and sacred space layout of  the 
eternal city of  Rome. This fact was mainly demonstrated in the founding act by Romulus and through 
spiritually-political re-founding by the first emperor Octavian Augustus.

Keywords: 
Mythology, space, temple, city, augur

1. Mytologická skutečnost

V Platónově Faidónovi2 se mj. dočítáme, jak Sókratés tváří v tvář smrti 
objasňuje Kebetovi, proč se pustil do básnické, poietické činnosti: „Čas-
to ke mně chodil za doby mého života tentýž sen, ukazoval se pokaždé 

v jiné podobě, ale mluvil totéž: „Sókrate, dělej musické dílo a to budiž tvá „práce“!“ 
A já jsem si myslil, že mi dává rozkaz a pobídku k tomu, co jsem právě dělal, totiž mu-
sické dílo, neboť filosofie jest, myslil jsem si, největší musické umění, a já to dělám. Ale 
nyní, když byl proveden ten soud a slavnost byla překážkou mé popravy, napadlo mě, 
že snad ten sen mi poroučí dělati musické dílo v obyčejném smyslu, a pomyslil jsem si, 
že je-li tomu tak, nesmím neuposlechnout a musím to dělat… A tak jsem tedy nejprve 
složil zpěv na toho boha, jehož byl v tu dobu svátek, a po uctění boha jsem si pomyslil, 
že básník má, chce-li být básníkem, skládati vyprávění vymyšlená…, a proto jsem se dal 
do bájí Aisopových… a z těch jsem zbásnil ty, na které jsem nejprve přišel.“

1 Studie vznikla v rámci plnění vědecko-výzkumných aktivit projektu OP VK 2.3 „Historizace 
střední Evropy” (CZ.1.07/2.3.00/20.0031), jehož nositelem je Slezská univerzita v Opavě.

2 PLATÓN: Faidón. Praha 2013, s. 18. Přel. F. NOVOTNÝ.
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Velký filosof  se tehdy mýlil hned dvakrát. Za prvé, jak sám tušil, jeho oblíbená 
disciplína – filosofie, se neprokázala být múzickým uměním. Za druhé: to, co nazval 
„skládáním vymyšlených příběhů“ – řecky poiein mýthús, neznamená danou látku formál-
ně zpracovat, nýbrž znamená to tvořit, ponořit se do toku tvůrčího procesu. Sókratovi 
jeho vidění (enypnion) naznačovalo, že sama filosofie nestačí na to, aby se člověk dobral 
dokonalého poznání.  Je k tomu třeba cestu logu doplnit cestou mýtu. Jeho nejslavnější 
žák Platón si této skutečnosti byl vědom, a tak tam, kde končily možnosti filosofické 
dialektiky, zapojil ilustrativní a explikativní mýty, jež měly formou sugestivního obrazu 
umožnit čtenáři jeho díla pochopit jeho sdělení v celé hloubce. Stačí odvolat se na mýty 
o Erovi, Atlantidě, jeskyni a zvláště na jeho, dle mého soudu, nejkrásnější mýtus z dia-
logu Symposion, který vložil do úst lékaři Pausaniovi: o milencích jako dvou polovinách 
původně jednoho těla, jež se ve světě působením Eróta hledají.

Jak máme rozumět řeckému slovu mýthos? A co je to vlastně mýthologia? Dnes se 
často setkáváme s názorem, že mýtos reprezentuje jakési předvědecké poučení určitého 
etnického společenství o věcech podstatných, kdežto fáze společenské reflexe, ozna-
čovaná pojmem λόγος, představuje pokus o racionální výklad těchto podstatných věcí.

Oba výrazy znamenají v řečtině řeč, liší se však ve svých významových nuancích. 
Zatímco sloveso legein znamená prostě říkat, mluvit, sloveso mýtheomai znamená spíše 
mluvit upřímně, důvěrně. Jeho vzájemnost vzhledem k posluchači je naznačena i me-
diálním tvarem. První výraz souvisí s latinským lego, jehož základní význam je podobně 
jako v řečtině „sbírat, vybírat“, druhý má ve své etymologii blízko k indoevropskému 
kořenu muHdh,3 z něhož se odvozuje jak gótské mausti (toužit), tak naše myslit. Tyto 
první indicie nás navádějí k tomu, abychom interpretovali mýtos jako důvěrnou řeč.

Maďarský klasický filolog a religionista Karl Kerényi se v práci Věda o mytolo-
gii,4 na níž spolupracoval s významným hlubinným psychologem C. G. Jungem, pokusil 
o definici, ba lépe řečeno o vymezení pojmu mýtu a mythologie. Při tom naráží na me-
todologickou potíž, o níž se zmiňuje i v úvodu ke své Mytologii Řeků:5 mýtos přestává 
žít, není-li vyprávěn, jen tehdy dosahuje svého sdílení. Dále je mýtos podstatně svázán 
s jistým společenstvím a vyjadřuje se jeho jazykem, svázaným s konkrétní dějinnou 
a kulturní situací. To ovšem neznamená, že je pro nás nepřístupný. Jen se ho musíme 
naučit opět vyprávět a naslouchat mu. Oba tyto póly jsou důležité.

„Zvláštní druh látky ovlivňuje toto mytologické umění (tj. mýthologia) – jedná se 
o nesmrtelné tradiční vrcholky materiálu obsaženého v pohádkách o bozích a bohům 
podobných bytostech… nejlepší řecký výraz pro ně je „mytologéma“ – jsou to pohád-
ky proslulé, ale nikoli nepřístupné k dalšímu přetváření. Mytologie je pohybem této látky; 
je to něco pevného, a přece pohyblivého, podstatného, nikoli statického, poněvadž je 
schopno proměny.“6

Aby tento svůj koncept objasnil, Kerényi srovnává mythologické sdělení s hu-
debním:7 „V mytologii je tvoření obrazné, plyne v ní proud mytologických obrazů. Ale 
toto plynutí je zároveň rozvíjením. Mytologémata, pevně zachycená ve formě posvát-

3 PANCZOVÁ, Helena: Grécko – slovenský slovník. Bratislava 2012, s. 840.
4 KERÉNYI, Karl - JUNG, Carl Gustav: Věda o mytologii. Brno 1993.
5 KERÉNYI, Karl: Mytologie Řeků I. Praha 1996, s. 11.
6 KERÉNYI, Karl - JUNG, Carl Gustav: Věda o mytologii. Brno 1993, s. 9.
7 TAMTÉŽ.
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ných tradic, jsou nadále svou podstatou uměleckými výtvory. Totéž základní téma lze 
rozvíjet buď souběžně, nebo posloupně, stejně jako variace na hudební téma… Jeho 
právo na existenci není dáno pouze výkladem a vysvětlením, ale především tím, že je 
necháme takové, jaké je, a dopřejeme mu, aby vyjevilo svůj vlastní význam.“ A o něco 
dále: „Správný postoj k mytologii vyplývá z kombinace jejího obrazového, významové-
ho a hudebního aspektu. Znamená to nechat hovořit samotná mytologémata a pro-
stě naslouchat.“8

Za základní omyl považuje Kerényi názor, že většina mýtů je aitiologických, tj. 
vysvětlujících vznik určitých posvátných úkonů, společenských institucí, měst, zvyků 
atd. Mytologémata jsou podle něho spíše evokací prvotní (autentické) reality, a tepr-
ve sekundárně verifikují reality žité jistým společenstvím. Mytologie je tedy jakýmsi 
obrazným jazykem, který se může vyjadřovat prostým či vázaným slovem, výtvarnou 
formou, hudbou, tancem, tím vším najednou nebo selektivně. V každém případě není 
látka mytologie vymyšlena, nýbrž se prezentuje, odkrývá se – je neskrytostí a - létheiá, 
nezapomenutelnou pamětí lidstva.

„Mytologie je živnou půdou a klade základy. Neodpovídá na otázku „proč“, 
ale „odkud“. V řečtině můžeme tento rozdíl vyjádřit velmi pěkně. Mytologie neudává 
ve skutečnosti „příčiny“ (αίτία). Dělá to (tedy je „etiologická“), jak nás učí Aristotelés 
(Metafysika, Λ 2, 1013a), pouze v případě, že příčiny jsou άρχαί - počátky prvních prin-
cipů. Pro nejranější řecké filosofy byly άρχαί například voda, oheň nebo to, co nazývali 
άπειρον – Nekonečno. Tedy ne pouhé „příčiny“, ale spíše primární substance nebo 
primární stavy, které nikdy nestárnou, nelze je přesáhnout a vše z nich pochází. Totéž 
platí pro mytologické události. Tvoří základ či základy světa, ježto na nich všechno 
spočívá. Jsou to άρχαί, k nimž se vrací vše jednotlivé a zvláštní. Vše je v nich vytvo-
řeno, zatímco ony samy nikdy nestárnou; jsou nevyčerpatelné, nepřekonatelné, trvají 
v nadčasové prvotnosti – v minulosti, jejíž věčně se opakující znovuzrození dokázala, 
že nikdy nezahyne.“9

Při mytologické evokaci prvotní skutečnosti mluví Kerényi o „Begründung“, tj. 
mytologickém založení. Takové založení může v užším slova smyslu reprezentovat na-
příklad explikaci mytologématu o založení města (nebo strukturaci jakéhokoli posvát-
ného prostoru, např. obětiště, chrámu, pohřebiště apod.) nebo rozvíjení specifického 
obrazu nadaného prvotním nábojem: obraz panenské bohyně, prvotní matky, božské-
ho dítěte, proměny živého v „neživé“ a vice versa, hrdinu a jeho činy, prvotní kosmolo-
gickou událost atd. Explikace mytologématu může být akční – drama, epická sekvence, 
nebo lyrickým obrazem – epifanie božstva v Sapfině básni Motlitba na Afroditu či je-
den moment dramatu, zachycený v obrazu – sousoší Laookón, scény gigantomachie 
na chrámových vlysech či Berniniho sousoší Apollón a Dafné, Únos Proserpiny, Na-
nebevstoupení a jeho variace stejně jako katabasis do nitra země (podsvětí, peklo, šeól). 

Je třeba zdůraznit, že podobně jako není mýtus ve své podstatě aitiologický, není 
ani symbolický. Symboly, např. svastika, stylizace fází měsíce nebo jistý předmět – např. 
srp, meč, rádlo, mohou pouze na mýthos odkazovat. To v žádném případě neoslabuje 
jejich úlohu v evokaci posvátného procesu – tak pohanské i křesťanské chrámy jsou 

8 TAMTÉŽ, s. 10.
9 KERÉNYI, Karl - JUNG, Carl Gustav: Věda o mytologii. Brno 1993, s 13.
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plné takových symbolů (měsíc, slunce, stylizovaná hora, pramen, kříž, hvězda, emble-
matická zvířata). Také posvátné procesy – liturgie, oběti, mše, pracují se sekvencemi 
symbolů rozehrávajících prvotní události a samy základy víry – obětování s pomocí 
komponentů posvátné hostiny (άγάπη), symbolické „přehrání“ posvátného dramatu – 
deiknymena a drómena v Eleusíně nebo znovuzrození božského dítěte – Ježíše v byzant-
ské liturgii Jana Zlatoústého – vanutí ducha svatého skrze stylizovanou hvězdu.

Dnešní doba je, jako ostatně v mnoha bodech vlastní reflexe a jejích symptomů, 
značně rozpolcená. Na jedné straně mýty a jejich kontext potlačuje – prvotní princi-
py, posvátné základy lidského společenství, přestávají být sdělné a člověk se orientuje 
na ryzí utilitaritu svého života – matérii v širším slova smyslu – zisk a z něj plynoucí 
požitky a moc, a tuto moc opět využívá k zisku a požitkům čili klasický circulus vitiosus, 
na straně druhé jsme svědky usilovného hledání posvátné fundace života a jeho aspektů 
v literatuře (Harry Potter, Pán prstenů, Eragon, mytologizující skandinávské detektivky, 
romány M. Urbana, M. Ajvaze, z nedávné doby Altschulova metoda atd.). 

Negativním efektem plynoucím ze současné neukotvenosti je mj. fenomén pro-
dukce falešných mýtů, s různými záměry kolportovanými do společenského ovzduší. 
Jejich výrobci jsou zejména masové sdělovací prostředky.

Spisovatel Milan Kundera zvolil pro tento proces ve svém románu Nesmrtel-
nost geniálně pojem imagologie. Místo prezentace skutečných faktů se vytváří zhoubné 
pletivo náhradních obrazů, jež poté, masově kolportovány, vytvářejí jakousi sekundár-
ní, bohužel takřka obecně uznávanou strukturu informací. Tato imagologie zasahuje 
všechny oblasti současného života: profily známých osobností, prezentaci a výklad me-
zilidských vztahů, politických fenoménů, stylizaci a hodnocení událostí atp. Nejvýraz-
něji se projevuje v tzv. bulváru a v reklamě.

Také známý francouzský filosof  Roland Barthes si ve svém dílku Mytologie10 
vzal na paškál různé jevy jeho současnosti, které postupně odhaloval seriálem krátkých 
vtipných causerií od roku 1954 v časopise Les lettres nouvelles a později je souborně vydal 
spolu s teoretickou úvahou Mýtus jako sémiologický systém. Dlužno říci, že v cha-
rakteristice mýtu zůstal Barthes pozadu za svou jasnozřivostí a vtipem pozorovatele 
střípků mozaiky každodenního života a jeho odrazu v médiích. Tak mýtus podle něj 
„krade“ promluvu původnímu jazykovému systému, provádí jakousi významovou re-
dukci a jako produkt sekundárního sémiologického systému (zahrnujícího označující – 
signifiant, označované -signifié a koncept) se stává pouhým označujícím výrazem, jenž se 
prezentuje jako komplexní výklad skutečnosti, jakýsi surogát, vystupující sebevědomě 
takříkajíc an sich. Netřeba zdůrazňovat, že filosof  velmi dobře vystihl podstatu onoho 
kunderovského „imaga“ a nepravého mýtu jako takového.

Je ovšem obdivuhodné, s jakou bystrostí odhaluje Barthes konstitutivní rysy 
těchto masově prezentovaných podvodníků. Jeho prezentace různých typických jevů 
reklamy je dodnes aktuální a neztrácí nic ze své svěžesti.  Pro ilustraci uvádím citace 
z jeho článků Prací prášky a detergenty11 (Myt., s. 35), Reklama na hloubku12 (s. 65) 
a Ornamentální kuchyně13 (s. 77 n.). V prvním z nich – ve velkém tématu reklam, jímž 

10 BARTHES, Roland: Mytologie. Praha 2004. Přel. J. FULKA.
11 TAMTÉŽ, s. 35.
12 TAMTÉŽ, s. 65.
13 TAMTÉŽ, s. 77.
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bezpochyby prací prášky jsou, upozorňuje na konstitutivní prvky reklamní strategie: 
„Prášky jsou … oddělujícími substancemi; jejich ideální úlohou je osvobodit předmět 
od příležitostné nedokonalosti: špína je zde „vyháněna“ a ne zabíjena. V rámci imagi-
nace kolem prostředku Omo je špína zlomyslným černým šotkem, který horempádem 
prchá z krásného čistého prádla – stačí jen pohrozit božím soudem ze strany Omo.“

„Persil kupříkladu zakládá svou prestiž na očividnosti výsledku: ješitnost a soci-
ální fikce se rozpohybuje tím, že se ke srovnání předloží dva předměty, z nichž jeden 
je bělejší než druhý. Reklama na Omo také upozorňuje na účinek produktu (děje se tak 
ostatně v podobě superlativu), ale především odhaluje proces jeho působení; zatahuje 
tím spotřebitele na jakousi prožitkovou formu této substance, činí je spojencem proce-
su působení, a ne již pouze někým, kde těží z výsledku: matérie je zde nadána stavovými 
hodnotami.“

„Pokud jde o pěnu … … zavdává podnět k předpokladu, že v substanci, z níž 
vychází, se nalézá jakýsi bujný zárodek, zdravá a mocná podstata, velké bohatství aktiv-
ních prvků vtěsnaných do malého původního objemu; a konečně u spotřebitele vzbu-
zuje představu vzdušné hmoty, současně lehkého i vertikálního kontaktu, po němž ná-
sleduje cosi jako štěstí, a to jak v oblasti chuti (husí játra, dezerty, víno), tak v oblasti 
odívání (mušelín, tyl) i v oblasti mýdel (koupající se filmová hvězda). Pěna může být 
dokonce znakem jisté spirituality… … může vylepšit molekulární řád tkaniny, aniž jej 
naruší.“

V reklamě na prací prášek máme před sebou parodii na klasický mýtos o obnově 
světového řádu – reditus orbis. Děje se zde jakýsi zázrak znovuzrození pomocí kouzel-
ného prostředku a zároveň se z jeho plnosti – abundantia dosahuje nejen obnovy, ale 
i výsledku kvalitativně překonávajícího původní ontologické východisko – prádlo je 
bělejší než bylo, jeho struktura byla obnovena na kvalitativně vyšší úrovni. Je-li reklama 
na prací prostředek kosmogonickou obnovou, pak reklama na „hloubku“ je jakousi 
specifickou „katabasi“ a vegetační obnovou jsoucna pomocí konstitutivních prvků – 
archai:14„I každá reklama na čisticí prostředky je založena na jakémsi epickém zobrazení 
intimity. Drobné vědecké úvody, určené k tomu, aby dotyčný výrobek v reklamě uvedly, 
hlásají, že tento produkt čistí do hloubky, zbavuje do hloubky, vyživuje do hloubky, 
zkrátka proniká pod povrch, ať to stojí, co to stojí. Pokožka se bez obtíží nabízí jako 
něco, co je poplatné svým hlubokým kořenům, tomu, co některé produkty pojmenová-
vají jako základní regenerační vrstvu…“

„Představa hloubky je tedy obecná a nenajdeme reklamu, v níž by nebyla pří-
tomna. … … skutečným dramatem celé této malé reklamní psychoanalýzy je konflikt 
dvou nepřátelských substancí, které se jemně handrkují o pronikání „šťáv“ a „princi-
pů“ do hlubinné vrstvy. Těmito dvěma substancemi jsou voda a tuk. Obě jsou morálně 
nejednoznačné: voda je blahodárná, protože všichni dobře vědí, že zestárlá pokožka je 
suchá a že mladistvá je svěží a čistá (jde o svěží vlhkost, říká dotyčný produkt); pevnost, 
hladkost, všechny pozitivní hodnoty tělesné substance jsou spontánně pociťovány jako 
něco, co je způsobováno vodou, co je nasáklé jako namočené prádlo, co je ustaveno 
v onom ideálním stavu čirosti, čistoty a svěžesti, k němuž voda všeobecně poskytuje 
klíč.“

14  BARTHES, Roland: Mytologie. Praha 2004, s. 35.
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„Tuk … nepochybně zvýrazňuje představu výživy, je však jistější vychvalovat 
jej coby nosný prvek, šťastné mazivo, přivádějící vodu do nitra hlubinných vrstev po-
kožky … Všechny reklamy na kosmetické výrobky tedy připravují zázračné splynutí 
neslučitelných tekutin…“

V eseji Ornamentální kuchyně pak Barthes evokuje vizi specifického ornamen-
tálního ráje, uspořádaného takřka „božskou“ inspirací. Pohled na něj je smyslovým 
požitkem ale i mystickým „vnořením“ sui generis: „Časopis Elle (opravdová mytologic-
ká pokladnice) nám téměř každý týden ukazuje krásnou barevnou fotografii dokonale 
upraveného jídla: dozlatova upečené koroptvičky prošpikované třešněmi, narůžovělé 
kuře v aspiku, zapékané raky s rudými krunýři, šťavnatou žemlovku ozdobenou vzor-
ky kompotovaného ovoce, barvami hýřící piškotové dortíky atd. … kuchyně, jak ji 
reprezentuje Elle, je kuchyní čistě zrakovou… … Úhlednost však především připravuje 
a podporuje jeden z hlavních výdobytků vytříbené kuchyně: ornamentálnost.“

„Ornamentace postupuje po dvou protichůdných cestách, jejichž dialektické 
smíření si záhy ukážeme: na jedné straně prchá před přirozeností díky jakési delirantně 
barokní výzdobě (krevety prošpikované citronem, kuře přibarvené na růžovo, grape-
fruity podávané za tepla), a na straně druhé se pokouší tuto přirozenost obnovit pra-
podivnou strojeností (sněhobílé houbičky a cesmínové lístky rozmístěné na vánočním 
dortu, račí hlavy vykukující ze složitě připravené bešamelové omáčky, která zakrývá 
jejich tělo).“

„Tato ornamentální kuchyně je ve skutečnosti podepřena jistou veskrze mytic-
kou ekonomií. Jedná se explicitně o kuchyni vysněnou, jak ostatně dokládají fotogra-
fie, jež v Elle nacházíme a které zachycují jídla pouze v nadhledu jako současně blízký 
i nedosažitelný předmět, jehož konzumace se může velice dobře vyčerpat pouhým po-
hledem. Jedná se o kuchyni vývěskovou a zcela magickou … Elle si dává dobrý pozor, 
aby neposkytoval nějaké úsporné vaření, a to právě proto, že se obrací k veřejnosti tvo-
řené vpravdě lidovými vrstvami… … Čtenářstvo časopisu Elle má nárok jen na jakousi 
pohádku…“

Pohádka se od mýtu liší tím, že mj. potlačuje symbolické rysy původních pod-
statných sdělení na úkor výrazných narativních prvků. Podobně napodobenina mýtu 
(v našem případě reklama) soustředí pozornost recipienta na dominantní představu 
a její konstitutivní prvky. Taková představa je víceméně zbavena obsahu a ulpívá na po-
vrchovosti sdělení. Mýtus a  mytologéma odkazují k bytostným prvkům skutečnosti 
a jsou schopny znovu rozehrávat jejich tvůrčí drama.

2. Mytologický prostor

Vraťme se však k mýtu skutečnému, autentickému, živému. Takovým živým 
mýtem bylo pro Římany založení jejich „Města“. Tento akt proběhnul in illo tempore, 
tj. v onom čase, který přerůstá horizont času historického a stanoví základní akt sub 
specie aeternitatis, k němuž lze vždy znovu rekurovat jako k verifikaci vlastní současnosti. 
Římští historikové až po dobu panování císaře Augusta začínali své dějiny tradičně ab 
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urbe condita (od založení města). Tento titul se ustálil i pro rozsáhlé dějiny Tita Livia15. 
Ten také podává svou verzi mýtu o Romulovi a Removi v jejich úvodu. Ne náhodou 
splývá den založení Říma, jehož datum moderní chronologové stanovili na 21. dubna 
753 př. Kr., s původním svátkem tzv. parilií , zasvěceným bohyni Pales, jež byla zjev-
ně pokračováním typu velkých a mocných plodivých bohyň – matek z prehistorické 
doby. V theriomorfní, zvířecí podobě byla patrně onou bájnou vlčicí, která odchovala 
slavná římská dvojčata a jejíž prs – etrusky ruma dal asi základ pozdějšímu názvu měs-
ta. Z tohoto pohledu se italský běžně užívaný titul věčného města Mamma Roma jeví 
jako neuvědomělá kontinuita tohoto mytologického prazákladu. V lidské podobě se 
bohyně transformovala do manželky pastýře Faustula Accy Larentie, pěstounky Ro-
mula a Rema. Její fytomorfní, rostlinnou variantu bychom asi našli v tzv. ficus Ruminalis 
(výživném, kojícím fíku),16 jehož lodyhy kdysi zachytily koš s oběma hochy na jejich 
nedobrovolné plavbě po Tiberu.

Vypravěč mýtů podle Kerényiho nalézá při přehrávání příběhu vlastní cestu zpět 
do prvotních časů. Ocitne se náhle ve středu oněch počátků (archai). Je jich tolik jako 
živlů, z nichž se sestává kosmos (tvůrčí uspořádání i uspořádané). V arché - zárodku 
se otevírá původní, božský svět:17 „Znovu vybudovat svět z bodu, okolo nějž a z nějž se 
“zakladatel“ ustavil, v němž existuje svým původem … to je velké a svrchované téma 
mytologie; je to založení kat´exochén. Když konstruuje nový svět v miniatuře, k obrazu 
makrokosmu, přesouvá se mytologické založení do činu: stává se zakládáním (Grün-
dung). Města budovaná v dobách, které znaly živou mytologii, chtěla být obrazy kosmu. 
Jsou zakládána stejně, jako kosmologická mytologémata dávají základy světu.“

Existují dvě zdánlivě si protiřečící prvotní formy půdorysu počátečního Říma. 
V Plútarchově životopise Romula je řeč o Kružnici opsané ze středu, která je pak ob-
tažena pluhem. Střed je kruhovitým dolíkem zvaným mundus. Toto slovo značilo v la-
tině „svět“, podle Plútarchova životopisu Romulova i nebesa.18 Ovidius19 mluví v této 
souvislosti o prohlubni – fossa, jež se po oběti opět naplnila. Jiné zdroje popisují mundus 
jako budovu, jejíž spodní část byla zasvěcena Di Manes, duchům zemřelých předků. 
Zároveň je jakousi podzemní sýpkou, v níž je obsaženo vše a vše z ní také vyrůstá.

Této kruhovité koncepci zdánlivě protiřečí koncept Roma quadrata, čtvercový 
Řím, o němž se jako o Romulově městě zmiňuje historik Dionýsios z Halikarnássu,20 
hovořící o τετράγωνον σχήμα. V této souvislosti je známa i stejnojmenná středová 
budova Quadrata Roma, kde se uchovávaly nástroje používané při rituálním založení 
města. Její umístění je totožné s polohou jámy mundus. F. Altheim21 vysvětluje ten-

15 LIVIUS, Titus: Dějiny I. Praha 1979, s. 47. Přel. P. KUCHARSKÝ.
16 V latině je ficus ženského rodu.
17 LIVIUS, Titus: Dějiny I. Praha 1979, s. 16.
18 „Tuto jámu nazývají Latinové stejně jako nebe mundus. Potom opsali okolo jámy jako středu kruh, obvod to 

budoucího města. Zakladatel pak přivěsil k pluhu měděnou radlici a zapřáhl k němu býka a krávu. Sám po-
hání spřežení a vyrývá po tomto obvodu hlubokou brázdu.“ PLÚTARCHOS: Životopisy slavných Řeků 
a Římanů I. Praha 1967, s. 48-49.

19 OVIDIUS: Fasti IV 819. Praha 1966, s. 112. Přel. I. BUREŠ.
20 DIONÝSOS Z HALIKARNÁSSU: Antiquitates Romanae I. 82, 2.
21 ALTHEIM, Franz: Römische Religionsgeschichte. 3 Bände. De Gruyter, Berlin 1931–1933; 2. Auflage. 

in 2 Bänden 1956, 1. B., s. 22.
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to zdánlivý paradox tím, že slovo quadrata má význam „rozčtvrcený“, což poukazuje 
na římský zvyk (přejatý od Etrusků) založit město o čtyřech částech, rozdělením podle 
dvou os (decumanus a cardo). Plútarchos22 hovoří o etruských odbornících, které si Ro-
mulus k zakládacímu aktu přizval. Byli to nepochybně auguři, kteří stanovili nárys po-
svátného prostoru – templum.23 Máme co dělat se čtvercem vepsaným do kruhu – tento 
úkon označuje Plútarchos jako „zasvěcení v mystériu“, které etruští auguři předali svým 
římským žákům.

Augurské umění bylo jen dílčí částí celého komplexu posvátných znalostí Etrus-
ků, shrnutých v tzv. disciplina etrusca. Ta zahrnovala i poučení o božské podstatě pozem-
ských jevů na nebi, zemi, v podzemí i útrobách živočichů a s tím spojené různé typy 
mantiky.24 U Livia25 se dozvídáme, že Removi se při augurském věštění objevilo šest 
supů dříve než Romulovi jeho dvanáct ptáků. Jejich spor měl tedy z augurského hlediska 
zdánlivě nesnadné řešení: na jedné straně časová priorita, na druhé straně dvojnásobek 
věštných ptáků. Klíčem tu je univerzálnost etruského pohledu na svět, názoru, zaklá-

dajícího se na propracovaném 
nábožensko-mytologickém 
modelu. Světové strany, lépe 
řečeno světové směry tvoři-
ly v augurském konceptu 12 
hlavních orientací: čtyři hlavní 
a po třech dílčích, tak jako je 
tomu u moderní větrné růžice. 
Etruské obce byly sdruženy 
do posvátného svazku dvanác-
ti měst. Etruští bohové se řadi-
li do trojic, z nichž 4 byly do-
minantní: nebeská, pozemská, 
podzemní a lidsky tvůrčí, čili 
opět 4 x 3. Stejně jako může-
me předpokládat 12 hlavních 
oblastí v zemském rozvrhu, 
tak analogicky na nebi, pod 
zemí (podsvětí) i uvnitř tvorů 

22 TAMTÉŽ.
23 WISSOWA, Georg: Religion und Kultus der Römer. München 1902, s. 450.
24 „Offenbarungen werden den Menschen von Persölichkeiten übermittelt, die etwas übernatürliches besitzen; 

einige Lehren betreffen den Willen der Götter – Regeln der Leberschau und Exegese von Blitzerscheinungen - 
andere Formen des sozialen Zusammenlebens, auch wenn von der höchsten Gottheit geschützt – Respekt vor dem 
Privateigentum; die Lehren nehmen einen universalen und notwendigen Charakter an, da sie schriftlich fixiert 
und auf  diese Weise Stoff  der religiösen „libri“ werden, von denen die Überlieferung spricht: „libri haruspicini, 
tagetici, fulgurales, rituales, fatales, acherontici, exercituales. Die hierin enthaltenen Vorschriften bilden die „Dis-
ciplina Etrusca“, d. h. die Gesamtheit von Normen, die das Verhältnis zwischen Göttern und Menschen regeln.“ 
CAMPOREALE, Giovannangelo: Die Etrusker. Geschichte und Kultur. Düsseldorf  - Zürich 2003, 
s. 179.

25 TAMTÉŽ.

 �Obr. 1. Augurské založení města (nákres podle Kerényiho).
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– zdá se, že i model etruských vykladačů z jater – haruspiků měl v povšechném rozvrhu 
12 hlavních oblastí zkoumání.26

Něco podobného máme k disposici v obrazech tzv. posvátných mandal, na je-
jichž význam pro hlubinnou psychologii upozornil v několika svých dílech C. G. Jung27 
(zejm. v Das Geheimnis der goldenen Blüte, Zürich 1929). Mandaly vyjadřují mj. jakési vnitř-
ní „znovuzaložení“, stejně jako model pro konstrukci hinduistického (či budhistického) 
chrámu. V centru mandaly může být vepsán i trojúhelník. Ten je vždy vykládán jako 
ženský symbol – srov. řecké trojité bohyně, ve zkratce Hekaté ovládající tři říše. Protějš-
kem této femininní trojice je křesťanská Svatá Trojice, která má vztah k Panně Marii. 
Číslo 3 bylo maskulinní také u pythagorejců, zatímco 4, zdvojené femininní 2 pro ně 
bylo základním číslem ženského původu. „Rovnováha“, jejíž uskutečnění vidí Varro 
v římském zakládání města, je vyjádřena číslem 4 – dia to isakis ison.

Všichni mýtičtí či historičtí zakladatelé měst víceméně variovali formuli bytost-
ného zakládacího rituálu. Na ní se zakládá i myšlenka nebeského Jeruzaléma, jehož 
projekcí má být ideální město v křesťanském duchu – tak založil např. Karel IV. Nové 
město pražské, jehož mystickým jádrem byla Kaple Božího těla na Karlově náměstí 
(zde byly uloženy ty nejposvátnější relikvie spojované se smrtí Ježíše Krista – kopí sv. 
Longina, trny z trnové koruny, dřevo Kříže atd.).

V současné době jsme svědky jisté tendence k obnovování zakládacích rituálů, 
od těch smysluplnějších – uspořádání bytu podle pravidel feng šuej, sázení symbolických 
stromů jako středových elementů, snaha některých architektů o znovuuchopení myto-
logie prostoru  (zmiňuji aspoň O. Niemeyera, F. Gehryho, F. Hundertwassera). Jsou to 
rozdílné umělecké individuality, ale jedna věc je spojuje – snaha naplnit prostor lidským 
smyslem, explikovat genia loci, dát stavbě základní ideu.

Řím měl svou základní tj. posvátnou ideu po celou dobu svého trvání až podnes. 
Auguři stanovili jeho výměr v náboženském řádu hranicí zvanou pomerium. Ta se ne-
kryla se správními a vojenskými hranicemi města, ale v některých místech jich nedo-
sahovala, jinde je přesahovala. Proto výklad slova jako post merium = „za hranicemi“ ať 
už ve smyslu uvnitř nebo vně těchto hranic neobstojí. Je třeba pojmout  pomerium pri-
márně jako posvátný prostor,  vyměřený pro komunikaci mezi lidmi a bohy. Jako první 
stanovil jeho hranice sám Romulus vyoráním tzv. sulcus primigenius (prvotní brázdy),28 
jeho hranice dále rozšířil král Servius Tullius, diktátor Sulla, císaři Augustus, Claudius, 
Vespasianus, Traianus, Hadrianus, Commodus a Aurelianus. K rozšíření  pomeria bylo 
nutné posunout i hranice území římského státu, rozumí se za účasti augurů. A tak 
posvátný prostor města virtuálně zaujal celou oblast pro komunikaci s bohy – urbem et 
orbem (město i svět). Křesťanský Řím pak podržel i přehodnotil tuto tradici: z věčného 
města může hlava křesťanské církve žehnat zároveň těmto dvěma adresám, jež mu 
spadají v jedno.

26 „Die so ausgerichtete, geteilte Himmelfläche stellt einen „Tempel“ in dem technischen Sinne dar, das die latei-
nischen Schriftsteller diesem Wort gaben. Daraus folgt, dass die ebenfalls ausgerichtete und eingeteilte Leber ein 
„Tempel“ ist.“ CAMPOREALE, s. 182.

27 Zejména JUNG, Carl Gustav: Das Geheimnis der goldenen Blüte. Zürich 1929.
28 TACITUS: Annales XII, 24, přel. A. Hartmann, Praha 1975, s. 303.
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V tomto roce si připomínáme dvoutisícileté výročí úmrtí prvního římského cí-
saře C. Iulia Caesara Octaviana Augusta. Ten, když sumarizoval své státnické úspě-
chy ve vlastním životopisu, položil mimo jiné důraz právě na svou zásluhu o ošetření 
a rozvinutí starých římských sakrálních tradic a v neposlední řadě o posvátný prostor 
města střežený bohy. Zdánlivě nenápadný je v Res gestae Divi Augusti 13. odstavec, jenž 
zní: „(Chrámek) Janusa Quirina, který měl být podle vůle našich předků zavřen, ten, 
jakmile byl po celé říši národa římského nastolen mír, ačkoliv před mým narozením, jak 
je zaznamenáno, byl od založení Města zavřen celkem (jen) dvakrát, přikázal za mého 
principátu třikrát zavřít.“29

29 Antika v dokumentech II, Řím. Praha 1961, s. 284.

 �Obr. 2. Pomerium za Servia Tullia. PERTHES, J.: Atlas antiquus. Gotha 1888.
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Otevření tohoto chrámu znamenalo, že je válečný stav, zavření opak. V době 
válečné se zrak dvojhlavého30 boha Jana rozhlížel po celém světě a podřizoval ho své 
pravomoci. V dobách míru dlel jako umírněný bůh ve své svatyni a jeho na vše strany 
světa obrácený pohled zaručoval věčné trvání Říma. Jeho existence v lidsko božském 
prostoru byla takto sankcionována. Vždyť ji znovu a znovu s vyšší asistencí rozměřoval 
i sám božský Augustus jako augur – znalec vnějších a vnitřních rozměrů světa.31

Prostor věčného města tak znovu a znovu uplatňoval své posvátné kvality pro 
komunikaci mezi bohy a lidmi. Dochází k tomu i dodnes, kdy požehnání jeho okrsku 
papežem (Urbi et Orbi) je zároveň požehnáním celému světu. 

30 Někdy zobrazován i jako čtyřhlavý Janus Quadrifrons.
31 „Byl jsem nejvyšším pontifikem, augurem. (jedním) z patnácti mužů ke konání obětí, ze sedmi mužů k pořádání 

hodů (pro bohy), členem bratrstva arválského i sdružení Titiova, fetialem.“ Antika v dokumentech II, Řím. 
Praha 1961, s. 283.

 �Obr. 3. Model jater z Piacenzy, foto autor.
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Summary

Mythological background cities’ founding: Rome

Jan Janoušek

Mythology is not just a web of  mythological stories that provide inspiration for human 
artistic activities, but also represents a specific way of  seeing human reality, both individual and 
social existence. On this aspect of  human cognitive process highlighted dramatically in the last 
century underground psychologist C. G. Jung and his fellow colleague – classical philologist and 
expert on ancient mythology K. Kerényi. Mythology mingles in their own ways throughout our 
lives: the cartoon image of  her attention presented in his essays philosopher R. Barthes. Serious 
face mythology is its impact assessment of  human existence in space. This factor was, by way of  
Etruscan traditions, applied to the real and sacred space layout of  the eternal city of  Rome. This 
resulted in the founding act of  Romulus and spiritually political re-founding the first emperor 
Octavian Augustus.

Translated by Jan Janoušek
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EREMUS MONSTRUOSORUM ANIMALIUM FERAX. 
JERONÝMOVA VITA PAULI

A HISTORIE EGYPTSKÉHO POUSTEVNICTVÍ1

Jiří Šubrt

 Abstract:
 The article deals with the origin and function of  the motive of  fantastic mythological crea-

tures, Centaur and Satyr, in the Jerome Latin legend about Paul of  Thebes, the first anchorite. It 
shows that these creatures didn’t necessarily come just from the pagan mythological context but could be 
also adjacent with the Christian Saint in the Old Testament, where in the Greek and Latin transla-
tion replaced the original Hebrew imaginations. The article also demonstrates that these creatures are 
symbol of  Jerome’s changed romantic conception of  the Egyptian desert that thanks to this father of  
the Church established itself  in the Latin West.

Keywords:
patristics, Jerome, hagiography

Jedním z nejvýznamnějších propagátorů východních mnišských hnutí na la-
tinském Západě ve 4. století byl sv. Jeroným (Eusebius Sophronius Hiero-
nymus), známý především jako autor latinského překladu bible nazývaného 

Vulgata. Kromě celé řady exegetických a věroučných pojednání je tento církevní otec 
také autorem tří krátkých legend o zakladatelích egyptského a blízkovýchodního eremi-
tismu, Pavlovi z Théb (Vita Pauli primi eremitae), Hilarionovi (Vita Hilarionis) a fiktiv-
ním mnichu Malchovi (Vita Malchi).2 Jeroným měl jako jeden z mála západních křes-
ťanských intelektuálů osobní zkušenost s mnišským hnutím a během svého pobytu 

1 Studie vznikla v rámci plnění vědecko-výzkumných aktivit projektu OP VK 2.3 „Historizace 
střední Evropy” (CZ.1.07/2.3.00/20.0031), jehož nositelem je Slezská univerzita v Opavě.

2 Český překlad těchto textů a úvodní studie k nim viz JERONÝM: Legendy o poustevnících. Praha 
2002. Přel. J. ŠUBRT.
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v Sýrii dokonce strávil přibližně půl roku v poušti nedaleko města Chalkis.3 Po návratu 
do Itálie pak šířil svoje nadšení pro východní formu asketicismu mezi křesťany v zá-
padní polovině římské říše a jeho romantický pohled na poustevnictví se promítl i do 
jeho hagiografických textů věnovaných méně známým představitelům monachismu. 
Jeho legendy o poustevnících si v latinském prostředí našly velmi rychle své publikum 
a patřily k nejčastěji opisovaným a překládaným dílům, o čemž svědčí velké množství 
zachovaných středověkých rukopisů.4

Nejranější a bezesporu také nejpodivnější z trojice Jeronýmových legend o pous-
tevnících, Vita Pauli primi eremitae (Život Pavla, prvního poustevníka), vznikl pravděpo-
dobně už krátce po roce 377 a je dnes považován za první dílo tohoto žánru v latinské 
literatuře.5 Hrdinou tohoto hagiografického textu je údajný zakladatel poustevnického 
hnutí, Pavel z Théb, jenž se měl jako první křesťanský poustevník usídlit v nehostinné 
poušti mezi Nilem a Rudým mořem a strávit zde téměř celý svůj život. Jeroným o tom-
to prvním reprezentantovi křesťanského mnišství mluví jako o reálné historické osobě 
a ve své kronice datuje jeho smrt do roku 346.6 Ve skutečnosti však o této postavě ne-
existují žádné věrohodné doklady a už Jeronýmovi současníci podezírali autora legendy 
z toho, že si svého prvního eremitu vymyslel, aby na něm demonstroval svoji představu 
o počátcích tohoto křesťanského fenoménu.7

Konkrétních údajů o Pavlovi z Théb najdeme v Jeronýmově legendě skutečně 
poskrovnu. V podstatě pouze to, že se narodil v oblasti dolní Thebaidy (apud inferiorem 
Thebaidem), že byl mimořádně vzdělaný a ovládal nejen řečtinu, ale i koptštinu (litteris 
tam Graecis quam Aegyptiacis eruditus) a že v šestnácti letech osiřel a po vypuknutí Deciova 
pronásledování křesťanů utekl do pouště, kde strávil zbytek života. Nedostatek věro-
hodných detailů z Pavlova života je ovšem v legendě nahrazen celou řadou bizarních 
epizod a fantastických prvků, které dnes vedou badatele k tomu, že toto dílo označují 
za „hagiografický román“.8 Text Vita Pauli je navíc plný rozporů a narativních proluk, 
a přestože je nominálně věnován Pavlovi z Théb, za hlavní postavu lze označit spíše 
Antonína z Egypta, skutečnou historickou osobu, jejíž asketický život oslavil krátce 
před Jeronýmem alexandrijský patriarcha Athanasios ve svém Životě svatého Antonína 
(Vita Antonii).9 Antonínovi je totiž v textu věnováno více prostoru než samotnému 

3 Někteří badatelé Jeronýmovu „poustevnickou“ zkušenost relativizují a poukazují na to, že jeho 
„anachórézis“ měla k tvrdé realitě poustevnického života daleko a připomínala spíš tradiční in-
telektuální otium. Šýcarský historik Stephan Rebenich dokonce vyslovil hypotézu, že za blíže ne-
konkretizovaným označením eremus Chalcidos (poušť Chalkis) se ve skutečnosti neskrývá žádná 
poušť, nýbrž Evagriův statek ve vesnici Maronia, ležící necelých 45 km od syrského velkoměsta 
Antiocheia. Jeronýmova znalost poustevnického života byla tedy spíše zprostředkovaná a řadu 
detailů zřejmě čerpal z druhé ruky. Blíže viz REBENICH, S.: Hieronymus und sein Kreis: Prosopogra-
phische und sozialgeschichtliche Untersuchungen. Stuttgart 1992, s. 85–98.

4 K rukopisné tradici Jeronýmových legend o poustevnících viz OLDFATHER, W. A.: Studies in the 
Text Tradition of  St. Jerome´s Vitae patrum. Urbana Illinois 1943.

5 Srov. KELLY, J. N. D.: Jerome. His Life, Writings, and Controversies. London 1975, s. 60.
6 Chronicon. A. D. 356.
7 KELLY, J. N. D.: Jerome. His Life, Writings, and Controversies. London 1975, s. 61.
8 HUBER-REBENICH, G.: Hagiographic Fiction as Entertainment. In: H. HOFMANN (ed.). Latin 

Fiction: The Latin Novel in Context. London – New York, s. 187–212.
9 Plný řecký titul tohoto hagiografického díla je Bios kai politeia tú hosiú patros hémón Antóniú.
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Pavlovi a epizoda jeho setkání s jeho předchůdcem zabírá téměř polovinu textu. Atha-
nasiovu hrdinovi je v Jeronýmově Vita Pauli svěřena specifická role: vystupuje zde jako 
očitý svědek, jenž byl osobně přítomen Pavlově smrti a vydal o ní zprávu. Jako histo-
rická postava tak má za úkol verifikovat autentičnost prvního poustevníka a potvrdit 
jeho reálnou existenci. O to podivněji proto působí, že jeho cesta za Pavlem do nitra 
egyptské pouště je provázena různými zázračnými okolnostmi a setkáními s fantastic-
kými bytostmi, které patří spíše do pohanských mýtů a jejichž přítomnost věrohodnost 
Antonínovy mise spíše podkopává. Vypravěč legendy si je této skutečnosti velice dob-
ře vědom a snaží se tento dojem korigovat „učenými“ poznámkami, jež mají doložit 
reálnou existenci těchto tvorů a dodat jeho vyprávění punc hodnověrnosti. Jak navíc 
ukázali relativně nedávno někteří badatelé, Jeroným coby biblický exegeta konstruuje 
svůj obraz egyptské pouště na základě Starého zákona, respektive Izajášových proroc-
tví, a podivní tvorové, kteří v jeho legendě vystupují, mají svůj předobraz právě v tomto 
textu. Tomuto problému, totiž jakým způsobem pracuje Jeroným s  nehistorickými 
a zázračnými prvky ve svém rádoby historickém textu, jenž má potvrdit reálnou exis-
tenci prvního poustevníka, je věnován tento článek.

Prvním z kuriózních stvoření, s nimiž se Antonín na své cestě za Pavlem setká, 
je hippokentaur (hippocentaurus), napůl člověk, napůl kůň, který je známý z celé řady 
pohanských mýtů, ať už ve své negativní (kentaur Néssos z báje o Hérakleovi) nebo 
pozitivní podobě (kentaur Cheirón, Achilleův učitel). K světcovu údivu reaguje tato 
bájná obluda přátelsky, snaží se stařičkému poutníkovi pomoci a ukáže mu cestu, kudy 
se dostane ke svému cíli. Poté se dá na útěk a zmizí za obzorem.10 Nedlouho po tomto 
neobvyklém setkání je poustevník konfrontován s jiným, neméně zvláštním obyvate-
lem egyptské pouště, jakýmsi trpaslíkem se zahnutým nosem, rohy na čele a kozlíma 
nohama (haud grandem homunculum aduncis naribus, fronte cornibus asperata, cuius extrema pars 
corporis in caprarum pedes desinebat).11 I tato bytost má svůj předobraz v pohanské mytolo-
gii a představí se jako reprezentant obyvatel pouště (unus ex accolis eremi), které pohané 
uctívají jako „satyry, fauny a inkuby“ (quos…gentilitas, faunos, satyrosque et incubos vocant).12 
I tento živočich se chová nečekaně přátelsky a nejenže světci nabídne datle, aby se ob-
čerstvil po namáhavé cestě, ale dokonce ho poprosí, aby se za něj přimluvil u Krista, 
kterého i tyto pohanské obludy uctívají. I toto stvoření nakonec zmizí, „jako kdyby 
mělo křídla“.13

 V pohanské mytologii představují kentauři a satyrové hybridní bytosti vyzna-
čující se tím, že v sobě spojují lidskou a zvířecí podstatu, ať už jde o člověka a kozla 
nebo člověka a koně. Právě tento tranzitivní charakter, to, že stojí na rozhraní zvířecí-
ho a lidského světa, přírody a kultury, z nich činí ideální symbol potlačené pudovosti, 
korigované racionální složkou lidské mysli a společenskými konvencemi. Obraz těchto 
bytostí v antických bájích je proto nutně ambivalentní, na jedné straně jsou zobrazo-
vány jako divoké a násilné bytosti poddávající se svým živočišným pudům, na druhé 
straně jako civilizovaní tvorové nadaní výjimečnou moudrostí. Satyrové, podobně jako 
kenatuři, v sobě původně spojovali lidské a koňské rysy, na rozdíl od nich měli ale 

10 Vita Pauli, 7.
11 TAMTÉŽ, 8.
12 TAMTÉŽ.
13 Srov. TAMTÉŽ, 7.
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z koně pouze uši, kopyta a ocas. V hellenistických a pozdně antických představách však 
tito průvodci orgiastického boha Dionýza splynuli s jinými démonickými obyvateli an-
tických lesů a pastvin, jako byli siléni, zobrazovaní rovněž s koňským ohonem, kopyty 
a vzpřímeným falem, nebo pastýřské božstvo Pan, pro nějž byly naopak typické kozlí 
nohy, brada a rohy. S Panem byl později ztotožňován i domácí římský bůh plodnosti 
Faunus. Kapitolu samu o sobě představují inkubové (řec. efialtés), původně skřeti, kte-
ří, jak naznačuje jejich jméno (z lat. incubare, „uléhat, naléhat“), usedali v noci spícím 
na hruď a tísnili je svojí vahou. Probouzeli tak děsivé sny nebo také sny sexuální pova-
hy, dráždící lidskou fantazii. Inkubové však nefigurují v antických mýtech jen jako noč-
ní můry, ale objevují se i jako lesní skřítci střežící poklady,14 podobní keltským dusiům, 
předchůdcům irských leprikónů. V době, kdy Jeroným psal své legendy o poustevní-
cích, už však nebyly distinkce mezi těmito bájnými bytostmi zcela zřetelné a kentauři, 
satyrové, fauni a inkubové splývali jeho současníkům v jeden nediferencovaný zástup 
lesních démonů.15

Zásadní otázkou, která trápí současné badatele, ale je, jak se tito bájní obyvatelé 
antických luhů a hájů ocitli v egyptské poušti v sousedství křesťanských poustevníků. 
Novodobí komentátoři jsou povětšinou přítomností kentaurů a satyrů v křesťanské le-
gendě zaskočeni a označují inkriminovanou epizodu z Jeronýmova Vita Pauli za bizarní 
projev autorovy snahy zaujmout za každou cenu, popřípadě ji odbývají poukazem, že 
lidé v pozdní antice v podobné nadpřirozené bytosti prostě věřili. Někteří badatelé pak 
mluví o Jeronýmově ztrátě soudnosti,16 o kontaminaci jeho vyprávění báchorečnými 
a novelistickými prvky,17 nebo dokonce uvedené místo ze svých vydání zcela vypouště-
jí.18 To, že je oběma epizodám věnováno v textu tolik pozornosti a vypravěč považuje 
za nutné doprovodit je svým komentářem, však dává tušit, že tito fantaskní tvorové 
hrají v Jeronýmově legendě důležitou roli. Ostatně latinský překladatel bible nebyl prv-
ním křesťanským autorem, u něhož se s kentaury můžeme setkat. Už v Athanasiově 
Životě sv. Antonína lze najít epizodu, v níž vystupuje kentaur v roli pokušitele snaží-
cího se nahlodat světcovo asketické odhodlání. Okolnosti Antonínova setkání s ken-
taurem se ale zásadně liší od toho, co můžeme číst u Jeronýma. Athanasiův kentaur 
se projevuje nepřátelsky a snaží se Antonína vystrašit a vypudit z pouště, světec ho 
ale snadno zažene znamením kříže, před nímž se dá obluda na zběsilý útěk a nakonec 
padne k zemi a zdechne. Athanasios, na rozdíl od Jeronýma, ovšem neoznačuje tohoto 
tvora za hippokentaura, tedy křížence člověka a koně, nýbrž za onokentaura, křížence 
člověka a osla.

Onokentaur představuje méně známou variantu této hybridní bytosti, která se 
v antické ikonografii na rozdíl od koňských kentaurů téměř neobjevuje. Popisuje ho ale 
Claudius Aelianus ve svém spise O povaze živočichů (Peri zóón idiotétos; lat. De natura anima-
lium). Podle něj jde o tvora s lidskou tváří a tělem až do pasu lidským, od pasu dolů však 
připomínajícím osla. Od hippokentaura se liší především barvou srsti, která měla být 
údajně popelavě šedá a na bocích přecházet do bělavé. Podle Aeliana se onokentauři 

14 Srov. HORATIUS: Sermones 2, 6, 10; PETRONIUS: Satyricon 38, 8. 
15 Srov. AUGUSTINIUS: De civitate Dei 15, 23.
16 Srov. COLEIRO, E.: St. Jerome’s Lives of  the Hermits. Vigiliae Christianae 11, 1957, s. 165.
17 Srov. KELLY, J. N. D.: Jerome. His Life, Writings, and Controversies. London 1975, s. 60.
18 Srov. KOZIK, I. S.: The First Desert Hero: St. Jerome’s Vita Pauli. Mt. Vernon 1968, s. 29–30.
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vyznačovali mimořádně divokou a nezkrotnou povahou a pokud se náhodou nějaký 
takový tvor dostal do zajetí, odmítal přijímat potravu a zakrátko zdechl. Je zajímavé, že 
Aelianus lokalizuje tyto tvory do Afriky, a rovněž na mozaice z Palestriny je vyobrazen 
jako jeden ze živočichů obývajících břehy Nilu.19 Zatímco v antice se onokentauros 
objevuje v literatuře nebo v ikonografii zcela výjimečně, ve středověku patřil k velice 
populárním netvorům a jeho obrázky najdeme v řadě středověkých bestiářů, kde je 
často zobrazován s lukem nebo kyjem v ruce, případně jako mořská obluda společně 
se sirénami.20

Mohlo by se tedy zdát, že Jeronýmův kentaur je jen literární výpůjčkou z Atha-
nasiova Života sv. Antonína, jenž byl jeho vzorem, pouze s tím rozdílem, že latinský 
církevní otec změnil onokentaura na hippokentaura. Tím ale neodpovídáme na samot-
nou otázku, jak se tyto bytosti ocitly v křesťanské hagiografii. Nabízí se samozřejmě 
odpověď, že církevní otcové si tyto bájné tvory vypůjčili z pohanské mytologie jako 
ztělesnění démonů snažících se odvrátit křesťany od jejich víry. Jak ale relativně ne-
dávno ukázali nezávisle na sobě dva badatelé, P. B. Harvey a R. Wisniewski,21 kentauři 
a satyrové se do životů svatých nemuseli překvapivě dostat z antické mytologie, ale 
stejně dobře i z biblického kontextu, respektive se Starého zákona. Poukazují přitom 
na dvě Izajášova proroctví,22 v nichž tento prorok věští zkázu Babylónu a Petry. Vedle 
běžných zvířat, jako je sova, sýček, výr, krkavec, šakali nebo pštros, se v těchto pasážích 
objevují i tvorové, jejichž určení není jednoznačné a činí překladatelům, a to nejen těm 
současným, nýbrž už antickým, značné těžkosti. Největší problémy představují dva 
hebrejské výrazy, šaír a ijim, které jsou překládány různým způsobem. Septuaginta si 
v prvním případě vypomáhá termínem daimonia, k němuž připojuje výraz onokentaurois, 
jenž slouží jako univerzální ekvivalent pro oba hebrejské výrazy. V Jeronýmově latin-
ském překladu se ale slovo onocentaurus objevuje pouze v prvním případě, ve druhém 
se však latinský církevní otec uchyluje k výrazu pilosus (z lat. pilus = „chlup“), který lépe 
odpovídá etymologii původního hebrejského výrazu šaír („chlupatá stvoření, chlupat-
ci“). Z řeckého překladu Izajášových výrazů šaír a ijim je zřejmé, odkud se do křesťan-
ské hagiografie mohl dostat kentaur, ať už ve své koňské nebo oslí podobě. Odkud ale 
pochází Jeronýmův reprezentant satyrů, inkubů a faunů? Na tuto otázku dává odpověď 
právě neobvyklý výraz pilosus, jímž Jeroným překládá hebrejské slovo šaír. Jak si latinský 

19 Na nilské mozaice z Palestriny, na níž jsou znázorněna různá exotická zvířata obývající břehy 
Nilu, máme jediné zachované vyobrazení tvora, který je označen řeckým nápisem honokentaura. 
Svým vzhledem však zcela neodpovídá Aelianovu popisu: nemá totiž lidské tělo ani paže, nýbrž 
pouze tělo osla, na němž sedí lidská hlava s výraznou hřívou. Podle některých badatelů se v tom-
to případě nejedná o bájnou bytost, nýbrž o jakési africké zvíře, známé spíše z vyprávění než 
z autopsie. Nejčastěji se spekuluje o okapi nebo o africké antilopě gnu (názvy afrických zvířat byly 
v řečtině často vytvářeny podobným způsobem jako výraz onokentauros, např. onokrotalos, hippotig-
ris, hippopotamos apod.). Srov. MEYBOOM, P. G. P.: The Nile Mosaic of  Palestrina. Early Evidence of  
Egyptian Religion in Italy. Leiden – New York – Köln 1994, s. 111–114.

20 Např. bestiář Huga de Fouilloy De avibus nebo encyklopedie Jakoba van Maerlant Der Naturen 
Bloeme, obojí ze 13. století.

21 Srov. HARVEY, P. B.: Saints and Satyrs: Jerome the Scholar at Work. Athenaeum 86, 1998, s. 35–56; 
WISNIEWSKI, R.: „Bestiae Christum loquuntur“ ou des habitants du désert et de la ville dans la „Vita 
Pauli“ de Saint Jérôme. Augustinianum 40, 2000, s. 105–144.

22 Srov. Iz 13, 20–22 a 34, 11–15.
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církevní otec tyto chlupatce představoval, totiž vysvětluje ve svém monumentálním 
komentáři k Izajášovi, jenž vznikl nějakých třicet let po Vita Pauli:

Pilosi saltabunt ibi: vel incubones vel satyros vel silvestres quosdam homines, quos nonnulli fatuos 
ficarios vocant, aut daemonum genera intellegunt.23

„Budou tam tančit chlupatci: buď inkubové nebo satyrové nebo jacísi lesní lidé,  
které někteří nazývají fíkovými fauny, nebo jsou chápáni jako druh démonů.“

Jeroným tedy v duchu tradiční tendence vysvětlovat cizí orientální představy 
pomocí analogií převzatých z antického myšlenkového světa ztotožňuje tyto podivné 
biblické přízraky se satyry, fauny a inkuby, důvěrně známými z pohanské mytologie. 
Odtud je už pak jen krůček k tomu, aby se tyto mytologické bytosti ocitly v blízkosti 
křesťanských světců. V uvedené epizodě, která je ukázkovým příkladem antického my-
šlenkového synkretismu, se tedy snoubí Jeronýmova dokonalá znalost antické pohan-
ské literatury s erudicí biblického komentátora a exegety. Jak říká P. B. Harvey ve svém 
článku, Athanasiův Život sv. Antonína poskytuje Jeronýmovi předlohu pro jeho ken-
taury a satyry, klasická literární tradice mu nabízí termíny, jimiž je může popsat, a Starý 
zákon zaštiťuje svou autoritou jejich lokalizaci do egyptské pouště.24

Přítomnost satyrů a kentaurů v legendách o egyptských poustevnících lze tedy 
vysvětlit jako výpůjčku ze Starého zákona: jsou to démoničtí obyvatelé pouště, o kte-
rých se mluví v Izajášových proroctvích a jejichž pokoušení jsou křesťanští světci při 
svém pobytu v poušti vystaveni. Tuto roli ovšem plní pouze onokentaur v Athanasiově 
Životě sv. Antonína. Jeronýmův hippokentaur a satyr se rozhodně nechovají jako slu-
žebníci démonů nebo pokušitelé. Právě naopak, jednají s Antonínem přátelsky a přívě-
tivě, snaží se mu pomoci a dokonce se hlásí ke křesťanské víře, což je u reprezentantů 
světa démonů něco nepředstavitelného. Autor Vita Pauli tyto bytosti zbavuje jejich 
démonických rysů25 a činí z nich neškodná stvoření, která asistují světci při jeho aske-
tickém poslání. O této proměně svědčí více než výmluvně už samotný fakt, že se nebojí 
znamení kříže. Zatímco pro Athanasiova onokentaura má Antonínovo pokřižování se 
fatální následky, Jeronýmův hippokentaur a satyr nejenže před tímto znamením ne-
prchnou, ale naopak snaží se Kristovu služebníkovi vyjít vstříc. Místo démonických 
pouštních bytostí nebo divokých pohanských oblud tedy máme co do činění s laskavý-
mi stvořeními, jež odložila své ďábelské sklony a naučila se křesťanské etiketě.26 Obraz 
kentaura pokoušejícího se vyloudit přívětivou odpověď ze štětinaté tlamy, jež zjevně 
není na něco podobného stavěna, působí až dojemně.27

23 JERONÝM: Commentarius in Isaiam prophetam V, 13, 21–22.
24 Srov. HARVEY, P. B.: Saints and Satyrs: Jerome the Scholar at Work. Athenaeum 86, 1998, s. 44.
25 R. Wisniewski mluví v této souvislosti o „dédémonisation de désert et ses habitants“. WIS-

NIEWSKI, R.: „Bestiae Christum loquuntur“ ou des habitants du désert et de la ville dans la „Vita Pauli“ de 
Saint Jérôme. Augustinianum 40, 2000, s. 128.

26 A. Guillamont označuje obyvatele Jeronýmovy pouště za „quelque peu étranges, mais fort sym-
pathiques”. Srov. GUILLAMONT, A.: La Conception du désert chez les moines d’Egypte. Revue de 
L’Histoire des Religions 188, 1975, s. 10.

27 Srov. Vita Pauli, 7.
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Co se skrývá za proměnou, kterou démonické bytosti z pohanské mytologie 
v Jeronýmově legendě prodělaly? Podle některých badatelů souvisí neobvyklé chová-
ní kentaura a satyra s Jeronýmovým odlišným, romantickým pojetím pouště. Zatímco 
u Athanasia je poušť prezentována jako kolbiště, kde musí světec čelit mnoha nástra-
hám a pokušením a prokázat tak svou oddanost víře, u Jeronýma se mění v idylické 
místo, kam se poustevník uchyluje před morální zkázou okolního světa. Poušť je tedy 
prezentována jako arkadické prostředí, v němž ti, co to myslí s křesťanstvím vážně, 
nacházejí harmonii s přírodou i zvířecími obyvateli. A nejen to, egyptská poušť se u Je-
ronýma dokonce stává prostorem, který už prošel procesem spásy a v němž má adept 
křesťanské víry k Bohu blíž. Na rozdíl od města je to christianizovaná oblast, v níž už 
není místo pro rejdy démonických sil. To je ve Vita Pauli dobře patrné z Antonínovy 
reakce na satyrovu prosbu, aby se za jeho lid přimluvil u „Pána, který kdysi přišel spasit 
svět a jehož hlas se šíří po celé zemi“ (Dominum quem in salutem mundi olim venisse cogno-
vimus et universam terram exiit sonus eis).28 Světec dojatý touto prosbou se obrátí směrem 
k Alexandrii, udeří holí do země a spílá městu slovy:

Vae tibi, Alexandria, quae pro Deo portenta veneraris. Vae tibi, civitas meretrix, in quam totius 
orbis daemonia confluxere. Quid nunc dictura es? Bestiae Christum loquuntur  

et tu pro Deo portenta veneraris.29

„Běda ti, Alexandrie, jež obludy namísto Boha uctíváš. Běda ti, město-nevěstko, 
do něhož se sbíhají démoni z celého světa. Co na to řekneš? I zvířata mluví o Kristu  

a ty uctíváš místo Boha obludy.“

Územím, kde může člověk narazit na démony, není tedy poušť, ale naopak měs-
to Alexandrie, kde si dávají dostaveníčko temné síly z celého světa. Poušť je v Jero-
nýmově pojetí představována jako místo, kde byl poprvé definitivně vybojován boj 
s ďáblem a jeho pomocníky, jako předobraz „Kristovy slávy a Satanova zániku“ (Christi 
gloriae et interitu Satanae).30 A postavy z pohanských bájí a další pouštní obyvatelé slouží 
především k tomu, aby vydali svědectví o evangelizaci pustiny a vítězném tažení proti 
Satanovi a jeho pomocníkům v této části světa. Jeronýmův Antonín dokonce neváhá 
nazvat toto místo přímo rájem a po návratu do své cely zvolá na své žáky: „Viděl jsem 
Eliáše, viděl jsem Jana v poušti a – vskutku viděl jsem Pavla v ráji.“ (Vidi Eliam, vidi Io-
annem in deserto et vere vidi Paulum in paradiso).31 Jak ukazuje Robert Wisniewski ve svémm 
článku,32 i toto pojetí pouště má svůj precedens v Izajášově proroctví, jež předpovídá, 
že se poušť promění v rajskou zahradu.33 Jde o opačný proces než je dezertifikace 
města popisovaná v předchozích proroctvích: zatímco město pohltí poušť, původní 
poušť se promění v rajskou zahradu. Podivné chování Jeronýmových obyvatel pouště, 

28 Vita Pauli, 8.
29 TAMTÉŽ.
30 TAMTÉŽ. 
31 TAMTÉŽ, 13.
32 Srov. WISNIEWSKI, R.: „Bestiae Christum loquuntur“ ou des habitants du désert et de la ville dans la 

„Vita Pauli“ de Saint Jérôme. Augustinianum 40, 2000, s. 130–131.
33 Srov. Iz 35, 1–10.
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ať už je to kentaur a satyr, nebo i jiní tvorové žijící v těchto místech, je tedy diktováno 
autorovým romantickým pojetím tohoto místa. Zatímco u Athanasia je poušť neoby-
vatelnou oblastí a hájemstvím démonů, u Jeronýma se stává spíše idylickým prostorem, 
kam asketa uniká před morální zkázou světa. A právě kentaur a satyr, jednající zcela 
v rozporu se svou přirozeností a postrádající své démonické rysy, představují ideální 
metaforu,34 na níž autor toto své romantické pojetí pouště demonstruje. Motivy, které 
k tomu latinského církevního otce vedou, souvisí podle R. Wisniewského s literární 
rivalitou: Jeroným chce svými legendami překonat svůj řecký vzor a nahradit jeho pojetí 
hagiografie svým vlastním.35

 Jeronýmovo podání mytologických postav ve Vita Pauli se ale liší od Athanasi-
ova ještě v jednom směru, a to neadekvátní reakcí vypravěče na hrdinovo setkání s po-
divnými pouštními tvory. Vypravěč se totiž snaží svými učenými poznámkami přesvěd-
čit čtenáře o tom, že kentauři a satyrové jsou běžnými obyvateli egyptské pouště, čímž 
torpéduje romantické a symbolické chápání těchto mytologických bytostí. Otázkou je, 
proč to dělá a proč mate čtenáře zavádějícími, rádoby historickými poznámkami, které 
zpochybňují objektivní existenci těchto stvoření, nebo proč se naopak snaží jejich exis-
tenci prokázat poukazem na jakéhosi neznámého živočicha připomínajícího kentaura. 
Přestože autoři citovaných studií vyjadřují nad tímto kontraproduktivním chováním 
vypravěče určitý údiv,36 blíže se tímto aspektem nezabývají. Ve skutečnosti je ale vypra-
věčův komentář k mytologickým bytostem ve Vita Pauli důsledkem jeho ambivalentní 
pozice v celém hagiografickém vyprávění a jeho snahy skloubit perspektivu objektivní-
ho komentátora, jenž chce podat historickou zprávu o zakladateli egyptského eremitis-
mu, a nadšeného hagiografa, který líčí zázračné skutky křesťanských světců.

Antonínovo setkání s kentaurem komentuje autorský vypravěč poznámkou, 
ve které dává najevo určité pochybnosti o povaze tvora, který vstoupil světci do cesty:

Verum haec utrum diabolus ad terrendum eum simulaverit, an, ut solet, eremus monstruosorum 
animalium ferax istam quoque gignat bestiam, incertum habemus.37

„Zda to bylo jen mámení ďábla, jež mělo Antonína vyděsit, nebo to zvíře zrodila 
poušť plodná na podobné nestvůry, tím si nejsem jist.“

   

34 Americká badatelka P. Cox Miller mluví v tété souvislosti o kentaurovi jako o „hyper-icon of  
the desert“. Srov. COX MILLER, P.: Jerome’s Centaur: A Hyper-Icon of  the Desert. Journal of  Early 
Christian Studies 4, 1996, s. 209–233.

35 Srov. WISNIEWSKI, R.: „Bestiae Christum loquuntur“ ou des habitants du désert et de la ville dans la 
„Vita Pauli“ de Saint Jérôme. Augustinianum 40, 2000, s. 141.

36 Např. P. Cox Miller vyjadřuje podivení nad vypravěčovým extempore slovy: „This is an interes-
ting attempt to show the essential concordance between myth and history“. COX MILLER, P.: 
Jerome’s Centaur: A Hyper-Icon of  the Desert. Journal of  Early Christian Studies 4, 1996, s. 224, pozn. 
76. Podobně mluví i R. Wisniewski: „…il peut paraître étrange que dans une digression de la Vita 
Pauli, Jérôme raconte qu’un homunculus ressemblant à celui qu’Antoine avait rencontré, fut capturé 
et montré à Alexandrie à l’époque de Constantin. WISNIEWSKI, R.: „Bestiae Christum loquuntur“ 
ou des habitants du désert et de la ville dans la „Vita Pauli“ de Saint Jérôme. Augustinianum 40, 2000, 
s. 115.

37 Vita Pauli, 7.
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Spojením incertum habemus („máme za nejisté“) je vyjádřena nejistota ohledně 
toho, co Antonín vlastně viděl. Bylo to jen mámení ďábla, které mělo nahnat poustev-
níkovi strach (diabolus ad terrendum eum simulaverit), nebo šlo skutečně o nějakého zrůd-
ného živočicha, kteří jsou v těchto pustých a děsivých končinách domovem (eremus 
monstruosorum animalium ferax istam quoque gignat bestiam)? Předkládané hypotézy o půvo-
du tohoto podivného stvoření jakoby pocházely ze dvou zcela nesouměřitelných světů, 
stejně neslučitelných jako lidská a zvířecí podstata v hybridním stvoření, jehož existenci 
se snaží vyložit. První vysvětlení zapadá do kontextu křesťanské asketické tradice, v níž 
je poušť pojímána jako kolbiště pro boj s pokušeními ďábla (taková je poušť v Athana-
siově Životě sv. Antonína), druhé vysvětlení jako by pocházelo spíše ze sféry zábavné 
historie nebo románového cestopisu, v nichž je neobydlená pustina na periferii světa 
domovem nejrůznějších bizarních kreatur. Které z těchto dvou nabízených alternativ 
dává přednost sám vypravěč, přitom zůstává bez odpovědi a je tak na čtenáři, k jaké 
verzi se přikloní.

Ještě výmluvnější je v tomto směru vypravěčův komentář k Antonínovu setkání 
s christianizovaným satyrem. V tomto případě jakoby o povaze spatřeného tvora neměl 
žádné pochybnosti a naopak se snažil případným nevěřícím čtenářům jeho reálnou 
existenci věrohodně doložit. Dává proto k dobru kuriózní historku, jež má demon-
strovat, že jde o skutečného živočicha, který je v egyptské poušti domovem. Podle této 
anekdoty bylo údajně za vlády císaře Konstantina dopraveno do Alexandrie živé jakési 
stvoření silně připomínající satyra a bylo zde ukazováno v kleci k pobavení návštěv-
níků. Už po krátké době v zajetí však tento tvor pošel a jeho tělo pak bylo naloženo 
do soli a dopraveno do Antiochie, aby si ho mohl prohlédnout i sám císař.38 Jde o his-
torku, která jakoby byla vystřižena z nějakých antických mirabilií. Jeroným přitom není 
jediným autorem, který něco takového uvádí. Zmínku o tomto podivném stvoření, 
dopraveném do Alexandrie za vlády císaře Constantina, najdeme i ve Filostorgiových 
církevních dějinách.39 Tento církevní otec ale popisuje okolnosti celé události trochu 
jinak než Jeroným. Podle jeho podání neměl tento tvor nic společného s egyptskou 
pouští, ale pocházel údajně z Indie a císař Constantinus ho získal darem od indického 
krále. Darované zvíře pak bylo údajně chováno několik let v kleci, a když pošlo, bylo 
naloženo do soli a uchováváno v Konstantinopoli jako kuriozita. Podobně jako Jero-
ným ovšem i Filostorgios tohoto živočicha ztotožňuje se satyrem a užívá celé historky 
k racionalizujícímu výkladu řeckých bájí o satyrech a faunech.

Jak už bylo řečeno, problém vypravěčova komentáře k oběma událostem souvisí 
s rozporností jeho postavení v textu. Na jedné straně se stylizuje do role objektivního 
komentátora, jenž se odmítá zabývat báchorkami,40 na druhé straně je zvláště ve dru-
hé části legendy konfrontován se zázračným legendistickým světem, jehož přirozenou 
součástí jsou i různé fantaskní bytosti. Ve snaze zachovat dekórum mu tedy nezbývá 
než uchylovat se k podobným absurdním poznámkám. Jak ostatně vypravěč sám při-
znává, jeho pokus doložit existenci satyrů odkazem na zvláštního tvora dopraveného 
do Alexandrie za císaře Constantia je adresován jen určitému druhu čtenářů, totiž nevě-

38 Vita Pauli, 8.
39 Philostorgius hist. eccl. (3,11 [PG 65, 469D–497A). Moderní badatelé spekulují, že se zřejmě jed-

nalo o orangutana nebo o nějaký druh opice, např. gibona.
40 Srov. Vita Pauli, 1 (PL 23, 18A).
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řícím pochybovačům, kteří by kvůli takovým drobným detailům mohli zatratit text jako 
celek (hoc ne cuiqam ad incredulitatem scrupulum moveat, sub rege Constantio…).41 Podobných 
verifikujících poznámek najdeme v textu Vita Pauli více (například poznámka o dietní 
praxi syrských poustevníků, která má doložit, že poustevník je schopen vydržet dlou-
hou dobu jen o chlebu a vodě). Podobné verifikující poznámky lze tedy chápat přede-
vším jako úlitbu imanentnímu „nevěřícímu“ adresátovi. Pro narativní situaci ve Vita 
Pauli je navíc příznačné i určité rozdvojení narativní perspektivy, dané tím, že události 
jsou sice popisovány z pohledu vševědoucího extradiegetického vypravěče, v podstat-
né části textu jsou ale nahlíženy z perspektivy jednající postavy, tedy poustevníka An-
tonína. Někdy je proto obtížné odlišit, kdy vypravěč vyjadřuje svůj vlastní názor a kdy 
reprodukuje mínění své postavy.

Vyprávěný svět Jeronýmova Vita Pauli je tedy zprostředkován ze dvou odliš-
ných perspektiv, přičemž pokaždé se jeví jinak. Na jedné straně se pohybujeme ve světě 
nahlíženém „objektivním“ vypravěčem, v němž nemají fantastické a zázračné prvky 
místo, na druhé straně se ocitáme v pohádkovém světě kentaurů a satyrů, který je na-
hlížen očima samotné postavy a v němž se dějí neuvěřitelné věci. A vypravěč, věren 
své výchozí pozici narator doctus, se snaží některé z těchto skutečností verifikovat jejich 
ukotvením ve vnější realitě. Jedna a tatáž skutečnost tak může být v rámci těchto dvou 
odlišných pohledů podávána naprosto protikladně. V první části legendy si například 
poustevník Pavel opatřuje jídlo zcela prozaicky: obživu mu poskytuje palma, která je 
součástí jeho příbytku (Cibum et vestimentum ei palma praebebat).42 Když se však za ním čte-
nář vrátí spolu s Antonínem ve druhé části legendy, všechno je jinak: o palmě už nepad-
ně ani zmínka a potravou zásobuje stařičkého poustevníka vrána přilétající každý den 
s půlkou bochníku chleba v zobáku (…suspiciunt alitem corvum in ramo arboris consedisse, qui 
inde leniter subvolabat et integrum panem ora mirantium deposuit).43 Tyto dvě zcela protichůdné 
verze, každá jakoby z jiného světa, stojí zcela přirozeně vedle sebe a vypravěč se nad 
nimi nijak nepozastavuje. Naopak, zatímco první racionálnější verzi Pavlova stravování 
dokládá autorskou vsuvkou o anorektických zvyklostech syrských poustevníků, druhou 
nemá potřebu nijak komentovat. Ve Vita Pauli tak vedle sebe zcela přirozeně koexistují 
dva světy, na jedné straně svět kentaurů, satyrů, starostlivých vran a krotkých lvích 
pomocníků, na druhé straně svět reálných syrských poustevníků s jejich drastickými 
dietními zvyklostmi. A rozkročen mezi těmito dvěma světy stojí vypravěč, který se je 
snaží uvést alespoň částečně do vzájemného souladu, a z toho vznikají některá nedo-
rozumění.

41 Vita Pauli, 8 (PL 23, 24A).
42 Vita Pauli, 6 (PL 23, 21B).
43 Vita Pauli, 10 (PL 23, 25B–C).
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Summary

Eremus monstruosorum animalium ferax. 
Jerome’s Life of  Paul and the history of  Egyptian eremitism.

Jiří Šubrt

Jerome’s Life of  Paul the first hermit dedicated to the fictitious founder of  the hermitic 
movement in Egypt, Paul of  Thebes, represents a very unique text full of  novelistic and fantas-
tic motives. Paul of  Thebes, who was supposed to settle down in a desert near the Red Sea, is 
today generally considered as a fictitious character, on which the author wanted to demonstrate 
his picture of  the beginnings of  Christian hermitism. The fantastic atmosphere of  Jerome´s leg-
end about the first hermit is further highlighted by the presence of  two fantastic creatures from 
pagan mythology, the Centaur and the Satyr, who also meet with the other important character 
of  this text, St. Anthony of  Egypt. As it has recently been shown by some scholars, these char-
acters from pagan mythology could originate from the Book of  Isaiah, where unusual creatures 
appear, symbolizing desertification of  the destroyed Jerusalem. In Septuagint and Jerome’sVul-
gata, these creatures are identified with pagan Centaurs and Satyrs. What is interesting about 
these Centaurs and Satyrs, traditionally considered as demonic beings, is that in Jerome’s Life of  
Paul they are friendly and devoted to Christ. Latin Church Father, therefore, uses these creatures 
to demonstrate desert evangelisation and the victorious campaign against demonic powers in 
this part of  the world. In Jerome’s romantic conception, the desert represents a kind of  a model 
of  a paradise. The commentary of  the narrator, however, does not always correspond with this 
symbolic interpretation of  these mythological creatures. Instead, the narrator’s comments try 
to prove the real existence of  them. This discrepancy stems from the ambivalent position of  
the narrator, who on one hand tries to stylize himself  to the role of  an objective commentator, 
who refuses to occupy himself  with fairy tales, on the other hand, however, he is confronted 
with legendary world, part of  which are also various magical creatures. Both the Centaur’s and 
Satyr’s world, and the world of  real hermits, therefore coexist next to each other and the narra-
tor, standing on the verge of  both of  them, tries to bring them to a mutual agreement.

Translated by Jiří Šubrt
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MENTÁLNÍ HORIZONTY ČESKÝCH SVĚTSKÝCH  
A CÍRKEVNÍCH ELIT 

DRUHÉ POLOVINY 12. A POČÁTKU 13. STOLETÍ1

Robert Antonín

Abstract:
The author is dealing with the issue of  transformation within the mental world of  the Czech 

and Moravian elites in the 12th century in conjunction with the mobile opportunity of  this part of  
medieval society. Mental horizons of  the elites and their transformation are regarded as one of  the 
major factors that started the process of  cultural transfer and allowed the transformation of  political, 
social and economical aspects of  life of  the Czech medieval society.

Keywords:
Middle Ages, 12th – 13th century, medieval elite, Czech countries, history of  mentalities

Problematika teorie elity jakožto součásti sociálního systému lidské pospo-
litosti představuje dlouhodobě reflektované sociologicko-historické téma, 
jehož těžiště spočívá především ve vymezování kritérií činících z elity eli-

tu, a současně s tím v hledání místa elity v rámci moderních státních systémů. Existuje 
přitom řada definic vymezujících kritéria elitního postavení sociálních skupin závisejí-
cích na konkrétních pohledech jednotlivých autorů. V obecné rovině lze snad říci, že 
elitou označujeme ty, kteří v jakékoli oblasti sociálního jednání, tedy nikoli pouze v ob-
lasti politické moci, dovedou obsadit špičkové pozice v rámci společenské stratifikace. 
Pohledy na okolnosti, jež umožňují tento vzestup, se různí, stejně jako se liší jednotlivé 
postoje tvůrců teorií elity. Sledování těchto myšlenkových konstrukcí by nás však příliš 
od tématu této studie odvádělo.2

1 Studie vznikla v rámci plnění vědecko-výzkumných aktivit projektu OP VK 2.3 „Historizace 
střední Evropy” (CZ.1.07/2.3.00/20.0031), jehož nositelem je Slezská univerzita v Opavě.

2 Z hlediska metodologie a obecné sociologie elit srov. např. MOSCA, Gaetao: The Ruling Class. 
New York – London 1939; MILLS, W. Charles: Mocenská elita. Praha 1966. Elites and Power in 
British Society. Edd. A. GIDDENS – P. STANWORTH. Cambridge 1974;  The Sociology of  Elites 
I.–III. Ed. J. SCOTT. Edward Elgar Publishing 1990; HARTMANN, Michael: The Sociology of  
Elites. London 2006, a řadu dalších.
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Z hlediska výše předloženého širokého vymezení pojmu „elita“ a jeho přenesení 
na středověkou epochu lze mezi společenskou elitu končícího 12. století v českých 
zemích vedle příslušníků panujícího rodu Přemyslovců počítat dvě vzájemně odlišné, 
a přesto se překrývající sociální skupiny – šlechtu a církev.3 Elitní postavení jejich členů 
zaručovaly jimi sehrávané sociální role – boj (jako ochrana křesťanského pozemského 
světa a jeho obyvatel) a modlitba (jako prostředek dosažení života ve světě věčného 
Boha). K tomu se od počátku ve středověku pojily další aspekty výlučnosti, mezi něž 
náležela držba majetků a úřadů, v případě světské elity pak též urozenost.4 Přes odliš-
nou funkci, kterou členové obou sociálních skupin plnili v životě středověké společ-
nosti, se světy kléru a šlechty v mnohém blížily. Není divu, velká část prelátů pocházela 
z rodů českých a moravských předáků a světský život s většinou jeho hodnot jí nebyl 
nijak vzdálený.5 

Jedním z faktorů elitního postavení obou uvedených skupin, jenž současně po-
souval mentální horizont jejich členů, byla možnost prostorové mobility. Díky ní se ti, 
kteří bojují, i ti, kteří se modlí, dostávali do kontaktu nejen s kamenným románským 
světem knížecího paláce a chrámů na pražském a vyšehradském návrší, či v areálech 
moravských údělných center. Jako součást knížecího či biskupského doprovodu zaví-
tali nejednou též do bran řady evropských měst, především pak na území středověké 
římské říše.6 Zatímco svět středověkého venkovana a tedy i jeho mentální obzor za-

3 Pro české země ve zkoumaném období zejména s přihlédnutím k vývoji šlechty srov. VANÍČEK, 
Vratislav: Strukturální vývoj sociálních elit v českých zemích do roku 1310 (základní vývojové tendence, metodo-
logické souvislosti). In: Genealogia – stan i perspektywy badań, Toruń 2003, s. 233–300; TÝŽ: Soci-
ální mentalita české šlechty: urozenost, rytířství, reprezentace (Obecné souvislosti, pojetí družiny, „modernizační“ 
trend).  In: Šlechta, moc a reprezentace ve středověku. Edd. M. NODL – A. PLESCZYŃSKU. 
Colloquia mediaevalia Pragensia 9. Praha 2007, s. 141–188.

4 K současné diskuzi o povaze české šlechty srov. JAN, Libor: Václav II. a struktury panovnické moci. 
Brno 2006, passim; TŘEŠTÍK, Dušan – ŽEMLIČKA, Josef: O modelech vývoje přemyslovského státu. 
Český časopis historický (= ČČH) 105, 2007, s. 122–163; JAN, Libor: Skrytý půvab středoevropského 
modelu. ČČH 105, 2007, s. 783–862; WIHODA, Martin: Kníže a jeho věrní. Kosmas o světě předáků 
a urozených. In: Šlechta, moc a reprezentace ve středověku. Colloquia mediaevalia Pragensia 9. Edd. 
M. NODL – M. WIHODA. Praha 2007, s. 11–29; ŽEMLIČKA, Josef: O „svobodné soukromosti“ 
pozemkového vlastnictví. K rozsahu a kvalitě velmožské pozemkové držby v přemyslovských Čechách. ČČH 107, 
2009, 269–308; JAN, Libor: Hereditas, výsluhy, kastelánie. Několik poznámek k terminologii a metodologii 
současné historiografie přemyslovského období. Časopis Matice moravské (= ČMM) 128, 2009, s. 461–
472; KLÁPŠTĚ, Jan: O rané šlechtě v českých zemích. Malý náčrt velkého tématu. In: Co můj kostel dnes má, 
nemůže kníže odníti. Věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu. Praha 2011, s. 61–66; ANTONÍN, 
Robert: Model středoevropského typu středověkého státu jako interpretační problém české a polské medievistiky. 
Historia Slavorum Occidentis – Czasopismo historyczne/Časopis historický 1, 2011, s. 65–76.

5 K tomu srov. MERHAUTOVÁ, Anežka – TŘEŠTÍK, Dušan: Románské umění v Čechách a na Mo-
ravě. Praha 1983, s. 109–113; HLEDÍKOVÁ, Zdeňka: Struktura duchovenstva ve středověkých Čechách. 
In: TÁŽ: Svět české středověké církve. Praha 2010, s. 55–83; TÁŽ: Šlechta a duchovní hierarchie 
v Čechách od druhé poloviny 13. do počátku 15. století. In: TÁŽ: Svět české středověké církve, s. 84–105. 
Celkově o stavu v české církvi na počátku 13. století viz ŽEMLIČKA, Josef: Počátky Čech králov-
ských 1198–1253. Proměna státu a společnosti. Praha 2002, s. 433–500.

6 Obecně k cestování ve středověku srov. OHLER, Norbert: Cestování ve středověku. Praha 2003. 
Pro české prostředí srov. BLÁHOVÁ, Marie: Možnosti a formy cestování ve středověkých Čechách a jejich 
odraz v soudobé historiografii. In: Cesty a cestování v životě společnosti. Acta Universitatis  Purkynia-
nae. Philosophica et Historica, Studia Historica II. Ústí nad Labem 1995, s. 39–54; HLAVÁČEK, 
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hrnoval mnohdy jedinou kamennou stavbu – kostel, založený některým z příslušníků 
nobility, svět světských i církevních elit byl v pohybu a zahrnoval kamenný svět rodící 
se vrcholně středověké Evropy.7 Jak uvidíme níže, tento fenomén nebyl platný pouze 
pro skutečné špičky z řad církevních a světských představitelů (panovník a jeho rodina, 
biskupové, opati velkých klášterů, zástupci několika předních šlechtických rozrodů), ale 
i pro řadu hierarchicky níže postavených členů společnosti, kteří byli např. jako součást 
vojska či rozličných a diplomatických delegací uváděni do pohybu společně se zástupci 
vrchních pater společnosti. Právě účast širšího spektra společnosti na prostorové mobi-
litě pak vytvářela širší možnosti přejímání řady kulturních vzorců, jež sledujeme v rámci 
tzv. středověké proměny českých zemí od poloviny 12. století.8 Jakkoli bývá v dnešním 
českém bádání za hlavní ohnisko potencionálního kulturního transferu označován pa-
novnický dvůr,9 nelze přehlížet skutečnost, že bez vnitřního „naladění se“ na změnu 
a připravenosti na ni v rámci širšího sociálního spektra, by tento transfer nebyl možný.

V tomto kontextu je třeba zdůraznit, že česká a moravská šlechta byla ve druhé 
polovině 12. století v permanentním pohybu několikerého druhu. Náležely sem mimo 
jiné válečné akce realizované v rámci zemských hranic, které jsou historiografií pri-
márně reflektovány v kontextu politického vývoje Čech a Moravy. Vzhledem k tématu 
mobility středověké elity je třeba zdůraznit, že všechny tyto kampaně předpokládaly 
přesuny vojenských oddílů tvořených nejen těmi, kteří jsou v pramenech připomínaní 
jako nobiles, proceres, atp., tj. nejmocnějšími předáky, ale i jejich válečnickou klientelou 
(ministeriales, clientes).10 Ti všichni byli k časté účasti na větších i menších vojenských pod-
nicích v rámci českých zemí dohnáni neklidným obdobím třetí třetiny 12. století, kdy 

Ivan: Dvůr na cestách. In: Rezidence a správní sídla v zemích české Koruny ve 14. – 17. století. 
Korunní země v dějinách českého státu III. Edd. L. BOBKOVÁ – J. KONVIČNÁ. Praha 2007, 
s. 91–111; ANTONÍN, Robert – BOROVSKÝ, Tomáš: Panovnické vjezdy na středověké Moravě. 
Brno 2009, s. 67–114; WIHODA, Martin: Česká knížata na dvorských sjezdech. In: Rituály, cere-
monie, festivity ve střední Evropě 14. a 15. století. Edd. M. NODL – F. ŠMAHEL. Colloquia 
mediaevalia Pragensia 12. Praha 2009, s. 188–202.

7 K evropskému vývoji srov. LE GOFF, Jacques: Kultura středověké Evropy. Praha 2005, s. 103–147; 
DUBY, Georges: Věk katedrál. Umění a společnost 980–1420. Praha 2002, s. 95–189.

8 K procesu transformace českých zemí srov. ŽEMLIČKA, Josef: Čechy v době knížecí. Praha 1997, 
s. 265–309; TÝŽ: Počátky Čech královských, s. 197–544; KLÁPŠTĚ. J.: Proměna; JAN, L.: Václav II. 
a struktury, s. 172–253; ŽEMLIČKA, Josef: Přemysl Otakar II. Král na rozhraní věků. Praha 2011, 
s. 37–83; ANTONÍN, Robert: České země za posledních Přemyslovců I. díl (1192–1253). Cestou proměny 
společnosti k vrcholně středověké monarchii. Praha 2012, s. 68–182; VANÍČEK, Vratislav: Velké dějiny 
zemí Koruny české II. 1197–1250. Praha – Litomyšl 2000, zejm. s. 15–64, 230–293, 411–457; TÝŽ: 
Velké dějiny zemí Koruny české III. 1250–1310. Praha – Litomyšl 2000, zejm. s. 196–333, 514–546.

9 Z posledních prací na toto téma v českém prostředí srov. DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana – ZE-
LENKA, Jan: Curia ducis, curia regis. Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců. Praha 2011.

10 K vývoji a vnitřní stratifikaci české šlechty ve 12. a 13. století srov. práce citované v pozn. č. 3; 
dále též např. VANÍČEK, Vratislav: Šlechta a český stát za vlády Přemyslovců. Folia Historica Bohe-
mica (= FHB) 12, 1988, s. 65–107; TÝŽ: Předpoklady a formování šlechtické „obce království“ (zemské 
obce). Mediaevalia Historica Bohemica 1, 1991, s. 13–55; TÝŽ: Velké dějiny II, s. 151–205; JAN, 
Libor: Česká a moravská šlechta ve 13. a 14. století – otázka zrodu a kontinuity. In: Šlechta v proměnách 
věků. Edd. T. KNOZ – J. DVOŘÁK. Brno 2011, s. 38–62; WIHODA, Martin: Sněmy Čechů. In: 
TAMTÉŽ, s. 17–37.
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docházelo k neustálým střetům mezi příslušníky vládnoucího rodu.11 Tak se kupříkladu 
Moravané vydávají s Konrádem II. Otou roku 1179 do Čech, aby se zde bili za nároky 
knížete Bedřicha na knížecí stolec a v krvavém střetu na Bojišti u Prahy ukončili snahy 
knížete Soběslava II. na obsazení knížecího stolce.12 Podobně putují roku 1185 pod 
vedením knížete Přemysla (pozdější Přemysl Otakar I.) Čechové tentokráte k Loděnici 
na Moravě, aby zde za cenu velkých ztrát porazili Moravany Konráda II. Oty.13 Příkla-
dů podobných akcí, které uváděly v pohyb jak skupinu předáků, tak skupinu služebné 
šlechty, je přirozeně celá řada, pro naznačení daného fenoménu však tyto dva nejzná-
mější postačí. 

Domácí vojenské podniky přivádějící české a moravské předáky na cestu byly 
vzhledem k tématu našeho zájmu, oproti účasti nobility z českých zemí na častých taže-
ních pouze drobnými epizodkami. Tyto cesty směřovaly ve 12. – 13. století především 
do oblastí říše a často i, v rámci říšských jízd a válečných výprav římsko-německých 
králů a císařů, do Itálie. Uvedu opět pouze několik příkladů z 12. století. Roku 1112 se 
výpravy za Alpy účastnila pod vedením Přemyslovce Břetislava (synovce Vladislava I.) 
družina tří stovek štítonošů, kteří byli přivítáni králem Jindřichem V. ve Veroně, kde 
s ním syn někdejšího českého knížete oslavil svátek letnic. Následně se Čechové spolu 
s početným vojskem z celé Jindřichovy říše vypravili do Říma, kde byl Jindřich koru-
nován císařským diadémem.14 Vzhledem k označení českého oddílu jakožto štítonošů 
(scutarii) je třeba předpokládat, že jej tvořili muži z řad panovníkových ministeriales (tj. 
služebné šlechty), nikoli snad sami předáci a jejich družiny. O dopadu toho, co viděli 
tito muži na své cestě, na jejich myšlenkový svět, můžeme dnes samozřejmě pouze 
spekulovat. Je však nasnadě, že museli být zaujati zeměmi a městy, která již prošla pro-
měnou po roce 1000. Zejména severoitalská města – kolébka pozdějšího renesančního 
myšlení – a samozřejmě Řím musela zanechat silný otisk v jejich paměti. Nelze ale 
předpokládat, že se okamžitě po návratu snažili své inspirace rozvíjet v domácích pod-
mínkách. To ostatně nebylo z hlediska vnitřní konzistence kulturních stereotypů v čes-
ké a moravské společnosti ani možné. Výprava Břetislava a tří stovek štítonošů do Itálie 
však představuje jeden z mnoha příkladů možných kulturních ovlivnění připravujících 
změnu českého a moravského prostředí.

Samozřejmě nešlo o jediný případ. Podobně je třeba připomenout kontingent tří 
set bojovníků pod vedením Přemyslovce Jaromíra, syna knížete Bořivoje, které vyslal 
na pomoc císaři Lotharovi roku 1132 Soběslav I.15 Roku 1136 chtěl Soběslav s Lo-
tharem do Itálie opět vyslat vojsko, tentokrát pod vedením knížete Vladislava, který se 

11 K vývoji v českých zemích po roce 1172 srov. ŽEMLIČKA, J.: Čechy v době knížecí, s. 311–346; 
WIHODA, Martin: Morava v době knížecí. Praha 2010, s. 209–243; ANTONÍN, R.: České země, 
s.  74–89.

12 Gerlaci abbatis Milovicensis Annales. Fontes rerum Bohemicarum (= FRB) II. Ed. J. EMLER. Praha 
1875, s. 474–475. K tomu srov. ŽEMLIČKA, J.: Čechy v době knížecí, s. 314–315; WIHODA, M.: 
Morava v době knížecí, s. 226–228.

13 Gerlaci abbatis Milovicensis Annales, s. 507. K tomu srov. ŽEMLIČKA, J.: Čechy v době knížecí, s. 319; 
WIHODA, M.: Morava v době knížecí, s. 228–232.

14 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum. MGH SRG NS 2. Ed. B. BRETHOLTZ unter Mitarbeit von 
W. WEINBERGER. Berlin 1923, s. 210.

15 Canonici Wissegradensis continuatio Cosmae. FRB II. Ed. J. EMLER. Praha 1874, s. 215.
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nedlouho předtím vrátil z vyhnanství. Vladislav však před uskutečněním výpravy opět 
uprchl.16 V obou řečených případech, které po vzoru kronikářů spojujeme zejména 
se jmény jejich vůdců, je třeba si uvědomit podstatnou věc: jejich účastníky byli tak-
též oni milites, tj. rytíři. Jakkoli nejsme schopni na základě tohoto obecného označení 
určit jejich sociální postavení, jelikož termín milites mohl označovat jak předáky ozna-
čované též jako „milites primi ordini“, tak ministeriály – Kosmovy „milites secundi ordini“ 
a Jarlochovy „pauperes“17, je na obou výpravách třeba předpokládat hojnou účast méně 
urozených, ať již v družinách předáků či knížete.18 I tito Čechové se po uskutečnění 
výprav vraceli a přinášeli s sebou povědomí nejen o světě Apeninského poloostrova, 
ale i německých oblastí, jimiž procházeli. 

Patrně nejplastičtěji vylíčenou epizodou působení českých válečníků zůstává 
účast Čechů na výpravě císaře Friedricha I. Barbarossy proti severoitalským městům, 
zejména Milánu, roku 1158, barvitě vylíčená analistou Vincenciem. Do čela české ho-
tovosti se postavil sám kníže Vladislav II. a po překonání prvotního odporu předáků, 
kteří mu vyčítali, že o akci rozhodl bez nich, přivedl do Itálie velké množství české 
šlechty. Nebudeme na tomto místě sledovat vývoj tohoto tažení – to ani není naším 
cílem. Zamysleme se však nad složením českého vojska. Předně je třeba zdůraznit účast 
knížete a jeho bratra Děpolta, ovládajícího Hradecko. Dále patřiil k významným účast-
níkům i pražský biskup Daniel a vyšehradský probošt Gervasius. Ani oni, ani Děpolt 
necestovali do Itálie sami. Vedle biskupových kaplanů, mezi nimiž se nacházel i letopi-
sec Vincencius, díky jehož kronice známe řadu detailů z výpravy, přijížděli spolu s nimi 
jejich bojovníci – tj. služebná šlechta či chcete-li milites. Jmenovitě známe biskupova 
štítonoše Mladorka, který na výpravě zahynul ve vlnách řeky Addy. Podobně je třeba 
počítat s účastí služebné šlechty vázané přímo na panovníka. Spolu s nimi do Itálie 
vyrazila i řada předáků – nobiles. Jak však můžeme vyčíst právě u Vincencia, velkou část 
účastníků z nejurozenějších sociálních vrstev české společnosti představovali zejména 
mladí zástupci šlechtických rodů. Kronikář zdůrazňuje účast této panské či rytířské 

16 TAMTÉŽ, s. 224.
17 Např. Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, s. 143; Gerlaci abbatis Milovicensis Annales, s. 468.
18 K problematice vymezení významu pojmu milites ve středověkých pramenech v evropském kon-

textu srov. BUMKE, Joachim: Studien zum Ritterbegriff  in 12. und 13. Jahrhundert. Heidelberg 1964; 
DUBY, Georges: Die Ursprünge des Ritterturms. In: Das Rittertum im Mittelalter (=Das Rittertum). 
Ed. A. BORST. Darmstadt 1989, s. 349–369; FLECKENSTEIN, Josef: Friedrich Barbarossa und 
das Rittertum. Zur Bedeutung der groβen Mainzer Hoftage von 1184 und 1188. In: Das Ritterturm, s. 392–
418; TÝŽ: Zur Problem der Abschlieβung des Ritterstandes. In: FLECKENSTEIN, Josef: Ordnungen 
und formende Kräfte des Mittelalters. Augewählte Beitrage (= Ordnungen). Göttingen 1989, 
s. 357–376, zejm. 359–368; TÝŽ: Die Entstehung des niederen Adels und das Rittertum. In: Herrschaft 
und Stand. Untersuchungen zum Sozialgeschichte im 13. Jahrhundert. Ed. J. FLECKENSTEIN. 
Veröffentlichungen des Max-Plack-Institut für Geschichte 51. Göttingen 1977, s. 17–39, zejm. 
s. 27–35; JOHRENDT, Johann: Milites  und Militia im 11. Jahrhundert in Deutschland. In: Das Rit-
terturm, s. 392–418; ALTHOFF, Gerd: Nunc fiant Christi milites, qui dudum extiterunt raptores. Zur 
Entstehung von Rittertum und Ritterethos. Saeculum 32, 1981, 329–331; ERKENS, Franz-Reiner: 
Milita und Ritterschaft. Reflexionen über die Entstehung des Rittertums. Historische Zeitschrift 258, 1994, 
s. 622–659, zejm. 628–669. Pro české prostředí srov. IWAŃCZAK, Wojciech: Po stopách rytíř-
ských příběhů. Praha 2001, s. 7–18; VANÍČEK, Vratislav: Spiritualizace étosu šlechty: miles Christianus, 
militia Dei (K strukturální typologii raných elit). In: Světci a jejich kult ve středověku. Ed. P. KUBÍN 
– H. PÁTKOVÁ – T. PETRÁČEK. České Budějovice 2006, s. 83–107.
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mládeže na několika místech svého vyprávění. Díky odvaze, kterou prokázal při hledání 
brodu přes řeku Addu, poznáváme jmenovitě jednoho z nich, Odolena, syna Střížova. 
Společně s ním lze připomenout i jména Mikuláše, Oty, Zvěstka, a Gerharta, o němž 
víme, že byl příslušníkem rodu Hrabišiců.19 Význam účasti šlechtických „mladíků“ je 
třeba náležitě zdůraznit. Několik let po návratu z italského tažení to byli právě přeži-
vší, kdysi mladí účastníci obléhání Milána, kteří se ujali rodových majetků a nastoupili 
do dvorských i zemských úřadů. Vzápětí došlo k výraznému urychlení dlouhého proce-
su proměny českých zemí. Tato souvislost není podle mého soudu náhodná.

U Milána však nebojovali pouze synové českých předáků. Vincencius jmenuje 
jak zabitého mělnického kastelána Zvěsta, tak Divu, označeného jako ctihodného rytíře 
(miles honestus). Mezi mladší účastníky výpravy je pak třeba přičíst i syna Divovy sestry 
Bernarda, který hrdinně pomstil strýcovu smrt.20 Navíc, tato výprava nebyla poslední. 
Již v následujícím období v letech 1161 a 1162 Vladislav císaři odeslal vojsko pod ve-
lením svého syna Bedřicha a bratra Děpolta. Posledně jmenovaný vedl do Itálie české 
oddíly i roku 1167 společně s biskupem Danielem. Oba nalezli na této výpravě smrt. 
O osudech členů jejich vojenských kontingentů prameny bohužel mlčí.21 

Ne vždy však dopadly české válečnické podniky, vedené na přání císaře, slavně. 
Tak vidíme roku 1175 konečné fiasko české výpravy vedené Přemyslovcem Oldřichem. 
Účastnili se jí podle všeho nejen oni „chudí“ (pauperes), tedy méně urození, ale i přední 
čeští šlechtici, kteří před výpravou náleželi ke knížecímu dvoru. Jarloch některé z nich 
jmenuje. Šlo o urozeného Soběslava, Zbraslava, Michala, Državu, Vracena, Vzpěru, 
Jesutbora a mnohé další. Tito všichni však po četných útrapách uprchli z Itálie zpět 
do Čech a až do konce Soběslavovy vlády se skrývali na svých dvorcích.22 

Je zřejmé, že muselo jít o vysoce postavené muže, kteří pro své jednání sice 
ztratili přístup ke dvoru, avšak mohli v klidu žít na svém. To také potvrzuje moc a ma-
jetkové vybavení české a moravské šlechty před rokem 1200. Vrátíme-li se k našemu té-
matu, zdá se být význam účasti Čechů na zahraničních taženích a zde jimi načerpaných 
zkušeností více než jedním z faktorů ovlivňujících proměnu českých zemí probíhající 
přibližně od poloviny 12. století neoddiskutovatelný. Přibližujeme se tak mentalitě teh-
dejší české a moravské šlechty, která se v této době dostává na myšlenkovou vlnu šířící 
vzorce života křesťanského rytíře a projevující se od počátků křížových výprav v celé 
Evropě, v Čechách a na Moravě v průběhu 12. století.23 

Nebyly to však jen italské cesty, jež uváděly českou a moravskou šlechtu do ev-
ropského světa. Víme, že se společně s německými rytíři účastnila i dalších vojenských 
kampaní císařů a králů, směřujících do polských a uherských oblastí. Roku 1108 se 
předáci připojili pod vedením knížete Svatopluka k výpravě Jindřicha V. do Uher a ná-

19 Vincentii canonici Pragensis Annales. FRB II. Ed. J. EMLER. Praha 1874, s. 426–437. K souvislos-
tem výpravy srov. ŽEMLIČKA, J.: Čechy v době knížecí, s. 237–239.

20 TAMTÉŽ, s. 432, 435. 
21 TAMTÉŽ, s. 452–453, 459–460; Gerlaci abbatis Milovicensis Annales, s. 461.
22 Gerlaci abbatis Milovicensis Annales, s. 468–470.
23 K analýze této problematiky srov. ANTONÍN, Robert: Od bojovníka k rytíři – na okraj úvah o pro-

měně českých zemí ve vrcholném středověku. Studia mediaevalia Pragensia, v tisku; TÝŽ: From Warrior to 
Knight – The Paths of  Chivalric Culture in Central European Space Using the Example of  the Czech Lands. 
Czech and Slovak Journal of  Humanities, v tisku.
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sledujícího roku 1109 pak do Polska. Svatopluk zde byl úkladně zavražděn a přítomní si 
zvolili novým knížetem olomouckého knížete Otu. Jejich počínání následně odsoudili 
jak předáci, kteří na místě nebyli, tak kronikáři, kteří celou akci označili za počin „těch 
z Moravy“.24 Podobně se účastnil roku 1157 výpravy Friedricha I. do Polska v čele 
Čechů i Vladislav II. Víme, že spolu s ním se k císaři přidala i moravská knížata, a je 
tedy zřejmé, že se tak dělo taktéž za účasti Moravanů. Zapojení do válečných podniků 
směřujících za hranice země, na nichž přicházeli bojovníci z českých zemí do kontaktu 
se západním světem, se tedy týkalo i moravské šlechty.25

Cesty, které zásadně rozšiřovaly obzor předákům z Čech i z Moravy, neměly 
vždy vojenský charakter. Velice často je přiváděly zejména na císařský dvůr. Setrváme-li 
na konci 12. století, můžeme znovu připomenout povolání české šlechty Friedrichem 
I. Barbarossou na říšský sněm v souvislosti s odvoláním knížete Bedřicha roku 1173. 
Stejný děj, jakkoli vyhrocený přítomností popravčích seker, se opakoval roku 1182.26 
Tehdy byli na císařský dvůr předáci pozváni proto, aby si Friedrich I. zajistil jejich loaja-
litu při opětovném Bedřichově nastolení. Podobných příkladů bychom mohli jmenovat 
celou řadu.27 Cesty řady českých a moravských světských i duchovních představitelů 
však směřovaly i dále. Našim zemím se ve 12. století nevyhnul dopad dvou křižáckých 
výprav do Svaté země a stejně tak v té době velice rozšířený fenomén poutních cest 
na svatá místa (vedle Jeruzaléma sem náležely kupříkladu Řím či Santiago de Compos-
tela). V těchto souvislostech se mnohdy – a právem – uvádí zejména účast Vladislava 
II. na druhé křížové výpravě roku 1147, jež přivedla českého knížete na byzantský dvůr. 
Opomíjí se však, že Vladislav necestoval na východ sám, ale spolu se svým bratrem Jin-
dřichem, strýcem Spytihněvem a, což je pro nás důležité, se zástupem českých „milites“ 
obou řádů, jakož i mužů církve. Jakkoli nemáme o složení českého oddílu potřebné 
informace, z náznaku analisty Vincencia se dozvídáme o účasti českého předáka Jiříka 
(je charakterizován jako „vir nobilis et strennvus“), jenž na výpravě zemřel, a dále též krá-
lova kancléře Bartoloměje, který podle téhož autora padl do zajetí.28 Je zřejmé, že zde 
odhalujeme pomyslnou špičku ledovce.  

Není bez zajímavosti, že k Vladislavově výpravě došlo v době, kdy se olomouc-
ký biskup Jindřich Zdík vypravil spolu s dalšími na křížovou výpravu do pohanských 
Prus.29 Je též známo, že i on putoval spolu se sázavským opatem Silvestrem již roku 

24 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, s. 193–197.
25 Vincentii canonici Pragensis Annales, s. 424–425.
26 Gerlaci abbatis Milovicensis Annales, s. 465–466, 481. K politickému pozadí těchto událostí srov. 

ŽEMLIČKA, J.: Čechy v době knížecí, s. 263–264, 313–318.
27 Souhrnně k účasti Čechů na říšských sjezdech naposledy WIHODA, Martin: Česká knížata 

na dvorských sjezdech. In: Rituály, ceremonie, festivity ve střední Evropě 14. a 15. století. Edd. M. 
NODL – F. ŠMAHEL. Colloquia mediaevalia Pragensia 12. Praha 2009, s. 188–202.

28 Vincentii canonici Pragensis Annales, s. 416–418. K tomu srov. DVORNÍK, František: Manuel I.
Komnenos a Vladislav II., král český. In: Z dějin východní Evropy a Slovanstva. Sborník Jaroslavu 
Bidlovi k šedesátým narozeninám. Edd. M. WEINGART – J. DOBIÁŠ – M. PAULOVÁ. Praha 
1928, s. 58–70; ŽEMLIČKA, Josef: Wallfahrten aus Böhmen nach dem Heiligen Land und ihre kulturelle 
Bedeutung bis Mitte des 12. Jahrhunderts. In: Wallfahrten in der europäischen Kultur. Edd. D. DOLE-
ŽAL – H. KÜHNE. Frankfurt am Main 2006, s. 37–52.

29 Vincentii canonici Pragensis Annales, s. 417–418. K tomu srov. ŽEMLIČKA, J.: Čechy v době knížecí, 
s. 233.



MENTÁLNÍ HORIZONTY ČESKÝCH SVĚTSKÝCH A CÍRKEVNÍCH ELIT  

42

DRUHÉ POLOVINY 12. A POČÁTKU 13. STOLETÍ

1137 do Jeruzaléma a o dva roky později do Říma.30 V lednu roku 1141 nastoupil pouť 
do Svaté země syn knížete Bořivoje Spytihněv, doprovázen českými předáky Miro-
slavem a Mukarem.31 Je zřejmé, že Mnich sázavský, který podává o jejich cestě kusou 
informaci, jmenuje pouze nejurozenější členy průvodu, ve kterém cestovali přinejmen-
ším i členové osobních družin jmenovaných. Do Svaté země putoval roku 1152 český 
šlechtic Hroznata, syn pána Heřmana, jenž byl dle kronikáře Vincencia mužem dob-
rého a svatého života. Jakkoli zde měl na požádání biskupa Jana odevzdat jako dar 
místnímu patriarchovi roucho od zemřelého Jindřicha Zdíka, cestoval Hroznata proto, 
aby splnil slib, který dal Bohu. V jeho případě dosvědčuje kronikář i šťastný návrat.32 
Poutě a výpravy uváděly do pohybu i níže postavené bojovníky. Tak se od stejného kro-
nikáře dozvídáme o jednom z Moravanů jménem Bohuta, který, jakkoli byl původně 
nemajetným ministeriálem moravského knížete Konráda, došel na byzantském dvoře 
velké obliby a získal zde vysoké postavení. Když se roku 1189 vydal na třetí křížovou 
výpravu císař Friedrich I. Barbarossa, zúčastnili se jí mnozí urození páni země české 
spolu s knížetem Děpoltem. Podle vypravování pražského analisty zde většina z nich 
zemřela. Účastnil se jí i moravský údělník Konrád II. Ota, který se však po smrti knížete 
Bedřicha vrátil předčasně do Čech, aby se zde ujal uvolněného knížecího stolce.33

Příklady poutí a křížových výprav do Levanty či Prus nám ukazují, že do kon-
taktu s evropským i blízkovýchodním prostorem nevstupovali pouze čeští předáci jako 
bojovníci ve vojsku císařů. Již na příkladu výpravy Vladislava II. k Milánu jsme mohli 
sledovat účast vysokého českého kléru. Zdíkovo poutnictví tento trend jen potvrzuje. 
Přitom platí, že pomineme-li knížete, byli asi největšími cestovateli českého středověku 
právě pražský a olomoucký biskup. Až do roku 1197 museli být oba dva investováni 
přímo římsko-německým císařem. České kroniky, které jsou plné informací (jakkoli 
kusých) o těchto cestách, nás přitom nenechávají na pochybách, že k nim doopravdy 
docházelo. Na konci 12. století to byl kupříkladu biskup Valentin, někdejší kaplan kněž-
ny Alžběty. Kronikář Jarloch nám v jeho případě odhaluje mnohé ze života a myšlenko-
vých obzorů českých prelátů té doby. Předně, Valentin byl ustaven kněžnou navzdory 
přání prelátů, které však nechala Alžběta k volbě svolat. I z toho důvodu byl podle 
některých označen za neznalého latiny a pro biskupský úřad za celkově nevyhovujícího. 
To bylo zdůvodněno hlavně tím, že nepochází z lůna pražského kostela – tedy z okru-
hu pražských kanovníků a jejich rodin, z čehož podle Jarlocha vyplýval jeho nízký a ne-
známý původ. Kněžna nedbala nesouhlasu církevních představitelů a vyslala jej spolu 
s kanovníky a strahovským opatem k císaři pro investituru. Následně se Valentin rozjel 
do Würzburku, aby zde získal biskupské svěcení (mohučský arcibiskup, jemuž náleželo 
právo světit pražské biskupy, byl tehdy v Itálii a pověřil tímto právem würzburského 
biskupa). Jenže po příjezdu sem se zástupci pražské kapituly osmělili a začali vystupovat 
proti udělení svěcení již investovanému biskupovi tak silně, že Valentinovi nestačily 

30 Canonici Wissegradensis continuatio Cosmae. FRB II. Ed. J. EMLER. Praha 1874, s. 227; Monachi Sa-
zawiensis continuatio Cosmae. FRB II. Ed. J. EMLER. Praha 1874, s. 260.  K tomu srov. WIHODA, 
M.: Morava v době knížecí, s. 181–182.

31 Monachi Sazawiensis continuatio Cosmae, s. 261.
32 Vincentii canonici Pragensis Annales, s. 420.
33 Letopisy pražské. FRB II. Ed. J. EMLER. Praha 1874, s. 379; Gerlaci abbatis Milovicensis Annales, 

s. 508.
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jeho, zřejmě od kněžny získané finanční prostředky na úplatky. Ve Würzburku se ne-
našel nikdo, kdo by jej vysvětil. Všichni zúčastnění se tak dostali do patové situace. Ka-
novníci se báli vrátit domů a bez svěcení se nechtělo domů ani Valentinovi. Nakonec 
se údajně na prozíravou radu pražského probošta Pelhřima rozhodli kanovníci ustoupit 
nátlaku světské moci a svolili k biskupskému svěcení. To se však mělo uskutečnit pouze 
pod tou podmínkou, že s ním budou souhlasit i ti členové kapituly, kteří zůstali v Pra-
ze. Starý Pelhřim se tedy vydal do Prahy, kde vše vyjednal, vrátil se zpět a Valentin byl 
na základě souhlasu všech členů kapituly biskupy vysvěcen. Za dva roky nato zemřel, 
aniž by, podle Jarlocha, vykonal něco, co by stálo za zaznamenání.34 

Celý tento epický obraz nám říká mnohé o myšlenkovém světě českého kléru. 
Pražští kanovníci nežili jen ve svém kamenném světě románských bazilik a kapitulního 
domu. Svým uvažováním tvořili jednak uzavřenou skupinu určující intelektuální klima 
v zemi.35 Zároveň se ale tito preláti oprávněně cítili být součástí evropských církev-
ních struktur, které si již ve 12. století vybojovávaly nezávislost na světské moci. Jen 
pro úplnost dodejme, že stejně jako Valentin se pro svou investituru do říše vypravili 
i pražský biskup Jindřich Břetislav a olomoucký biskup Pelhřim (identický se zmíněným 
pražským proboštem). Stalo se to roku 1182 a vzhledem k tomu, že byl tehdy císař 
v Itálii, museli oba jmenovaní překonávat opět alpské průsmyky. Cestování nebylo pro 
Pelhřima ničím novým. Totéž můžeme říci i o Jindřichu Břetislavovi, který se nedlou-
ho předtím vrátil z pařížských studií. Jakkoli si v jeho případě můžeme být jisti silným 
rodinným zázemím (šlo o příslušníka knížecího rodu a pozdějšího biskupa-knížete), 
které mu pobyt ve Francii umožnilo, nebyl v žádném případě jediným českým prelátem 
vzdělaným v cizině. 36

Počínaje kronikářem Kosmou, pokračujíce pražským biskupem Danielem I. (mj. 
žákem Huga od Sv. Viktora) i olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem a konče Jin-
dřichem Břetislavem jsme po celé 12. století svědky procesu vytváření špiček české 
církve jako úzké skupiny vzdělanců se specifickým názorem na společnost a její fun-
gování. To byli ti, kteří vytvářeli ideu českého národa a středověkého českého státu.37 
Dnes ji nacházíme v kronikách, jež jsou v drtivé většině jejich dílem, i v uměleckých 
památkách této doby. Proto musíme být při jejich interpretaci vždy velice obezřetní. 
Nevypovídají totiž o minulosti tak, jak byla, ale tak, jak měla být podle představ této 
intelektuální elity.

Přes tuto interpretační ostražitost můžeme v českém a moravském prostředí 12. 
století sledovat proces, v rámci kterého se výše připomínané aspekty proměny men-
tality české elity fakticky projevily. Odráží se totiž ve stavební aktivitě na poli sakrální 
architektury, konkrétně ve vlně zakládání tzv. emporových (či též vlastnických) venkov-
ských jednolodních kostelů. Česká medievalistika v tomto ohledu sledovala především 
právně-ekonomické dopady daného jevu, což dokresluje i několikerý výklad notoricky 

34 Gerlaci abbatis Milovicensis Annales, s. 476.
35 MERHAUTOVÁ, A. – TŘEŠTÍK, D.: Románské umění, s. 110–111. Ke všeobecnému vývoji české 

církve 12. stol souhrnně ŽEMLIČKA, J.: Čechy v době knížecí, s. 240–253.
36 Gerlaci abbatis Milovicensis Annales, s. 477–478.
37 K tomu srov. MERHAUTOVÁ, Anežka – TŘEŠTÍK, Dušan: Ideové proudy v českém umění 12.  sto-

letí. Praha 1985, s. 47–116.
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známé historky o bílinském kastelánu Mstišovi v podání kronikáře Kosmy.38 Fenomén 
samotný však v prvé řadě signalizuje změnu myšlenkového světa české nobility 12. 
století, jež odpovídá prohlubování christianizačního procesu ve středověkých Čechách 
v této době. Čeští předáci plně přijímali křesťanství jako „své“ náboženství a chopili se 
jej ve formě přístupné jejich mentálnímu horizontu. Víra pro ně představovala závazek, 
byla službou věčnému Králi králů – Ježíši Kristu. Vztah českých šlechticů ke Kristu 
tak získává podobu relace obecně spojované s feudální kulturou středověké Evropy. 
Jednolodní kostely z českého, a v menší míře i moravského prostředí, jakož i množící 
se šlechtická klášterní založení, dokládají postupné přijímání feudálních vzorců sociální 
stratifikace.39

Druhou interpretační rovinou, kterou nám vlna zakládání sakrálních jednolod-
ních staveb nabízí vzhledem k tématu mentálních horizontů českých elit, představuje 
hojně diskutovaná reprezentativní, a především fortifikační funkce těchto objektů, tvo-
řících ve 12. století jeden z mála kamenných opěrných bodů v rámci tehdejšího stavitel-
ského trendu ovlivňujícího charakter sídel české nobility. Lze shrnout, že výstavba ka-
menného kostela v sobě propojovala momenty křesťanské víry a vizualizace výlučného 
postavení jeho zakladatele vůči zbytku společnosti s praktickými momenty válečnické-
ho řemesla, kdy se pevná a vysoká kostelní věž, jakož i sama kamenná budova kostela, 
stávaly důležitým prvkem v rámci obrany šlechtických sídel.40 Výstavba kamenných 
sakrálních staveb přitom získává ve druhé polovině tohoto století nové umělecké im-
pulsy přibližující kamenný svět české nobility k říšskému prostředí, které představovalo 
v této tobě symbiózu pestré směsice vlivů, mezi něž se řadila burgundská, lombardská, 
ale též alsaská stavební tradice.41 Akcelerace stavebních aktivit tohoto typu je jedním 
z průvodních jevů realizovaného kulturního transferu, který nepředpokládá pouhou 
mechanickou znalost, ale i moment mentálního „naladění se“. Počet příkladů, jimiž lze 
dotčený fenomén dokumentovat, narůstá s každým dalším zpracováním archeologic-
kého materiálu.42 

38 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, s. 111. K tomu srov. ŽEMLIČKA, J.: Čechy v době knížecí, s. 201, 
242; KLÁPŠTĚ, J.: Proměna českých zemí, s. 48–52; JAN, L.: Skrytý půvab, s. 893–894; KLÁPŠTĚ, 
Jan: O rané šlechtě v českých zemích. Malý náčrt velkého tématu. In: Co můj kostel dnes má, nemůže 
kníže odníti. Věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu. Praha 2011, s. 62; ANTONÍN, R.: 
České země, s.100–102.

39 V obecné rovině k tomu MERHAUTOVÁ, Anežka: Raně středověká architektura v Čechách. Praha 
1971; TOMASZEWSKI, Andrzej: Romańskie kościoły z emporami zachodnimi na obszarze Polski, Czech 
i Węgier. Wroclav – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1974. Uceleně k fundátorské aktivitě české 
a moravské šlechty PAUK, Marcin Rafał: Działność fundacyjna możnowładztwa czeskiego i jej uwarunko-
wania społoczne, XI-XIII wiek. Kraków – Warszawa 2000. Pro moravské prostředí ve 12.–13. století 
BOROVSKÝ, Tomáš: Kláštery panovník a zakladatelé na středověké Moravě. Brno 2005, s. 24–72.

40 MERHAUTOVÁ, A.: Raně středověká architektura, passim; HEJNA, Antonín: Opevněná venkovská 
sídla doby přemyslovské v Čechách. Výsledky archeologického výzkumu z období 1965–1975. Archeologia 
historica 2, 1977, s. 69–79; ŽEMLIČKA, J.: Čechy v době knížecí, s. 288; PAUK, R. M.: Działność 
fundacyjna, s. 37–45; KLÁPŠTĚ, J.: Proměna českých zemí, s. 52–99; TÝŽ: O rané šlechtě, s. 62–64.

41 MENCL, Václav: Panské tribuny v naší románské architektuře. Umění 13, 1965, s. 38.
42 Do této množiny sakrálních staveb propojujících svět modlitby s obrannou funkcí lze ostatně 

zahrnout kupříkladu i známou rotundu z Týnce nad Sázavou, k níž byla okolo roku 1200 přista-
věna hmotná hranolová věž, s níž současně vznikal v těsné vazbě na areál i románský palác, srov. 
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Za všechny lze uvést známou stavbu kostela sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory, 
vysvěceného podle historických pramenů biskupem Danielem roku 1265.43 O jeho za-
kladatelích, paní Marii se syny Slaviborem a Pavlem, nevíme mnoho. Jde o jednolodní 
stavbu opatřenou věží, představující obvyklý typ sakrální stavby druhé poloviny 12. 
století. Jak již bylo řečeno, kostel sv. Jakuba je výjimečný svou reliéfní výzdobou tvoře-
nou pískovcovými plastikami. Ty jsou umístěny ve slepých arkádách na jižním průčelí 
stavby a jejich interpretace není dodnes jednoznačně vyřešena. Součástí jižního průčelí 
je vstupní portál s reliéfním tympanonem, jenž zpodobňuje podle některých výkladů 
polofiguru Boha-otce vystupujícího z oblak, oslavovaného dvěma anděly s kadidelni-
cemi a palmovými ratolestmi. Novější interpretace identifikuje dominantní postavu 
v tympanonu jako Krista. V arkádách po stranách portálu předpokládáme vyobrazení 
svatých Petra a Pavla. Interpretace horní řady reliéfů není taktéž zcela jistá. A. Merhau-
tová a D. Třeštík předpokládali, že v arkádě nad portálem je zobrazen Kristus-vítězný, 
u jehož nohou klečí synové zakladatelky kostela Pavel a Slavibor. Před několika lety 
byla tato interpretace zpochybněna Pavlem Kroupou, který identifikoval postavu jako 
sv. Jakuba doprovázeného neznámými mladíky. V arkádě nalevo od nich je umístěna 
postava biskupa, napravo pak rytíře a opata. I při jejich identifikaci máme k dispozici 
dvě interpretace. Podle Třeštíka a Merhautové jde o sv. Vojtěcha, sv. Václava a sv. Pro-
kopa (v době vzniku kostela však ještě nebyl kanonizován). Kroupův výklad ztotožňuje 
rytíře s postavou Rolanda, přičemž duchovní dále nespecifikuje.44 

Za současného stavu bádání je nalezení stoprocentní jistoty v této otázce ne-
možné, domnívám se však, že pro téma myšlenkových horizontů české elity 12. století 
není samotná identifikace jednotlivých postav až tak podstatná. Ať již přijmeme je-
den či druhý výklad, je zřejmé, že reliéfní výzdoba, vedle samotné schopnosti postavit 
i vybavit kostel a zajistit při jeho svěcení přítomnost panovníka, vypovídá o vysokém 
postavení a majetkových možnostech paní Marie a jejích synů. Obojí interpretace zob-
razovaných postav navíc napovídá mnohé o myšlenkovém světě fundátorů. Odhaluje 
společenskou sebereflexi Marie a jejích synů, zařazujících se prostřednictvím středově-
ké symboliky do společenstva křesťanů – Boží obce. V této souvislosti je třeba zdůraz-
nit, že ani druhá výkladová rovina, identifikující svatojakubského rytíře jako Rolanda, 
není z pohledu našeho tématu bezvýznamná. Ba naopak. Její platnost by potvrzovala 

HEJNA, A.: Opevněná venkovská sídla, s. 73–75; GLOSOVÁ, M.: Příspěvek k poznání rotundy hradu 
v Týnci nad Sázavou na základě oprav interiéru, Památky středních Čech. Zpravodaj Památkového ústavu 
středních Čech v Praze 11/1, 1997, s. 31–37. Symbióza posvátného a fortifikačního prostoru zde 
je natolik zřejmá, že tato rotunda byla zařazena jedním ze směrů českého archeologického bádání 
mezi tzv. hrady přechodného typu, srov. DURDÍK, Tomáš: Hrady přechodového typu v Čechách. Pra-
ha 2007, s. 146–163, jakkoli se tato typologie netěší všeobecnému přijetí, viz RAZÍM, Vladislav: 
O tzv. hradech přechodného typu. Archeologické rozhledy 57/2, 2005, s. 351–380. Samotná situace, 
a to nejen ta u týnské rotundy, ale celková situace ve výstavbě románských kostelů, prozrazuje 
proměny mentality české nobility druhé poloviny 12. století.

43 MERHAUTOVÁ, A.: Raně středověká architektura, s. 135-137; MERHAUTOVÁ, A. – TŘEŠTÍK, 
D.: Románské umění, s. 146–148, 175–175; TÍŽ: Ideové proudy, s. 74–76; KLÁPŠTĚ, J.: Proměna čes-
kých zemí, s. 62–66.

44 MERHAUTOVÁ, A. – TŘEŠTÍK, D.: Románské umění, s. 177–178; KROUPA, Pavel:  Průzkum 
jižního průčelí lodi kostela sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Průzkumy památek 4/1, 1997, s. 3–26, 
zejm. s. 10-21.
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příbuznost myšlenkového světa české a evropské nobility 12. století, jež se, stržena 
proudem rytířské kultury, přenášela do mechanismů celospolečenské evropské promě-
ny snad ještě více než ztotožnění této postavy se sv. Václavem. V tomto ohledu nelze 
totiž přehlížet, že jeden z projevů změny, které lze v rovině mentality sledovat, před-
stavuje rostoucí popularita poutnictví na svatá místa, mezi něž náleželo i Santiago de 
Compostela s ostatky sv. Jakuba. To vše však přitom úzce souviselo se stupňujícím se 
bojem proti nevěřícím, který se neodehrával pouze ve Svaté zemi, ale i na Pyrenejském 
poloostrově. Jedním z prvních rytířů reconquisty byl právě legendární křesťanský rytíř 
Roland, jehož život sloužil jako vzor pro tehdejší šlechtu. Propojení reliéfní výzdoby 
kostela sv. Jakuba s těmito „pyrenejskými“ motivy by tak de facto vytvářelo argument 
o poměrně vyspělé myšlenkové absorpci ideje svaté války ve světě české nobility 12. 
století, a propojilo by jej nejen s křižáckou, ale především se svatým bojem úzce souvi-
sející rytířskou ideou. 

Sledujeme-li tedy fenomén románské výstavby ve druhé polovině 12. století, je 
třeba zdůraznit, že vzhledem k našemu tématu nejde pouze o architekturu samotnou, 
ale o schopnost panovníka, šlechty a církevních představitelů ji přijmout jako moder-
ní záležitost a možnost ji zrealizovat v domácích podmínkách. Hovořili jsme v této 
souvislosti o kamenném světě českých elit, jehož ráz můžeme označit za progresivní. 
Ten tvořil pouze jednu část reálného světa českých předáků, který zůstával dlouho 
po proniknutí románských bazilik do českých zemí světem dřeva a hlíny. S dřevěnou 
výstavbou dalších objektů, a to i sakrálních, lze přitom počítat hluboko do 13. století, 
celou tuto fázi středověké architektury však halí závoj zapomnění. Kamenné stavitel-
ství románského slohu bylo jako celek službou přísnému Bohu a světské moci. Kostely, 
o nichž byla řeč, představovaly pro laiky místa tajemství, kde dochází k proměně vína 
v krev a chleba v tělo Páně. Jako takové měly svou kompozicí a hmotou sakrální stavby 
přimět věřící, aby poklekli a sklonili se před Bohem. I z toho důvodu se nedílnou sou-
částí kostelní architektury stávají plastické reliéfy s didaktickým posláním.

Výše snesené doklady kontaktů české šlechty a duchovních se zahraničím, jakož 
i s tamními společenskými skupinami a způsoby jejich životního stylu, nám umožňují 
předpokládat silného ovlivnění českých elit a jejich myšlenkového světa.  Nespočetné 
pobyty předáků a knížat na císařském dvoře; jejich účast na obou křížových výpravách 
do Levanty; podíl na válečných taženích císařů do Itálie; vlna zakládání vlastnických 
kostelů – to vše nám pomáhá zasadit počátky proměny mentality české a moravské 
elity, umožňující následný kulturní transfer, v jehož víru se proměnily české země 
ve vrcholně středověkou monarchii posledních Přemyslovců a prvních Lucemburků, 
již do druhé poloviny 12. století. Není jistě náhodou, že právě v této době nalézáme 
v pramenech případy užívání šlechtických predikátů. Jakkoli první známý příklad toho-
to jevu, který se stane ve 13. století zcela běžným, zaznamenáváme již před polovinou 
12. století, kdy vystupuje s predikátem již vzpomínaný Markvart z Doubravy, dochází 
k opravdovému šíření jejich užití od 60. let (známe příklady Hartmana z Mířkova, Milka 
a jeho syna Přibyslava z Bernartic, Blaha z Třebušína, Měška z Peruce, Oldřicha a Be-
nedy ze Svojšína). I to přibližuje české šlechtice světu západní Evropy. Ostatně již tzv. 
Dalimil kladl původ řady významných šlechtických rodů a jejich erbovních znamení 
právě do souvislostí s hrdinnými činy, jichž se „praotcové“ šlechtických rodů dopouště-
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li vesměs ve 12. století.45 Právě tyto proměny na úrovni mentality české elity představují 
nedílnou součást fenoménu změny české středověké společnosti. Pro její plné ucho-
pení je třeba zahrnout vedle sociálních a hospodářských fenoménů i naznačený vývoj 
myšlenkového světa jejích hlavních aktérů.  

Summary

Mental horizons of  the Czech secular and ecclesial elites in the second half  of  
the 12th and beginning of  the 13th century

Robert Antonín

This study presents the evidence of  interactions of  the Czech nobility and the clergy 
with the foreign countries as well as with their local societal groups and their lifestyle manners 
in the course of  the 12th century. Based on these facts the author establishes the hypothesis 
of  strong influence on the Czech elites and their intellectual world. Apart from many proved 
visits of  the Czech leaders, prelates and princes of  the imperial court, their presence at both 
Crusades in the Levant or their share in the emperors’ military campaign to Italy there is, in the 
same time, remarkable upsurge of  establishing Romanesque churches in the Czech countries. 
As a result of  keeping track of  all the mentioned phenomena the author places the beginnings 
of  the transformation of  the Czech and Moravian elites’ mentality into the second half  of  the 
12th century. In the meantime, the author emphases the fact, that specifically this transforma-
tion allowed subsequent cultural transfer and within this swirl of  events the Czech countries 
transformed into High Middle Aged monarchy of  the last Premyslids and the first Luxemburgs.

Translated by Hana Baronová

45 ŽEMLIČKA, J.: Čechy v době knížecí, s. 289; KLÁPŠTĚ, J.: Proměna českých zemí, s.  88–92; VANÍ-
ČEK, V.: Sociální mentalita české šlechty, s. 171–175.
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HERALDICKÁ VÝZDOBA  
MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO ZŘÍZENÍ Z ROKU 1604
(K IKONOGRAFII ZASEDÁNÍ ZEMSKÉHO SOUDU)1

Jana Janišová

Abstract:
The process of  codification of  the municipal law culminated upon the issuing of  land ordinance 

in 1604, during the period prior to the battle of  Bílá Hora. In some of  the exemplars, there has been 
preserved a copperplate depicting the provincial court session (represented by the coats of  arms of  the 
assessors) in the spring of  1604. The copperplate is not only the evidence of  the court’s practice during 
the session, but it also characterizes the important iconographic resource that explains the catholic party 
politics in Moravia.

Keywords:
Land Code, Moravian municipal law, municipal court, heraldry, coats of  arms

Klíčové instituce stavovské monarchie představovaly v předbělohorském 
období zemský sněm a zemský soud. Jejich význam se odrazil také 
v podobě reprezentativních prostor zemských soudnic a sněmovních 

sálů, které se zachovaly jak v Čechách, tak i ve vedlejších zemích. Další ikonografické 
prameny, které by dokumentovaly zasedání zemských soudů či sněmů, se dochovaly pro 
období stavovské monarchie jen pro České království. Výjimku v tomto směru tvoří 
rytina zasedání moravského zemského soudu z roku 1604, která je součástí některých 
exemplářů zemského zřízení z téhož roku.

 Prostory pro zasedání českého zemského sněmu a soudu se nacházely na Praž-
ském hradě. V řadě bývalých úředních místností se dodnes zachovaly vymalované erby 
zemských úředníků.2 Pro oblast českého zemského práva jsou dochovány také soudobé 

1 Studie byla zpracována v rámci grantového projektu GA ČR – registrační číslo projektu 
P405/12/0639. Ráda bych poděkovala za cenné rady dr. Karlu Müllerovi, řediteli Zemského 
archivu v Opavě, a dále dr. Petru Marešovi z Národního archivu v Praze za možnost využít jeho 
dosud nepublikovanou dizertační práci. 

2 Burdová, Pavla: Zemský soud v malbách na Pražském hradě a v rukopisu stavovského archivu. SAP 31, 
1981, s. 207–226; Mareš, Petr: Zemský soud větší 1541–1620 (Personální obsazení). Dizertační práce, 
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ikonografické prameny, zachycující zasedání (složení) zemského soudu. Jedná se o dře-
vořezy, které byly zařazeny do tištěných zemských zřízení, či umělecky zdařilý dřevořez 
v Paprockého Diadochu. Dále se dochovalo několik exemplářů olejomalby s vyobraze-
ním zasedání zemského soudu v roce 1593, fresky na zámeckých sídlech či erby úřed-
níků a přísedících na Klaudiánově mapě Čech.3 Také z prostředí slezských knížectví 
jsou známy erbovní galerie zemských soudů a sněmů. V souvislosti s okruhy českého 
a moravského zemského práva je pro nás významná především soudnice v Opavě, jejíž 
nejstarší vrstva erbů pochází z poloviny 16. století a podstatná část původní erbovní 
galerie je dnes umístěna na zámku v Hradci nad Moravicí. Stejně tak existovala výzdoba 
v podobě erbů úředníků a přísedících soudu v manské soudnici kroměřížského zámku, 
kde se pravidelně konala zasedání lenního soudu olomouckých biskupů a proběhla zde 
také většina zasedání manského sněmu v 16. století. Písemné prameny v tomto případě 
datují vznik výzdoby do 80. let 16. století.4

 Erbovní galerie moravských panských rodů z doby Ctibora Tovačovského 
z Cimburka se nachází na hradě Buchlově. Kamenné erby na svornících klenby starého 
paláce se ovšem nevztahují primárně k obsazení zemského soudu, ale spíše k význa-
mu panských rodů ve stavovských strukturách pozdně středověké Moravy.5 Heraldická 
výzdoba se dále nacházela v nových soudnicích Markrabství, které vznikly v areálech 
dominikánských klášterů v Brně (vystavěna v letech 1582–1585) a v Olomouci (1572). 
Výzdoba olomoucké soudnice, o níž máme písemné zprávy již z první poloviny 16. 
století, se nezachovala. Ve starších místnostech určených k zasedání zemského soudu, 
které byly v refektářích obou dominikánských klášterů, byly erbovní galerie zemských 
úředníků a soudců patrně ztvárněny v podobě dřevěných závěsných tabulí.6    

FF UK, Praha 2014, s. 41–52.
3 SRŠEŇ, Lubomír: Větší zemský soud v Čechách ve vyobrazeních 16. století. ČNM, Řada historická 144, 

1975, s. 143–175; NOVOTNÝ, Robert: Miscellanea k ikonografii zemského soudu. In: JAN, Libor 
– JANIŠ, Dalibor a kol.: Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v čes-
kých zemích ve středověku a raném novověku. Brno 2010, s. 155–166; HLAVICOVÁ, Zuzana: 
Vyobrazení zemského soudu na zámku v Bechyni. In: TAMTÉŽ, s. 167–177; MAŤA, Petr: Svět české 
aristokracie (1500–1700). Praha 2004, s. 52–66 a 328–338; POKORNÝ, Pavel R.: Další erbovní 
galerie na Pražském hradě. ČNM, Řada historická 163, 1994, s. 22–24.

4 MÜLLER, Karel: Heraldická výzdoba stavovské sněmovny v Opavě ze 2. poloviny 16. století. In: Pro 
arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila. Red. D. PRIX. Praha 2002, s. 253–259, kde je uvedena další 
relevantní literatura. Ze slezského prostředí je pro nás zajímavá i erbovní galerie těšínského 
knížectví, která je ovšem až z druhé poloviny 18. století (TÝŽ: Erbovní galerie těšínské šlechty kdysi 
v těšínské sněmovně, nyní na frýdeckém zámku. Český Těšín 2008).

5 KASÍK, Stanislav: Znakové svorníky na hradě Buchlově. Slovácko 41, 1999, s. 215–243; JANIŠ, Da-
libor: Mezi Pravdou a Lží. Ctibor Tovačovský z Cimburka. In: Osobnosti moravských dějin 1. Redd. 
L. JAN – Z. DRAHOŠ. Brno 2006, s. 163–164.

6 MÜLLER, K.: Heraldická výzdoba, s. 254; DŘÍMAL, Jaroslav: Zemský dům v Brně. Brno 1947, 
s. 39–54; HANÁČEK, Jiří: Heraldický soubor stavovského domu v Brně (ke 400. výročí vzniku). In: 
Zpravodaj Klubu genealogů a heraldiků Ostrava 16, 1983, s. 76–87; KAMENÍČEK, Franti-
šek: Zemské sněmy a sjezdy moravské. Jejich složení, obor působnosti a význam od nastoupení na trůn krále 
Ferdinanda I. až po vydání Obnoveného zřízení zemského (1526–1628). I. díl. Brno 1900, s. 56, 167, 
415–418; TÝŽ: Zemské sněmy, II. díl. Brno 1902, s. 19–20, 40–44, 71–74; JANIŠOVÁ, Jana: Ha-
nobení erbu a jména v raně novovekém moravském zemském právu. In: Heraldická ročenka 2007. Praha 
2007, s. 64–65.
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Pro Moravu tak máme z předbělohorského období zachovány tři heraldické 
soubory. Všechny tyto ikonografické památky se váží k době vlády Rudolfa II. Prvním 
z nich je erbovní galerie, která se nachází v současné brněnské radnici, jejíž areál za-
hrnuje prostory bývalého stavovského domu. Ve vstupním vestibulu nad schodištěm 
jsou umístěny čtyři erby osob, které byly pověřeny zemským sněmem dohledem nad 
stavbou nové soudnice. V tzv. rytířském sále (původní poradní místnost rytířského 
stavu) se nachází na kratší příčné stěně sedm erbů úředníků menšího zemského soudu 
a erb nejvyššího zemského písaře. Podélná stěna je potom vyzdobena 24 erby úředníků 
a přísedících zemského soudu. Erby byly do tzv. rytířského sálu druhotně přeneseny 
v 18. století.7

Druhé vyobrazení zemských soudců a jejich erbů se nachází v Paprockého Zrca-
dle. Na rozdíl od brněnské soudnice, kde se setkáváme s problémem datace předlohy er-
bovních desek, je možné vyobrazení členů zemského soudu v díle Bartoloměje Papro-
ckého určit zcela přesně.8 Komparací zápisů v zemských deskách se Zrcadlem můžeme 
určit, že složení soudu v Paprockého práci odpovídá reálnému obsazení moravského 
zemského soudu počátkem 90. let 16. století.9 Vzorem pro Paprockého práci bylo vel-
mi pravděpodobně zasedání brněnského soudu zahájené 18. března 1590. V Zrcadle 
Bartoloměj Paprocký neopomněl zaznamenat také úředníky menšího práva, konkrétně 
oba komorníky a sudí a dále místopísaře Jana Horeckého z Horky. Obsazení březno-
vého brněnského soudu je zcela identické se zápisy v Zrcadle a také pořadí soudců je 
podobné.10 Výraznější zásah do pořadí zasedání zemského soudu, oproti deskovému 
zápisu, nacházíme u olomouckého biskupa a nejvyššího maršálka. Kapitolu o obsazení 
zemského soudu v době Rudolfa II. uvedl Paprocký slovy: „...tímto pořádkem, jakž tuto 
nížeji poznamenáno najdeš, páni na soudech v Markrabství moravském sedali... Napřed Jeho Milost, 
vysoce důstojné a osvícené kníže a pán, pan Stanislav Pavlovský.“11 Za biskupem jmenuje Barto-
loměj Paprocký zemského hejtmana a následně nejvyššího maršálka, zatímco deskový 

7 HANÁČEK, J.: Heraldický soubor, s. 76–87; DŘÍMAL, J.: Zemský dům, s. 40–49. Obě studie při-
nášejí důležité poznatky ke sledované problematice, zároveň však obsahují několik nepřesnos-
tí. Otázka erbovní galerie v Brně, zejména datace jejího vzniku, nebyla uspokojivě vysvětlena. 
Vzhledem k významu této otázky pro oblast moravského zemského práva bude brněnské soud-
nici věnována samostatná studie.

8 PAPROCKÝ Z GLOGOL, Bartoloměj: Zrdcadlo slavného Margkrabství moravského (Olomouc 
1593). Reprint. Edd. V. KEJLA – K. MÜLLER. Ostrava 1993. Portréty zemských úředníků 
a soudců excerpovali ze Zrcadla STIBOR, Jiří – MÜLLER, Karel – KEJLA, Vladimír: Zemský soud 
Markrabství moravského 1593 v Paprockého Zrcadle. Zvláštní příloha zpravodaje Klubu genealogů 
a heraldiků Ostrava č. 7. Ostrava 1986.

9 Složení soudu, zejména pak personální složení nejvyšších zemských úředníků, bylo identické 
od března 1590 do ledna 1594. ROHLÍK, Miloslav (ed.): Moravské zemské desky 1567–1641. III. 
Kraj brněnský (= ZDB III). Praha 1957, s. 192, č. 32; MATĚJEK, František (ed.): Moravské zem-
ské desky 1567–1642. III. Kraj olomoucký (= ZDO III). Praha 1953, s. 266, č. 136.

10 ZDB III, s. 192, č. 32; STIBOR, J. – MÜLLER, K. – KEJLA, V.: Zemský soud, s. 3–13. Jiné je 
pořadí tří pánů ze Žerotína a Ctibor Syrakovský, zastávající v roce 1590 úřad nejvyššího písaře, 
je v Zrcadle uveden až později s ohledem na skutečnost, že byl příslušníkem rytířského stavu. 
V zemských deskách je jako nejvyšší písař tradičně uveden na čtvrtém místě. Obrácené pořadí, 
než jaké uvádějí zemské desky, je také u Oldřicha Krajíře z Krajku a Arkleba z Kunovic a dále 
u Jana z Hodějova a Jetřicha z Prusinovic.

11 PAPROCKÝ Z GLOGOL, B.: Zrdcadlo, list LIIr.
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zápis tradičně uvádí v čele soudu úředníky – hejtman – komorník – sudí – písař a bis-
kup je uveden za nimi jako první z přísedících. Pořadí, které zvolil polský historiograf, 
neodpovídá praxi druhé poloviny 16. století. Pomineme-li (jistě podstatnou okolnost), 
že Stanislav Pavlovský byl mecenášem jeho díla, odpovídá Paprockým zvolené pořadí 
soudců praxi 80. let 15. století. Obecný nález moravského zemského soudu (zřízení 
mezi pány) z roku 1480 uvádí pořadí: biskup – hejtman – maršálek – komorníci.12 Jiné 
zápisy z této doby ovšem uvádějí v čele soudu zemského hejtmana, a to i v přítomnosti 
biskupa, a dokládají tak neustálenost soudní praxe v této otázce.13 

V době císaře Rudolfa II. je pravidelně olomoucký biskup jmenován při zahájení 
zemského soudu jako čtvrtý v pořadí soudců, nejvyšší maršálek potom pátý. Paproc-
kého koncepce pořadí zemských soudců tak reflektuje spíše dobu Ctibora z Cimburka, 
kde postavení olomouckého biskupa i nejvyššího maršálka Království českého bylo 
poměrně silné a zapadá tak do ofenzivně laděné politiky biskupa Pavlovského, kterou 
praktikoval od svého nástupu na olomoucký biskupský stolec vůči moravským stavům 
i vůči panovníkovi.14   

Třetím heraldickým souborem je mědiryt zasedání zemského soudu (v podobě 
erbů) z roku 1604, který je zařazen do některých exemplářů toho roku nově vydaného 
moravského zemského zřízení. 

***

Základem moravského zemského práva 16. století bylo zemské zřízení z roku 
1535 (stranou necháváme stručný tisk ZZ z roku 1516). Až do stavovského povstání 
byl tento základní text kontinuálně revidován a doplňován, ale základ všech morav-
ských předbělohorských zřízení zůstal de facto nezměněn. O skutečnosti, že stavové 
nebyli spokojeni s obsahem ZZ 1535, svědčí jednak fakt, že již v roce 1567 (tj. pět 
let po vydání poslední redakce – ZZ 1562) požádali panovníka, aby se kromě zem-
ského zřízení mohla používat i Tovačovská kniha, a začali připravovat revizi zřízení. 
Panovník žádosti vyhověl a Tovačovská kniha se tak stala oficiální součástí moravského 
zemského práva. Měla být používána nejen v soudní praxi, ale také všeobecně (vůbec 

12 BRANDL, Vincenc (ed.): Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové. Tomus V/1. 
Brunae 1888, s. 37–38. Olomoucký biskup je jmenován v čele soudu dále např. v roce 1480 
(TAMTÉŽ, s. 41–42) a v roce 1484 (TAMTÉŽ, s. 94 a 110–111).

13 TAMTÉŽ, s. 49–50 k roku 1480; TAMTÉŽ, s. 252–253 k roku 1493.
14 KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy, II, s. 10–22; 105–106; TÝŽ: Zemské sněmy, I, s. 128–158; TÝŽ: 

Zemské sněmy, III. díl. Brno 1905, s. 15–20, 529; DEMUTH, Karel Josef  (ed.): Kniha Tovačovská 
aneb Pana Ctibora z Cimburka a z Tovačova zemského hejtmana markrabství Moravského sepsání obyčejů, 
řádů, zvyklostí starodávných a práv markrabství Moravského. Brno 1858, s. 40–44, 121–126; ČÁDA, 
František (ed.): Zemské zřízení moravské z roku 1535 spolu s tiskem z roku 1562 nově vydaným (= ZZ 
1535, resp. ZZ 1562). Praha 1937, s. 4–16 s odkazy na další redakce zemských zřízení i na litera-
turu; HORNA, Richard: K dějinám moravských úředníků. Část II. Zemští úřednící do r. 1620. (Nástin). 
Praha 1923, s. 18–53; TUREK, Adolf: Manové nejvyššího maršálka. Vlastivědný věstník moravský 6, 
1951, s. 108–115, 129–139; ZUKAL, Josef: Rozepře mezi stavem panským a rytířským o zemské úřady 
Knížetství opavského. Opava 1913; JANIŠOVÁ, Jana: Privilegium Rudolfa II. pro olomoucké biskupství 
z roku 1590 (Právní argumentace biskupa Stanislava Pavlovského). FHB 27, 2012, s. 41–69.
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i při právě).15 Dále stavové pravidelně doplňovali materii hlavního zemského zákoníku 
prostřednictvím tzv. obecných artikulů (usnesení zemských sněmů). Ty byly společně 
s dalšími závěry zemských sněmů (většinou výsledky jednání s panovníkem o daních 
a vojenských záležitostech) tištěny a i v případě, že nebyly později zařazeny do nové 
redakce zemského zřízení, tvoří jako jeho doplňky součást moravského zemského prá-
va.16 Poslední redakce zemského zřízení v předbělohorském období obsahuje řadu no-
vých ustanovení, která pocházejí právě z činnosti zemského sněmu, ale také z iniciativy 
panovníka.17 Současně je moravské zemské zřízení z roku 1604 také graficky nejzdaři-
lejším tiskem ze všech kodifikací moravského zemského práva 16. století.

Tisk ZZ 1604 obsahuje několik typů výzdoby (obr. 1). Objevují se zde renesanč-
ní vlysy (s novozákonními výjevy, hlavami andělíčků a florálními či animálními moti-
vy), ornamentální viněta s hlavou andílka a v kolofonu je kromě renesančního vlysu 
také viněta s maskaronem. Na titulní straně (list 0r) je dřevořezový kruhový medailon 
o průměru 62 mm s vyobrazením dvouhlavého říšského orla s insigniemi (koruna, 
žezlo, meč a jablko). Na materiálech z provenience moravského zemského sněmu (sně-
movní tisky) se tento medailon (identické insignie) poprvé vyskytl v roce 1584 a po-
užíval se až do roku 1639.18 Pravidelně je přední strana titulního listu s říšským orlem 
doprovázena moravskou orlicí na zadní straně, a to i v pobělohorském období. V této 
souvislosti je zajímavé, že moravské zemské zřízení z roku 1604 ve svém základním 
tisku neobsahuje znak markrabství. Zemské zřízení z roku 1535 heraldickou výzdobu 
vůbec neobsahuje, v dalších redakcích je moravská orlice ztvárněna. Ve zřízení z roku 
1545 na titulním listu, v tisku z roku 1562 na listu následujícím za titulním listem.19

Na listu 0r je dřevořez o rozměrech 141 x 111 mm. Jedná se o erb nejvyššího 
písaře markrabství Viléma Zoubka ze Zdětína. V renesančním polceném štítu (tinktury 
pravděpodobně v 16. století červená a zlatá) dvě tisknoucí se obrněné ruce (předloktí). 
Na horním okraji štítu je položena kolčí přilba natočená doleva. V klenotu jsou dvě slo-
žená křídla, mezi nimi je ruka s mečem. Kolem klenotu a štítu jsou bohatě prostříhaná 

15 Moravský zemský archiv v Brně (= MZA), A3 – Stavovské rukopisy, inv. č. 2, Památky sněmovní 
1546–1570, fol. 262v–263r; 266v–267r (stará foliace); KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy, I, s. 193; 
Národní knihovna Praha (= NK), sg. 65 E 2349, Sněmovní artikule 6. ledna 1567, bez foliace.

16 Sněmovní tisky se dochovaly od roku 1540. Pro některá léta dochovány nejsou. Předbělohorské 
období je zastoupeno celkem 67 tisky (viz Knihopis č. 583–649). Kompletní zápisy ze zasedání 
zemského sněmu pro sledované období jsou potom doloženy v Památkách sněmovních (MZA, A3, 
inv. č 3–6, pro období 1571–1619) a Sněmovních kopiářích (TAMTÉŽ, inv. č. 11–13, pro období 
1569–1619).

17 KNOZ, Tomáš: Žerotínovy glosy k moravskému zemskému zřízení z roku 1562. Osobní prvky v zemské 
legislativě a příprava zemských zřízení v prostředí žerotínské Moravy. In: JAN, Libor – JANIŠ, Dalibor 
a kol.: Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích ve středo-
věku a raném novověku. Brno 2010, s. 107–154; KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy, I, s. 176–203; 
JANIŠ, Dalibor (ed.): Práva a zřízení Markrabství moravského z roku 1545 (Pokus moravských stavů 
o revizi zemského zřízení) (= ZZ 1545). Brno 2005, s. 59–85; ZZ 1535, s. LXVI.

18 NK, sg. 65 E 2878, Sněmovní artikule 13. července 1584; MZA, A6 – Staré tisky, sg. 1639. Sněmovní 
artikule 21. března 1639.

19 ZZ 1535, s. LI–LIV, LXII–LXIV, 2; ZZ 1545, s. 86, 99.
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přikryvadla.20 Nad er-
bem ve stuze se střapci 
na koncích je heslo: Má 
naděje jest v Bohu na nebi, 
kterážto mne nezmejlí 
nikoli. Nad stuhou je 
uveden letopočet 1604. 
Erb, stuha i letopočet 
jsou umístěny v ovál-
ném vavřínovém věn-
ci. V rozích dřevořezu 
jsou dva florální motivy 
a dvě hlavy andělíčků 
s křídly. Pod dřevoře-
zem je vegetativními 
ozdůbkami  orámován 
text: Vilím  Zoubek 
ze Zdětína na Zdounkách 
a Habrovanech, nejvyžší 
písař Margkrabství mo-
ravského. Vilém Zoubek 
byl příslušníkem rytíř-
ského stavu a po smrti 
Ctibora Syrakovského 
z Pěrkova zastával v le-
tech 1601–1608 úřad 
nejvyššího písaře mar-
krabství, kolem roku 
1600 konvertoval ke ka-
tolické církvi, zemřel 
v roce 1608. 21 

Úřad nejvyššího písaře markrabství22 byl odpovědný za tisk i distribuci zemských 
zřízení. Otmar z Nepomuku dal tisknout zřízení z roku 1535, Matyáš z Hartunkova 
zřízení z let 1545 a 1562.23 V roce 1540 bylo zemským sněmem stanoveno, aby nejvyšší 
písař Otmar z Nepomuku mohl dva roky výhradně tisknout zemské zřízení. Porušení 
tohoto výlučného oprávnění mělo být trestáno pokutou 50 kop grošů.24 Tisk zemské-

20 PILNÁČEK, Josef: Staromoravští rodové. Vídeň 1930, s. 42–43, č. 77; PAPROCKÝ Z GLOGOL, 
B.: Zrcadlo, list CCCXVIIIr; PELANT, Jan: Erby české, moravské a slezské šlechty. Vývoj erbů a stručné 
dějiny 610 rodů. Praha 2013, s. 550–551.

21 PILNÁČEK, J.: Staromoravští rodové, s. 42–43, č. 77; PAPROCKÝ Z GLOGOL, B.: Zrdcadlo, list 
CCCXVIIIr–CCCXXIv; HLAVÁČEK, Petr: Habrovany 1350–2000. Habrovany 2000, s. 114–
116; PELANT, J.: Erby, s. 550–551.

22 K úřadu přehledně KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy, I, s. 150–155.
23 ZZ 1535, s. LI, LXII; ZZ 1545, s. 67.
24 KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy, I, s. 183–185.

 �Obr. 1. Dvouhlavý říšský orel – výřez z titulního listu ZZ 1604 
(Moravská zemská knihovna Brno, Oddělení rukopisů a starých tis-
ků, sg. ST1–0038.293, A).
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ho zřízení z roku 1604 byl potom v kompetenci Viléma Zoubka ze Zdětína a měl být 
(podle usnesení sněmu z roku 1597) financován ze sbírky z vína.25 Na Viléma Zoubka 
se také 19. března 1605 obrátil Karel starší ze Žerotína s dotazem, kde je možné zakou-
pit výtisk nového zemského zřízení a kolik stojí.26 O odpovědnosti nejvyššího písaře 
za bezchybnost tisku svědčí skutečnost, že se v některých exemplářích setkáváme s jeho 
podpisem.27 Ze 46 exemplářů ZZ 160428 se podpis Viléma Zoubka nachází ovšem 
pouze v osmi.29 O faktu, že nejvyšší písaři brali svou odpovědnost za bezvadnost tisku 
zemského zřízení vážně a jejich kontrola při vydávání tisku nebyla pouhou formalitou, 
máme zajímavou zprávu z ledna roku 1579. Tehdejší nejvyšší písař markrabství Ctibor 
Syrakovský z Pěrkova si stěžoval u podkomořího Mikuláše z Hrádku, že v Olomouci 
viděl prodávat zemské zřízení (patrně variantu z roku 1562), které si bez jeho povolení 
vytiskl Šebestián Olivetský z Olivetu. Důrazně žádal podkomořího, aby u olomouckých 
měšťanů zakázal distribuci nezákonného tisku.30 

Na listu 155r je dřevořez o rozměrech 141 x 111 mm. Jedná se o erb místo-
držícího nejvyššího písařství Markrabství moravského Jana Žalkovského z Žalkovic. 
V renesančním (stříbrném) štítu jsou v patě (modravá) oblaka, ze kterých vyrůstá (zlatá) 
ruka s (červeným) rukávem, která drží dubovou větev se třemi (zlatými) žaludy a třemi 
(zelenými) listy. Na větvi sedí doprava hledící hrdlička (v přirozené barvě).31 Na horním 
okraji štítu je položena kolčí přilba, natočená čelně, s točenicí s feflíky a s přikryvadly. 
Klenot opakuje figuru ze štítu, která vyrůstá mezi dvěma pštrosími pery. Pod erbem je 
v ozdobném rámečku nápis: Jan Žalkovský z Žalkovic na Dobromělicích a Brodku, místo-
držící nejvyžšího písařství téhož Margkrabství. Nad dřevořezem je vegetativními ozdůbkami 

25 MZA, A6, sg. 1597, fol. 112r–v; KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy, I, s. 196.
26 BRANDL, Vincenc (ed.): Spisy Karla staršího ze Žerotína. Oddělení druhé. Listové psaní jazykem českým. 

Sv. II. 1598–1605. Brno 1871, s. 334, č. 400.
27 Pro zemské zřízení z roku 1545 viz ZZ 1545, s. 67, 86–90. Edice ZZ 1535 a ZZ 1562 soupis 

jednotlivých dochovalých exemplářů neobsahuje.
28 Zřízení zemské Markrabství moravského, s povolením jeho milosti císařské etc. a s poručením všech čtyř pánův 

stavův znovu vytištěné. Olomouc 1604 (= ZZ 1604). Tisk tohoto zemského zřízení je v Knihopise 
evidován pod číslem K17478. Původní vydání Knihopisu z roku 1967 eviduje 28 exemplá-
řů moravského zemského zřízení z roku 1604. Dodatky z roku 2010 potom uvádějí dalších 5 
exemplářů. Aktualizovaný elektronický Knihopis eviduje 36 exemplářů, existenci pěti exemlářů 
nelze ovšem ověřit neboť jsou prokazatelně zničeny. Mimo údaje v Knihopisu bylo zjištěno 15 
nových exemplářů (HORÁK, František (red.): Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší 
až do konce XVIII. století. Díl II. Tisky z let 1501–1800. Část IX. Ročník XVIII, sešit 251–263. 
Praha 1967, s. 164; JARÝ, Vladimír – ANDRLE, Jan: Knihopis českých a slovenských tisků od doby 
nejstarší až do konce XVIII. století. Díl II. Tisky z let 1501–1800. Část VIII–IX. Písmeno S–Ž. Číslo 
15.191–17.631. Praha 2010, s. 82; (www.clavmon.cz). V době vzniku této studie nebyl popsán 
pouze exemplář: Weimar, Herzogin Anna Amalia Bibliothek, sg. 21, 3 : 23.

29 Dva z těchto podpisů jsou nejisté (Odessa, Одеський національний університет імені І. І. 
Мечникова, sg. 163/84; Královská kanonie premonstrátů na Strahově, sg. CK VII 25).

30 Zemský archiv Opava (= ZAOp), Státní okresní archiv Olomouc, Zlomky registratur, inv. 
č. 2301. ZZ 1562 bylo tištěno u Jana Günthera v Olomouci, který v 60. letech v prostějovské 
tiskárně zastupoval také tehdy nezletilého Šebestiána Olivetského, jehož otec byl popraven (ZZ 
1535, s. LXII).

31 PELANT, J.: Erby, s. 555; PILNÁČEK, J.: Staromoravští rodové, s. 96, č. 239 (uvádějí barvy erbu).



HERALDICKÁ VÝZDOBA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO ZŘÍZENÍ Z ROKU 1604 

56

(K IKONOGRAFII ZASEDÁNÍ ZEMSKÉHO SOUDU)

orámováno heslo: Nemůž se to změniti, co Pán Bůh chce míti.32 Jan Žalkovský byl příslušník 
rytířského stavu, který se nejprve v roce 1602 připomíná jako menší zemský písař olo-
mouckého kraje a od roku 1603 do roku 1608 se někdy uvádí jako místodržící úřadu 
nejvyššího písaře markrabství. Tento úřad patrně zastával i za dalšího zemského písaře 
Jana Čejky z Olbramovic. V roce 1624 byl odsouzen k pokutě za účast ve stavovském 
povstání, zemřel koncem 20. let 17. století.33

Od roku 1571 si nejvyšší zemský písař mohl stanovit se souhlasem zemských 
úředníků a soudců svého zástupce – místodržícího. Ten byl potom vnímán jako sa-
mostatný úředník.34 Podobně jako měl nejvyšší zemský písař odpovědnost za tisk 
a distribuci zemského zřízení, jeho místodržící zajišťoval stejnou práci v případě tisku 
usnesení zemského sněmu (obr. 2). Při vydávání sněmovních tisků spolupracoval mís-
todržící s nejvyšším písařem. Sněmovní tisky podepisoval místodržící. V případě, že 
byl tento úřad obsazen, bývají na titulním listu tištěných sněmovních artikulí zpravidla 
uvedeni oba dva (viz např. obr. 2). Odpovědnost za správnost a úplnost tisku však měl 
místodržící. Např. ve sněmovním tisku z 23. dubna 1582 je uveden jen nejvyšší písař 
Ctibor Syrakovský, tisk je ovšem signován místodržícím Janem z Horky.35

Zprávy o povinostech místodržícího nacházíme v závěru téměř každého sně-
movního jednání v Památkách sněmovních a většinou také v závěrečném článku každého 
sněmovního tisku. Obšírnější zprávu máme z roku 1585, kdy zemský sněm zasedal 
v březnu v Jihlavě.36 Místodržící, v tomto případě Jan Horecký z Horky,37 měl podle 
rozhodnutí sněmu obdržet od menších zemských úředníků brněnského kraje 18 kop 
grošů na zajištění tisku a obdržel i pokyny stran distribuce tisku: „...a místopísař nemá 
žádnému takovejch sněmův dopouštěti po zemi roznášeti, ani jich knihařům dáti prodávati, než kaž-
dej má k místopísaři pro takový sněm poslati. Však komu by z obyvatelův Margkrabství 
tohoto místopísař který sněm odeslati chtěl, aby to učinil, stavové k tomu své povolení dávají. Také 
sněmem žádnejm tištěnejm, na kterémž by se místopísař sám svou vlastní rukou nepodepsal, žádnej 
se spravovati nemá. A kdož by takové sněmy bez podpisu ruky jeho prodával, ten má o to skutečně 

32 Stejný dřevořez i s heslem je doložen v rukopisech ZAOp, pob. Olomouc, Rodinný archiv Že-
rotínů Bludov, inv. č. 416, kniha 42, Opis Památek sněmovních I, zadní přídeští; inv. č. 418, kniha 44, 
Opis Památek sněmovních III, zadní přídeští. V těchto rukopisech se nachází také monumentální ex 
libris Jana Žalkovského a jeho manželky Anežky Bítovské s uvedením stejného rodového hesla 
(v obou rukopisech na předním přídeští).

33 ZDO III, s. 368, č. 49c; ZDB III, s. 348, č. 56; ZDO III, s. 414–417, č. 7; BOČEK, Antonín: 
Přehled knížat a markrabat i jiných nejvyšších důstojníků zemských v Markrabství moravském. Brno 
1850, s. 4; PILNÁČEK, J.: Staromoravští rodové, s. 96, č. 239; ZDO III, s. 767; MALÝ, Josef: Příspě-
vek k dějinám manství olomouckého kostela v letech 1590–1640. Věstník Matice opavské 37, 1932, s. 78; 
PELANT, J.: Erby, s. 555–556; FAKTOR, František: Popis okresního hejtmanství prostějovského. Praha 
1898, s. 93 a 95; HRUBÝ, František: Moravská šlechta r. 1619, její jmění a náboženské vyznání. ČMM 
46, 1922, s. 152.

34 NK, sg. 65 E 2352, Sněmovní artikule 1571, fol. 10r–v; KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy, I, s. 152.
35 NK, sg. 65 E 2874. Viz také dopis Karla staršího ze Žerotína, který se nejvyššího písaře Viléma 

Zoubka v březnu 1604 dotazoval nejen na možnost koupě ZZ 1604, ale také „...za oznámení 
žádám, poněvádž sněm již dávno skoncován jest a já se ho až posavád doptati ani ho dostati nemohl, kde se 
prodává“ (BRANDL, V. (ed.): Listové, s. 334, č. 400).

36 MZA, A3, inv. č. 4, Památky sněmovní, fol. 67r; MZA, A6, inv. č. 1587, Sněmovní artikule 11. března 
1585, fol. 142v–143r.

37 ZDB III, s. 156, č. 223.
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 �Obr. 2. Sněm tisk ze sněmu 17. ledna 1594 s podpisem místodržícího nejvyššího písařství Jana 
Horeckého z Horky (Moravský zemský archiv Brno, A6 – Sněmovní tisky, sg. 1594, titulní list).
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od jich milosti najvyžších ouředníků a pánů soudcí zemských trestán býti.“ Při jednání zemského 
sněmu roce 1584 v Olomouci nacházíme zmínku, že místopísař má obdržet 20 kop 
grošů na zajištění a distribuci tisku. Suma měla pokrýt také vyrejvání erbu jeho milosti 
císařské a zemského.38 Jednalo se o nové grafické pojetí císařského znaku (s insigniemi), 
který se v předešlých tiscích z Rudolfovy doby (po roce 1575) neobjevoval. Stejně tak 
jako moravská orlice, která se v době vlády Rudolfa II. objevuje poprvé na zadní straně 
titulního listu ve sněmovním tisku z června 1584.39 Až do lednového sněmu 1584 byl 
na sněmovních tiscích používán znak zavedený Maxmiliánem I. – říšský orel s koru-
nou, který měl v srdečním štítku znak rakouských zemí a Burgundska.40

Význam úřadu místodržícího nejvyššího písařství i skutečnost, že stavové jej 
vnímali jako samostatný úřad a ne pouze jako zástupce písaře, dokládá nejen zařazení 
jeho erbu do tisku zemského zřízení z roku 1604, ale také umístění jeho erbovní desky 
v brněnské soudnice. V samostatném souboru sedmi erbovních desek je pět úředníků 
menšího zemského soudu brněnského kraje, nejvyšší písař a právě jeho místodržící, 
kterým byl v době vzniku souboru Jan Horecký z Horky.41

***

V některých exemplářích moravského zemského zřízení z roku 1604 se nachází 
mědiryt moravské orlice s 21 erby úředníků a přísedících zemského soudu. Celostrán-
ková příloha o rozměrech 223 x 165 mm obsahuje rytinu o rozměrech 200 x 152 mm, 
které dominuje moravská šachovaná korunovaná orlice v perlovci, kolem kterého je 
osmnáct erbů.42 Další tři nejvýznamnější erby jsou umístěny samostatně na ozdobné 
stuze v horní části rytiny (erb kardinála Dietrichsteina je převýšen biskupským klobou-
kem). Erby jsou v renesančních štítech. Pole štítů a heraldické figury jsou v některých 

38 MZA, A3, inv. č. 4, Památky sněmovní, fol. 43v. K tisku sněmovních usnesení KAMENÍČEK, F.: 
Zemské sněmy, I, s. 58–60.

39 Nový znak císaře a erb markrabství poprvé v NK, sg. 65 E 2878, Sněmovní artikule 13. července 
1584.

40 Sněmovní tisky s orlem bez insignií a bez moravské orlice NK, sg. 2877–2872, MZA, A6, sg. 
1579, 1577; Vědecká knihovna Olomouc, sg. 33.658. Sněmovní tisky z let 1572–1575 se nedo-
chovaly. K vývoji znaku viz ZU HOHENLOHE-WALDENBURG, Friedrich-Karl: Zur Geschich-
te des heraldischen Doppel-Adlers. Stuttgart 1871; HYE, Franz-Heinz: Der Doppeladler als Symbol für 
Kaiser und Reich. Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 81, 1973, 
s. 63–100.

41 HANÁČEK, J.: Heraldický soubor, s. 77–79; DŘÍMAL, J.: Zemský dům, s. 47; ZDB III, s. 156, č. 223; 
MZA, A3, inv. č. 755, Kniha menšího práva kraje brněnského (1576–1618), fol. 24v–26v. K umístění 
erbovních desek viz také pozn. 89.

42 Přestože mědiryt byl publikován již v roce 1967 v Knihopise, pozornosti historiků unikl. Nevě-
novali se mu ani přední znalci právních dějin Moravy, František Kameníček a František Čáda, 
kteří prokazatelně s tiskem ZZ 1604 pracovali, a nepovšimli si jej ani další badatelé. Tato skuteč-
nost je bezpochyby způsobena tím, že shodou náhod pracovali s tisky, které rytinu neobsahují. 
Jako první na mědiryt upozornil v roce 1991 Pavel R. Pokorný, který přetiskl vyobrazení rytiny 
z Knihopisu a určil jednotlivé erby, ale jeho další interpretace jsou jednak velmi strohé (cca 1 stra-
na textu) a některé jsou i chybné (POKORNÝ, Pavel R.: Znaková výzdoba tisku Zemského zřízení. 
Genealogické a heraldické informace 11, 1991, s. 25–27).
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případech pokryty šrafurou, která ale skutečným barvám neodpovídá.43 Kolem všech 
erbů je vavřínový věnec (s ovocem), ozdobený dvěma stuhami.

Mědiryt nebyl pravděpodobně součástí všech exemplářů, protože většina tisků 
nevykazuje stopy po vytržení. Celkem 15 exemplářů ZZ 1604 obsahuje tento mědiryt, 
který je unikátní ikonografickou památkou moravského zemského práva. Komparací 
erbů z mědirytu a úvodních zápisů k zasedání zemského soudu v zemských deskách 
lze usuzovat, že mědiryt, přesněji návrh k mědirytu vznikl v březnu roku 1604. Složení 
erbů nejlépe odpovídá zasedání moravského zemského soudu 15. března 1604 v Brně.44 
Z 21 držitelů erbů na rytině bylo na tomto zasedání 19. Přítomen nebyl zástupce rodu 
Pruskovských z Pruskova a Bruntálských z Vrbna. Oba ovšem byli soudci zemského 
soudu a účastnili se jednání v Olomouci, a to jak na předešlém soudě zahájeném 7. led-
na 1604, tak i na následujícím jednání zahájeném 25. června 1604 taktéž v Olomouci.45

Mědiryt vznikl nepochybně v přímé souvislosti s tiskem zemského zřízení. 
Složení nejvyšších zemských úředníků a soudců bylo ještě na začátku roku 1604 od-
lišné. Zejména nejvýznamnější úřad moravského zemského hejtmana převzal Karel 
z Liechtensteina až 9. března 1604 na zasedání zemského sněmu v Brně.46 Pravdě-
podobný vznik mědirytu upřesňuje i skutečnost, že v únoru 1604 Rudolf  II. zprostil 
Smila Osovského z Doubravice funkce soudce. Dne 29. března 1604 při ukončení 
zasedání zemského soudu byl Smil Osovský ze soudu propuštěn.47 Podklad k mědirytu 
tak vznikl v období od 9. do 29. března 1604, pravděpodobně v době konání zemského 
soudu zahájeného 15. března 1604 v Brně a odráží konkrétní obsazení zemských úřadů 
a zemského soudu.

Erby z mědirytu tak můžeme velmi dobře ztotožnit s konkrétními osobami zem-
ských úředníků a soudců. Uspořádání erbů v mědirytu do jisté míry kopíruje reálnou 
podobu zasedání soudců v lavicích. Erby č. 11–16 náleží příslušníkům rytířského stavu, 
ostatní potom příslušníkům panského stavu (obr. 3).

 

43 V popisu erbů uvádíme barvy dle literatury.
44 ZDB III, s. 344, č. 51.
45 ZDO III, s. 375 –376, č. 66; s. 378–379, č. 70.
46 Národní archiv Praha (= NAP), Morava, sg. 5092; KOLDINSKÁ, Marie – MAŤA, Petr (edd.): 

Deník rudolfinského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602–1633. Praha 1997, s. 81–82; VON FAL-
KE, Jacob: Geschichte des fürstlichen Hauses Liechtenstein. 2. Bd. Wien 1877, s. 148.

47 Smil Osovský z Doubravice byl panovníkem propuštěn ze soudu 23. února 1604. Panovník oce-
nil jeho dlouholetou službu v zemském soudu (NAP, Morava, sg. 5099; NAP, Registra, inv. č. 113, 
Missiven 1604, fol. 15v–16r); KOLDINSKÁ, M. – MAŤA, P. (edd.): Deník, s. 83.
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 �Obr. 3. Mědiryt s erby nejvyšších zemských úředníků a přísedících moravského zemského soudu 
z roku 1604 (Národní knihovna Praha, Oddělení rukopisů a starých tisků, sg. 65 E 9426, 
vevázáno do tisku za listem II).
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Erby na ozdobné stuze (zleva doprava):

• č. 1 – Liechtensteinové – zlato-červeně dělený štít. Erb reprezentuje morav-
ského zemského hejtmana Karla z Liechtensteina, který zastával tento úřad 
v letech 1604–1607. Na březnovém soudu v roce 1604 je uveden také s titulem 
tajného rady.48

• č. 2 – erb olomouckého biskupství a Dietrichsteinů – čtvrcený štít, v jehož 
prvním a čtvrtém červeném poli je šest (4, 2) stříbrných kuželů, ve druhém 
a třetím poli je černá orlice se zlatou hvězdou na hrudi. Znak biskupství je 
doplněn o střední štítek s erbem Dietrichsteinů – ve zlato-červeně kosmo dě-
leném štítě jsou dva vztyčené stříbrné vinařské nože se zlatými rukojeťmi. 
Za štítem je postaven latinský kříž a vše převyšuje biskupský klobouk s šesti 
třapci na každé straně, přičemž ale viditelná je jen jejich spodní řada. Erb nále-
ží olomouckému biskupovi Františkovi kardinálovi z Dietrichsteina, který byl 
biskupem v letech 1599–1636. Na březnovém soudu v roce 1604 je uveden 
s obvyklými tituly knížete, kardinála, hraběte královské české kaple, císařského 
rady a nově i protektora dědičných zemí.49 

• č. 3 – Berkové z Dubé (č. 3) – dvě zkřížené černé ostrve ve zlatém štítu. Erb 
patří nejvyššímu zemskému komorníkovi Ladislavovi Berkovi z Dubé, který 
zastával úřad v letech 1598–1608. Na březnovém soudu v roce 1604 uveden 
také s titulem císařského rady a komorníka. V letech 1603–1604 (do března) 
zastával úřad moravského zemského hejtmana.50      

Erby v kruhu kolem moravské orlice (ve směru hodinových ručiček):

• č. 4 – Lvové z Rožmitálu – čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém zlatém 
poli je černá kančí hlava, ve druhém a třetím modrém poli je zlatý lev. Erb 
patří místodržícímu nejvyššího zemského sudího Maxmiliánu Lvovi z Rožmi-
tálu. Od roku 1602 byl přísedícím zemského soudu.51 Místodržícím úřadu byl 
potom v letech 1604–1606, nejvyšším zemským sudím v letech 1606–1611.52

48 PELANT, J.: Erby, s. 257; VÁLKA, Josef: Morava reformace, renesance a baroka. Dějiny Moravy 2. 
Brno 1996, s. 245; ZDB III, s. 344, č. 51.

49 PELANT, J.: Erby, s. 101; MÜLLER, Karel: Privilegium Rudolfa II. pro olomoucké biskupy z r. 1588. 
Zpravodaj klubu genealogů a heraldiků Ostrava 36, 1988, s. 11–14. Zemský sněm byl zjevně dob-
ře informován o rozšíření biskupovy titulatury, neboť titul protektora dědičných zemí Rudolfa 
II. získal Dietrichstein od papeže právě v březnu 1604. Papež o udělení titulu informoval císaře 
i kardinála dopisy z 13. března 1604 (PARMA, Tomáš: František kardinál Dietrichstein a jeho vztahy 
k římské kurii. Prostředky a metody politické komunikace ve službách moravské církve. Brno 2011, s. 189).

50 PELANT, J.: Erby, s. 41; ZDB III, s. 301, č. 1; ZDO III, s. 327, č. 1, s. 390, č. 85; ZDB III, s. 344, 
č. 51.

51 PELANT, J.: Erby, s. 380; ZDB III, s. 342, č. 47; NAP, Morava, sg. 4764.
52 ZDO III, s. 375, č. 66, s. 390, č. 85, s. 418, č. 9; s. 425, č. 21; ZDB III, s. 344, č. 51; s. 400, č. 50; 

s. 411, č. 64; BOČEK, A.: Přehled, s. 4. Již v roce 1604 Maxmilián Lev dvakrát žádal panovníka 
o zproštění z úřadu zemského sudího z důvodu nemoci a finančních potíží. V souvislosti se za-
stávaným úřadem se Maxmilián Lev dostal do vážného sporu s moravskými stavy, který trval až 
do roku 1613 (četné zmínky o sporu jsou v agendě zemského sněmu i soudu či v zápisech Karla 



HERALDICKÁ VÝZDOBA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO ZŘÍZENÍ Z ROKU 1604 

62

(K IKONOGRAFII ZASEDÁNÍ ZEMSKÉHO SOUDU)

• č. 5 – Osovští z Doubravice – v červeném štítě stříbrná zavinutá střela. Erb 
patří Smilovi Osovskému z Doubravice. Ten byl přísedícím zemského soudu 
od června 1578 do března 1604. V průběhu této doby někdy zastupoval nej-
vyššího zemského komorníka a nejvyššího zemského sudího. Na březnovém 
soudu v roce 1604 uveden s čestným titulem císařského rady.53

• č. 6 – Roupovští z Roupova – ve stříbrném štítě s černým kůlem zlatá orlice. 
Erb patří Vilémovi Roupovskému z Roupova. Ten byl přísedícím zemského 
soudu v letech 1596–1612, v roce 1611 zastupoval v úřadu nejvyššího sudího 
Maxmiliána Lva z Rožmitálu. V letech 1612 –1613 byl místodržícím úřadu 
nejvyššího sudího, od června 1613 do 1616 byl nejvyšším sudím markrabství. 
V letech 1617–1619 zastával úřad nejvyššího zemského komorníka. Na břez-
novém soudu v roce 1604 nezastával žádný úřad.54

• č. 7 – hrabata z Thurnu – čtvrcený štít, v jehož prvním stříbrném poli je čer-
vená věž s cimbuřím, v druhém modrém poli jsou zkřížená zlatá liliová žezla, 
ve třetím zlatém poli je červený lev a ve čtvrtém černo-stříbrně polceném poli 
je vpravo polovina stříbrné orlice a vlevo červený kříž. Erb náleží Jeronýmo-
vi Václavovi hraběti z Thurnu. Ten byl přísedícím zemského soudu v letech 
1598–1613. V září 1609 zastupoval na soudu nejvyššího zemského sudího. 
Na březnovém soudu v roce 1604 nezastával žádný úřad.55 

• č. 8 – Žerotínové – v červeném poli černý korunovaný lev vyrůstající ze stří-
brného trojvrší. Erb patří Viktorinovi ze Žerotína, který byl přísedícím zem-
ského soudu v letech 1600–1604. V roce 1593 zastupoval nejvyššího zemské-
ho sudího Tasa Meziříčského z Lomnice při exekuci majetku. Na březnovém 
soudu v roce 1604 je uveden s titulem komorníka arciknížete Maxmiliána 
Habsburského.56 

• č. 9 – hrabata ze Salmu – čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém červeném 
poli jsou dva vztyčení stříbrní lososi provázení devíti (3–3–3) zlatými křížky, 
ve druhém a třetím stříbrném poli je červený gryf  držící zajíce přirozené barvy. 
Erb patří Vejkartovi hraběti ze Salmu. Přísedícím zemského soudu byl v letech 
1599–1610. V roce 1610 zastupoval nejvyššího zemského sudího Maxmiliána 
Lva z Rožmitálu. Na březnovém soudu v roce 1604 nezastával žádný úřad.57 

• č. 10 – Pruskovští z Pruskova – čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém zlato-
-černě děleném poli je jelen přirozené barvy ve skoku, ve druhém červeno-stří-
brně polceném poli jsou dvě přivrácené položené podkovy opačných barev, 

staršího ze Žerotína, dále např. viz NAP, Morava, č. 5082; JANIŠOVÁ, J. (ed.): Šlechtické spory, 
s. 141; KOTLÁROVÁ, Simona: Páni z Rožmitálu. České Budějovice 2008, s. 102–103).

53 PILNÁČEK, J.: Staromoravští rodové, s. 208–209, č. 673; ZDO III, s. 82, č. 82; ZDB III, s. 344, 
č. 51; ZDO III, s. 682.

54 PELANT, J.: Erby, s. 376; ZDO III, s. 293, č. 1; ZDB III, s. 411, č. 64; s. 400, č. 50; s. 411, č. 64; 
s. 425, č. 86; ZDO III, s. 454, č. 68; s. 466, č. 92; ZDB III, s. 453, č. 1.

55 KADICH, Heinrich – BLAŽEK, Conrad: J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch. 4. Band 
– 10. Abteilung (Der mährische Adel). Nürnberg 1899, s. 161, tab. 115; PELANT, J.: Erby, s. 478; 
ZDB III, s. 301, č. 1; s. 425, č. 86; s. 383, č. 29.

56 PELANT, J.: Erby, s. 563; ZDO III, s. 331, č. 6; ZDB III, s. 344, č. 51; ZDO III, s. 276, č. 145d.
57 KADICH, H. – BLAŽEK, C.: J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch, s. 121, tab. 93; PE-

LANT, J.: Erby, s. 397; ZDB III, s. 312, č. 9; ZDO III, s. 425, č. 21.
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ve třetím stříbrno-červeném polceném poli jsou dvě přivrácené položené pod-
kovy opačných barev.58 Erb náleží Janovi Kryštofovi Pruskovskému z Prus-
kova. Přísedícím zemského soudu byl v roce 1604 a dále v letech 1612–1613. 
Přijat do zemského soudu byl v lednu 1604.59 Brněnského březnového soudu 
v roce 1604 se neúčastnil.60 Jan Kryštof  Pruskovský byl přijat do zemského 
soudu v lednu 1604 na základě přání panovníka.61 V době konání březnového 
zemského soudu v Brně (22. března 1604) panovník informoval zemské soud-
ce, že Pruskovského zbavil funkce přísedícího zemského soudu s ohledem 
na velkou vzdálenost Pruskovského sídla k místu zasedání zemského soudu.62 
V červnu 1604 byl pravděpodobně ze zemského soudu propuštěn (jednání se 
ovšem ještě účastnil), ale již 7. července téhož roku zemský hejtman panov-
níkovi navrhl, aby byl Jan Kryštof  Pruskovský znovu dosazen do zemského 
soudu.63 Dne 3. srpna 1604 panovník pověřil tedy zemského hejtmana, aby 
s Janem Kryštofem znovu jednal o jeho účasti v zemském soudu.64 Pruskov-
ský se jako soudce zemského soudu uvádí ale až do ledna 1613. Jednání soudu 
v Brně se nikdy neúčastnil a podle zápisů v zemských deskách jezdil sporadic-
ky i do Olomouce.65  

• č. 11 – Mošovští z Moravičína – v červeném štítě dvě stříbrné vztyčené 
odvrácené sanice.66 Erb patří Janovi Mošovskému z Moravičína. Přísedícím 
zemského soudu za rytířský stav byl v letech 1604–1608.67 Na březnovém 
soudu 1604 v Brně zastával úřad podkomořího Markrabství moravského, 
ten ho ovšem k zasedání v soudu automaticky neopravňoval. Do soudu byl 
jmenován patrně za Mikuláše Kobylku z Kobylího na návrh Ladislava Berky 
z Dubé. Do úřadu podkomořího jej panovník jmenoval již v roce 1602, ale 
ještě na podzim roku 1603 nebyl do svého úřadu uveden.68 Úřadu se patrně 
ujal koncem roku 1603, na zemském soudu v lednu 1604 je již uveden jako 
podkomoří.69 

58 PELANT, J.: Erby, s. 355.
59 ZDO III, s. 375–376, č. 66.
60 ZDO III, s. 376, č. 66; ZDB III, s. 450, č. 62.
61 NAP, Morava, sg. 5086. Rudol II. dosadil Pruskovského společně s Janem Kavkou do soudu již 

v listopadu 1603 (NAP, Morava, sg. 5016; sg. 5017).
62 NAP, Morava, sg. 5116.
63 TAMTÉŽ, sg. 5169. Zemský hejtman argumentoval nedostatkem katolíků na Moravě, kteří by 

byli vhodní na místa přísedících soudu, a i přes Pruskovského mládí navrhoval panovníkovi jeho 
opětovné jmenování soudcem.

64 TAMTÉŽ, sg. 5184; NAP, Registra, inv. č. 113, Missiven 1604, fol. 106v–107r.
65 ZDO III, s. 431, č. 34; s. 450, č. 62. V letech 1604–1613 se zúčastnil pouze pěti zasedání soudu 

v Olomouci, a to v lednu a červnu 1604, v lednu a červnu 1612 a v lednu 1613 (ZDO III, s. 376, 
č. 66; s. 379, č. 70, s. 431, č. 24; s. 444. č. 51; s. 450, č. 62).

66 PAPROCKÝ Z GLOGOL, B.: Zrcadlo, list CCCXXXv–CCCXXXIIIr; PILNÁČEK, J.: Staromo-
ravští rodové, s. 341–342, č. 1223; SEDLÁČEK, August: Českomoravská heraldika (Část zvláštní). 
Praha 1925, s. 537; KADICH, H. – BLAŽEK, C.: J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch, 
s. 86, tab. 66. 

67 ZDO III, s. III, s. 376, č. 66; 390, č. 85.
68 NAP, Morava, sg. 4543; sg. 4637; sg. 4930; sg. 4981.
69 ZDO III, s. 376, č. 66; NAP, Morava, sg. 5024; sg. 5084.
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• č. 12 – Zahrádečtí ze Zahrádek – modrý šít se stříbrným břevnem. Erb č. 
12 patří Václavovi Zahrádeckému ze Zahrádek. Přísedícím zemského soudu 
za rytířský stav byl v letech 1587–1609. V letech 1609–1612 zastával úřad nej-
vyššího hofrychtéře Markrabství moravského. Na březnovém soudu v roce 
1604 nezastával žádný úřad.70

• č. 13 – Prusinovští z Víckova – polcený štít, vpravo červený, vlevo třikrát 
stříbrno-černě dělený. Erb náleží Arklebovi Prusinovskému z Víckova. Příse-
dícím zemského soudu za rytířský stav byl v letech 1599–1608. Na březnovém 
soudu v roce 1604 nezastával žádný úřad.71 

• č. 14 – Nekšové z Landeka – v modrém štítě zadní polovina stříbrného koně, 
na níž je vrchní polovina těla starého divého muže se zlatými vlasy a vousy, 
který drží v rukou napjatý zlatý luk se stříbrnou střelou. Erb náleží Václavovi 
Nekšovi z Landeka. Přísedícím zemského soudu za rytířský stav byl v letech 
1600–1604. Na březnovém soudu v roce 1604 nezastával žádný úřad.72

•  č. 15 – Dubští z Třebomyslic – v modrém štítě dva stříbrné buvolí rohy, 
každý postrkaný třemi lidskými ručkami v přirozené barvě.73 Erb č. 15 patří 
Vilémovi Dubskému z Třebomyslic. Přísedícím zemského soudu za rytířský 
stav byl v letech 1601–1612.74 V roce 1608 zastával úřad nejvyššího hofrychté-
ře Markrabství moravského. Do úřadu byl panovníkem jmenován na podzim 
roku 1607.75 Na březnovém soudu v roce 1604 nezastával žádný úřad.

•  č. 16 – Hodějovští z Hodějova – v modrém štítě kosmo položený zlatý 
kapr.76 Erb náleží Janovi Hodějovskému z Hodějova. Přísedícím zemského 
soudu za rytířský stav byl v letech 1587–1604.77 Úřad nejvyššího hofrychtéře 
Markrabství moravského zastával v letech 1601–1604, patrně však až do své 
smrti v roce 1606 a zastával jej i na brněnském březnovém soudu 1604.78 

• č. 17 – Teufelové z Gundersdorfu – čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém 
zlatém poli je černý kůň ve skoku, ve druhém a třetím červeném poli je stříbrná 
čtyřhranná poduška se čtyřmi zlatými střapci, na níž je položen černý lovecký 
roh se zlatou šňůrou.79 Erb č. 17 náleží Jiřímu Kryštofovi Teufelovi z Gunder-
sdorfu. Přísedícím zemského soudu byl v letech 1595–1604.80 Na březnovém 
soudu v roce 1604 nezastával žádný úřad. 

70 PELANT, J.: Erby, s. 538; ZDO III, s. 146, č. 205; s. 418, č. 9; NAP, Morava, sg. 5905; BOČEK, 
A.: Přehled, s. 4.

71 PELANT, J.: Erby, s. 354; ZDB III, s. 312, č. 9; ZDO III, s. 390, č. 85.
72 PELANT, J.: Erby, s. 305; ZDO III, s. 331, č. 6; s. 379, č. 70.
73 PELANT, J.: Erby, s. 116.
74 ZDB III, s. 332, č. 31; ZDO III, s. 443, č. 51; NAP, Morava, sg. 4575.
75 ZDO III, s. 390, č. 85; BOČEK, A.: Přehled, s. 4; NAP, Morava, sg. 5597.
76 PELANT, J.: Erby, s. 152.
77 ZDO III, s. 146, č. 205; ZDB III, s. 344, č. 51.
78 NAP, Morava, sg. 4536; sg. 4593; sg. 5407; ZDO III, s. 361–362, č. 39; ZDB III, s. 344, č. 51; 

HOSÁK, Ladislav: Historický místopis země Moravskoslezské. Praha 1938, s. 30.
79 KADICH, H. – BLAŽEK, C.: J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch, s. 158, tab. 114; 

PILNÁČEK, J.: Staromoravští rodové, s. 272–273, č. 905 uvádí pro druhé a třetí pole modrou barvu.
80 ZDO III, s. 288, č. 161; ZDB III, s. 344, č. 51.
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• č. 18 – z Kunovic – v červeném štítě kosmé modré břevno se dvěma vyrůsta-
jícími zlatými jeleny ve skoku. Erb č. 18 patří Janu Jetřichovi Kunovic. V roce 
1601 byl panovníkem jmenován jako přísedící zemského soudu, jednání se 
však poprvé zúčastnil až v lednu 1604. Přísedícím soudu byl do roku 1617.81 
Na březnovém soudu v roce 1604 nezastával žádný úřad.

• č. 19 – Říčanští Kavkové z Říčan – v červeném štítě stříbrný leknínový 
trojlist. Erb patří Janovi Říčanskému Kavkovi z Říčan. Přísedícím zemského 
soudu byl dosazen v roce 1603. Prvního zasedání se zúčastnil v lednu 1604 
a přísedícím byl do roku 1608. Na březnovém soudu v roce 1604 nezastával 
žádný úřad. Uveden je s titulem císařského rady. 82

• č. 20 – Lobkovicové – čtvrcený štít, jehož první a čtvrté pole je stříbrné s čer-
venou hlavou, druhé a třetí pole je stříbrné s kosmo položenou černou žerotín-
skou orlicí se zlatým perizoniem.83 Erb náleží Ladislavovi mladšímu Popelovi 
z Lobkovic. Přísedícím zemského soudu se stal v lednu 1602, v letech 1603–
1607 se opakovaně připomíná jako místodržící (správce) úřadu zemského hejt-
mana, v letech 1609–1616 zastával úřad nejvyššího komorníka markrabství. 
V roce 1615 (do září) byl nejdříve místodržícím hejtmanského úřadu a poté 
v letech 1615–1619 zastával úřad zemského hejtmana. Na březnovém sou-
du v roce 1604 nezastával žádný úřad. Uveden je s titulem císařského rady 
a mundšenka.84 

• č. 21 – Bruntálští z Vrbna – v modrém štítě zlaté břevno provázené šesti 
(3, 3) zlatými liliemi.85 Erb patří Janovi staršímu Bruntálskému z Vrbna. Jako 
přísedící zemského soudu byl jmenován panovníkem v roce 1597, poprvé se 
na zasedání soudu připomíná v roce 1599 a přísedícím byl až do června roku 
1604. V roce 1602–1603 se připomíná jako místodržící hejtmanského úřadu.86 
Březnového brněnského soudu v roce 1604 se neúčastnil, a to patrně kvůli 
špatnému zdravotnímu stavu. Na podzim roku 1603 jej panovník jmenoval 
do úřadu nejvyššího sudí Markrabství moravského, který ovšem Jan starší 
Bruntálský z Vrbna odmítl zastávat právě kvůli svému zdravotnímu stavu. Zú-
častnil se ještě následujícího soudu v červnu 1604 v Olomouci, ale na dalších 
zasedáních již podle zemských desek přítomen nebyl.87 (Obr. 4).

81 PELANT, J.: Erby, s. 240; NAP, Morava, sg. 4574; ZDO III, s. 376, č. 66; ZDB III, s. 453, č. 1.
82 PELANT, J.: Erby, s. 388; NAP, Morava, sg. 5016; sg. 5086; ZDO III, s. 375, č. 66; s. 390, č. 85; 

ZDB III, s. 344, č. 51.
83 PELANT, J.: Erby, s. 262.
84 NAP, Morava, sg. 4665; sg. 4896; sg. 5599; ZDO III, s. 351, č. 26; s. 401, č. 1; ZDB III, s. 353, 

č. 1; s. 441, č. 112; s. 443, č. 116; s. 474, č. 26; s. 344, č. 51; VÁLKA, J.: Morava, s. 245.
85 PELANT, J.: Erby, s. 60.
86 NAP, Morava, sg. 4077; sg. 4891; ZDB III, s. 301, č. 1; ZDO III, s. 378–379, č. 70; s. 351, č. 26; 

s. 361, č. 39; ZDB III, s. 341, č. 47.
87 NAP, Morava, sg. 5018, sg. 5028; ZDO III, s. 378–379, č. 70.
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Na zasedáních moravského zemského soudu v březnu roku 1604 v Brně byl pří-
tomen i nejvyšší zemský písař Vilém Zoubek ze Zdětína.88 Jeho erb na mědirytu chybí. 
Důvodem může být skutečnost, že jeho erb je v tisku ZZ 1604 zařazen hned na úvod 
v podobě celostránkového dřevořezu. V Čechách nebyl zemský písař počítán mezi 
nejvyšší zemské úředníky a ani nebyl přísedícím soudu. Jeho pozice byla mimo obě 
uvedené skupiny a svým úřadem patřil k úřadu zemských desek.89 Pro Moravu je pozice 
nejvyššího písaře poněkud nejasná. Pravidelně se objevuje v úvodních zápisech ze za-
sedání soudu, většinou jako čtvrtý v pořadí za hejtmanem, komorníkem a sudím. Písař 
sedával v zemské soudnici mimo ostatní soudce a také umístění jeho erbovní desky 
v brněnské soudnici v souboru erbovních desek menších zemských úředníků ukazuje 
na jeho specifické postavení, které by mohlo analogicky odpovídat praxi českého zem-
ského soudu.90 V zápise ze zasedání olomouckého sněmu v létě 1620, který mimo jiné 
záležitosti projednával také drobné nesrovnalosti mezi panským a rytířským stavem, je 
výslovně uvedeno, že nejvyšší zemský písař nemá své místa na soudu, nežli na katedře.91 
Mezi nejvyššími zemskými úředníky písaře nejmenuje ani listina krále Vladislava z roku 
1492, která se věnuje obsazení zemského soudu a neuvádí jej ani OZZ z roku 1628.92 
Úřad nejvyššího písaře byl formálně jedním ze čtyř nejvyšších zemských úřadů, ale 
na rozdíl od hejtmana, komorníka a sudího nebyl virilním soudcem zemského soudu 
a nenáležel tak do kolegia osob, které nalézaly právo.

***

Předpisy týkající se složení a pořadí při zasedání zemského soudu jsou zazname-
nány již v Tovačovské knize. Váží se ovšem k 80. letům 15. století, tedy před vstupem 
rytířského stavu do soudu a mnohé konkrétní články se nepoužívaly. Základní předpis 
o složení zemského soudu v podobě listiny Vladislava II. z roku 1492 stanovil nejen 
přednost zemských úředníků při zasedání soudu, ale také zakotvil přesný počet příse-
dících z rytířského stavu na šest, z panského na čtrnáct. Ve 20. a 30. letech 16. století 
došlo k pevnému rozdělení úřadů mezi oba stavy. I přes rozepře mezi starožitnými 
a novožitnými rody se praxe zasedání soudu v poslední třetině 16. století ustálila a v 
roce 1583 bylo ustanoveno, že i přísedící soudu, kteří nezastávají žádný úřad, mají před-
nostní postavení. Ustanovení bylo zařazeno i do nového zemského zřízení z roku 1604. 
V předbělohorském období byla na sněmu 15. června 1620 v Olomouci navržena ko-
rekce v tom smyslu, že počet přísedících panského stavu byl navýšen na 20 osob (včet-

88 ZDB III, s. 344, č. 51.
89 MAREŠ, P.: Zemský soud, s. 84–85. Seznamy soudců viz STARÝ, Marek: Přední klenot zemský. Větší 

zemský soud Království českého v době rudolfínské. Praha 2014, s. 303–361.
90 KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy, II, s. 20–21; HANÁČEK, J.: Heraldický soubor, s. 77–79; DŘÍ-

MAL, J.: Zemský dům, s. 47. Dnešní umístění erbovních desek v brněnské soudnici je dáno až 
přestavbami v 18. století (TAMTÉŽ, s. 48). V opavském zemském soudu, který se vždy řídil mo-
ravským zemským právem, bývá písař také jmenován jako čtvrtý úředník (ROHLÍK, M. (ed.): 
Opavské zemské desky, passim.

91 NK, sg. 65 E 3004, Sněmovní artikule 15. června 1620.
92 ZZ 1535, s. 13, čl. 2 s odkazy na další redakce; JIREČEK, Hermenegild (ed.): Codex juris bohemici. 

Tomus V. Pars 3 (Constitutiones Margraviatus Moraviae anno 1628 reformatae). Pragae 1890, s. 44–47.
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ně zemských úředníků). Rytířský stav mělo zastupovat osm osob (včetně úředníků, ale 
mimo nejvyššího písaře). Návrh se však patrně nerealizoval, protože OZZ z roku 1628 
ponechalo přísedící v předešlém počtu.93

Mědiryt zasedání zemského soudu, který je součástí některých exemplářů ZZ 
1604, odpovídá praxi zasedání soudu z přelomu století, pořadí soudců potom odpovídá 
deskovému zápisu z 15. března 1604. Přísedící rytířského stavu, kteří sedávali po třech 
z každé strany nejdále od předsedajícího, jsou na rytině vyobrazeni v prstenci spodního 
oblouku. Zástupci panského stavu potom seděli podle věku, přičemž nejstarším z pří-
sedících byl Smil Osovský Doubravice (č. 5), po něm pán z Roupova (č. 6) a následující 
soudci vždy ve střídavém pořadí z pravé a levé strany (č. 20 – č. 7 – č. 19 – č. 8 – č. 
18 – č. 9 – č. 17). Soudu v Brně se neúčastnili dva šlechtici (Jan Kryštof  Pruskovský 
a Jan starší Bruntálský z Vrbna), ale zadavatel předlohy k rytině byl zjevně obeznámen 
s věkem obou soudců. Pruskovský byl nejmladším z pánů a na následujícím soudu je 
jmenován jako poslední z panského stavu. Umístění jeho erbu, který sousedí s rytířský-
mi, tomu odpovídá. Stejně tak odpovídá i pozice erbu Jana staršího Bruntálského, který 
je na následujícím soudu v červnu 1604 v Olomouci uveden jako druhý z pánů.94 Je-
dinou, za to ovšem velmi závažnou nesrovnalostí, a to nejen vzhledem ke zmíněnému 
deskovému zápisu, ale také s ohledem na zvyklosti i normativní předpisy, je umístění 
erbu olomouckého biskupa. 

I když erby Karla z Liechtensteina, biskupa Dietrichsteina a Ladislava Berky 
z Dubé jsou ztvárněny pouze ve zhruba 60 % velikosti erbů ostatních přísedících, jejich 
umístění nad prstencem je dominantní. Dojem podtrhuje i ozdobná stuha, která sym-
bolicky zastřešuje erbovní galerii. Všichni tři výše uvedení šlechtici patřili k předním 
zastáncům katolické strany na Moravě.95 Erby zemského hejtmana a nejvyššího komor-
níka jsou nad erby ostatních přísedících umístěny zcela v souladu se zvyklostmi i před-

93 KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy, II, s. 13–14, 19–22; KALOUSEK, Josef: České státní právo. Pra-
ha 18922, s. 377–379; DEMUTH, K. J. (ed.): Kniha Tovačovská, s. 40–44; ZZ 1535, čl. 2, s. 4–16, 
zejména pozn. 13 a 16; ZZ 1545, s. 108–115, čl. 7a–g; ZZ 1604, list XIXr–XXVv; MZA, A3, 
Památky sněmovní III, fol. 307r; NK, sg. 65 E 2876, Sněmovní artikule 20. června 1583, fol. 8r; NK, 
sg. 65 E 3004, Sněmovní artikule 15. června 1620; JIREČEK, H.(ed.): Codex, s. 44–47.

94 ZDO III, s. 378–379, č. 70.
95 K náboženským poměrům na Moravě v této době i k uvedeným šlechticům viz VOREL, Petr: 

Velké dějiny zemí Koruny české VII. 1526–1618. Praha 2005, s. 395–411; BALCÁREK, Pavel: Kar-
dinál František Ditrichštejn 1570–1636. Gubernátor Moravy. Praha 2007, s. 30–81; STLOUKAL, 
Karel: Karel z Lichtenštejna a jeho účast na vládě Rudolfa II. (1596–1607). ČČH 18, 1912, s. 35–37, 
153–169, 390–417; KNOZ, Tomáš: Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa. Praha 2008, 
s. 45, 91, 208, 212–14; KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy, III, s. 390–404, 446–449; VÁLKA, J.: 
Morava, s. 79–84; LIBOSVAR, Zdeněk: Moravský biskup František Dietrichštejn. Olomouc 1994, 
s. 55–61; HRUBÝ, F.: Moravská šlechta, s. 146, 153; TÝŽ: Luterství a kalvinismus na Moravě před 
Bílou horou. ČČH 40, 1934, s. 265–309; 41, 1935, s. 1–40, 237–268; KNOZ, Tomáš: Konfessionelle 
Pluralität und religiöse Konflikte im Umkreis Karls d. Ä. von Žerotín in den zwanziger und dreißiger Jahren 
des 17. Jahrhunderts. In: Konfessionelle Pluralität als Herausforderung. Koexistenz und Konflikt 
im Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Hrsg. von J. BAHLCKE, K. LAMBRECHT, H.-C. MA-
NER. Leipzig 2006, s. 459–475; NAVRÁTIL, Bohumil: Biskupství olomoucké 1576–1579 a volba 
Stanislava Pavlovského. Praha 1909. Literaturu k problematice náboženských dějin raného novo-
věku v českých zemích viz MIKULEC, Jiří a kol.: Církev a společnost raného novověku v Čechách a na 
Moravě. Praha 2013, s. 450–492.
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pisy, které hovoří o přednostním místě pro úředníky. Erb olomouckého biskupa, který 
vévodí celému mědirytu, je ovšem umístěn v centru vyobrazení účelově a bezpochyby 
podtrhuje zamýšlenou prezentaci katolické strany.96 

Erb kardinála z Dietrichsteina je na nejčestnějším místě, které by mělo nále-
žet panovníkovi, pokud by předsedal soudu. V jeho nepřítomnosti předsedal soudu 
zemský hejtman, popřípadě šlechtic, který hejtmana zastupoval či místodržící úřadu. 
Olomoucký biskup moravskému zemskému soudu předsedat nemohl. Jeho členem se 
stával poté, co složil přísahu a byl v rámci obou stavovských institucí tradičně počítán 
k panskému stavu. Biskup Dietrichstein zasedal v moravském zemském soudu z práva 
(jako příslušník panského stavu a syn šlechtice zakoupeného na Moravě), přijat byl 
do soudu v roce 1600.97

Stupňující se napětí v náboženských poměrech na Moravě a snaha katolické stra-
ny o získání většího vlivu v zemi byla realizována i prostřednictvím úřadů. Pomineme-li 
dobře známé náboženské přesvědčení Berky z Dubé a kardinála Dietrichsteina, byla 
pro katolíky vítaným přínosem konverze Karla z Liechtensteina v roce 1599.98 Z ostat-
ních přísedících zemského soudu, jejichž erby jsou na rytině ztvárněny, se ke katolické 
víře hlásil velmi pravděpodobně i místodržící nejvyššího zemského sudí Maximilán Lev 
z Rožmitálu.99 Zcela jistě patřil ke katolíkům Ladislav mladší Popel z Lobkovic, který se 
na Moravě zakoupil teprve roku 1604. Přesun nezámožného českého šlechtice, bratra 
politicky významného Zdeňka Vojtěcha Popela, na Moravu zprostředkoval kardinál 
Dietrichstein. Ladislav mladší Popel získal od olomouckého biskupa lenní statky a kar-
dinál mu zprostředkoval také koupi alodní části panství Holešov.100 Katolíkem (patrně 
konvertitou), ale zároveň i velkým přítelem luterána Arkleba z Víckova  byl Václav 
Nekeš z Landeka, který byl v roce 1606 povýšen do panského stavu.101 Katolického 
vyznání byl v roce 1604 také příslušník původně českého rodu usedlého na Moravě již 
po polovině 16. století Jan Říčanský Kavka z Říčan. Toho přivedlo na Moravu dědictví 

96 Ke konfesně-propagandistické funkci umění viz JAKUBEC, Ondřej: Kulturní prostředí a mecenát 
olomouckých biskupů potridentské doby, Olomouc 2003, s. 110–119; TÝŽ: Zbožná reprezentace – repre-
zentativní zbožnost. Poznámky k uměleckému mecenátu kardinála Františka z Dietrichsteina. In: Kardinál 
František z Dietrichsteina (1570–1636). Prelát a politik neklidného věku. Red. L. MLČÁK. Olo-
mouc 2008, s. 32–41.

97 JANIŠOVÁ, J.: Privilegium, s. 52. K možnosti předsednictví biskupa zemskému soudu v 15. stole-
tí viz pozn. 11 a 12. Přednostní místo pro olomouckého biskupa zakotvilo až Obnovení zřízení 
zemské z roku 1628 (JIREČEK, H. (ed.): Codex, s. 32–33, 44–45).

98 Viz pozn. 94.
99 Maxmilián Lev z Rožmitálu byl nejstarším synem horlivého katolíka a bývalého moravského 

zemského hejtmana (1573–1578) Zdeňka Lva z Rožmitálu (KOTLÁROVÁ, S.: Páni s. 97–104; 
VÁLKA, J.: Morava, s. 245); NAVRÁTIL, B.: Biskupství, s. 4; KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy, 
III, s. 358, 362).

100 JANÁČEK, Josef: Valdštejnova pomsta. Praha 1992, s. 100–101; VIDLIČKA, Jiří: K minulosti len-
ního statku Holešov ve světle písemností Lenního dvora Kroměříž. Východní Morava 2, 2012, s. 30–31; 
HRUBÝ, F.: Moravská šlechta, s. 125–126, 146.

101 Nekšova dcera Lukrécie se provdala za Arkleba z Víckova a ve prospěch rodu Prusinovských 
z Víckova vyzníval také Nekšův testament (JANÁČEK, Josef: Valdštejnova pomsta. Praha 1992, 
s. 100–103; NAP, Morava, sg. 4707; BRANDL, Vincenc (ed.): Sněm držaný léta 1612. Ze zápisů 
Karla z Žerotína. Brno 1864, s. XVI; NĚMEC, Vít: Nekešové z Landeka na lukovském panství. Lu-
kov 2014, s. 16–19).
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po strýci Zdeňku Kavkovi († 1582), který byl luterán. Jan Kavka opustil víru svého 
rodu a konvertoval ke katolíkům patrně kolem roku 1602 a patřil k přesvědčeným stou-
pencům katolické strany.102 Horlivým katolíkem byl také příslušník původně slezského 
rodu Jan Kryštof  Pruskovský.103 Ke katolíkům pravděpodobně patřil také podkomoří 
Markrabství moravského Jan Mošovský z Moravičína.104 

Nekatolického vyznání naopak byli Smil Osovsksý z Doubravice (Jednota 
bratrská),105 Viktorin z Žerotína (luterán),106 a Arkleb Prusinovský z Víckova (luterá-
n).107 Blíže neurčeného nekatolického vyznání (velmi pravděpodobně kalvínského) byl 
Jan Jetřich z Kunovic.108 Jan starší Bruntálský z Vrbna byl velmi pravděpodobně také 
nekatolík (luterán / Jednota bratrská). Jeho otec byl horlivý luterán, bratr Jiří konver-
toval ke katolíkům.109 Nekatolického vyznání, pravděpodobně členem Jednoty bratr-
ské, byl Vilém z Roupova, který pocházel z katolické větvě rodu.110 K luteránům patřil 
potom Jeroným Václav hrabě z Thurnu.111 K roku 1604 byl nekatolického vyznání 
(luterán) také Vejkart hrabě ze Salmu († 1612), jehož potomci v poručenské správě 
Ladislava Popela z Lobkovic později konvertovali ke katolické víře. Majetky na Moravě 
získal Vejkart ze Salmu v roce 1600 (panství Tovačov).112 K nekatolickým přísedícím 
zemského soudu v roce 1604 je potřeba počítat také novoutrakvistu Viléma Dubského 
z Třebomyslic. Jeho smýšlení však bylo blízké katolické straně.113 Václav Zahrádec-

102 POJAR, Miloš: Jindřich Matyáš Thurn, muž činu. Praha 1998, s. 21–22; HRUBÝ, F.: Moravská šlech-
ta, s. 125, 146; KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy, III, s. 397; POKLUDA, Zdeněk: Držitelé hradu 
Brumova. In: Zlínsko od minulosti k současnosti 16, 1999, s. 46–69.

103 POJAR, M.: Jindřich, s. 21; NAP, Morava, sg. 5208; sg. 5169; HRUBÝ, F.: Moravská šlechta, s. 125, 
146. 

104 HRUBÝ, F.: Moravská šlechta, s. 153; KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy, III, s. 402.
105 RYPÁČEK, František J.: Paměti a zápisky Smila II. Osovského z Doubravice a na Třebíči. Brno 1897, 

s. 3; BRANDL, V.(ed.): Sněm s. XVI.
106 ZAPLETAL, Florian: Viktorin ze Žerotína a na Hustopečích nad Bečvou. Přerov 1937, s. 11–15.
107 JANÁČEK, J.: Valdštejnova pomsta, s. 101.
108 HRUBÝ, F.: Luterství, 36–37; POKLUDA, Zdeněk: Páni z Kunovic. In: Uherský Ostroh. Uherský 

Ostroh 2000, s. 66–70; KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy, III, s. 439; NAVRÁTIL, B.: Biskupství, 
s. 3–4.

109 KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy, III, s. 447 – jej uvádí jako člena Jednoty bratrské; STIBOR, 
Jiří: Bruntálští z Vrbna. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Red. L. DOKOUPIL. 
Sešit 10. Ostrava 1998, s. 33–35, 39–40; BRANDL, Vincenc. (ed.): Spisy Karla Staršího z Žerotína. 
Oddělení první: Žerotínovi zápisové o soudě panském. Sv. 1. Brno 1866, s. 117.

110 HRUBÝ, F.: Moravská šlechta, s. 144; POJAR, M.: Jindřich, s. 24; Ottův slovník naučný. Díl XXI. 
Praha 1904, s. 1032–1033.

111 POJAR, M.: Jindřich, s. 24; MAREŠ, P.: Zemský soud, s. 375; BŮŽEK, Václav – HRDLIČKA, Jo-
sef  – KRÁL, Pavel – VYBÍRAL, Zdeněk: Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku. 
Praha – Litomyšl 2002, s. 115.

112 POJAR, M.: Jindřich, s. 21–22; HRUBÝ, F.: Moravská šlechta, s. 125, 146. Ottův slovník naučný. Díl 
XXII. Praha 1904, s. 550–551; HOSÁK, L.: Historický místopis, s. 502; d‘ELVERT, Christian: 
Zur mähr.-schl. Adelsgeschichte. XXIII. Die Grafen Salm-Neuburg am Inn. In: Notizen-Blatt 1869, n. 1 
(Beilage), s. 2; HRUBÝ, F.: Luterství, s. 237.

113 HRUBÝ, František: Vilém Dubský z Třebomyslic. ČMM 50, 1926, s. 405–411; KNOZ, Tomáš: 
Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty. Brno 2006, s. 118, 
148, 167, 229, 233, 655, 708 a přehledně v tabulce 796–801; HRUBÝ, F.: Moravská šlechta, s. 148; 
BRANDL, V. (ed.): Spisy, s. 117.



HERALDICKÁ VÝZDOBA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO ZŘÍZENÍ Z ROKU 1604 

70

(K IKONOGRAFII ZASEDÁNÍ ZEMSKÉHO SOUDU)

ký ze Zahrádek byl pravděpodobně evangelíkem. Jeho náboženskou orientaci ukazuje 
zařazení jeho erbu do tisku evangelického zpěvníku.114 V případě Jana Hodějovské-
ho z Hodějova je pravděpodobnější evangelické vyznání, ale konkrétnější informace 
o náboženském vyznání nebyla nalezena.115 V případě Jiřího Kryštofa Teufela z Gun-
dersdorfu lze předpokládat s ohledem na náboženskou orientaci jeho rodičů, že byl 
protestantem (pravděpodobně luteránem).116

Ke katolické víře se hlásilo patrně devět z jednadvaceti úředníků a přísedících 
moravského zemského soudu v roce 1604. K nim by bylo možné připočíst Viléma 
Zoubka ze Zdětína, který konvertoval ke katolické víře kolem roku 1600. Konverze mu 
dopomohla k úřadu nejvyššího písaře markrabství.117 Jeho erb není na mědirytu, pro-
tože nebyl členem (soudcem) zemského soudu, ale jeho úřad se formálně k nejvyšším 
zemským úřadům patrně počítal. Katolíci patrně nezískali v zemském soudu v roce 
1604 většinu, ale obsadili všechny čtyři nejvyšší zemské úřady. Zajímavá je skladba 
nekatolických soudců, kde (i přes obtížnou identifikaci vyznání některých osob) mají 
převahu luteráni.  

***

Netřeba připomínat, že zemský soud byl primárně určen k řešení sporných zále-
žitostí a vyznání soudců nemělo v rozhodovacím procesu hrát žádnou roli.118 Zemský 
soud byl ale také důležitou stavovskou institucí a nespornou mocenskou základnou 
a při jeho obsazování tak docházelo k prosazování zájmů s ohledem na náboženské 
vyznání. Vliv katolíků na Moravě byl posilován na přelomu století díky rodům, které 
pocházely z Čech a na Moravě se nově zakupovaly.119 Nejen významné moravské úřady, 
ale i pozice řadových přísedících zemského soudu se stávaly předmětem mocenského 
boje. Panovník se snažil aktivně zasahovat do volby zemských soudců, ač jejich výběr 

114 HRUBÝ, F.: Luterství, s. 246.
115 Ottův slovník naučný. Díl XI. Praha 1897, s. 428; PILNÁČEK, J.: Staromoravští rodové, s. 314, č.1089, 

k roku 1619 rod veden jako nekatolický – HRUBÝ, F.: Moravská šlechta, s. 148.
116 SEDDON, Christopher Rhea: Die alte Pfarrkirche „Maria Himmelfahrt“ zu Winzendorf  als Begräb-

nisstätte der Freiherrn von Teufel. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity C 49, 2002, 
s.256–257; PILNÁČEK, J.: Staromoravští rodové, s. 272–273, č. 905.

117 HLAVÁČEK, P.: Habrovany, s. 115–116; KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy, III, s. 397.
118 Přísahu do soudu obsahují všechna předbělohorská zemská zřízení, na rozdíl od přísah úřední-

ků, které jsou zařazeny jen v tiscích z roku 1545 a 1604 (ZZ 1604, list XXXVIv–XXXVIIr; ZZ 
1535, s. 40–41, čl. 24; ZZ 1545, s. 129–130, čl. 40).

119 Z bohaté literatury k tomoto tématu viz např. BOROVIČKA, Josef: Pád Želinského. Obsazení 
nejvyšších zemských úřadů v Čechách v letech 1597–1599. ČČH 28, 1922, s. 277–304; BŮŽEK, V. – 
HRDLIČKA, J. – KRÁL, P. – VYBÍRAL, Z.: Věk, s. 108–127; MAŤA, P.: Svět, s. 328–378; 
KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy, I, s. 128–169; BRANDL, V. (ed.): Listové, s. 275–282; MAREŠ, 
P.: Zemský soud, s. 93–127; STARÝ, M.: Přední klenot, s. 223–258; STLOUKAL, Karel: Akta o vol-
bě a jmenování nejvyšších úředníků moravských s počátku XVII. století. In: Sborník prací věnovaných 
prof. dru. Gustavu Friedrichovi k šedesátým narozeninám. Red. V. VOJTÍŠEK. Praha 1931, 
s.396–405; VÝTISK, Stanislav: Obsazování zemských úřadů na Opavsku v posledních letech vlády Rudolfa 
II. Studia Historica Brunensia 59, 2012, 1–2, s. 31–77; BRANDL, V. (ed.): Sněm, s. XII–XIX. Viz 
také literatura v pozn. 94.



Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 7/2014

71

byl v kompetencích stavovské instituce. V roce 1598 požadoval po zemském soudu 
hlasovací lístky o volbách jednotlivých soudců, šlo tedy o stejný proces volby jako v pří-
padě úředníků. V jiném případě se Rudolf  II. snažil prosadit své vlastní kandidáty, bez 
ohledu na vůli zemského soudu, ale s ohledem na jejich vyznání, což výstižně glosoval 
Karel starší ze Žerotína „...jeho milost [panovník] poroučiti ráčí, aby soud zemský panem 
Jiříkem z Vrbna a Vilémem Dubským dosadil [zemský hejtman]. Soudili jsme hned, že jim 
náboženství k tomu dopomohlo neb sice obzvláštních rozumů nemají.“120

Náboženská příslušnost se stávala koncem 16. století důležitým kritériem při ob-
sazování zemských úřadů i soudu. Katolické vyznání dopomohlo k funkci soudce např. 
jednomu ze šlechticů, jejichž erb je zachycen na mědirytu. Jan Kryštof  Pruskovský 
byl jmenován do soudu i přes své mládí a zasedání se účastnil jen sporadicky. Za jeho 
jmenování se přimlouval zemský hejtman s ohledem na skutečnost, že na Moravě je 
nedostatek katolíků vhodných k osazení soudu. Když byl Pruskovský zbaven funk-
ce přísedícího zemského soudu v markrabství (na své vlastní přání), nařídil panovník 
zemskému hejtmanovi nové jednání s Pruskovským. Zdůrazňoval, že v soudu je málo 
soudců a zvláště katolických. Zájem Rudolfa II. o tohoto konkrétního soudce byl zjevně 
velký, protože Pruskovského zbavil funkce přísedícího zemského soudu v Opavském 
knížectví (Pruskovský zasedal také v opolském soudu) a důrazně trval na tom, aby zem-
ský hejtman s Janem Kryštofem Pruskovským znovu jednal. Pruskovský nepochybně 
patřil k radikálnějším stoupencům katolické strany, protože v Bzenci nechal zavřít sbor 
Jednoty bratrské a její učitele vyhostil. V případě, že by Jan Kryštof  Pruskovský opě-
tovně přijal místo přísedícího zemského soudu na Moravě, sliboval mu panovník svoji 
přízeň („...a my to jemu, milostí naší císařskou, budoucně spomínati ráčíme“).121 Neúspěšně se 
v roce 1602 snažil prosadit kardinál Dietrichstein na uprázdněné místo podkomořího 
stávajícího zemského soudce a dalšího nositele erbu z rytiny Václava Nekše z Landeka. 
Svou nominaci odůvodnil opět tím, že Nekeš je dobrý katolík.122

 Ne všichni členové katolické církve z řad šlechty byli stoupenci radikální 
politiky katolické strany na Moravě. Stejně tak ne všichni nekatolíci nutně museli za-
stávat opoziční politiku vůči katolíkům. Dikce rytiny, která demonstruje převahu kato-
líků v markrabství, tak spíše odpovídá myšlení Ladislava Berky z Dubé a ještě pravdě-
podobněji myšlení a přání Františka kardinála z Dietrichsteina. Z obsazení zemského 
soudu v roce 1604 je patrné, že členové Jednoty bratrské, vůči nimž směřovala politika 
katolické strany především, neměli v soudu významnější pozici.123

Zadavatele zakázky na mědiryt je tak potřeba hledat především v okruhu radi-
kálních představitelů katolické strany, zejména Berky z Dubé a olomouckého biskupa. 

120 BRANDL, V. (ed.): Spisy, s. 162, 117; ZZ 1535, s. 4–16, čl. 2; ZZ 1545, s. 108–115, čl. 7a–g; ZZ 
1604, list XIXr–XXVv; KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy, II, s. 14–19.

121 NAP, Morava, sg. č. 5169; sg. 5184; sg. 5208.; NAP, Registra, inv. č. 113, Missiven 1604, fol. 106v–
–107r. K roku 1603 se Jan Kryštof  Pruskovský z Pruskova připomíná s titulem císařského rady 
a komorníka (ROHLÍK, M. (ed.): Opavské zemské desky, s. 538, č. 10c.

122 NAP, Morava, sg. 4707.
123 K problematice postavení nekatolických konfesí na Moravě a zejména k otázce katolické politiky 

proti Jednotě bratrské viz nověji s odkazy na starší literaturu: JANIŠ, Dalibor: Konfesijní poměry 
na Moravě a úloha olomouckého biskupství. In: MIKULEC, J. a kol.: Církev, s. 321–329.
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Je však pravděpodobné, že rytina nebyla placena ze zemských peněz.124 Tiskařem mo-
ravského zemského zřízení z roku 1604 byl Jiřík Handle, zřízení bylo vytištěno v Olo-
mouci. Jiřík Handle také, patrně jako první na Moravě, použil mědiryt k ilustrování 
tištěné knihy (Emblemata VII artes leberales, 1597).125 Právě technika použitá při ztvárnění 
erbovní galerie, která je součástí některých exemplářů ZZ 1604, je ojedinělá. Předešlá 
zemská zřízení, a to česká i slezská, jsou vždy ilustrována dřevořezy. Umělecká úroveň 
i řemeslné zpracování mědirytu ukazuje, že vznikl v dílně zkušeného grafika.126 Mědiryt 
byl pravděpodobně součástí jen některých exemplářů. Záleželo patrně na vlastníkovi, 
zdali si nechá rytinu vložit do knihy před její vazbou či zakoupí-li výtisk s mědirytem, 
který byl nepochybně dražší.127 Při výběru exempláře snad mohlo hrát roli i vyznání 
budoucího majitele, ale pravděpodobnější je úvaha o rozhodující ceně výtisku. Jeden 
z exemplářů ve Vědecké knihovně v Olomouci (obr. 4) obsahuje mědiryt, který je opat-
řen pravděpodobně vlastnoručními přípisky Karla staršího ze Žerotína, který si nad 
některé erby připsal jména rodů.128 

***

Proces kodifikace moravského zemského práva vyvrcholil v předbělohorské 
době tiskem zemského zřízení v roce 1604. Nové zemské zřízení nebylo (stejně jako 
předešlá zřízení z let 1535, (1545) a 1562) výlučným zákoníkem. Stavové pravidelně 
doplňovali materii hlavního zemského zákoníku prostřednictvím usnesení zemských 
sněmů, jejichž závěry byly posléze tištěny.129 Proces vzniku a distribuce jednotlivých 
sněmovních tisků je nejen zajímavým dokladem o aspektech publikace právní normy, 
ale také přispívá k osvětlení povinností zemských úředníků. Nejobsáhlejší z morav-
ských předbělohorských zemských zřízení je také graficky nejzdařilejší. Mědiryt zobra-
zující zasedání zemského soudu v březnu roku 1604 je nejen dokladem o praxi zasedání 
soudu samotného, ale představuje také významný ikonografický pramen vypovídající 
o politice katolické strany na Moravě.  

124 Bohužel zatím nebyla nalezena žádná informace stran objednání mědirytu. Excerpovány byly 
prameny stavovského archivu a korespondence olomouckého biskupa z této doby. Kopiář kore-
spondence biskupa Dietrichsteina z roku 1604 se nezachoval.

125 VOIT, Petr: Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. 
I. díl. Praha 20082, s. 341.

126 Srov. kresby a grafiky kardinála Dietrichsteina, zejména z dílny Aegidia Sadelera – Kardinál Fran-
tišek z Dietrichsteina, s. 87, 117, 124 apod.

127 Tisky v Olomouci distribuovali zejména knihvazači (knihaři) a vlastní velký sklad měl i tiskař ZZ 
1604 Jiřík Handle, který knihy také pravděpodobně prodával (ŠIMEČEK, Zdeněk: Knižní obchod 
v Brně od sklonku 15. do konce 18. století. Brno 2011, s. 36–37).

128 Žerotínovi patrně náležel i další výtisk ZZ 1604 (taktéž s vevázanou mědirytinou), uložený dnes 
ve Wrocławi (Biblioteka Uniwersytecka, sg. 510480). Výtisk ZZ 1604 opatřil Žerotínovi Jind-
řich Vodický a Karel starší jej obdržel koncem března 1605. Dopis Vodickému s poděkováním 
za tisk je datován 28. března 1605 na Dřevohosticích (BRANDL, V. (ed.): Listové, s. 341, č. 414).

129 K charakteru moravských předbělohorských zemských zřízení viz zejména závěry Františka 
Čády (ZZ 1535, s. LXVI–LXVII).
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 �Obr. 4. Výřez z mědirytu. Přípisky se jmény některých rodů jsou pravděpodobně provedeny Kar-
lem starším ze Žerotína (Vědecká knihovna Olomouc, Oddělení rukopisů a starých tisků, sg. 
34.115/A, rytina vevázána za titulním listem).
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Summary

Heraldic embellishment of  the Moravian land ordinance from 1604 
(As to the iconography of  the provincial court session)

Jana Janišová

The process of  codification of  the municipal law culminated upon issuing of  the land 
ordinance in 1604, during the period prior to the battle of  Bílá Hora. The new land ordinance 
wasn’t the exclusive code of  laws (likewise the prior ordinance from the 1535, 1545 and 1562). 
The most comprehensive of  the Moravian land ordinance, in the period prior to the battle of  
Bílá Hora, is also the most successful in graphics. The cover page is decorated with double-
headed imperial eagle with the insignia; furthermore there are two woodcuts in the print (of  the 
Moravian Margraviate supreme scribe and his vicegerent). In some of  the exemplars, there has 
been preserved a copperplate depicting the provincial court session in March of  1604. There 
have been preserved three heraldic sets for Moravia for the period prior to the battle of  Bílá 
Hora. All of  these iconographic relics are related to the reign of  Rudolf  II. The first one - armo-
rial gallery is placed in the premises of  Brno town hall. The second one is the depiction of  the 
provincial court session made by the famous Polish historiographer Bartholomew Paprocky of  
Hlahol. The third relic is in fact the copperplate from 1604. The engraving is not only the evi-
dence of  the ordinary court’s practice during the session, but it also characterizes the important 
iconographic resource that explains the catholic party politics in Moravia.  The depiction was 
created in direct coherence with the issuing of  the land ordinance and it portrays the Moravian 
eagle with 21 coats of  arms of  the clerks and assessors of  the provincial court.

Translated by Hana Baronová
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„GODEFRIDUS BOEM, TRUTNOVIENSIS“
PŘÍSPĚVEK K MOBILITÁM INTELEKTUÁLNÍCH ELIT

NA PŘÍKLADU OPAVSKÉHO LÉKAŘSTVÍ  
V RANÉM NOVOVĚKU1

Irena Korbelářová

Abstract:
The study presents occupational and public carrier and private life story of  Opava’s physician 

Gottfried Tadeáš Böhm, in the context of  cultural and social history of  Opava during the second half  
of  the 17th and the beginning of  the 18th century. In the same time, it broadens the findings about the 
prominent medical Prague family Dobřensky de Nigro Ponte with whom Böhm, originally burgher of  
Trutnov, was in kinship by marriage.

Keywords:
city, history of  medicine, the intellectual elite, mobility, early modern period, Trutnov, Opava, 

Silesia
 

Navzdory tomu, že měšťanská raně novověká společnost bývá někdy po-
važována za obezřetnou k přijímání nových impulzů, myšlenek a v ne-
poslední řadě i „cizinců“ – zvláště pokud do města nepřicházeli jen 

na nezbytně krátkou dobu za obchodem, úřednickým posláním či v rámci jiných po-
vinností, ale hodlali se v něm usadit a natrvalo žít – nebylo tomu docela tak. Demogra-
fické důvody, rodinné strategie, ale i nutnost zajistit výkon specifických profesí řeme-
slnického, umělecko-řemeslnického a intelektuálního zaměření, mimo jiné v důsledku 
proměňujících se potřeb a požadavků obyvatel, přiváděly do měst řadu přistěhovalců 
nejrůznějšího původu a společenského charakteru.2 

K  povoláním, která mohla být spojena s vyšší mobilitou osob, jež je zastávaly, 
patřila ve městech medicínská služba, což je vzhledem k její výjimečnosti vcelku pocho-

1 Studie vznikla v rámci plnění vědecko-výzkumných aktivit projektu OP VK 2.3 „Historizace 
střední Evropy“ (CZ.1.07/2.3.00/20.0031), jehož nositelem je Slezská univerzita v Opavě.

2 K problematice migrace a mobilit v kontextu středoevropských měst srov. např. MILLER, Jaro-
slav: Uzavřená společnost a její nepřátelé. Město středovýchodní Evropy (1500-1700). Praha 2006.
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pitelné. V následujícím textu bychom rádi přispěli k prohloubení znalostí této tématiky 
ve vztahu k Opavě 16. a zejména  17. století. Po stručné rekapitulaci zatím známých 
poznatků o opavských lékařích činných v dané době v privátní sféře i v komunálních či 
stavovských zdravotnických funkcích, kdy připomeneme kromě profesní charakteristi-
ky zejména jejich společenský a místní původ, eventuálně mobilitu související s kariér-
ním vývojem, zaměříme pozornost na jednoho z opavských lékařů, Gottfrieda Tadeáše 
Böhma. Kromě toho, že se jedná o osobnost v dosavadní historiografii města jen letmo 
vzpomenutou, bez bližších biografických dat a souvislostí, je jeho příběh – byť z něj 
dokážeme poskládat jen střípky – poměrně zajímavým příkladem osudu příslušníka 
měšťanské elity provinčního českého města s nadějným vstupem do profesního života, 
podpořeným sňatkovou vazbou na přední pražskou lékařskou rodinu, muže s velkými 
ambicemi, za jejichž naplněním se vydal do jedné ze slezských zemských metropolí. 
S ambicemi, které jej sice vynesly mezi opavskou elitu, v závěru života jej ale ve spojení 
s investicemi „nad poměry“, snad s lehkomyslností a zřejmě i podceněním některých 
souvislostí provázejících rychlý vzestup, přivedly do ekonomických problémů a jeho 
rodinu posléze do úpadku.

***

V Opavě, poměrně lidnatém a ekonomicky i kulturně rozvinutém městě s po-
četnou potenciální klientelou z řad zámožnějších měšťanů i šlechty, byla lékařská péče 
zajišťována graduovaným „doktorem medicíny“ s vysokou mírou pravděpodobnosti již 
od středověku. Jistější zprávy v tomto směru pocházejí až z poslední čtvrtiny 16. sto-
letí.3 Některé prameny naznačují, že příslušníci opavských měšťanských rodin medi-
cínu studovali a dokonce dosáhli v oblasti lékařství úspěchů a uznání i ve starší době. 
Příkladem může být Franz Emerich, absolvent a posléze profesor vídeňské univerzity, 
autor řady odborných statí,4 který dokonce založil stipendium k podpoře tří studentů 

3 K vývoji opavského lékařství a zdravotnické péče ZUKAL, Josef: Troppauer Arztwesen im 16. 
und 17. Jahrhundert. Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Österreichisch-Schlesiens, 
6, 1910/11, s. 102-113; GERBER, Erwin: Das Troppauer Hauptmittel der Barbiere und Bader und 
Ärztewesen daselbst im 18. Jahrhundert. Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Östrerre-
ichisch-Schlesiens, 10, 1915, s. 211-214; KACZOROWSKI, Włodzimierz: Środowisko lekarskie 
Opawy w XVI-XVII wieku. In: Slezsko v dějinách českého státu. Sborník z konference. Red. M. 
BORÁK. Opava 1998, s. 243-250.

4 Franz Emerich (1497-1560) dosáhl magisterského stupně vzdělání roku 1525, doktorského o je-
denáct let později. K jeho aktivitám např. SENFELDER, Leopold: Franz Emerich. Ein Reformator 
des medizinischen Unterrichts  in Wien. Wien 1907. Z autorských pojednání lze připomenout např. 
EMERICH, Franz: Ratchlag zu verhuetung, mit Gottes hilff  zuvor. Pestilentzischer ansuechung sambt seinen 
zufalen. Wienn 1554; TÝŽ: Medicorum auxilium dexter usus /…/ veram Hippocratis et Galeni mentem de-
promptus. Norimbergae 1537; TÝŽ: Oratio De Re Medica Viennae Publice Dicta /…/. Viennae 1552; 
TÝŽ: Summaria declaratio Eorum, Quae Ad Urinarum Cognitionem Maxime Faciunt /…/. Viennae 
1552.
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medicíny, z toho vždy jednoho z Opavy.5 Pokud se ale alespoň někteří z nich vrátili zpět 
do rodného města, nemáme o nich přesvědčivé zprávy.

Během 16. století se zájem opavské společnosti o zdravotní péči a hygienu zře-
telně zvýšil, bezpochyby i v důsledku rostoucí osvěty a zdomácnění nového životního 
stylu v humanistickém duchu. Měšťané se již nespokojili s pomocí bylinkářek a léči-
telstvím a základními chirurgickými zákroky lazebníků a felčarů, ale začali v případě 
onemocnění vyhledávat služby univerzitně vzdělaných lékařů. První známý stálý lékař, 
Jan Bartholomaeus, původem snad ze Svídnice, je v Opavě připomínán k roku 1573.6 
O zájmu, kterému se léčení pod dohledem odborníka začalo těšit, svědčí skutečnost, 
že zanedlouho, počátkem 17. století, vykonávalo v Opavě soukromou praxi i několik 
lékařů současně.7 Jejich vytíženost a výnosnost praxe nelze vzhledem k absenci dokla-
dů odhadnout, většina z nich ale byla současně majiteli pravovárečných domů, někdy 
i předměstských zemědělských usedlostí a dvorů a medicínská profese pro ně nebyla 
jediným zdrojem příjmů.8

Zkušenosti z „morových“ epidemií (ať už se za tímto pojmenováním ve skuteč-
nosti ukrývaly ataky skutečného moru, anebo jiných, tehdy stejně decimujících chorob), 
které Opavu a celou zemi opakovaně postihovaly, vedly počátkem novověku k zavádě-
ní jistého veřejného dohledu nad hygienickými poměry a zdravotnictvím jak na úrovni 
města, tak knížectví. Lékaři začali nacházet uplatnění nejen v soukromé praxi, ale rov-
něž na úředních postech. 

Opavská městská rada zřídila už koncem 16. století funkci městského lékaře 
zvaného fyzikus (Stadtphysicus, Stadtarzt). K jeho povinnostem náleželo zajišťování sa-
nitární služby, dohled nad ranhojiči a porodními bábami, dozor nad hygienickým sta-
vem veřejných ulic a prostranství a čištěním města, organizace ochranných opatření 
v případě epidemie a podobně. Prvním městským fyzikem se stal Václav Meerretig (zv. 
Raphanus), usazený v Opavě v letech 1579 až 1599.9 Jeho pokračovateli byli například 

5 Stipendia měla být vyplácena z výnosů kapitálu ve výši 2 tisíc zlatých, které k tomuto účelu vy-
hradil ve své závěti. Podporu mohl uchazeč získat výhradně pro studium na vídeňské univerzitě. 
Dle J. Zukala existovala uvedená stipendia ještě počátkem 20. století. ZUKAL, Josef: Troppauer 
Arztwesen, s. 104-105.

6 Johann Bartholomaeus přesídlil před rokem 1578 z Opavy do Olomouce. Se svídnickým léka-
řem a básníkem, evidovaným Cunradim, jej ztotožnil W. Kaczorowski. ZUKAL, Josef: Troppauer 
Arztwesen, s. 105; KACZOROWSKI, W.: Środowisko lekarskie, s. 244, 248; CUNRADI, Kaspar 
Heinrich Johann: Silesia togata sive Silesiorum doctrina et virtutibus clarissimorum etc. Lignicii 1706, s. 12. 
Dostupné z http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra, citováno 6. 7. 2013. Všechna biografická 
data v publikaci vyžadují důslednou kritiku.

7 Na sklonku předbělohorské doby působili v Opavě současně až čtyři lékaři, s klientelou řídící se 
mimo jiné konfesním hlediskem. KACZOROWSKI, W.: Środowisko lekarskie, s. 246; Schlesische 
Kern – Chronicke anderer Theil /…/. Francfurt 1711, s. 530.

8 ZUKAL, Josef: Beiträge zur Häuser - und Bürgerchronik des Oberringes von Troppau. Separatabdruck aus 
dem Jahresberichte der k. k. Staats-Oberrealschule in Troppau. Troppau 1898, s. 3-51; TÝŽ: Das 
Stadtgebiet von Troppau am Ende des 17. Jahrhunderts. Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschich-
te Östrerreichisch-Schlesiens 1, 1905/1906, s. 4-23 a 55-66; TÝŽ: Beiträge zur Häuser - und Bür-
gerchronik der Stadt Troppau. Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Schlesiens 16, 1921, 
s. 83-120.

9 Wentzel Meerretig (také Mehrrettich) se narodil roku 1541 ve Vratislavi, kde po absolutoriu me-
dicíny ve Wittenberku a pobytu v Itálii vykonával v letech 1571-1579 praxi. ZUKAL, J.: Troppauer 
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Jeremiáš Kunčík z Breitenwaldu,10 Kristián Kunrad11 či Jiří Ignác Burian z Firlei,12 snad 
i Baltazar Ciriacus Nimsdorfer.13 Většina z nich pocházela z některého ze slezských 
měst a do Opavy je přivedly profesní zájmy.  

Absence souvislé řady pramenných informací zatím nedovoluje určit, zda byli 
městští fyzikové v Opavě jmenováni pravidelně a jaké předpoklady museli adepti splnit. 
Zdá se, že se jednalo o funkci honorární a bezplatnou: v urbariálních předpisech pra-
videlných odměn pro členy samosprávy a mezd kancelářských úředníků a městských 
zaměstnanců z let 1594 a 1645 (doplňovaných průběžně do počátku 18. století) nejsou 
o finančních náhradách pro městského fyzika žádné zmínky.14 Nelze vyloučit, že odmě-
ňováni byli za konkrétní odborné úkony, například expertízy, léčebné zákroky, ohledání 
mrtvých apod.15 Postavení úřadem ustaveného lékaře bylo navíc bezpochyby dobrým 
doporučením i pro výkon soukromé praxe a jistě otevíralo dveře přinejmenším do části 
měšťanských domácností.

 O něco později, během 17. století, se rozhodli pod vlivem moravských a slez-
ských vzorů16 k ustavení obdobné funkce na úrovni knížectví opavští stavové. Zemský 

Arztwesen, s. 105-106; CUNRADI, Kaspar Heinrich Johann: Silesia togata, s. 229-230; Schlesische 
Kern – Chronicke, s. 680; HENSCHEL, A.: Jatrologiae specimen primum exibens brevissimam medicorum 
Silesiorum saeculi XIII ad XVI notitiam /…/. Wratislaviae 1847, s. 26.

10 Rodina pocházela z Bílska na Těšínsku, zakladatel lékařské dynastie Eliáš Kunčík/Kuntschius 
st. (1509-1566) se po studiích usadil v Opolí, kde posléze působil i jeho nejmladší syn Eliáš ml. 
(1566-1623). Jeremiáš (1558-1623) studoval ve Frankfurtu nad Odrou a Heidelberku, roku 1596 
byl nobilitován s predikátem „z Breitenwaldu“. Do Opavy přišel v devadesátých letech 16. století, 
stejně jako jeho bratr Jiří (1533-1600). CUNRADI, Kaspar Heinrich Johann: Silesia togata, s. 158-
159; KACZOROWSKI, W.: Środowisko lekarskie, s. 245-246; TÝŽ: Elias Kuntschius (1566-1623). 
Opolski lekarz i poeta. Opole 1997.  

11 Kunrad/Cunradus (1608-1671) byl potomkem vratislavské lékařské rodiny, před příchodem 
do Opavy (kol. 1660) studoval ve Štrasburku a praktikoval v rodném městě, v Těšíně a v Ratibo-
ři. Na rozdíl od ostatních zřejmě nedosáhl titulu doktora medicíny. CUNRADI, Kaspar Heinrich 
Johann: Silesia togata, s. 40.  

12 Burian z Firlei (†1689) byl synem z ratibořské měšťanské rodiny, do Opavy přišel roku 1684. 
Srov. dále.

13 Ciriacus z Nimsdorfu (†1687) je v Opavě připomínaný roku 1647. Vzal si zámožnou vdovu, 
záhy zasedl v městské radě a v letech 1660-1670 opakovaně na místě purkmistra. Jako městského 
fyzika jej uvádí W. Kaczorowski, snad jím mohl být před tím, než působil v samosprávě. Od 
roku 1660 byl ve funkci připomínán Kunrad. ZUKAL, J.: Troppauer Arztwesen, s. 110; KACZO-
ROWSKI, W.: Środowisko lekarskie, s. 247.

14 Státní okresní archiv Opava (dále jen SOkA Opava), Archiv města Opavy, inv. č. 229, sign. IBa1; 
BIERMANN, Gottlieb: Einnahmen und Ausgaben der Stadt Troppau im Jahre 1594. Notizen-Blatt der 
historisch-statistischen Section der k. k. mähr.-schles. Gesellschaft etc. Brűnn 1868, č. 6, s. 43-48 
a č. 7, s. 51-55.

15 Z Opavy pocházejí například doklady o vydávání dobrozdání ve věcech hrdelního soudnictví, 
z dolnoslezské Svídnice o účasti na testamentárním řízení, na úředním ohledání a určování totož-
nosti neznámých osob ad. SOkA Opava, Archiv města Opavy, inv. č. 225, sign. IBb14; Archiwum 
Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Świdnicy, inv. č. 122.

16 Na Moravě byl zemský lékař jmenován od roku 1570, náležela mu apanáž ve výši 400 zlatých 
ročně. Rovněž ve Slezsku byli zemští fyzikové ustaveni v jednotlivých knížectvích nejpozději bě-
hem 17. století, v některých dolnoslezských regionech (Hlohovsko, Zaháňsko) dokonce v každé 
vikpildě/kraji. O významu, který jim byl připisován, svědčí skutečnost, že měli dokonce právo 
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medikus – kromě poskytování lékařské péče stavům – měl dbát na zdravotní a hygi-
enické poměry, informovat o nebezpečí epidemií a činit v případě jejich vypuknutí 
kroky vedoucí k co možná nejmenším ztrátám. O jeho jmenování usilovali zejména 
osvícenější šlechtici a během třicetileté války, snad v důsledku zkušeností, se jim po-
dařilo na opavském zemském sněmu svého záměru roku 1643 konečně dosáhnout.17  
Přestože byl opavský zemský medikus i po skončení války opakovaně jmenován, ne-
jednalo se podle všeho ještě dlouho o funkci trvalou, mimo jiné z důvodu nedocenění 
významu takové činnosti ze strany mnoha stavů a neochoty dostát finančním závazkům 
vůči lékařům,18 ale jen o funkci přechodnou, především v dobách hrozící epidemie.19

Navzdory prestižnímu postavení lékařů v raněnovověké měšťanské societě – 
patřili k zámožným vrstvám, zasedali v městských radách, mnozí z nich se honosili pre-
dikátem a právem nosit erb – a intelektuální vyzrálosti Opavy, nezrodily se zde lékařské 
vícegenerační dynastie. Ani tehdy, pokud byli lékaři rodilí Opavané (a takových bylo, 
podle všeho, jen nemnoho: v 16. století Matyáš Unger,20 v následujícím století Matyáš21 

zasedat na zemských sněmech některých knížectví. Zemským fyzikům zde náležela obvykle fi-
nanční odměna řádově v desítkách tolarů, někdy navíc i deputát (např. na Trachenbersku chléb 
a dříví na otop). ZUKAL, J.: Troppauer Arztwesen, s. 111; PTAK, Marian: Zgromadzenia i urzędy 
stanowe księstwa głogowskiego od początku XIV w. do 1742 r. Acta Universitatis Wratislaviensis, No 
1344, Prawo CCX,  Wrocław 1991, s. 236; TÝŽ: Zgromadzenia i urzędy stanowe księstwa żagańskiego 
v latach 1413-1742. Acta Universitatis  Wratislaviensis, No 908, Prawo CXLIX, Wroclav 1989, s.70; 
TÝŽ: Zgromadzenia i urzędy stanowe wolnego państwa żmigrodzkiego (1492-1742). Acta Universitatis 
Wratislaviensis, No 1384, Prawo CCXIII, Wroclav 1992, s. 55.

17 Prvním zemským medikem se stal Jan/Johann Irmler, po roce ve funkci byl ze stavovské služby 
uvolněn. Posléze se přestěhoval do Olomouce, kde získal místo moravského zemského medika 
(1657). ZUKAL, J.: Troppauer Arztwesen, s. 111; TÝŽ: Paměti Opavské. Črty kulturní a místopisné. 
Výbor. Ed. K. MŰLLER. Opava 1992, s. 91.

18 Roční odměna měla podle příslibu dr. Albrechtovi z konce roku 1659 činit 400 zlatých ročně, už 
o necelé dva roky později mu stavové dlužili o sto zlatých více. V roce 1672 slíbenou odměnu 
snížili na 300, později dosáhla částky 360 zlatých. ZUKAL, J.: Troppauer Arztwesen, s. 111-112.

19 Tomu by odpovídala i skutečnost, že například Jan/Johann Piskurek (1668-1739), ustanovený 
zemským medikem v době poslední epidemie pravého moru v českých zemích, vrcholící v letech 
1713-1714, byl někdy označován jako „morový lékař“. ZUKAL, J.: Troppauer Arztwesen, s. 112; 
TÝŽ: Paměti opavské, s. 91; ZA v Opavě, Hejtmanský úřad knížectví opavsko-krnovského, inv. 
č.1269.  Srov. např. ROZSÍVALOVÁ, Eva: Některé záznamy o rozmístění a honorářích zdravotníků 
z doby epidemie v letech 1713 a 1714. Farmaceutické zprávy Spofa, 2, 1976, s. 139-142.

20 Matyáš/Mathias Unger (1550-1614) zastával po studiích ve Frankfurtu, Wittenberku a Basileji 
místo rektora evangelické školy v Krnově (1580-1587), poté se údajně věnoval medicínské praxi. 
Kdy se vrátil do rodného města, není jisté. Roku 1591 prodal dvůr v Dittmannsdorfu u Prudníku 
(dnes Mieszkowice, gm. Prudnik, Polsko), roku 1609, už jako Opavan, koupil svobodný dvůr 
v Hradčanech (dnes Gródczany, gm. Branice, Polsko) na Hlubčicku. Tam také zemřel. Unger se 
zřejmě znal, podobně jako Lukáš Giller a Václav Lavinius, s Karlem st. ze Žerotína, kterého zval 
na svatbu jedné z dcer. ZUKAL, J.: Troppauer Arztwesen, s. 107.   

21 Gillerové patřili k nejpřednějším měšťanským rodinám, predikát „z Lilienfeldu“ užíval už Bene-
dikt Giller (†1580), měšťan a majitel dvora na hradeckém předměstí zvaného později Klipplův. 
Jeho vnuk, lékař Matyáš (†1655), je poprvé připomínán roku 1623, po roce 1627 konvertoval 
ke katolictví, 1629-1630 zastával místo opavského knížecího rychtáře. Není bez zajímavosti, že 
v době morové nákazy roku 1633 přesídlil přechodně do Olomouce, odkud zásoboval (za finanč-
ní odměnu) opavské stavy písemnými recepturami proti nemoci. Roku 1644 prodal opavský dům 
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Giller z Lilienfeldu,22 počátkem 18. století vzpomenutý Jan Piskurek a snad několik dal-
ších),23 ani tehdy, přišli-li do města v před- či v pobělohorském období odjinud, nestali 
se zakladateli rodinné tradice. Někteří brali Opavu jen jako zastávku na cestě za lukra-
tivnějším místem (Bartholomeus, Martin Podivínský z Podivína ad.),24 jiní se ve městě 
sice výhodně oženili, zakoupili a setrvali až do smrti, k medicínské praxi ale své syny 
přivedli výjimečně. Lékařem byl stejnojmenný syn zmíněného Matyáše Ungera, za pro-
fesí se ale přestěhoval do Ratiboře. Spíše sporadicky se setkáváme i se sňatky lékařských 
dcer s otcovým nástupcem (či konkurentem). Za pozornost stojí v té souvislosti svazek 
Anny, dcery Jeremiáše Kunčíka, s Kristiánem Kunradem. Uzavřeli jej až po Kunčíkově 
smrti, pro Kunrada to bylo druhé manželství.25 

Nedostatek domácího lékařského „dorostu“ a skutečnost, že v Opavě v té době 
nepraktikoval žádný jiný lékař, vedla koncem 17. století, po smrti městského fyzika 
Jiřího Ignáce z Firlei v březnu 1689, po pouhých pěti letech jeho přítomnosti v Opavě 
a působení v uvedené funkci, městskou radu k tomu, že začala hledat jeho nástupce 
mimo město. A byla úspěšná: nejpozději počátkem následujícího roku, možná ale už 
o něco dříve, se v Opavě objevil nový lékař a současně městský fyzikus, Gottfried Ta-
deáš Böhm. Jak již bylo výše naznačeno, jeho osoba nebyla starším badatelům v čele 
s vynikajícím historiografem raněnovověké Opavy Josefem Zukalem zcela neznámá. 
O jeho slezském působení však ve svých dílech nepodali takřka žádné podrobnosti, 
nevyjádřili se k jeho původu, ani nepopsali jeho životní osudy.26 Pokusme se je tedy 

a přestěhoval se do Krnova, kde vyženil dvůr/fojtství. Jeho potomci byli povýšeni mezi svobod-
né pány. ZUKAL, J.: Troppauer Arztwesen, s. 108-109; TÝŽ: Beiträge zur Häuser - und Bürgerchronik, 
s. 9; TÝŽ: Die Liechtensteinische Inquisition in den Herzogthűmern Troppau und Jägerndorf  aus Anlass der 
Mansfeldischen Rebellion 1626-1627. Troppau 1912, s. 92-93; TÝŽ: Paměti opavské, s. 91.

22 Z rodiny Gillerů z Lilienfeldu pocházel rovněž Lukáš, snad Matyášův strýc. Jeho biografická 
data jsou nejasná, Cunradus vymezuje jeho život léty 1578 a 1618, Zukal předpokládá, že mohl 
být naživu ještě kolem roku 1628. Spojoval jej s informací hlohovského hejtmana Oppersdorfa 
z toho roku o lékaři Gulerovi z Opavy, kdysi kalvínovi, v uvedeném roce již katolíkovi. Mohl jej 
ale zaměnit s Matyášem. Lukáš praktikoval po studiích ve Frankfurtu nad Odrou (1602) a Basileji 
(1604) jako městský fyzikus v Greiffenberku a posléze (nejpozději od roku 1614, dle Zukala ještě 
roku 1620) působil ve službách Karla st. ze Žerotína. ZUKAL, J.: Troppauer Arztwesen, s. 108; 
TÝŽ: Paměti opavské, s. 40; CUNRADI, Kaspar Heinrich Johann: Silesia togata, s. 94.

23 Opavského původu byl rovněž Václav Lavinius z Ottendorfu (kol. 1550- kol. 1602). Studium 
absolvoval ve Wittenberku, poté nastoupil do služeb Žerotínů, zřejmě jako vychovatel Karla st., 
kterého doprovázel na kavalírské cestě. Pocházel z luterské rodiny, nobilitace se mu dostalo roku 
1578, snad na přímluvu Žerotína. ZUKAL, J.: Troppauer Arztwesen, s. 105.

24 Podivínský (†1683) je v Opavě připomínán v letech 1672-1674 ve stavovských službách, poté 
odešel do Kladska, roku 1675 mu byl udělen titul dvorního medika.

25 Příbuzenské vazby se prostřednictvím sňatků vytvářely i mezi lékařskými a lékárnickými rodina-
mi. Podrobnější výklad k jednotlivým opavským lékařům 16. až počátku 18. století podal ZU-
KAL, J.: Troppauer Arztwesen, s. 105-111. Zvl. na základě zevrubných excerpt z pramenů opavské 
městské a zemské provenience. Srov. ZA v Opavě, Pozůstalost Josefa Zukala, sign. 222-241, 
opavské měšťanské rodiny, (alfabeticky). A dále KACZOROWSKI, W.: Środowisko lekarskie, 
s.244-247. S akcentem na osobnosti s vazbou na Slezsko, zvl. Opolsko a Ratibořsko.

26 ZUKAL, J.: Die Arztwesen, s. 110. Velmi stručné informace byly publikovány jen v souvislos-
ti s Böhmem vlastněnými nemovitostmi v opavské topografii. ZUKAL, J.: Das Stadtgebiet von 
Troppau, s. 12-13; TÝŽ: Beiträge zur Häuser - und Bűrgerchronik des Oberringes, s. 16.



Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 7/2014

81

s pomocí torzovitých informací, roztroušených v písemnostech opavských, trutnov-
ských a pražských archivních fondů, rekonstruovat.

***

Datum ani místo narození Gottfrieda Tadeáše neznáme.27 Můžeme jen předpo-
kládat, že spatřil světlo světa někdy okolo roku 1665, spíše dříve, s největší pravděpo-
dobností ve východočeském městě Trutnov. 28 O jeho dětství a mládí nic nevíme, nej-
starší známá zmínka souvisí až s jeho univerzitním studiem v Praze. Záznam v matrice 
dosvědčuje, že 26. listopadu 1686 byl na tamější lékařské fakultě imatrikulován „Gode-
fridus Boem, Trutnoviensis“.29

Nový medik byl dobrého původu, zejména budeme-li jej posuzovat v kontextu 
společenských poměrů města, z nějž vzešel. Pocházel z rodiny Daniela Lorence Bőhma, 
kterého můžeme takřka s jistotou ztotožnit se čtyřiadvacetiletým barvířem Danielem, 
evidovaným v dubnu 1651 v soupisu obyvatel Trutnova.30 Ten sice příslušel jen k ře-
meslnickým vrstvám, dobře se ale podle všeho orientoval v situaci, která v Trutnově, 
podobně jako i v dalších českých královských městech, během poválečné rekonstrukce 
panovala. V roce 1688 byl totiž jmenován královským rychtářem, kterým zůstal do roku 
1692, kdy podle všeho zemřel.31 Přestože dostupné prameny expresis verbis neuvádějí, 
že by byl Daniel Lorenc Gottfriedovým otcem, dá se na to s vysokou mírou jistoty usu-
zovat nejen z odhadovaného věku a odpovídajícího generačního rozdílu obou mužů, 
ale zvláště z dokladů souvisejících s dědickým vypořádáním po prvně jmenovaném.32

27 Böhmova křestní jména bývají v pramenech různé provenience uváděna v proměnlivé podobě, 
nejčastěji Gottfried Thadeus nebo Godtfrid Thadeus.

28 Křestní matriky trutnovské farnosti jsou dochovány až od roku 1732. Záznamy v opavské úmrtní 
matrice počátkem 18. století ještě věk zemřelých, z něhož by bylo možno rok narození odvodit, 
neuváděly. Státní oblastní archiv v Zámrsku, Sbírka matrik Východočeského kraje. Dostupné 
z http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk, citováno 1. 11. 2012; ZA v Opavě, Sbírka matrik bý-
valého Severomoravského kraje, sign. OpI12.

29 Matricula facultatis medicae Universitatis Pragensis 1657-1783. Edd. K. KUČERA - M. TRUC. Praha 
1968, s. 35.

30 Evidován byl společně s osmnáctiletou manželkou Zuzanou jako člen domácnosti Marie Böh-
mové (Bőhembin), čtyřicetileté vdovy. Berní rula. Generální rejstřík ke všem svazků berní ruly 1654 
doplněný o soupis poddaných 1651. Edd. V. ČERNÝ - J. ČERVENÁ. Praha 2003; Soupis poddaných 
podle víry, 12. Hradecko - Bydžovsko 4. Edd. L. MATUŠÍKOVÁ - Z. KUBÁNKOVÁ - M. ZA-
HRADNÍKOVÁ. Praha 2000, s. 1330.

31 Jeho dědicové prodali zůstavený dům na trutnovském Dolním Starém městě počátkem roku 
1693. SOkA v Trutnově, Archiv města Trutnova, inv. č. 105, sign. 3229, kart. č. 99.

  TOMKOVÁ, Eva: Archiv města Trutnova. I, 1479-1850 (1923). Inventář. Trutnov 2005, s. 7.
32 Gottfried Tadeáš patřil spolu se svým bratrem Antonínem a dalšími dvěma ženami, podle všeho 

sestrami, do čtveřice rovnocenně postavených hlavních dědiců Daniela Lorence Böhma. Vyloučit 
nelze ani obgenerační příbuzenský vztah, je ale méně pravděpodobný. Ze spisů sporné agendy 
trutnovské městské rady totiž víme, že Daniel Lorenz byl dědem Franze Josefa Böhma, který ze-
mřel roku 1699 jako svobodný mládenec. Svůj majetek testamentárně odkázal Gottfriedu Tadeá-
šovi a jeho sourozencům (bratrovi a dvěma sestrám), resp. jejich dědicům. Ti vedli o dědictví spor 
s jedním z trutnovských měšťanů, v době jeho zdárného vyřešení, roku 1704, již byl naživu jen 
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Daniel Lorenc Böhm dosáhl kromě vynikajícího společenského postavení i vel-
mi solidního majetkového zajištění: vlastnil měšťanský dům zvaný „Pražský“, další 
dům na trutnovském Dolním předměstí a pozemky.33 

Gottfried Tadeáš pocházel nejméně ze čtyř sourozenců.34 Bratr Antonín působil 
ve státních službách jako celní úředník v Žacléři.35 Sestry se dobře provdaly: Rozi-
na se stala ženou trutnovského měšťana Gottfrieda Karla Umblaufa, Zuzana si vzala 
Matyáše Ferdinanda Kießlinga, zastávajícího počátkem 18. století místo královského 
rychtáře.36 

Gottfried Tadeáš Böhm absolvoval po střední škole, možná na některém z jezu-
itských gymnázií,37 nižší univerzitní vzdělání – artistickou fakultu „sedmi svobodných 
umění“, ať už v bakalářském (trivium) nebo magisterském (kvadrivium) gradu – a na 
podzim 1686 se zapsal ke studiu na lékařské fakultě pražské univerzity. Ukončil je zřej-
mě před rokem 1690, kdy je už připomínán v Opavě, doklad o absolutoriu ale k dispo-
zici nemáme.38 Titul „Medicinae Doctor“, který je k jeho jménu běžně připojován v úřed-
ních písemnostech opavské i trutnovské provenience, je poprvé doložen v říjnu 1691.39

Pražské studium medicíny bylo pro mladého muže určující nikoli jen z profes-
ních, ale i z ryze soukromých důvodů. Jeho manželkou se totiž stala Eva,40 dcera Jakuba 
Jana Václava Dobřenského, lékaře, univerzitního profesora, vědce a popularizátora no-

Gottfried Tadeáš a sestra Zuzana Kießlinga, po bratru Antonínovi dědila jeho nedospělá dcera 
Anna Dorotea, zastoupená matkou Justinou, a po sestře Rozině Umblaufové „sirotci“. Gottfried 
Tadeáš a Zuzana, kterým připadl větší podíl na pozemcích (finanční částka ve výši 1300 zlatých 
se měla rozdělit rovným dílem), měli dle testamentu nechat sloužit ročně dvě mše za testátorova 
děda. Franz Josef  současně nebyl zmiňován při prodeji části Danielova dědictví roku 1693. Lze 
se tedy, domnívat, že se nejednalo o sourozence dědiců. Snad mohl být jejich synovcem, potom-
kem už nežijícího bratra. Jistotu ale nemáme. SOkA v Trutnově, Archiv města Trutnova, inv. 
č. 105, sign. 3229, kart. č. 99.   

33 Předměstský dům prodali dědicové, včetně Gottfrieda Tadeáše, krátce po Danielově smrti roku 
1693, druhý pak roku 1700. Část z pozemků, které zřejmě sloužily k tezauraci volných prostřed-
ků, prodal Daniel Lorenc ještě za svého života (např. „ein Stuck Agcker gegen der Hohenbűrgchel 
gelegen“, který koupil roku 1681, aby jej o devět let později zase prodal), část zdědili jeho potomci. 
Gottfriedu Tadeášovi připadl posléze podíl na zahradě před Dolní bránou a díl polností na Šibe-
ničním vrchu. SOkA v Trutnově, Archiv města Trutnova, inv. č. 105, sign. 3229, kart. č. 99.

34 Rodinné vazby byly rekonstruovány na základě údajů v opakovaně citovaném rukopise zv. Kniha 
městská trhových a jiných smluv (1668) 1688-1710 (1737).

35 Uvedenou funkci vykonával v době své smrti († mezi léty 1699 a 1704). Zanechal po sobě vdovu 
Justinu a jedinou dceru Annu Doroteu. SOkA v Trutnově, Archiv města Trutnova, inv. č. 105, 
sign. 3229, kart. č. 99.

36 Královských rychtářem byl prokazatelně v letech 1704-1708.
37 Nejblíže jeho rodišti byla gymnázia v Jičíně, Hradci Králové a Litomyšli, vyloučit nelze ani pobyt 

na kolejích v Praze či Olomouci.
38 Matricula facultatis, passim.
39 Zatímco v matričním záznamu o narození prvního dítěte roku 1690 figuruje otcovo jméno bez 

akademického titulu, o rok později už je před jménem uvedeno „Med. Dr.“ ZA v Opavě, Sbírka 
matrik bývalého Severomoravského kraje, inv. č. 1, sign. OpI2.

40 K Evě Böhmové, rozené Dobřenské z Černého mostu (†1714) srov. KORBELÁŘOVÁ Irena 
– ŽÁČEK, Rudolf: „De illustribus Feminis Silesiae“. O znamenitých ženách Slezska. Opava 2013, s.157-
181. Zde i některé informace o jejím manželovi.
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vých medicínských poznatků, a sestra Františka Oktaviána Dobřenského, Gottfriedova 
vrstevníka, rovněž lékaře.41 

Zda se mladí lidé seznámili náhodně či vzešla iniciativa k navázání blízkých vzta-
hů ze strany některého z Eviných příbuzných, otce či bratra, se už nedozvíme. Muži 
ale mohli mít zájem na sňatku sobě blízké mladé ženy s příslušníkem shodné profese 
jako oni. Za lékaře se ostatně provdala i druhá z dcer Jakuba Jana Václava Dobřenského 
Rosa.42 Jisté je, že Eva byla, lidově řečeno, „velmi dobrá partie“. Dívka ze zámožné ro-
diny erbovního měšťana, třebas možná i trochu výstředního lékaře a alchymisty, (spolu)
majitele pěti domů na Starém Městě pražském!43 To muselo vyvolávat v očích studenta 
z provinčního pohraničního města jistě obdiv a snad i naděje do budoucna.

Mezi Evinými předky najdeme řadu zajímavých osobností. Její praděd Václav 
byl úředníkem pražského solního úřadu a věnoval se i literatuře: vydával zejména mra-
voučné spisy čerpající z biblických textů i antických autorů.44 Díky přízni vydavatele, 
knihtiskaře Jiřího Nigrina/Černého, který jej přijal do erbovního strýcovství, směl uží-
vat od roku 1592 predikát „z Nigroponte“ neboli „z Černého Mostu“.45 Děd Jakub 
starší se věnoval budování úřednické kariéry. V letech 1639 byl primátorem Starého 
města Pražského, od roku 1642 do své smrti pak zastával funkci nejvyššího zemského 
berníka Českého království.46 

Evin otec a Gottfriedův budoucí tchán Jakub Jan Václav (1623-1697) patřil k vě-
hlasným intelektuálům barokní Prahy. Nejprve působil jako úředník, teprve poté se 
začal věnovat medicíně. Po studiu v rodném městě odjel do Itálie, kde pobýval na uni-
verzitách v Boloni, Padově, v Římě, poměrně dlouho také ve Ferraře. Po návratu domů 
získal roku 1663 doktorát z medicíny a začal působit na pražské univerzitě, kde dosáhl 

41 František Oktavián Dobřenský na lékařské fakultě promoval v únoru 1686, tedy ve stejném roce, 
kdy na ni byl Gottfried Tadeáš Böhm imatrikulován. Posléze se stal děkanem lékařské fakulty. 
Matricula facultatis, s. 10 a 35. Srov. ADAMEC, Josef  – BERÁNEK, Karel – HLAVÁČKOVÁ, 
Ludmila – NOSÁKOVÁ, Jana – ROZSÍVALOVÁ, Eva: Biografický slovník pražské lékařské fakulty, 
I. Praha 1988.

42 Rosiným manželem byl lékař Karel Buchmann. TEIGE, Josef: Příspěvky k místopisu královského 
hlavního města Prahy. In: Almanach kr. hl. města Prahy, III, Praha 1909, s. 238.

43 Rodina žila v domě s pivovarem, označovaném původně „U Volovatých“ (kolem roku 1478), po-
sléze „U Dehnických“ a „U Dobřenských“. Položen byl na Boršově, staroměstské části přísluše-
jící po polovině 17. století ke Svatolinhartské čtvrti (v blízkosti dnešního Betlémského náměstí). 
Ulice dnes nese Dobřenského jméno. Dále vlastnil Jakub Jan Václav další dům na Boršově, zv. 
„Na bříšku“, dům v Jezuitské ulici, dům „U tří stříkaček“ v Dlouhé ulici s vinicemi a konečně 
třetinu domu „U černého jelena“. Berní rula, 3, Pražská města. Ed. V. LÍVA. Praha 1949, s. 38; 
TEIGE, J.: Příspěvky, s. 236-237; TRUHLÁŘ, Antonín: heslo Dobřenský z Černého Mostu. In: 
Ottův slovník naučný, 7, Praha 1893, s. 713.

44 Z  děl Václava Dobřenského jsou dodnes známé např. Pramen vody živé, t. j. naučení a výstraha před 
cizoložstvím (1581) či Vrtkavé štěstí (1583). STRAKA, C.: Památník Václava Dobřenského. Časopis 
Českého muzea, LXXXIIII, 1909, s. 141-145, a 378; ZÍBRT, Čeněk: Sborník Václava Dobřenského. 
Časopis Českého muzea, LXXXIIII, 1909, s. 68-107; TRUHLÁŘ, Antonín: heslo Dobřenský, 
s. 712-713.

45 Václav Dobřenský se narodil před rokem 1550, zemřel roku 1599. TRUHLÁŘ, Antonín: heslo 
Dobřenský, s. 712.

46 Jakub starší Dobřenský zemřel roku 1643 (údajně na mor). ERBEN, Jaromír Karel: Die Primatoren 
der kőn. Altstadt Prag. Prag 1858, s. 92; TEIGE, Josef: Příspěvky, s. 237-238.
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nejvyšších postů: stal se nejprve děkanem lékařské fakulty a pak opakovaně, v letech 
1670 a 1685, rektorem.47 Je někdy považován za jednoho ze zakladatelů patologické 
anatomie: porovnával příznaky onemocnění s pitevními nálezy a vedl k tomu také své 
studenty. Navštěvoval s nimi špitály, aby se osobně setkávali s nemocnými. Dobřen-
ský za svůj přístup sklízel kritiku řady kolegů, bezpochyby žárlících na jeho úspěchy 
a postavení. Možná, že jejich postoj souvisel i se skutečností, že se Dobřenský věnoval 
chemii a hlavně alchymii. Napsal a publikoval také řadu odborných spisů (např. o léči-
vých vodách) i pojednání pro širokou veřejnost (např. k problematice moru a chování 
během epidemie).48

Zda Eva Dobřenská49 zaujala svého nápadníka Gottfrieda Tadeáše vzhledem 
a povahou, nevíme. Neznáme ostatně ani její stáří, snad byla jeho vrstevnicí, mohl je 
dělit i větší věkový rozdíl.50 Jistě na něj ale musely zapůsobit její znalosti a dovednosti 
a snad i vytříbené chování. Jakub Jan Václav totiž velmi dbal na vzdělání všech svých 
dětí, nejen synů, ale i dcer.51 O Evině výjimečnosti vypovídá skutečnost, že si jí povšiml 
slezský encyklopedista Eberti. Údajně to byla „eine sehr kluge, gelehrte und verständige Frau, 
welche der Teutschen, Böhmischen, Polnischen, Italienischen und Lateinischen Sprache wohl kundig; 
sie machte einen nicht unebenen Vers und wohl stylisierten Brief“.52 Zatímco Eviny jisté literární 
dovednosti mohou svědčit o talentu poděděném po prapředcích, jazykové znalosti, 
zejména latina a italština, byly asi nejspíše zásluhou jejího otce, který s italským kul-
turním prostředím udržoval styky a latina pro něj byla vedle češtiny a němčiny běžnou 
dorozumívací řečí.

Třebaže manželský svazek lékařovy dcery s mladým medikem, či už promova-
ným lékařem, byl vcelku pochopitelný, jisté společenské rozdíly mezi oběma partnery 
existovaly. Eva pocházela z pražské měšťanské elity, intelektuálně a kulturně převyšující 

47 Matricula facultatis, passim; TRUHLÁŘ, Antonín: heslo Dobřenský, s. 713; Masarykův slovník nauč-
ný, heslo: Dobřenský z Černého Mostu, II, Praha, 1926, s. 309; VINAŘ, Josef: Obrazy z minulosti 
českého lékařství. Praha 1959, s. 152 a 155. Srov. také http://anat.lfl.cuni.cz/historie/hist2.html 
a http://old.lf3.cuni.cz/historie/hist.lf.html, citováno dne 4. 2. 2012.

48 TRUHLÁŘ, A.: heslo Dobřenský, s. 713. Dostupné z http://anat.lfl.cuni.cz/historie/hist2.html 
a http://old.lf3.cuni.cz/historie/hist.lf.html, citováno dne 4. 2. 2012.

49 V pramenech bývá uváděna rovněž jako Eva Marie Angela/Agneta. ZA v Opavě, Sbírka matrik 
bývalého Severomoravského kraje, sign. OpI12.

50 V pražských matrikách se Evino narození, resp. křest nepodařilo dohledat, nemusely ale být ve-
deny důsledně. Mohla být pokřtěna i v jiném kostele, mimo Prahu, vyloučit nelze, že se narodila 
ještě za otcova pobytu v Itálii (do Prahy se vrátil před rokem 1663). Matriky přístupné na http://
Amp.Bach.cz/pragenpublica (2012, 2013, průběžně).

51 Dobřenského smrti se dožily čtyři děti, kromě vzpomenutého Františka Oktaviána to byl Václav 
Matěj, Rosa a Eva. Údaje pocházejí z majetkoprávních knih, nelze je však ověřit, neboť podlehly 
roku 1945 zkáze. Srov. TEIGE, J.: Příspěvky, s. 239,  s odkazem na Liber contractuum ruber IV 
Starého Města pražského. Průzkum křestních matrik naznačil existenci dalšího syna Jakuba Josefa 
Jáchyma Václava Maria (pokřtěn 12. prosince 1664), otcem byl „Doctor Dobrzenski“. Záznamy 
hovoří dále o křtech tří dcer Jakuba Dobřenského a Doroty (1684-1688), shoda osob ovšem není 
potvrzena. Teige syna Jakuba mezi dětmi podílejícími se na prodeji části Dobřenského dědictví 
neuvádí. AMP, Sbírka církevních a civilních matrik, sign. JILN101, HŠi1, HŠN303Z1.

52 Böhm, „lékař z Opavy v Horním Slezsku“, je Ebertim nepřesně jmenován jako Gottfried Theodor. 
EBERTI, Caspar Johann: Schlesiens Hoch - und Wohlgelehrtes Frauenzimmer, nebst unterschiedenen Poetin-
nen, so sich durch schőne und artige Poesien bey der curieusen Welt bekandt gemacht. Breβlau 1727, s. 21-22.
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dobový průměr. Gottfried Tadeáš byl sice také měšťanského původu, vedle Starého 
Města pražského byl ale Trutnov jen periférií. A majetek ženichovy rodiny byl zane-
dbatelný ve srovnání se zámožností té nevěstiny. Měl snad mladý muž nějaké výjimečné 
přednosti, které způsobily, že otec Dobřenský se sňatkem souhlasil, anebo jej dokonce 
sám inicioval? Měl výjimečný talent, předpoklady k vynikající kariéře? Anebo měla roz-
hodující slovo při výběru manžela, poněkud netypicky na svou dobu, nevěsta? 

Eva Dobřenská se za Gottfrieda Tadeáše Bőhma provdala nejpozději roku 1689, 
jak naznačuje narození jejich prvního „opavského“ dítěte,53 možná už o něco dříve. 
K 19. dubnu 1688 je totiž v matrice zemřelých staropražské farnosti sv. Jiljí, k níž nále-
žel dům Evina otce na Boršově, záznam o pohřbu roční holčičky Evy Marie Magdaleny 
Bemové. Neobsahuje bohužel jména ani jinou specifikaci rodičů. Úvaha, že by se snad 
mohlo jednat o dítě námi sledovaného páru novomanželů, je pouhou spekulací, vy-
loučit tuto možnost ale nelze. Když pro nic jiného, tak pro lokalitu a první z křestních 
jmen dítěte.54 

Pravděpodobně už v době sňatku, anebo nedlouho poté, začal Gottfried Tadeáš 
Böhm hledat možnosti pro své uplatnění. Pro univerzitní dráhu neměl jako začátečník 
dostatek zkušeností a snad ani talentu. Tchán navíc podporoval, vcelku pochopitelně, 
budování (posléze úspěšné) akademické kariéry syna Františka Oktaviána, pro nějž by 
zeť byl jen konkurencí. Do úvahy přicházela privátní lékařská praxe. V Praze ale bylo 
začínajících absolventů medicíny jistě přehršel a cesta k úspěchu mohla být zdlouhavá 
a trnitá. Rodné město zase asi v dané době neskýtalo pro vybudování solidní a finančně 
zajímavé praxe příliš nadějí. Nezbylo, než se vydat za kariérou do neznáma.

O místě opavského městského fyzika, uprázdněného od jara 1689, po smrti Ji-
řího Ignáce z Firlei, se Böhm mohl dozvědět nejrůznějšími cestami. Snad mu Opavu, 
tehdy vcelku významné knížecí město a metropoli jednoho ze slezských knížectví, ně-
kdo osobně doporučil. Informace mohl získat na pražské lékařské fakultě: někdo o po-
třebě získat pro Opavu lékaře – privátního i „úředního“ – mohl zpravit jeho tchána či 
švagra, kteří se v rámci kontaktů se studenty a kolegy jistě dozvídali nejrůznější důležité 
zprávy i méně podstatné drby. A třebaže se na první pohled zdá, že Dobřenští neměli 
s Opavou nic společného, nemuselo tomu tak doopravdy být. Mezi přátele a známé 
Jakuba Jana Václava Dobřenského totiž patřil jezuita Bohuslav Balbín, který působil 
na opavské koleji v polovině sedmdesátých let 17. století. V době, kdy Gottfried Tadeáš 
do Opavy přišel, byl sice Balbín již po smrti, nelze ale vyloučit, že se díky němu město 
dostalo do povědomí rodiny Dobřenských již dříve a případná informace o uprázdně-
ném postu tamějšího městského fyzika jim mohla připadnout podnětná.55  

Ať už manželé Böhmovy přivedla do Opavy náhoda nebo osud, doloženy je 
zde máme poprvé 22. února 1690, a to v souvislosti s radostnou událostí: v ten den byl 
v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie pokřtěn jejich syn František Antonín 

53 Narodilo se v únoru 1690, jak se dále zmíníme blíže. ZA v Opavě, Sbírka matrik bývalého Seve-
romoravského kraje, inv. č. 1, sign. OpI2.

54 Záznamy o rodičích narozených či zemřelých dětí jsou ve studovaných matrikách pražských far-
ností obvykle velmi stručné, často s uvedením jen příjmení, nikoli však křestního jména otce, údaj 
o matce mnohdy chybí zcela. AHMP, Sbírka církevních a civilních matrik, sign. JILi5, JIL Z1.

55 MŰLLER, Karel - ŽÁČEK, Rudolf  a kol.: Opava. Historie. Kultura. Lidé. Opava 2006, s. 205-206; 
TRUHLÁŘ, A.: heslo Dobřenský, s. 713.
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Daniel. Za kmotry prvního v Opavě narozeného syna, v jehož jménech rezonuje odkaz 
na matčiny i otcovy nejbližší, si rodiče vybrali – možná náhodně, možná cíleně – osoby 
společensky a profesně s nimi „souznějící“: kmotrem byl Heinrich Kurz, knížecí rych-
tář, který se kmotrovství posléze ujal v případě všech Bőhmových dětí, narozených 
do doby jeho skonu roku 1697,56 kmotrou Anna Marie Burianová, vdova po Gottfrie-
dově předchůdci, lékaři Jiřím Ignáci Burianovi z Firlei.57

Evě a Gottfriedu Tadeášovi se pak v poměrně pravidelném sledu narodilo dal-
ších pět dětí: čtyři chlapci, Václav Karel Josef  (pokřtěn 7. října 1691), Josef  Antonín 
(11. března 1695), Jan Metoděj (10. března 1697) a Ignác Antonín Gottfried (10. čer-
vence 1698), a jedno děvče, Anna Alžběta Angela (11. listopadu 1693).58

S novým prostředím a se svými sousedy se zřejmě manželé sžili bez větších pro-
blémů. Společenský původ obou byl odpovídající a opavskými radními ještě před pří-
chodem nového lékaře a jeho ženy jistě prověřený: byli katolického vyznání, pocházeli 
z uznávaných sociopolitických vrstev a pro bilingvní prostředí slezské metropole byli 
jazykově dobře vybaveni. Gottfriedův rodný Trutnov se řadil mezi jazykově německá 
města, on sám možná hovořil i trochu česky. Eva pocházela z rodiny, jejíž příslušníci 
asi používali rovnocenně češtinu i němčinu. O její jazykové vybavenosti byla ostatně již 
řeč. Své znalosti si zřejmě až v Opavě rozšířila o polštinu, o níž se zmínil autor stručné-
ho encyklopedického medailonku a která neměla pro komunikaci v pražském prostředí 
většího smyslu. Jednalo se navíc asi spíše o místní dialekt (Opava ani její okolí nebyly 
nikdy jazykově polským regionem), užívaný nižšími vrstvami a příchozími z venkova, 
mísící prvky češtiny, němčiny, polštiny a „po našimu“, který musel ženě, uvyklé vytříbené 
češtině, anebo naopak pražskému dialektu, znít cizokrajně. 

Gottfried Tadeáš Böhm byl nejspíše krátce po svém příchodu do Opavy přijat 
do měšťanské obce a byla mu tak přiznána měšťanská práva, navzdory tomu, že zprvu 
asi žil s rodinou v nájmu a patřil tak mezi neosedlé obyvatele. Nebylo to ostatně nic 
výjimečného: byty či dokonce celé domy si ve velkých městech pronajímali často právě 
vyšší úředníci, lidé intelektuálních profesí či obchodníci a teprve následně se ve měs-
tech zakupovali. Jednalo-li se o osoby úctyhodné, ekonomicky samostatné a pro město 
perspektivně přínosné, městská rada se udělení městských práv obvykle nebránila.59 
Gottfriedova lékařská praxe se ostatně dobře rozbíhala, třebaže ji musel budovat tak 
říkajíc „od píky“, navíc jako začátečník. Pokud totiž Böhm nepřišel do Opavy již s pří-

56 Heinrich Baltazar Kurz byl kmotrem pěti Bőhmových dětí. Po jeho smrti se kmotrovství ujal 
jeho syn Anton. ZA v Opavě, Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, sign. OpI2, 
OpI3, OpI12.

57 Kmotrami dalších dětí byly příslušnice rodin Berssových a Franzových. V Opavě bylo obvyklé, 
že prvním ze dvou kmotrů byl muž, druhým žena.

58 V křestních matrikách jsou děti zapsány pod německými latinizovanými jmény, pouze druhé jmé-
no Jana Metoděje se vyskytuje v poněkud méně běžné podobě Medudius. Žádné z Böhmových 
dětí přitom není zapsáno v opavské matrice zemřelých. Neúplnost záznamů sice nedovoluje 
jednoznačně usuzovat na to, že všechny překonaly kritický dětský věk a dožily se dospělosti, což 
by bylo ve své době poměrně výjimečné, není to ale ani vyloučené. ZA v Opavě, Sbírka matrik 
bývalého Severomoravského kraje, sign. OpI2, OpI3.

59 Kdy byla Böhmovi měšťanská práva přiznána, nevíme. Evidence přijímaných měšťanů jsou totiž 
v Opavě dochovány až od dvacátých let 18. století. SOkA Opava, Archiv města Opavy, inv. č.428, 
sign. IBb4.
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slibem funkce městského fyzika, byl do ní jmenován nejpozději na jaře 1692, od kdy je 
v pramenech s uvedeným titulem poměrně důsledně jmenován.60 

Böhmovo působení ve veřejné službě bylo podle všeho poměrně klidné. Opa-
vu s okolím v té době nepostihla žádná morová epidemie, takže nemusel organizovat 
preventivní protimorová opatření, zabývat se léčbou postižených a tedy ani sáhnout 
po publikacích, které k problematice sepsal jeho tchán Dobřenský.61 Doloženy nemá-
me ani živelné pohromy, které by mohly vyžadovat rozsáhlejší lékařský zásah. Asi nej-
větší požár v dějinách města, který se dotkl odhadem asi tří set domů vnitřního města, 
způsobil škody odhadované na takřka 120 tisíc tolarů a bezpochyby byl spojen s i nut-
ností ošetřovat nějaké raněné, Böhm ještě nezažil. Opavu postihl v květnu 1689 a lékař 
se do ní přistěhoval o několik měsíců později. Hlavní náplní jeho veřejné činnosti tak 
bylo zřejmě řešení drobnějších záležitostí spojených s hygienickými poměry, se soudní 
agendou, individuálními případy nákaz a podobně.   

 Přestože za výkon funkce městského fyzika lékaři zřejmě nepobírali, jak už jsme 
se zmínili, pravidelnou rentu, nýbrž byli odměňováni za konkrétní úkony,62 jistě jim 
dodávala na vážnosti a důvěryhodnosti a otevírala cestu k pacientům v soukromé praxi. 
Snad tak můžeme předpokládat, že se Gottfriedu Tadeášovi profesně dařilo – ostatně 
byl ve své době v Opavě jediným univerzitně vzdělaným lékařem. Jaké výše dosahovaly 
jeho příjmy ze soukromé „ordinace“, nedokážeme odhadnout. Honoráře za léčení byly 
individuální, záležely i na spokojenosti a vděčnosti uzdravených pacientů. Obecně ale 
spíše platilo, že se lékaři řadili k zámožnějším vrstvám.    

Böhm své služby navíc prokazatelně poskytoval nejen měšťanům a členům je-
jich rodin, ale i šlechtě. Opava byla jako metropole knížectví sídlem státních i stavov-
ských úřadů, několikrát ročně se zde scházel zemský soud i sněm. Řada příslušníků 
šlechty ve městě přebývala alespoň krátkodobě, během zasedání institucí, jiní zde žili 
i s doprovodem část roku v nájmu anebo dokonce ve městě vlastnili menší paláce či 
měšťanské domy. A protože opavští stavové zřejmě neangažovali v době Böhmovy 
opavské praxe zemského medika, k němuž by se automaticky obraceli o radu a po-
moc v případě onemocnění, využívali jeho služeb. A přinejmenším někteří s ním měli 
sjednánu dlouhodobou péči, snad dokonce za tak zvaný „Churlohn“, tedy pravidelnou 
odměnu či plat.  

Prokazatelně víme, že Gottfried Tadeáš takto léčil kupříkladu Václava Bernarda 
Bruntálského z Vrbna,63 za nímž dojížděl na zámek v asi třicet kilometrů vzdálených 

60 U Böhmova jména bývá funkce uváděna například i v ryze soukromých materiálech spojených 
s dědickými záležitostmi trutnovské rodiny. ZUKAL, J.: Die Arztwesen, s. 110; SOkA v Trutnově, 
Archiv města Trutnova, inv. č. 105, sign. 3229, kart. č. 99.

61 Jeho ve své době vyhledávaná práce vznikla na prahu velké morové epidemie, která postihla 
střední Evropu roku 1680, vydána byla ve třech jazykových mutacích: DOBRZENSKY, Wen-
ceslaus: Praeservatium universale naturale contra omnem in aura serpentem contagionem. Prag 1679; TÝŽ: 
Veřejná a přirozená cesta před nemocmi obrana. Praha 1679; TÝŽ: Allgemeines natürliches Preservativ 
/…/. Nürnberg 1680. Srov. DRÁBEK, Pavel: Dějiny naší farmaceutické literatury, 3. část. Dostupné 
z http://medon-solutio.czonline2011, citováno dne 6. 2. 2012.

62 SOkA Opava, Archiv města Opavy, inv. č. 229, sign. IBA1.
63 Václav Bernard (Bernát) Bruntálský z Vrbna (1658 - snad 1708), syn Jana Františka Antonína 

a Marie Alžběty z Martinic. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, 10. Red. L. DOKOUPIL. 
Ostrava 1998, s. 47.
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Bravanticích.64 Hraběti „v nemoci“ údajně „sloužil dlouhé roky“, o čemž svědčí doklady 
ve věci sporu o nevypořádané náklady na léčbu v odhadované výši 1.300 zlatých, které 
po Gottfriedově smrti vymáhala na dědici Bruntálského vdova Eva.65 

Dva roky po svém příchodu do Opavy, v březnu 1692, se stal Gottfried Tadeáš 
Böhm majitelem měšťanského domu, s rodinou se mohl nastěhovat „do svého“ a co je 
nejdůležitější, zařadil se tak mezi plnoprávné osedlé měšťany. Pravovárečný dům, který 
stál jen 700 tolarů, snad proto, že jej prodával opavský rentovní úřad, jemuž připadl 
z důvodu neplacení dávek původním majitelem,66 se nacházel v Hrnčířské ulici, hned 
vedle domu sv. pánů z Eichendorfu. Sousedy tak Böhmovi získali vskutku urozené. 
Při nákupu nemusel mladý lékař vynaložit na tehdejší opavské poměry ani příliš velké 
prostředky: z kupní ceny měl uhradit pouze závdavek ve výši 150 tolarů a zbytek splácet 
v ročních vejruňcích ve výši 25 tolarů.67  

 Jak ale vypovídají prameny, se splácením si vrásky nedělal. První položku, zá-
vdavek, jenž měl být složen ihned po uzavření a ratifikaci smlouvy, uhradil až roku 
1700, tedy po osmi letech. Současně vyrovnal první dva vejruňky po 25 tolarech, další 
splátky ale podle všeho vázly.68 Těžko říci, jestli Böhmův liknavý přístup souvisel s ne-
solventností, lehkomyslností či pocitem jakési výjimečnosti. Za pozornost nicméně sto-
jí, že dům, v němž s manželkou a dětmi už řadu let žil, začal lékař splácet teprve v době, 
kdy vstoupil do komunální politiky.69 Jakoby došel k názoru, sám anebo s přispěním 
moudrého rádce, že bez „čistého štítu“ bude jeho pozice složitá.

Měl-li Gottfried Tadeáš Böhm ambice vystoupat ve svém působišti na spole-
čenský vrchol, naplnily se mu deset let po příchodu do Opavy. Lékař, městský fyzikus, 
měšťan a majitel privilegovaného domu usedl prokazatelně roku 1700 na radnici jako 
primátor knížecího města a soustředil ve svých rukou jistou míru veřejné a politické 
moci. Místo nejvyššího představitele městské samosprávy zastával znovu v letech 1704 

64 Bravantice (dnes součást města Bílovec, okr. Nový Jičín) koupil Václav Bernard od svého příbuz-
ného Václava Valeriána před rokem 1696. Zámek vznikl ve druhé polovině 17. století přestavbou 
tvrze, Bruntálským náležel do roku 1722. SPURNÝ, František a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Če-
chách, na Moravě a ve Slezsku. II, Severní Morava. Praha 1983, s. 36-37.

65 ZA v Opavě, Hejtmanský úřad knížectví opavsko-krnovského, inv. č. 1269, sign. XI, kart. č. 222.
66 Rentovní (také důchodní) úřad byl zvláštním „odborem“ opavského magistrátu, zřízeným ved-

le stavebního a šenkovního úřadu za účelem operativní administrace vybraných agend, správy 
městského nemovitého majetku, výrobních podniků apod. Podobné výkonné úřady zřizovaly 
samosprávy obvykle pouze ve větších, bohatších a podnikatelsky aktivních městech. Činnosti 
úřadů názorně mapují takzvané urbáře města Opavy z druhé poloviny 16. a poloviny 17. století, 
resp. v aktualizované podobě z počátku 18. století. BIERMANN, G.: Einnahmen und Ausgaben; 
KORBELÁŘOVÁ, Irena: Urbář města Opavy z roku 1645. Sborník k dějinám města, 2, Opava 
2000, s. 39-41.

67 SOkA Opava, Archiv města Opavy, inv. č. 280, sign. A32-12.
68 Kvitance dokládají splátky (obvykle souhrnné částky vždy za dva roky) v letech 1701, 1702, 

další doklady scházejí (anebo nebyly splátky opět hrazeny). K vyrovnání ceny domu došlo až při 
prodeji dalšímu majiteli, který podstatnou část nové ceny uhradil přímo rentovnímu úřadu, nikoli 
Böhmovi. SOkA Opava, Archiv města Opavy, inv. č. 280, sign. A32-12.

69 V knihách evidujících majetkový pohyb nemovitostí, není původní kupní smlouva na dům 
v Hrnčířské z roku 1692 obsažena, k dispozici je jen dodatečný záznam z roku 1700 o transakci 
a výše uvedené podmínky vyrovnání ceny s následujícími záznamy o splátkách.
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a 1705,70 v mezidobí, letech 1703 a 1705 až 1708, byl radním. Uplatnil se i na dalších 
postech v městské správě, v roce 1707 působil například ve funkci inspektora opavské-
ho rentovního úřadu.71 

Poté, co začal Böhm stoupat po společenském žebříčku a stal se členem samo-
správy, zazdálo se mu zřejmě, že dům v Hrnčířské ulici, sice na jedné z hlavních opav-
ských ulic, přece ale nikoli na „nejlepší adrese“, není dostatečně reprezentativní. Někdy 
okolo roku 1700, možná o něco později, zakoupil proto propinačními právy k pivu 
a vínu nadaný měšťanský dům na Horním náměstí, označovaný „U zlaté kotvy“.72 
Položen byl na vynikajícím místě, v sousedství děkanského kostela Nanebevzetí Panny 
Marie a v blízkosti radnice. Gottfried Tadeáš, podle všeho tak trochu snob, byl jistě 
potěšen i skutečností, že se stal majitelem domu, jenž byl dříve v majetku příslušníků 
šlechtického rodu Kalkreithů.73  

Jakou kupní cenu Gottfried Tadeáš zaplatil, sice přesně nevíme, můžeme ale 
předpokládat, že se pohybovala okolo dvou tisíců tolarů. Kromě obytného domu 
s oprávněním šenkovat víno, ošacovaného poměrně vysoko na 230 tolarů roční činže, 
totiž ke komplexu městské usedlosti patřilo ještě stavení v zadní části dvora s právem 
vařit marcovní i běžné bečkové pivo, oceněné na 60 tolarů roční činže.74 Transakci 
Böhm uskutečnil v době, kdy zřejmě on i manželka Eva zdědili po svých nejbližších 
příbuzných určitou hotovost, respektive zpeněžitelný podíl na nemovitém majetku.75 

70 Přestože v publikaci kolektivu autorů Purkmistři města Opavy, Opava, 2001, s. 6, je k Böhmovi 
přiřazen výkon funkce jen v letech 1704 a 1705, ve výše vzpomenutém dodatečném záznamu 
z října 1700, týkajícím se prodeje domu v Hrnčířské, je výslovně uveden jako „derzeith Bűrgermeis-
ter alhier“. Jako purkmistr byl uveden i v úmrtní matrice roku 1709. Zda charakteristika odrážela 
aktuální stav nelze s určitostí tvrdit. Snad chtěl autor záznamu zdůraznit společenský význam 
zemřelého, byť funkci vykonával již dříve (pak ale nebylo důvodu, aby nepřipojil specifikaci „bý-
valý“), anebo byl Böhm v uvedeném roce znovu jedním ze čtyř purkmistrů. SOkA Opava, Archiv 
města Opavy, inv. č. 280, sign. A32-12; ZA v Opavě, Sbírka matrik bývalého Severomoravského 
kraje, sign. OpI12.

71 ZA v Opavě, Pozůstalost Josefa Zukala, inv. č. 223.
72 Kupní smlouva není zanesena do městských pozemkových knih, Bőhm je jako majitel uveden 

v nedatovaném daňovém registru rentovního písaře Jana Kašpara Sedlitzkého (zřejmě z let 1690-
1705). ZUKAL, Josef: Das Stadtgebiet, s. 12-13; TÝŽ: Beiträge zur Häuser - und Bűrgerchronik des 
Oberringes, s. 16; IGÁLFFY-IGÁLY, Ludwig: Beschreibung und Steuerkatastr der Stadt Troppau aus der 
Zeit von 1666-1704. Rukopis uložený v ZA v Opavě.

73 ZUKAL, J.: Beiträge zur Häuser - und Bűrgerchronik des Oberringes, s. 16.
74 Při prodeji domu novému majiteli roku 1714, po smrti obou manželů, byla cena nemovitostí 

stanovena rentovním úřadem na 2.200 tolarů. Nejednalo se o přemrštěně vysokou cenu, snad 
i v důsledku toho, že dům ještě nebyl po poškození (v době Kalkreithů) plně rekonstruován. 
K tomu srov. dále.  SOkA Opava, Archiv města Opavy, inv. č. 289, sign. A32-21; ZUKAL, J.: 
Beiträge zur Häuser - und Bűrgerchronik des Oberringes, s. 16.

75 Gottfried Tadeáš patřil mezi dědice po Danielu Lorenci Böhmovi (1693) a Franzi Josefu Böhmo-
vi (1699/1700, vypořádáno 1704). Eva zdědila spolu se třemi sourozenci po otci (přinejmenším) 
dům na Boršově, který změnil majitele roku 1699. Prodejní cenu neznáme, odhadem se mohla 
pohybovat v řádech tisíců zlatých, které ovšem byly nejspíše hrazeny ve splátkách. SOkA v Trut-
nově, Archiv města Trutnova, inv. č. 105, sign. 3229, kart č. 99; TEIGE, J.: Příspěvky, s. 239.
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Zda ale dostačoval alespoň na závdavek z kupní ceny, není jisté. Tím spíše, že souběžně 
neprodal původní nemovitost v Hrnčířské.76 

Vlastnictví domu „U zlaté kotvy“ s sebou ovšem neslo jistá úskalí. Splňoval sice 
nároky na reprezentativní sídlo privátního lékaře, fyzika a současně představitele měst-
ské samosprávy, jeho vydržování ale bylo nákladné. Nebyl navíc v ideálním stavu, nesl 
stopy opakovaného poškození. Nejprve, když jej při požáru Opavy roku 1689 zachvátil 
oheň, byť zřejmě jen okrajově, podruhé o deset let později, kdy se na něj zřítil podpěr-
ný sloup sousedního kostela Nanebevzetí Panny Marie.77 Aby poskytoval pohodlné by-
dlení, potřeboval rozsáhlou opravu a modernizaci. A to vyžadovalo nemalé prostředky.

Böhma a jeho rodinu už přitom v té době nemilosrdně obtáčela smyčka za-
dlužení, která posléze naplno a osudově dolehla na jeho manželku a zejména na děti. 
Do manželství přitom novomanželé vstupovali i po materiální stránce s dobrými vy-
hlídkami. Eva jistě dostala věno odpovídající společenskému postavené jejího otce, 
univerzitního profesora, staropražského měšťana a majitele několika realit. Lze před-
pokládat, že se pohybovalo v řádu stovek tolarů. Také mladý Gottfried Tadeáš, pokud 
nedisponoval určitým kapitálem, přišel do Opavy s nadějí na lukrativní výdělek lékaře 
privátního i komunálního. Během manželství se oba dočkali jistého dědictví. 

Nelze se proto ubránit dojmu, že zadlužení bylo tak trochu důsledkem Böh-
movy lehkomyslnosti, neuvážených investic, touhy působit zámožněji, než dovolovalo 
jeho skutečné ekonomické zázemí. Snad si nedokázal pohlídat obchodní stránku své 
lékařské praxe a čelit nedisciplinovaným pacientům, kteří mu neplatili za služby i medi-
kamenty, zejména pokud byli z vyšších, měšťanských či šlechtických vrstev. Bruntálský 
hrabě z Vrbna nemusel být jediným Böhmovým dlužníkem. Možná se na zadlužení ro-
diny podílela i lékařova žena Eva, pokud nehospodárně vynakládala prostředky na do-
mácnost, zejména pokud si i v Opavě chtěla udržet životní úroveň, na jakou byla zvyklá 
z pražské domácnosti Dobřenských. To ale nevíme jistě.

Zprvu asi jen nevelké dluhy začaly zřejmě narůstat během rekonstrukce nového 
domu. V říjnu 1705 se proto Böhm rozhodl konečně prodat obydlí v Hrnčířské ulici, 
což mu ulehčilo od části závazků u věřitelů. Patřil mezi ně i kupec domu Jiří Jan Rucker, 
měšťan a zednický mistr, kterému lékař dlužil za zednické práce na novém domě „U 
zlaté kotvy“. Uvážíme-li, že dluh měl být odečten od závdavku, pak Böhm obdržel při 
uzavření smlouvy z ceny domu jen pakatel, který rodině nemohl z její situace výrazněji 
pomoci. Totéž platí o vejduňcích.78 V nezáviděníhodné finanční situaci, v níž se ocitl, 
se nelze Gottfriedu Tadeášovi divit, že vítal angažmá v městské radě. Roční odměna 
každého z purkmistrů totiž činila počátkem 18. století sto slezských tolarů, k tomu měli 

76 Oba domy byly současně v Böhmově vlastnictví několik let. IGÁLFFY-IGÁLY, L.: Beschreibung.
77 Kostel patřil k nejvážněji poškozeným budovám ve městě. Odhaduje se, že byla ohněm postižena 

třetina budovy, shořel i jeho gotický interiér. ZUKAL, J.: Beiträge zur Häuser - und Bűrgerchronik des 
Oberringes, s. 16; DENKSTEIN, Vladimír: K stavební historii farního kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Opavě. Věstník Matice opavské 40, 1935, s. 58-69; GRŮZA, Antonín: Opavská konkatedrála 
po požáru z roku 1689. In: A. GRŮZA - M. VYMĚTALOVÁ. Sborník Národního památkového 
ústavu v Ostravě, Ostrava 2003, s. 20-27; MŰLLER, K. -  ŽÁČEK, R. a kol.: Opava, s. 61 aj.

78 Kupní cena byla dohodnuta na 1.200 tolarů, závdavek na 400 tolarů a roční splátky na 25 tolarů 
ročně. Od závdavku měly být odečteny dluhy za opravy. SOkA Opava, Archiv města Opavy, inv. 
č. 289, sign. A32-21.



Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 7/2014

91

nárok na naturální deputát, tvořený 30 vědry (tj. 1680 litrů) piva z městského pivovaru, 
a symbolický kvartlík (0,7 l) vína nejvyšší kvality, 3 šefly (tj. asi 220 litrů) pšenice a 6 šefly 
(tj. asi 440 litrů) žita, vykrmený vepř (anebo 7 tolarů 18 grošů náhrady) a 12 sáhů (tj. 
21 metrů) dříví.79 Odměna každého z radních činila 60 tolarů ročně a k tomu 24 věder 
(1340 l) piva, 2 šefly (asi 148 l) pšenice a 4 šefly (296 l) žita a 12 sáhů (21 m) dříví.80 A to 
už bylo významné - a především jisté - posílení rodinných příjmů!

Gottfried Tadeáš Böhm zemřel na podzim 1709, pravděpodobně stále ještě 
v produktivním věku.81 Aktivní, a nejen profesně, byl podle všeho až do konce svého 
života. Na místě radního je v pramenech připomínán v roce 1708,82 matriční záznam 
o jeho pohřbu 10. října u jeho jména uvádí „doctor und Bűrgermeister“.83 

Ovdovělá Eva svého manžela přežila takřka o čtyři roky, nebyla to ale podle vše-
ho pro ni doba bezproblémová. Její označení „eine arme verlassene Wittib“84 se sice může 
zdát vzhledem k vlastnictví propinačního domu s pozemkem na jednom z nejlepších 
opavských míst poněkud nadnesené, ve skutečnosti ale nemuselo být až tak vzdálené 
pravdě. Po manželovi jí zůstal příliš velký dům, z něhož měla platit vysoké městské dáv-
ky a který podle všeho nebyl v nijak dobrém stavu. Z příjmů mohla počítat asi nanejvýš 
s výnosem z vaření piva, pokud je realizovala nebo pronajímala. Nelze vyloučit, že ji 
okolnosti přinutily pronajímat byt nebo celé „zadní“ stavení. 

Oporou jí snad byly děti, z nichž některé již stály na prahu dospělosti. O jejich 
osudech s výjimkou dat narození ale nic bližšího nevíme.85 Nejstarší synové možná 
studovali mimo domov, do rodného města se ale poté asi nevrátili, anebo se tam při-
nejmenším natrvalo neusadili. Na lékařskou dráhu se po otcově vzoru nevydali, anebo 
nestudovali na pražské univerzitě.86

79 Objem obilnin byl v uvedené době vyjadřován v duté objemové (suché) míře, 1 šefl odpovídal 
asi 73,37 litrům. Výsevkově tomu odpovídalo asi 2.800 m2. Jednotkami nápojových (mokrých 
dutých) měr bylo mj. 1 slezské vědro rovnající se asi 56 litrům, délkovou mírou byl 1 slezský sáh 
(klafter) rovnající se 1,735 až 1,9 m. Srov. např. INDRA, Bohumír: Míry a váhy ve Slezsku a jejich 
redukce. Slezský sborník 60, 1962, s. 328 a 476-477.

80 SOkA Opava, Archiv města Opavy, inv. č. 229, sign. IBa1.
81 Už bylo uvedeno, že v opavských matrikách nebyl věk zemřelých v době úmrtí obou manželů 

Böhmových ještě zaznamenáván.
82 ZA v Opavě, Pozůstalost Josefa Zukala, inv. č. 223.
83 ZA v Opavě, Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, sign. OpI12. V Opavě, řídící se 

až do první poloviny 18. století magdeburskými právy, byla městská rada obměňována každo-
ročně a až do roku 1744 se v jejím čele střídali během funkčního období čtyři purkmistři. Přesná 
rekonstrukce personálního obsazení je vzhledem k absenci radních protokolů problematická. 
MŰLLER, K. -  ŽÁČEK, R. a kol.: Opava, s. 187.

84 ZA v Opavě, Hejtmanský úřad knížectví opavsko-krnovského, inv. č. 1269, sign. XI, kart. č. 222.
85 Opavské prameny se o nich od vypořádání pozůstalosti, resp. prodeje domu z důvodu zadluže-

ní, nezmiňují, konkrétní informace o nich neposkytuje ani rukopisná „databáze“ Josefa Zuka-
la k opavským měšťanským rodinám. Vzhledem k tomu, že uznávaný znalec opavské historie 
excerpoval velmi důsledně v podstatě všechny prameny státní, stavovské i městské provenien-
ce, které byly ve druhé polovině 19. století k dispozici, lze považovat absenci jakýchkoli zpráv 
v opavských archivech za takřka jistou.

86 Studenti s příjmením Böhm (Bém) sice mezi imatrikulovanými na lékařské fakultě v odpovídají-
cím období byli, nikoli ale s odpovídajícími křestními jmény a místem původu. Matricula facultatis, 
rejstřík.
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Co ale asi vdovu s dětmi trápilo nejvíce, byly dluhy, které po Gottfriedu Ta-
deášovi zůstaly. Jejich výši neznáme, musely se ale pohybovat řádově spíše v tisících 
než stovkách tolarů. Lékař zůstal dlužen opavskému rentovnímu úřadu, bezpochyby 
předcházejícím majitelům domu „U zlaté kotvy“ za práce na jeho rekonstrukci a dalším 
věřitelům.87 

Snaha vyrovnat alespoň část dluhů, snad i s vědomím možných důsledků pro její 
děti, možná i potřeba prostředků na obživu, vedla Evu Böhmovou roku 1710 k tomu, 
že se pustila do nerovného boje a začala prostřednictvím právníka vymáhat vysoký 
dluh od dědiců hraběte Bruntálského.88 Podle všeho neúspěšně.89 

Eva Böhmová, vdova po lékaři městském fyzikovi, zemřela na jaře 1713. Po-
hřbena byla 26. dubna 1713 nikoli po boku manžela v kostele minoritského kláštera, ale 
jen skromněji na hřbitově při kostele Nanebevzetí Panny Marie.90

Po matčině smrti se děti Gottfrieda Tadeáše Böhma dočkaly smutného vypo-
řádání pozůstalosti. Vzhledem k tomu, že „Herr Doctor Böm viel und große Schulden hin-
terlasse und dahero nach ihme ein Cridae consensus ausgeschrieben worden“, byl šenkovní dům 
„U zlaté kotvy“ na Horním náměstí se vším příslušenstvím, včetně zadního domku, 
dne 2. března 1714 komisionálně vydražen za 2.200 tolarů.91 Všechen výtěžek byl po-
užit na uhrazení dluhů věřitelům v čele s opavským magistrátem, takže „pro pupillis“ 
nebylo možno nic ponechat.92 Děti, některé ještě nezletilé, tak skončily bez jakéhokoli 
dědického podílu, snad s výjimkou osobních věcí, odkázány jen samy na sebe nebo 
na podporu rodiny.93

Poněkud smutný epilog opavského působení Gottfrieda Tadeáše Böhma, lékaře 
a městského fyzika.

87 Na skutečnost, že byl lékař dlužen nejednomu subjektu, ukazuje i následné vyhlášení kridy neboli 
konkurzu na rodinný majetek. Tohoto nástroje se zpravidla užívalo právě při větším počtu věři-
telů. Ottův slovník naučný, 14. Praha 1899, s. 712.

88 Dědicem byl Kajetán Bruntálský z Vrbna (1690-1736), syn Václava Bernarda z jeho prvního 
manželství s Kajetánou Terezií hr. z Gallasů. Kajetána zastupoval poručník Rudolf  hrabě z Ga-
šína. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, 10. Red. L. DOKOUPIL. Ostrava 1998, s. 47.

89 Zlomek písemností k případu z doby mezi 9. říjnem 1710 a 22. prosincem téhož roku naznačuje 
problémy se snesením dostatečných důkazů v dané věci ze strany žalující Evy Böhmové, výsledek 
ale neobsahuje. ZA v Opavě, Hejtmanský úřad knížectví opavsko-krnovského, inv. č. 1269, sign. 
XI, kart. č. 222.

90 Gottfried Tadeáš Böhm byl jako vážený měšťan pohřben (nepochybně s vyššími náklady) přímo 
v kostela sv. Ducha („in der Kirch begraben“). Oba záznamy ZA v Opavě, Sbírka matrik bývalého 
Severomoravského kraje, sign. OpI12.

91 Kupujícím byl kontrolor celní správy Jan David Bonn, jeho nákladem pak byl dům renovován. 
SOkA Opava, Archiv města Opavy, inv. č. 289, sign. A32-21.

92 Obrat užívaný pro nezletilé děti by mohl naznačovat, že dospělí sourozenci (synové a v té době 
i dcera) snad již byli „vybyti“ na základě testamentu či poskytnutého věna, anebo nežily.

93 Uvedený postup byl stanoven Koldínovými městskými právy a odpovídal jistě i právním zvyk-
lostem magdeburským, kterými se řídila Opava: v dědických záležitostech byli upřednostněni 
vždy věřitelé zemřelého před manželkou a dětmi. Vyňato z uvedeného postupu mohlo být jen 
obvěnění manželky, pokud tak ale bylo stanoveno ve svatebních smlouvách. Nelze vyloučit, že 
právě záruka přiznání obvěnění mohla být důvodem doživotního ponechání domu v užívání 
vdovy i po smrti zadluženého manžela. KRISTIÁN z KOLDÍNA, Pavel: Práva městská Království 
Českého a Margkrabství Moravského. S. l., s.d. (Brno 1702), fol. LV v.
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Summary

„Godefridus Boem, Trutnoviensis“. 
Study dealing with the mobility of  the intellectual elites with an example of  

the Opava medicine in the Early Modern Times

Irena Korbelářová

The study broadens the findings about the development of  medical care – about private 
physicians and appointees with status of  “municipal fyzikus“who were established by the mu-
nicipal administration in Opava during the 16th and mainly in the 17th century, bearing in mind 
the mobility phenomena of  the burghers intellectual elites. Furthermore, the study introduces, 
yet less familiar “doctor of  medicine” Gottfried Tadeáš Böhm, who worked in Opava from 
1690 until 1709 and since 1692 as “municipal fyzikus“. He came from Trutnov of  Bohemia and 
he graduated from the medical faculty of  the Prague University and through marriage he was 
in a kinship with the prominent Prague physician and scientist Jakub Jan Dobřensky de Nigro 
Ponte. After Böhm’s arrival to Opava and he gradually established himself  as member of  the 
bourgeoisie, he bought two houses here and achieved membership within municipal authorities, 
became a member of  the municipal council and was the portreeve. The inclusion among the 
local elite, and probably due to high ambitions, personal characteristics and bad estimation of  
the real possibilities, caused him in the end gradual high indebtedness and he misled his wife/
widow and children into economical problems which culminated in bankruptcy (krída).

Translated by Hana Baronová
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POLITIKA A MOC V KRÁLOVSTVÍ BENIN.
HISTORICKÁ PERSPEKTIVA1

Barbora Půtová – Václav Soukup

 Abstract: 
 The present paper deals with the structure, functions and developmental changes in the polit-

ical system of  the Benin Empire.

 Keywords:
 Benin Empire, history, political system, ruler, chiefs

Dějiny království Benin

 Africké království Benin se zrodilo v pásmu tropického deštného pralesa 
na území dnešní jihozápadní Nigérie. Počátky Beninu sahají do 12. století, největší roz-
květ tohoto království, označovaný za „zlatý věk Beninu“, ale nastal až v 15. a 16. sto-
letí. V tomto období vnitřní sociální, ekonomická a politická stabilita země umožnila 
vládcům Beninu dále rozšiřovat hranice své říše a efektivně využívat a kontrolovat lid-
ské a surovinové zdroje ovládaného teritoria. Historii království Benin je možné rozdě-
lit do tří období. První dvě období jsou označována podle názvu vládnoucích dynastií 
na období Ogiso (kolem 900 –kolem 1170) a období Oba (kolem 1200–1897). Třetí 
období je spjato se vstupem vojsk Velké Británie na území Beninu v roce 1897 a s ná-
slednou koloniální nadvládou. Binijci získali nezávislost až ve 2. polovině 20. století 
v rámci Nigerijské federativní republiky.

 Cílem této studie je popsat dějiny království Benin. Pozornost je věnována 
antropologické analýze struktury, formy a funkcí politického systému Beninu od obdo-
bí rozkvětu beninského království přes fázi jeho úpadku a pádu až do období britské 
koloniální nadvlády. Z tohoto hlediska práce usiluje o zmapování historie království 
v kontextu vývojových proměn beninských politických systémů. 

1 Studie vznikla v rámci plnění vědecko-výzkumných aktivit projektu OP VK 2.3 „Historizace 
střední Evropy“ (CZ.1.07/2.3.00/20.0031), jehož nositelem je Slezská univerzita v Opavě.
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Benin v období Ogiso

Vzpomínky na zrození významných království a říší jsou velice často spojeny 
s mýty a legendami, které se dochovaly ústní tradicí. Tak je tomu i v případě mytolo-
gických narací ke království Benin. Podle jednoho dochovaného  mytologického ná-
mětu měl největší zásluhu na vzniku této říše nejmladší syn nejvyššího místního boha 
Osanobua jménem Igodo. Ten byl společně se svými staršími bratry seslán z nebe (iso) 
na zem (agbo). Každý z bratrů si mohl sebou vzít cokoliv, co by mohl k osídlení země 
potřebovat. Zatímco starší bratři si zvolili nástroje, materiální bohatství nebo magické 
schopnosti, ten nejmladší, inspirován radou ptáka, si vybral hlemýždí ulitu. Poté, co 
bratři společně sestoupili na zem, s údivem zjistili, že je zcela pokrytá vodou. Starší 
bratři byli zcela zaskočeni. Cítili se bezmocní a velmi se hněvali. Jediný, kdo byl schopen 
čelit této situaci, byl Igodo, jenž obrátil hlemýždí ulitu otvorem dolů. Z ulity se začalo 
sypat nesmírné množství písku a vytvořilo zemský povrch, který všem živým bytostem 
posloužil jako místo umožňující přežít. Místo, kde bylo možné se nejenom bezpečně 
usídlit, ale i trvale žít. Igodo se navzdory aspiracím svých bratrů stal držitelem země 
nazvané Igodomigodo2 a zároveň prvním držitelem titulu ogiso. Z tohoto důvodu byli 

2 „Igodova země“ nebo „Město měst“.

 �Obr. 1. Mapa království Benin v 19. století, kresba Zdenka Mechurová 2014.
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panovníci, kteří vládli beninskému království od 9. do 12. století, označováni ogiso 
(„vládci nebe“).3  

 Existují dva různé typy legend popisujících zrození vladařského statusu ogiso. 
První mytologická tradice spojuje činy prvního vládce s osídlením světa a interpretuje 
genezi krále jako akt nezávislý na vůli lidu, neboť vladařem jej učinil nejvyšší bůh. 
Na základě toho ogiso disponuje božskou mocí. Je nadlidskou bytostí reprezentující 
boha na zemi, jenž nikdy nespí, nejí4 a nezemře. Král je také vlastníkem největšího 
kouzla, které mu dává všemohoucnost a vševědoucnost. Podle druhé mytologické tra-
dice si lidé Beninu vlastního krále vybrali nezávisle na bozích z vlastních řad. Byl jím 
muž jménem Igodo, vynikající vůdce, který se stal prvním nositelem titulu ogiso. Podle 
této mytologické interpretace byl ogiso lokální náčelník stojící v čele vládnoucí dynas-
tie a unie nezávislých komunit. Status krále je tak spojován s postavou polobožského 
vládce obklopeného aurou a talentovaného náčelníka, jenž je obdařen výjimečnými 
vůdcovskými schopnostmi a osobnostními kvalitami.5

 Osigo Igodo měl syna Ere, který v průběhu své vlády založil mnoho vesnic 
a vytvořil sdružení tesařů (owina) a řezbářů (igbesanmwan), jež se stalo jádrem be-
ninského cechovního systému. Ogiso Ere zavedl symboly královské hodnosti, jimiž 
byly kulatý trůn (ekete), obdélníkový trůn nebo stolička (agba), kulatá kožená nebo 
mosazná schránka (ekpokin), kožený vějíř (ezuzu), meč (ada a eben), nákotník (egu-
en), náhrdelník (odigba) a jednoduchá královská koruna (ede). Za královské symboly 
byly považovány také dřevěné desky, mísy, hmoždíře a paličky, jež zhotovovali tesaři 
(owina), a vyřezávané dřevěné hlavy, které byly dílem řezbářů (igbesanmwan).6 Ogiso 
Ere měl velkou zásluhu na tom, že se Benin změnil v opravdové město. Inicioval také 
výstavbu paláce, před nímž se nacházelo tržiště jako centrum obchodních a ekonomic-
kých aktivit. Vláda tohoto výjimečně schopného krále je považována za rozhodující 
pro konstituování beninského království a vrchol období vlády dynastie Ogiso. Jednalo 
se o dobu, v níž v zemi panoval mír, harmonie, politická stabilita a ekonomický růst. 
„Ere byl největší ze všech ogiso, protože sehrál velkolepou úlohu v rozkvětu a pospolitosti beninského 
království prvního období.“7 Po jeho smrti se ve vládě vystřídalo mnoho vládců, mezi nimi 
dokonce i ženy. Například ogiso Orhorho proslula jako zlá panovnice, jež byla zavraž-
děna na cestě do rodné vesnice.8

 Po mnohaletém období rozkvětu království nastala krize a kolaps, který způ-
sobil třicátý první vládce z dynastie Ogiso. Jednalo se o politicky velmi slabého vladaře 
jménem Owodo, který byl pro neschopnost a špatnou vládu rozhněvaným lidem sesa-
zen z trůnu a vyhoštěn ze země. Ačkoliv měl Owodo mnoho žen, žádná mu neporodila 

3 BRADBURY, Robert Elwyn: The Benin Kingdom and the Edo-Speaking Peoples of  South-Western Nige-
ria. London 1957. 

4 Dokonce až dodnes král nekonzumuje na veřejnosti. 
5 KAPLAN, Flora S.: Understanding Sacrifice and Sanctity in Benin Indigenous Religion. In: Beyond Primi-

tivism: Indigenous Religious Traditions and Modernity. Ed. J. K. OLUPONA. New York 2004, 
s. 181–199.  

6 EGHAREVBA, Jacob U.: Concise Lives of  the Famous Iyases of  Benin. Lagos 1946.
7 EGHAREVBA, Jacob U.: Chronicle of  Events in Benin. Benin City 1965, s. 14.
8 ROESE, Peter M. – BONDARENKO, Dmitri M.: A Popular History of  Benin: The Rise and Fall of  

a Mighty Forest Kingdom. Frankfurt am Main 2003.
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syna a nástupce. Proto byl za předcházející zásluhy o beninské království zvolen správ-
cem země schopný válečník jménem Evian. Ten poté, co zestárl, chtěl na beninský trůn 
dosadit svého nejstaršího syna Ogiamwena. Ovšem toho lidé odmítli přijmout za vla-
daře, protože nebyl ogiso. Nastalo období bezvládí, které ukončili hodnostáři unavení 
vzájemnými boji o královskou moc. Ti kolem roku 1170 požádali slavného a moudrého 
vládce Oduduwa (Izoduwa) z království Ife, aby jim jako nového vladaře poslal jedno-
ho ze svých synů. Podle jedné z legend, král Oduduwa příliš nedůvěřoval schopnosti 
Binijců pozitivně přijmout a dobře pečovat o jeho syna. Proto poslal beninským hod-
nostářům sedm vší, o které se měli starat po dobu tří let. Binijci ale tento úkol splnili 
a po stanovené době vši vrátili nejenom živé, ale také zdravé a dobře vykrmené. Král 
Oduduwa byl zaskočen. Údajně dokonce prohlásil, že pokud se Binijci dokážou posta-
rat o tak drobný neřád, jako jsou vši, budou dobře pečovat i o jeho syna. Oduduwa byl 
připraven svého syna do Beninu vyslat, ale zabránila mu v tom smrt. Na základě jeho 
pokynů tak ale učinil jeho následník. Tak se stalo, že se kolem roku 1170 ujal vlády nad 
beninskou říší princ z Ife známý jako Oranmiyan.9 Oranmiyan se ale po několika letech 
vlády vzdal svého úřadu a beninské království označil za zemi trápení, která cizinci při-
náší jen samé mrzutosti. Podle jeho mínění zde úspěšně může vládnout pouze jedinec 
narozený a vychovaný v umění, zvycích a obřadech této země. Dříve než Oranmiyan 
opustil království, zplodil s princeznou Erinmwinde královského potomka, jímž byl 
pozdější vladař Eweka I. Ten se stal historicky prvním reprezentantem dynastického 
období zvaného Oba. Eweka I. změnil tradiční označení vládce ogiso na titul oba a pů-
vodní název říše přejmenoval z Igodomigodo na Edo.10

Středověký Benin v období Oba

Dynastické období Oba symbolicky zahájila korunovace, při níž Eweka I. (1180–
1246) obdržel od svého otce královské insignie. Vláda nového panovníka byla dlouhá 
a velice úspěšná zejména z hlediska politické, institucionální i ekonomické stabilizace 
země. Mezi významné pokračovatele expanzivní politiky Eweky I. patřil oba Oguola 
(1274–1287), který již jako válečný princ vedl úspěšnou válečnou expedici do království 
Nri. Krátce po svém uvedení do královské funkce začal oba Oguola budovat kolem 
svého hlavního města obranné příkopy, které měly zabránit vpádu nepřátel ze zápa-
du přes řeku Ovia. Budování tohoto fortifikačního systému trvalo více než tři roky. 
S nejmocnějším nepřítelem své říše, jímž byl obávaný válečník Akpanigiakon, se Oguo-
la pokusil hrozící vojenské střety řešit diplomatickou cestou a požádal o ruku jednu 
z jeho dcer. Ta ale nabídku k sňatku odmítla. Akpanigiakon neváhal a vyhlásil Beninu 
válku, v jejímž průběhu zahynul. Oba Oguola neproslul pouze jako úspěšný válečník, 
ale také jako moudrý vládce, z jehož iniciativy začaly být v jeho říši vyráběny proslulé 
beninské bronzy. Oguola totiž požádal krále města Ife, aby mu zprostředkoval znalosti, 
dovednosti a technologie, které jeho řemeslníkům umožní odlévat bronzové artefakty. 

9 EGHAREVBA, Jacob U.: A Short History of  Benin. Ibadan 1960; ASAGBA, Joseph O.: The Untold 
Story of  a Nigerian Royal Family: The Urhobo Ruling Clan of  Okpe Kingdom. Bloomington 2005.

10 OKPEWHO, Isidore: Once Upon a Kingdom: Myth, Hegemony, and Identity. Bloomington 1988.
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Vládce11 Ife jeho žádosti vyhověl a vyslal do Beninu kovolijce a sochaře Iguegha. Tak 
bylo zahájeno období výroby nádherných bronzových (mosazných) artefaktů, které se 
staly symbolem beninské kultury.12 Událost, jak oba Oguola povolal z Ife do Beninu 
kovolitce Iguegha, se primárně opírá o orální tradici. Existuje ale řada historických 
a archeologických indicií, které naznačují, že technologii výroby bronzových artefaktů 
si Binijci osvojili „ne dříve než kolem roku 1400“.13

Zvláštní místo v raných fázích dějin dynastie Oba zaujímá oba Ohen (1329–
1366). Tento velmi schopný a inteligentní vladař se narodil jako třetí syn beninského 
krále Oguoly. Po dvaceti pěti letech úspěšné vlády oba Ohen ochrnul na spodní kon-
četiny. S nepřízní osudu se ale rozhodl bojovat. Nařídil sluhům, aby jeho nemoc, jíž by 
jeho okolí interpretovalo jako královu slabost, zatajili. Sluhové jej proto přenesli do za-
sedací místnosti vždy před příchodem hodnostářů a odnášeli jej zpět do jeho komnat až 

11 Podobně jako je označení vládce v Beninu oba, v Ife se užívá ooni.
12 ỌMOREGIE, Osarẹn S. B.: The Ironmakers of  Great Benin: A History of  Unẹmẹ People. Benin City 

1998. 
13 DAVIDSON, Basil: Africká minulost: kroniky od dávnověku po moderní dobu. Praha 1972, s. 80.

 �Obr. 2. Beninský vládce oba a jeho slavnostní průvod. Jedná se o první zobrazení města Benin 
dochované v díle Description de l’Afrique (1686, 1. vydání 1668) holandského geografa Olferta 
Dappera. Prints & Photographs Division, Library of  Congress.
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 �Obr. 3. Bronzová reliéfní deska zachycující obu a jeho čtyři sluhy, 16.−17. století. The Trustees 
of  the British Museum, London.
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po jejich odchodu. Po dlouhou dobu oba Ohen dokázal své postižení utajit. Nakonec 
se ale jeho neschopnost chodit prozradila, lid se začal bouřit, vypuklo povstání a oba 
Ohen byl ukamenován. Jeho fyzické postižení se ale stalo součástí mýtů, které osobnost 
beninského vladaře od té doby obklopovaly. Lidé začali věřit, že každý oba disponuje 
nadpřirozenou nebezpečnou sílou, která je skrytá v jeho dolních končetinách a může 
člověka zabít pouhým dotekem. Každý oba proto musí tuto děsivou sílu s velkou péčí 
a obezřetností neustále kontrolovat.14

O rozkvět beninského království se výrazně zasloužil oba Ewuare Veliký (1440–
1473), jenž proslul jako slavný kouzelník, moudrý lékař, proslulý cestovatel a úspěšný 
válečník. Vyznačoval se mimořádnými organizačními schopnostmi, moudrostí a od-
vahou. Královský titul oba získal po násilném převratu, při kterém byl zbaven trůnu 
jeho mladší bratr Uwaifaikon. V průběhu své vlády oba Ewuare provedl řadu státních 
reforem, které změnily institucionální strukturu království, a posílili jeho ekonomickou 
prosperitu. Pozornost věnoval také posílení symbolické báze beninské kultury spjaté 
s náboženskými obřady. Zavedl každoroční královské obřady igue, v jejichž průbě-
hu byla magicky obnovována panovníkova nadpřirozená síla, zajišťující ochranu a růst 
království.15 Z červených korálů a červeného odění (ododo) učinil symboly králov-
ského statusu. Založil také společnost iwebo, jejímž úkolem bylo pečovat o královské 
insignie.16

Velice významné byly Ewuareovy institucionální reformy, jejichž cílem bylo po-
sílit královskou moc a stabilitu království. Z jeho rozhodnutí vznikla nová vrstva hod-
nostářů označovaná jako eghaevbo n´ore (městští hodnostáři). Jejím posláním bylo 
eliminovat vliv vrstvy hodnostářů uzama nihinron (nastolitelé vládce), která odpovídala 
za výběr nového krále. Tento diplomatický krok snížil potenciální střety mezi hodnos-
táři a vladařem a přenesl soupeření mezi palácové hodnostáře a městské hodnostáře.17 
Velice prozíravé bylo i to, že Ewuare stanovil princip následnictví, podle něhož měl 
na titul oba legitimní nárok králův prvorozený syn. Toto institucionalizované pravi-
dlo eliminovalo pravděpodobné spory mezi potomky vládce Beninu o právo usednout 
na královský trůn. Rozhodl také o tom, že se korunní princ stal automaticky členem 
třídy uzama nihinron. Oba Ewuare posílil svoji osobní moc i tím, že osobně jmenoval 
svobodné muže vojenskými a správními náčelníky.18 Významná byla také jeho opatření 
v oblasti redistribuce ekonomických statků. Zavedl kolektivní tribut hodnostářů, kteří 
mu byli nucení odvádět dvakrát ročně poplatek v podobě palmového oleje, jamů a dal-
ších potravin. Ke konci jeho vlády jsou doloženy kontakty s portugalskými obchodníky, 
kteří nejdříve v letech 1471 až 1473 dosáhli ostrovů Svatý Tomáš a Princův ostrov 

14 EZRA, Kate: Royal Art of  Benin: The Perls Collection. New York 1992.
15 Slaven dodnes v prosinci. Tento měsíc však stanovil až oba Akenzua II. Obřad slouží k rozlou-

čení se starým rokem a uvedení nového roku. 
16 BELASCO, Bernard I.: Culture Hero: Preadaptations in Nigerian Economic Development. New York 

1980.
17 FALOLA, Toyin: History of  Nigeria: Nigeria Before 1800 AD. Lagos 1989.  
18 ILIFFE, John: Afrika a Afričané: dějiny kontinentu. Praha 2001; OSUNTOKUN, Akinjide – AWO-

RAWO, David – MASAJUWA, Florence: History and Cultures of  Nigeria Up to AD 2000. Lagos 
2003. 
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a delty řeky Niger.19 Ewuare Veliký byl první oba, který vstoupil do kontaktu s Evropa-
ny poté, co Ruy de Sequeira navštívil20 království Benin v roce 1472.21

 Ewuare Veliký procestoval velkou část království Dahome, Nri, Ghany a Kon-
ga. Úspěšně vedl řadu úspěšných válečných tažení, při nichž získal pod svoji kontrolu 
201 měst a vesnic a řadu kmenových území. Vedl armádu proti kmenům Igbo, žijícím 
západně od řeky Niger, a strategicky významným osadám, jakými v té době byly Akure 
a Owo. V dobytých zemích poté, co zajal nebo usmrtil vládce, nahradil místní admini-
strativu svými hodnostáři, kteří mu pak odváděli pravidelný tribut.22      

Oba Ewuare Veliký měl velkou zásluhu na architektonických, uměleckých a ře-
meslných proměnách města Benin. V průběhu rozsáhlých stavebních prací opevnil 
vnitřní hradby, rozšířil a prohloubil obranné příkopy, nechal vybudovat široké ulice, 
nové budovy a oddělené městské čtvrti pro odlišné řemeslné práce. Rozsáhlou přestav-
bou prošly také budovy královského paláce. Na pokyn vladaře stavitelé architektonicky 
oddělili palác od ostatních částí města, aby tak demonstrovali králův výjimečný status 
a moc. Součástí architektonické proměny města a paláce byly také rozsáhlé aktivity 
v oblasti řemesel. Ewuare Veliký podporoval zejména dřevořezbu a řezbu do slono-
viny. Jeho královský řezbář Eghoghomaghan II. svými výtvarnými artefakty stanovil 
uměleckou normu, která se stala nadčasovým vzorem, z níž vycházely další generace 
beninských řemeslníků a umělců.23

Novověký Benin v období Oba

Na úspěšnou expanzivní politiku, kterou zahájil Ewuare Veliký, navázal další 
významný beninský vladař oba Ozolua (1480–1504). Jednalo se o mocného válečníka, 
jenž na základě vítězství ve více než dvou stech bitvách získal titul Ozolua Dobyvatel. 
Mezi jeho vojenské úspěchy patřil například útok na sousední království Owo. Oba 
Ozolua v průběhu své vlády získal status vladaře, který měl výjimečný respekt jak mezi 
svým lidem, tak mezi sousedními kmeny. Když pochodoval se svými vojáky za zvu-
ků bubnů a píšťal proti nepříteli, obyvatelé ohrožených měst a vesnic opouštěli své do-
movy a utíkali se skrýt do divočiny. Benin se stal postrachem všech nezávislých kmenů 
v této části západní Afriky.

Četné války, trvající mnoho let, sice vedly k rozšíření vlivu a teritorií beninského 
království, ale vyvolaly nespokojenost vojáků i prostého lidu. Ozolua totiž vyžadoval 
pro válečné operace neustálý přísun mladých mužů, jídla a oděvů. Nerespektoval ani 
rady blízkých přátel, jakým byl například Elaisolobi, který ho žádal, aby zastavil vy-
čerpávající boje. Tento postoj se mu stal osudným. Velký válečník Ozolua byl zabit 

19 BEUCHELT, Eno – ZIEHR, Wilhelm: Schwarze Königreiche: Völker und Kulturen Westafrikas. 
Frankfurt am Main 1979.

20 Nelze však doložit, že vstoupil do hlavního města. 
21 EWEKA, Enawekponmwen Basimi: The Benin monarchy: Origin and Development. Benin City 1993. 
22 SARGENT, Robert A.: Economics, Politics and Social Change in the Benue Basin c. 1300−1700:  

A Regional Approach to Pre-colonial West African History. Enugu 1999.
23 ỌMỌREGIE, Osarẹn S. B.: Great Benin: The Age of  Ikaladerhan. Benin City 1997.
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vlastními lidmi ve chvíli, kdy odložil své brnění, aby se vykoupal v lázni.24 Po jeho smrti 
zůstali dva kandidáti na královský trůn. Byli jimi jeho synové Arhuaran a Esigie. Arhu-
aran ovládal město Udo a Esigie Benin. V bratrovražedné válce byl úspěšnější Esigie, 
jemuž k vítězství pomohla jeho matka Idia, která ovládala magické síly. Nový oba Esigie 
(1504–1547) za tuto pomoc matku odměnil čestným titulem a umožnil jí obývat palác 
v Uselu. Od té doby každá matka beninského vladaře měla titul iyoba a královny matky 
se těšily velké moci a prestiži.25

Oba Esigie podobně jako jeho otec oba Ozolua pokračoval ve vztahu ke svým 
sousedům v expanzivní politice. Zvýšenou pozornost věnoval také kontaktům s Por-
tugalci, kteří v západní Africe rozvíjeli obchodní aktivity. Benin za jeho vlády navštívil 
portugalský diplomat Afonso de Paiva, jenž mu doporučil zajistit prosperitu země tím, 
že přijme křesťanství. Oba Esigie proto do Portugalska vyslal jako svého vyslance olu-
kunského kněze Chena-okunu, aby požádal portugalského krále o vyslání kněží, kteří 
by jeho poddané obrátili na křesťanskou víru. Sám se naučil číst a hovořit portugalsky. 
Jeho syn Orhogbua dokonce konvertoval ke křesťanství. Portugalský král využil přízni-
vé situace a poslal do Beninu římskokatolické misionáře a mnohé dary, například mědě-
nou stoličku (erbe), korálky a velký slunečník.26 Do beninského království začali ve stále 
větší míře pronikat portugalští obchodníci, jež založili faktorie v beninském přístavu 
Ughoton. Obchodovali především se slonovinou, tkaninami, pepřem a dalšími komo-
ditami. Tyto obchodní aktivity ale byly poměrně brzy utlumeny, neboť zde Evropané 
špatně snášeli náročné klimatické podmínky. Ovšem misionáři navzdory zdravotním 
komplikacím zůstali v Beninu a dále zde šířili křesťanskou víru. Právě v tomto období 
byly postaveny první kostely a několik tisíc domorodých obyvatel bylo pokřtěno.27

Oba Esigie svým způsobem vlády výrazně ovlivnil svého nástupce, jímž byl 
jeho nejstarší syn oba Orhogbua (1547–1580). Ten proslul upevněním vnitřní stability 
království a válečnými výpravami, jejichž cílem bylo rozšířit beninské království dál 
za západní hranici. Oba Orhogbua byl moudrý a vzdělaný vladař, jenž získal vzdělání 
v portugalské koloniální škole. Brzy po jeho nástupu některá města a vesnice odmít-
la  odvádět beninskému vladaři roční tribut. Orhogbua proti nim vyrazil v čele velké 
armády. Vojenský tábor si zřídil na ostrově Lagos, odtud po několik let systematicky 
útočil na své nepřátele. Při těchto vojenských operacích zajal mnoho lidí ze sousedních 
vesnic a měst. Na zpáteční cestě do Beninu si podrobil odbojné město Mahin a jeho 
vládce Olague nechal popravit jako zrádce. Oba Orhogbua byl organizačně velice 
schopný vládce. Vládl svému lidu prozíravě a v průběhu svých úspěšných vojenských 
výprav připojil ke své říši mnoho měst a vesnic.28

Oba Orhogbua přenechal svému nástupci, jímž byl jeho syn oba Ehengbuda 
(1580–1602) silnou a mocnou říši. Oba Ehengbuda si v průběhu nástupu na trůn získal 
pověst čaroděje. Tu údajně prokázal tím, že když jej členové společnosti iwegua na ně-
kolik dní uzamkli v místnosti, z důvodu magických schopností dokázal zůstat při životě 

24 EGHAREVBA, J. U.: A Short.
25 KAPLAN, F. S.: Understanding.
26 ROESE, P. M. – BONDARENKO, D. M.: A Popular.
27 DAVIDSON, B.: Africká.
28 JUNGWIRTH, Mechthildis: Benin in den Jahren 1485−1700: Ein Kultur - und Geschichtsbild. Wien 

1968.
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bez jídla. Ehengbuda byl stejně jako jeho otec válečný král. Své vojenské a diplomatic-
ké schopnosti byl nucen prokázat v průběhu konfliktu s královstvím Oyo na severu. 
Úspěšně také dokázal čelit teritoriální expanzi sousedního království Ilesha. Eheng-
buda byl poslední oba, který se volně pohyboval po své zemi. Na osud jeho královských 
nástupců měla zásadní vliv skutečnost, že se utopil během své výpravy do Lagosu. Od 
této chvíle již beninští vládci nesměli osobně vést své armády a cestovat po své zemi. 
Jejich životní prostor se omezil na zdi královského paláce, což výrazně přispělo k sní-
žení jejich královské moci a vlivu na vojáky a hodnostáře.29 

V 16. století Evropané označovali Benin jako Velký Benin. I když se ve srovnání 
s mocnými říšemi té doby jednalo o poměrně malý státní útvar, pouze o něco větší 
než Wales, jeho vojenská moc a politický vliv byly v daném teritoriu nesmírné. Po celé 
16. století se vnitřně stabilní a konsolidovaná beninská říše prostřednictvím válečných 
výbojů rozšiřovala. V 17. století ale beninské válečné vládce vystřídali politicky i vo-
jensky mnohem slabší panovníci. Na sklonku 17. století navíc docházelo k nárůstu 
mocenských konfliktů mezi palácovými a městskými hodnostáři. Ke zvýšení sociálního 
napětí přispěla i snaha křesťanských misionářů zavést v zemi nová náboženství. Benin-
ští vládci byli ve svých snahách eliminovat narůstající vnitřní konflikty omezeni svou 
izolací. Narůstající zásahy hodnostářů do fungování státní správy navíc rozněcovaly 
občanské války.30 

Na počátku 18. století nastoupil na trůn oba Ewuakpe (1701–1712), jehož vláda 
i životní osudy jsou spjaty s růstem vnitřních konfliktů v zemi a poklesem autority be-
ninského vladaře. Již při nástupu na trůn čelil nespokojenosti lidu se svou vládou a byl 
nucen přesídlit z města Benin do města jeho matky Ikoka. Jeho fixace na matku byla 
tak velká, že po její smrti přikázal velké vraždění lidu. To vedlo k jeho rozkolu s hod-
nostáři i obyvateli města, kteří vydrancovali královský palác. Královský palác opustily 
jeho harémové ženy i mnoho sluhů. V opuštěném paláci tak po delší období žil oba 
Ewuakpe pouze se svojí manželkou Iden.31 Již se téměř vzdal naděje na obnovení své 
královské moci, když mu věštba poradila, aby poskytl lidskou oběť bohům „a zaplnil 
věž paláce čerstvě vyprázdněnými kalabasami palmového oleje a podložkami pro nošení nákladů 
na hlavě“.32 V touze pomoci svému manželovi se Iden nabídla jako lidská oběť. Oba 
souhlasil a Iden byla zaživa pohřbena blízko trhu. Tímto rituálním aktem byla obnove-
na koexistence beninského krále a jeho hodnostářů. Před svojí smrtí Iden upozornila 
vladaře, že nesmí zůstat nečistota na jejím hrobě, a každý, kdo šlápne na její hrob, musí 
být zabit. Tento zvyk byl dodržován až do roku 1897. Navzdory dřívějším neshodám 
vladaře a jeho lidu oběť zajistila obnovení řádu a harmonie v beninském království. 

Oba Ewuakpe stanovil, že dědicem a nástupcem bude jeho nejstarší syn Aken-
zua I. Trůnu se však na krátkou dobu zmocnil jeho druhý syn Ozuere (1712–1713). 
Po jeho porážce začal oba Akenzua I. (1713–1740) obnovovat královskou moc a aktiv-
ně ovlivňovat politickou rovnováhu mezi sebou, hodnostáři a válečníky. Zavedl nové 

29 OKELOLA, Olubayo: History of  Administration of  Lagos State. Lagos 2001.
30 FALOLA, Toyin – ADEBAYO, Akanmu Gafari: Culture, Politics and Money Among the Yoruba. La-

gos 2000.
31 AISIEN, Ekhaguosa: The Benin City Pilgrimage Stations. Benin City 2001; ADEDEJI, Olo: Edo 

Mythology: Confluence of  Myth and History. Ibadan 2006. 
32 EGHAREVBA, J. U.: A Short, s. 39−40.
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tituly, které uděloval jako výraz ocenění loajálních přátel a důvěryhodných pomocníků. 
Jednalo se o poměrně mocnou zbraň sloužící k zajištění politické moci, sociální kontro-
ly a stability. Oba Akenzua I. patřil k nejbohatším vladařům, kteří kdy zasedli na benin-
ském trůně.33 V období jeho vlády panoval mír, blahobyt a prosperita. Ve snaze získat 
přízeň svých poddaných a posílit sociální solidaritu beninský vladař institucionalizoval 
a pravidelně pořádal období slavností a tance pro celý lid. Značný rozkvět zaznamenala 
také tradiční výroba bronzů. Začínají se ale vyrábět i zcela nové umělecké artefak-
ty, jako například slonovinové flétny (akohen), které se objevují po roce 1735.34 Oba 
Akenzua I. v průběhu své poměrně dlouhé a prozíravé vlády výrazně přispěl k ekono-
mické, politické a vojenské stabilitě beninského království, a proto je možné jej označit 
za jednoho z čelných reprezentantů zlatého věku Beninu.      

Nástupcem Akenzua I. na beninském trůně se stal jeho nejstarší syn Eresoyen 
(1740–1750). Také během jeho vlády beninské království ekonomicky prosperovalo. 
Jako symbol své moci a bohatství Oba Eresoyen postavil dům, jehož podlahu a stěny 
pokrývaly mušličky kauri. Tento dům byl označován owigho (Dům peněz). V rané fázi 
jeho vlády proběhla vzpoura města Agbor, které usilovalo o svoji nezávislost na Beni-
nu. Oba Eresoyen vyslal proti vzbouřencům své vojsko pod vedením ezomo Ehennua. 
Vzpoura byla úspěšně potlačena, odbojný vladař byl chycen a popraven jako zrádce.35 
Od této chvíle byl Agbor loajálním spojencem Beninu až do doby, kdy na beninský 
trůn nastoupil oba Ovonramwen (1888–1914). Oba Eresoyen nepřispěl pouze k vo-
jenskému a ekonomickému růstu své říše, ale věnoval pozornost také jejímu posílení 
symbolickými prostředky. Například nahradil v hlavním městě obřad ododua za obřad 
ovia, čímž zdůraznil královský rodokmen s odvoláním se na legitimitu dynastie Oran-
miyan.36 Oba Eresoyen také podporoval řemeslné cechy. Za jeho vlády bylo vyrobeno 
velké množství bronzových artefaktů, které se staly symbolem bohatství a prosperity 
království Benin. 

Soumrak beninského království období Oba v 19. století

Ve druhé polovině 18. století panovalo několik nevýrazných beninských vladařů, 
kteří nijak zásadně vývoj říše neovlivnili. V první polovině 19. století království Benin 
procházelo složitým obdobím sporů o následnictví, které způsobily vnitřní politickou 
a sociální nestabilitu království a občanské války. Vláda oba Obanosa (1804–1816) byla 
zahájena občanskou válkou, v níž ztratilo své životy více než tisíc lidí. Také Obanosův 
nástupce oba Osemwede (1816–1848) vedl dlouhou, krvavou a destruktivní občan-
skou válku. Jeho soupeřem byl Ogbebo, jehož syn v roce 1848 nastoupil na trůn jako 
oba Adolo (1848–1888). Také počátek jeho vlády byl obdobím politického a vojenské-
ho neklidu, který vyvolal jeho bratr Ogbewekon, jenž se usídlil ve městě jejich matky 
v Ishan, odkud narušoval mír. Ogbewekon podnítil dvě neúspěšná povstání v letech 

33 BRADBURY, R. E.: Continuities.
34 ADAM, Leonhard: Primitive Art. London 1963.
35 EGHAREVBA, J. U.: A Short.
36 BEN-AMOS, Paula: Art, Innovation, and Politics in Eighteenth-Century Benin. Bloomington 1999.
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1853 a 1854.37 Pocit vítězství spjatý s posílením vladařské autority si ale Adolo mohl 
dopřát až poté, co Ogbewekon v roce 1880 zemřel. Po smrti svého odbojného bratra 
zahájil Adolo politiku teritoriální vojenské expanze. V roce 1881 beninské vojsko, v je-
hož čele stál ezomo Osarogiagbon, dobylo řady měst (Uhie, Uhobe, Umoru aj.) a od-
vedlo do hlavního města mnoho zajatců. Oba Adolo byl vzdělaný, pracovitý a milovaný 
vládce. Svoji říši řídil moudře a spravedlivě. Založil mnoho měst a vesnic, podporoval 
obchod a rozvoj nových trhů. Součástí jeho sociální politiky byla péče o nemohoucí 
a staré lidi. Navzdory vnitřním nepokojům a občanským válkám, které vedl na počátku 
své vlády, dokázal uplatnit politickou kontrolu a vojenskou nadvládu na západě nad ob-
lastmi a městy obydlenými kmeny Jorubů, včetně státu Ekiti nebo měst Akure a Owo.38 

Oba Adolo byl posledním velkým vládcem nezávislého beninského králov-
ství. V roce 1888 proběhla korunovace jeho nástupce, jímž byl jeho nejstarší syn oba 
Ovonramwen (1888–1914). Dobové historické prameny jej popisují jako vysokého, 
silného muže se vznešeným hlasem. Zahájení vlády tohoto beninského vladaře souvisí 
s fyzickou likvidací jeho odpůrců, jimiž byli hodnostáři Obaraye, Obazelu, Osia a Eri-

37 RYDER, Alan Frederick Charles: Benin and the Europeans, 1485−1897. London 1969.
38 BARNES, Sandra T. − BEN-AMOS, Paula Girshick: Ogun, the Empire Builder. In: Africa‘s Ogun: 

Old World and New. Ed. S. T. BARNES. Bloomington 1989, s. 39−64.

 �Obr. 4. Bronzové desky na jednom z palácových nádvoří během britské invaze roku 1897, Regi-
nald Kerr Granville, fotografie, 1897. Pitt Rivers Museum, University of  Oxford.
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bo.39 Oba Ovonramwen dokázal krvavě prosadit svůj nárok na beninský trůn. Největší 
nebezpečí jeho vlády se ale neskrývalo uvnitř jeho říše, ale přicházelo zvenčí. Brzy 
po jeho korunovaci Benin navštívili tři britští obchodníci Blessby, Bey a Farquahar.40 
Jejich návštěva symbolicky předznamenala skutečnost, že beninské království bylo 
stále více předmětem zájmu britské koloniální politiky a cílem ekonomické, vojenské 
i politické expanze Velké Británie směřující do vnitřních teritorií západní Afriky. Oba 
Ovonramwen měl již brzy potkat nepřítele, který disponoval prostředky, jimž neby-
lo možné účinně čelit. Jednalo se o britskou koloniální administrativu, která neváhala 
v případě, že došlo při prosazování imperiálních zájmů k selhání diplomacie, použít 
dobře vycvičenou a vyzbrojenou koloniální armádu.41

Tradiční politický systém Beninského království

Politický systém beninského království se zformoval již v období vlády dynastie 
Ogiso (kolem 900 – kolem 1170). Historické zprávy o institucionální struktuře benin-
ské státní správy a roli náčelníků, úředníků a hodnostářů jsou z tohoto období velmi 
kusé a nepřesné. Nejvíce informací se prostřednictvím orální tradice dochovalo o sta-
tusu a roli beninského vladaře, který stál na vrcholku hierarchie státní administrativy. 
Historické prameny z období vlády beninského panovníka ogiso Ere svědčí o tom, že 
v osobnosti vladaře se kumulovala světská i rituální moc. Pokud na beninský trůn usedl 
schopný panovník, dokázal vojensky úspěšně rozšiřovat hranice říše, kontrolovat va-
zalská území, která mu odváděla pravidelný tribut, podporovat rozvoj cechů a řemesel, 
manipulovat s vojenskými náčelníky, nobilitou a hodnostáři, systematicky budovat hlav-
ní město a utvářet palácové mocenské struktury jako centrum státní správy. V případě, 
že v čele beninského království stanul slabý a neschopný vladař, jakým byl například 
ogiso Owodo, dysfunkce, způsobené špatným řízením státní správy, a nespokojenost 
lidu a hodnostářů mohla vést až k zapuzení panovníka a konci vlády celé dynastie.42   

Podstatně více informací a historických pramenů máme o struktuře a fungo-
vání beninského politického systému z doby vlády dynastie Oba (kolem 1200–1897). 
Základem politického systému byl v tomto období beninský vladař (oba) a tři růz-
né skupiny hodnostářů, označované jako nastolitelé vládce (uzama nihinron), městští 
hodnostáři (eghaevbo n´ore) a palácoví hodnostáři (eghaevbo n´ogbe). Zatímco titul 
nastolitelé vládce dědičně legitimně přecházel z otce na nejstaršího syna, získání statusu 
palácových a městských hodnostářů představovalo předmět otevřeného soutěžení mezi 
čestnými občany a bylo vrcholem politického úsilí velmi schopných jedinců.43 Skupi-
nu palácových hodnostářů primárně tvořili dvořané, kteří byli součástí hierarchicky 
uspořádané palácové organizace. Nastolitelé vládce, tvořící správní radu, měli obvykle 
tendenci využívat své pozice k získání vlastního bohatství, moci a nezávislého života. 

39 RYDER, A. F. CH.: Benin.
40 EGHAREVBA, J. U.: A Short.
41 BRADBURY, Robert Elwyn: Continuities in Pre-colonial and Colonial Benin Politics (1897−1951). In: 

History and Social Anthropology. Ed. I. M. LEWIS. London 2004, s. 193−252.
42 OKPEWHO, I.: Once.
43 BRADBURY, Robert Elwyn (ed.): Benin Studies. London 1973.
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Státní radu tvořilo sedm dědičně urozených členů. Tito dvořané zaujímali nejvyšší sta-
tus v průběhu palácových rituálů. V jejich kompetenci bylo udělování moci novému 
vládci beninské říše, jímž byl zpravidla nejstarší syn nebo bratr dosavadního vládce. 
Ten stál na vrcholu správní struktury a politické organizace říše, i když na jeho politické 
působení měli značný vliv hodnostáři.

Nastolitelé vládce jako správní rada ovládali království, městští hodnostáři re-
prezentovali vůli a přání lidu a palácoví hodnostáři byli služebníky i strážci beninského 
vladaře. Beninský oba byl symbolem nejenom politické moci, ale představoval také 
právnickou a náboženskou instanci a přední osobnost v průběhu tradičních rituálů. 
Zatímco jeho náboženská obřadní moc byla neomezená, jeho politickou moc ome-
zovala správní hierarchie a státní úředníci. Klíčovou roli z tohoto hlediska hrála státní 
rada, která fungovala jako centrální výkonný orgán království. V dějinách beninského 
království často existovala rivalita mezi vladařem a státní radou.44

Královský dvůr jako důmyslně uspořádaný systémový celek představoval so-
ciální a politické ohnisko beninské společnosti. Jednalo se o stratifikovanou správní 
instituci, jejíž vyškolený personál plnil celou řadu administrativních, soudních a cere-
moniálních funkcí, nezbytných pro centralizaci a distribuci moci a stabilitu království. 
Beninský oba, palácoví hodnostáři a příležitostně také nastolitelé vládce společně tvořili 
státní úřad, který přijímal správní rozhodnutí a soudil významné právní případy a spory.

Beninský vládce oba

Beninský vladař označovaný jako oba zaujímal politickou a rituální pozici na sa-
mém vrcholu hierarchie státní administrativní struktury. K atributům královské moci 
patřily dva meče − ada (obřadní meč) a eben (meč autority). Oba byl symbolem vla-
dařské moci a nositelem mystických vlastností, jež byly tradičně spojovány s institucí 
beninské říše a královského paláce (eguae). K prosazení své vůle a autority mohl kromě 
sankcí, které se opíraly o zákony, použít i sankce rituální. Míra královské moci závisela 
na tom, jak efektivně oba dokázal koordinovat aktivity svých dvořanů a efektivně ma-
nipulovat se systémem palácových a městských hodnostářů. Schopnost beninského 
krále vykonávat osobní moc spočívala v udržení rovnováhy mezi soupeřícími skupina-
mi a jednotlivci uvnitř politické elity. Účinným prostředkem, který beninskému vladaři 
umožňoval aktivně ovlivňovat fungování politického systému, bylo jeho právo jme-
novat členy různých společností a nositele titulů, vytvářet nové tituly, převádět a pře-
skupovat jedince z jedné společnosti do druhé, dosazovat nové bohaté a vlivné muže 
do mocenských pozicí a v neposlední řadě přerozdělovat administrativní kompetence. 
Bylo například obvyklé, že oba při nástupu do své funkce stanovil nové tituly v městské 
a palácové společnosti, jejichž prostřednictvím mohl odměnit své nejbližší a stoupence. 
Nejvyšší tituly však zůstávaly pevné a trvalé. Oba mohl nezávisle přidělovat povinnosti 
a práva. Pokud to však činil často a svévolně, ohrožoval své postavení a riskoval, že se 
hodnostáři spojí proti jeho osobě. Moc musel proto distribuovat rozvážně a promyš-
leně.

44 OLANIYAN, Richard (ed.): Nigerian History and Culture. Harlow 1985.
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Při řízení beninského království byl někdy uplatněn systém překrývání moci. 
V království například existovala dvě alternativní vojska. První vojsko vedl hodnostář 
ezomo (člen nastolitelů vládce) a jeho vojenský zástupce ologbose. Druhému vojsku 
velel iyase (člen městských hodnostářů) a jeho vojenský zástupce edogun. Do čela be-
ninského vojska se mohl postavit a často také postavil beninský oba. Tato situace se ale 
radikálně změnila v roce 1602, kdy během vojenského zahynul beninský oba Orhog-
bua. Hodnostáři využili této tragické události k tomu, že pod záminkou ochrany vlada-
řova života zakázali jeho účast na válečných operacích. Od této chvíle vedli beninské 
armády vojenští hodnostáři, kteří zastávali funkci velitelů armád. V průběhu 17. století 
narůstal vliv hodnostářů do té míry, že se z krále postupně stávala rituální postava. 
Vzájemné války mezi náčelníky navíc vedly k oslabení politické moci Beninu a jednou 
dokonce způsobily i jeho zpustošení. Oba však i nadále hrál významnou roli v obchodu 
země a jeho rozhodnutí významně ovlivňovaly vztah k cizím zemím.45 

Pokles mocenského vlivu beninského vladaře ale nenarušil jeho výjimečný status 
náboženský a rituální. Beninský oba byl považován za zástupce předků a byl obklopen 
posvátnou aurou tajemství, bázně, respektu a úcty. Z tohoto hlediska představoval bož-
ského vládce, jehož úkolem bylo podporovat posvátná pouta rituálního společenství 
mezi králem, jeho předky a beninským lidem. Cílem řady rituálů proto byla konsolidace 
magické moci vladaře a její využití pro dobro jeho lidu. Mnoho obřadů vykonávaných 
v paláci mělo také posílit vladařovo tělo a zlepšit jeho vztah k metafyzickým a fyzickým 
oblastem, s nimiž byla králova moc svázána. 

Politické, náboženské, rituální a mystické aspekty královské moci se v osobě be-
ninského vladaře vzájemně prostupovaly. Každá politická role, již oba zastával, zároveň 
zahrnovala rituální roli. Přidělování práv, povinností a privilegií uvnitř komplexu hie-
rarchie úředního aparátu nalezlo své vyjádření v nekonečné sérii palácových obřadů. 
Sepětí profánního a sakrálního světa bylo v beninské kultuře zdůrazněno v rituálech 
spojujících důležité státní úřady a instituce s vládcem, který je vytvořil. Králova moc 
byla zdůrazněná i skutečností, že beninský oba mohl život dávat i brát. Mohl totiž 
v rámci obětních rituálů „přikázat, aby byla jedinci uříznuta hlava“.46 Lidské oběti tak de-
monstrovaly právo beninského vládce vzít lidský život. O mimořádných pravomocích 
a výjimečném statusu beninského vladaře svědčí zpráva Olferta Dappera z roku 1668, 
podle něhož všichni obyvatelé Beninu „od nevýznamných jedinců až po vysoce postavené, jsou 
povinni uznávat, že jsou královými otroky“.47

 Správa Beninského království

 Správu beninské říše zajišťoval královský úřad. V rámci této instituce probí-
hala jednání a konzultace mezi vladařem a hodnostáři. Členové úřadu se scházeli při 
projednávání důležitých státních záležitostí, jako například přijetí nového zákona, vy-
hlášení války, stanovení termínu svátků, ustavení nových titulů anebo zvýšení daní. Oba 

45 BRADBURY, R. E.: Continuities.
46 JONES, Adam: German Sources for West African History, 1599−1669. Wiesbaden 1983, s. 40.
47 ROTH, Henry Ling: Great Benin: Its Customs, Art and Horrors. Halifax 1903, s. 91.
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svolával úřad prostřednictvím městského vyvolávače (avbiogbe)48 kdykoliv chtěl ohlásit 
důležité rozhodnutí nebo zákon, který bylo nutné před implementací odsouhlasit. Úřad 
pod vedením krále zajišťoval správu jak hlavního města, tak vzdálených oblastí říše, 
které byly pod kontrolou místních vládců. Tito králem jmenovaní hodnostáři (enigie)49 
byli ve vztahu k beninskému králi ve vazalském vztahu.50

Na území beninského království se nacházelo několik stovek vesnic. Typická 
beninská vesnice měla 400 až 500 obyvatel. Systém veřejné správy se ale na vesnicích 
a ve městě v řadě aspektů lišil. Ve městě se mohli stát členy městské správy svobod-
ní občané, kteří svými politickými a organizačními schopnostmi dokázali konkurovat 
synům hodnostářů a prokázali dostatečnou způsobilost pro výkon funkce úředníka. 
Ve vesnicích byla politická moc rozdělena mezi stařešinu (odionwere), dědičného hod-
nostáře (onogie) a radu starších (edion).

Za vůdce komunity byl na základě statusu vyplývajícího z věku považován sta-
řešina. Jeho politickou moc ale do značné míry sdílel a omezoval dědičný hodnostář, 
jehož funkce přecházela na prvorozeného syna. Dědičný hodnostář měl vůči obovi 
mnoho závazků, k nimž patřilo vybírat a odevzdávat tribut, rekrutovat pracovní sílu 
k činnostem, jako byla například přestavba obova paláce, mobilizovat silné muže pro 
službu ve státní armádě a předcházet sociálním konfliktům a rebeliím.51 Stařešina repre-
zentoval spíše moc rituální, zatímco dědičný hodnostář moc světskou.

Členové rady starších se věnovali politice, kontrolovali přístup k přírodním 
a lidským zdrojům, zajišťovali centrální moc, pečovali o dobrou pověst vesnice, řídili 
válečníky, dospělé muže i mladíky. Dospělí muži (ighele), kteří se primárně věnovali od-
borným společenským činnostem a povinnostem. Kromě toho také plnili významnou 
roli v rámci systému sociální kontroly komunity, kde zastávali funkci dozorčího orgánu. 
Mladí (iroghae) prováděli více podřízené práce a odevzdávali každoroční tribut obovi. 
Mimořádná moc a autorita starších mužů byla založena na víře příslušníků vesnické 
komunity na základě jejich přístupu k duchům zesnulých starších (edion-ebho) a magii. 

Dvakrát ročně každá vesnice povinně odváděla tribut obovi ve formě jamů, pal-
mového oleje a potravin. Vzdálenější poddaní náčelníci beninskému vladaři odváděli 
jako tribut také otroky a dobytek. Odmítnutí tributu bylo vykládáno jako povstání. Ná-
čelník nebo hodnostář, který se tohoto činu dopustil, byl označen za nepřítele benin-
ského vladaře. Nezávisle na pravidelně odváděném tributu, byly daně také zvyšovány 
i na základě aktuálních potřeb království. Pokud oba potřeboval například zvýšit objem 
vývozu palmových jader, mohl vyslat do vazalských oblastí beninské palácové úředníky, 
kteří byli pověřeni vybíráním mimořádného tributu.52

Beninské království tvořily teritoriální jednotky odvádějící vladaři a jeho vazalům 
tribut. Jednalo se o jednotlivé vesnice, skupiny vesnic a teritoria organizovaná na prin-

48 Jednalo se primárně o zemské komisaře a strážníky, kteří zvoněním hlásili mír a válku.  
49 Sg. onogie.
50 OSEMWOWA, Usi I.: The Customary Law of  the Binis. Benin City 2000.
51 ROESE, Peter M.: Palastbedienstete, Zünfte, Heilkundige, Priester und weitere Gruppen sowie Einzelperso-

nen mit spezifischen Funktionen im ehemaligen Königreich Benin (Westafrika). Ethnographisch-Archäolo-
gische Zeitschrift 34, 1993, s. 436−461.

52 OSADOLOR, Osarhieme Benson: The Military System of  Benin Kingdom 1440−1897. Dissertation. 
Hamburg 2001.
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cipu náčelnictví. Mezi nejvýznamnější královy vazaly patřili nastolitelé vládce (uzama 
nihinron), králova matka (iyoba), králův dědic (edaiken), královy manželky a netitulova-
ní palácoví vazalové. Vazal vybíral od svých poddaných tribut, jehož polovinu předával 
beninskému králi. Vazalové mohli vyžadovat od svých poddaných pracovní povinnosti 
a dostávali dary od těch, kteří od nich požadovali pomoc a ochranu. Nedisponovali 
ale přímou kontrolou nad zemí nebo zdroji. Beninský oba na svých vazalech vyža-
doval, aby žili v hlavním městě, kde měli k dispozici vlastní služebnictvo a příbuzné, 
jež předávali jejich pokyny a nařízení podřízeným hodnostářům (enigie) a stařešinům 
(odionwere) vesnic, které tvořili jejich léno. Z tohoto hlediska byli vazalové důležitým 
mezičlánkem zprostředkovávajícím komunikaci i distribuci moci mezi beninským krá-
lem a jeho poddanými.53  

Nastolitelé vládce (uzama nihinron)

Nastolitelé vládce tvořili sedmičlennou státní radu. Tito dědičně urození hod-
nostáři z hlediska hierarchie zaujímali po vladaři nejvyšší pozici v průběhu palácových 
rituálů. O formální institucionalizaci skupiny těchto vlivných hodnostářů se zasloužil 
oba Eweka I. Před jeho vládou nebyla tato třída hodnostářů označovaná uzama, nýbrž 
jako edion (starší). Za vlády beninského krále Ewedo byly na okraji města vystaveny 
jejich paláce, které byly organizovány po vzoru královského paláce. Ve svých městských 
čtvrtích byli prakticky autonomními vládci, relativně nezávislými na rozhodnutích nebo 
vlivu krále. V jejich kompetenci bylo uvádět na trůn nového beninského krále, jímž byl 
zpravidla nejstarší syn nebo bratr původního vladaře a rituálně mu udělovat královskou 
moc. Původně instituci nastolitelé vládce tvořili čtyři hodnostáři titulovaní jako oliha, 
edohen, ero a eholo n´ire. 

Jejich vůdcem a mluvčím, který požíval nevětší autority, byl oliha. Po skončení 
vlády beninského krále Ogiso byla skupina nastolitelů vládce rozšířena o zástupce dva 
další hodnostáře, jež měli tituly oloton a edaiken (dědic oba). Funkci a titul sedmého 
hodnostáře (ezomo) zavedl v roce 1713 beninský oba Akenzua I. Ezomo a ero zastávali 
mezi nastoliteli vládců nejdůležitější výkonné funkce. Kromě významných administ-
rativních povinností, prováděli kontrolu několika vazalů a sledovali práci soudní rady. 
Obvykle se však nezapojovali do každodenního vedení veřejných záležitostí a měli do-
konce menší vliv nežli palácoví a městští hodnostáři.54 

Nastolitelé vládce působili jako ochránci tradičních zvyků a udržovali vysokou 
prestiž a morální moc beninského království. Jejich formální souhlas byl vyžadován při 
příjímání nových zákonů nebo důležitých politických rozhodnutí. Bez jejich spoluú-
časti nemohl být zákonně ustanoven nový beninský vladař, ani prostřednictvím rituálů 
řádně uctíváni jeho předci. Jejich moc vzrůstala vždy v období sporů mezi palácovými 
a městskými hodnostáři. Svým statusem se ale králi nerovnali. Nesměli například sedět 
v jeho přítomnosti, ani vynést rozsudek smrti bez jeho souhlasu. Stejně jako oba ale byli 
dědičnými teritoriálními vládci. Tituly nastolitelů vládce dědičně přecházely na nejstarší 

53 ERO, Osayomwanbo Osemwegie: The History of  Benin: Ogiso Dynasties, 40 BC − 1200 AD. Benin 
City 2003.

54 IGBAFE, P. A.: Benin.
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syny (primogenitura). Nastolitelé vládce, stejně jako beninský oba, měli k dispozici své 
vlastní kněze, kteří zajišťovali realizaci rituálů. Beninští vladaři si byli vědomi velké 
moci nastolitelů vládce, a proto programově v průběhu staletí podporovali vliv paláco-
vých a městských úředníků zaváděním nových titulů. Tato královská politika postupně 
snižovala moc a autoritu  nastolitelů vládce v radě Beninu. 

Na počátku 19. století již byla role nastolitelů vládce ve vládní a správní struktuře 
království více obřadní nežli politická. Nastolitelé vládce sice i nadále zaváděli poplatky 
a uváděli nové beninské krále na trůn, nedisponovali však větším politickým vlivem než 
palácoví a městští hodnostáři. Výjimečné postavení zaujímal pouze  ezomo. Ten jako 
velitel beninského vojska získával významnou část kořisti z válečných výprav, což mu 
umožňovalo hromadit bohatství a uplatňovat mocenský vliv. Bohatství v Beninu bylo 
totiž možné vedle tributu a dálkového obchodu získávat také prostřednictvím úspěš-
ných válečných výbojů nebo lovem otroků.55

Městští hodnostáři (eghaevbo n´ore)

Vytváření institucionalizované vládní struktury známé jako městští hodnostáři 
zahájil v době své vlády v letech 1255−1280 oba Ewedo, který jmenoval první dva starší 
hodnostáře, jimž udělil titul iyase a esogban. Titul iyase obdržel jeho oddaný stoupenec, 
jehož moudré rady mu pomohly efektivněji prosazovat královskou moc a autoritu nad 
nastoliteli vládce (uzama nihinron). Titul esogban udělil Ewedo za odměnu jednomu 
starému muži, který mu poskytoval psychickou podporu a rady ve chvílích nebezpe-
čí. Jako novou, dobře organizovanou vládnoucí vrstvu, ale založil instituci palácových 
hodnostářů až oba Ewuare Veliký (1440–1473). Cílem této významné reformy státní 
správy bylo snížit mocenský vliv nastolitelů vládce na královském dvoře a eliminovat 
střety mezi beninským vladařem a jeho hodnostáři.56     

 Správní instituce městských hodnostářů měla téměř 30 členů. Jednalo se o ne-
smírně významnou hierarchicky uspořádanou součást beninské vládní struktury. Její 
nejdůležitější a nejvlivnější složkou byli starší hodnostáři, kteří byli považováni za čtyři 
pilíře (ikadal´ene) království a lidu Edo. Skutečný i symbolický význam statusu starších 
městských hodnostářů zdůrazňovaly jejich tituly reprezentující čtyři světové strany – iy-
ase (východ), esogban (západ), eson (sever) a osuma (jih). Později byly tyto tituly, stejně 
jako jejich nositelé, spojovány také se čtyřmi dny týdnu Edo.

 Každý hodnostář v průběhu dne, který mu příslušel, vykonal obřad zematon. 
Ten se podobal rituálu, jenž probíhal každodenně v paláci jako akt očištění a obnovení 
mystické moci beninského vladaře. V průběhu tohoto obřadu hodnostáři vyjadřovali 
svou oddanost obovi a revitalizovali svůj vztah k předkům. Obřad zematon byl ma-
nifestací a současně symbolickou reprezentací stále se opakujícího rituálního motivu, 
v němž beninský oba a lid Edo vstupují do vztahu mystické závislosti. V některých ritu-
álech se ale projevovala i potenciální hostilita mezi městskými hodnostáři a beninským 
vladařem.57

55 ADEDEJI, O.: Edo Mythology.
56 AISIEN, Ekhaguosa: The Benin City Pilgrimage Stations. Benin City 2001.
57 BRADBURY, R. E.: Continuities.



Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 7/2014

113

 První městský hodnos-
tář, označovaný titulem iyase, 
byl v mocenské struktuře nejvý-
še postavený a také nejvlivnější. 
Zosobňoval vůdce a mluvčího 
městských hodnostářů, což mu 
umožňovalo zaujímat vůči be-
ninskému vladaři alternativní 
nebo dokonce kontroverzní po-
litické postoje. Až do 18. století 
iyase působil také jako velitel 
beninské armády. O tento sta-
tus jej ale připravil oba Akenzua 
I (1713–1740), který převedl tuto 
funkci na hodnostáře ezomo, 
který patřil do vládní instituce 
nastolitelé vládce. Iyase vystu-
poval jako hlavní hodnostář lidu 
stojící proti moci a nadvládě pa-
láce. Z tohoto hlediska plnil vý-
znamnou funkci při udržování 
rovnováhy mezi beninským vla-
dařem (oba) a jeho palácovými 
hodnostáři (eghaevbo n´ogbe) 
na straně jedné a městskými hod-
nostáři (eghaevbo n´ore) na stra-
ně druhé.58 

 Významnou roli mezi 
městskými hodnostáři hrál také 
Esogban, který zaujímal status 
garanta míru a harmonie a jako 
kněz lidu Edo vykonával v krá-
lovství rituální funkce. Esogban byl strážcem kolektivního ducha zesnulých předků. 
Vystupoval také jako soudce v duchovních a světských záležitostech a dohlížel na fun-
gování městských institucí. Důležité místo v mocenské struktuře měl také městský 
hodnostář ologbose, který byl zástupcem velitele armády. Vojenským velitelem byl také 
městský hodnostář imaran (ima), jenž byl z titulu své funkce často vysílán na válečné 
výpravy. Většina městských hodnostářů, ve srovnání s palácovými hodnostáři, dosáhla 
svého bohatství a mocenského vlivu nezávisle na paláci. Pod vedením iyase tato skupi-
na často oponovala nežádoucím opatřením státní rady a průběžně vykonávala dohled 
nad implementací přijatých vládních opatření a rozhodnutí.59 

58 BABATUNDE, Emmanuel D.: A Critical Study of  Bini and Yoruba Value Systems in Change: Culture, 
Religion and the Self. Lewiston 1992.

59 IGBAFE, P. A.: Benin.

 �Obr. 5. Pamětní hlava královny matky, 16. století. The 
Trustees of  the British Museum, London.
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 Výjimečný status mezi městskými hodnostáři zaujímala jako jediná žena králo-
va matka (iyoba), která vychovávala následníka trůnu a disponovala právem spoluúčasti 
na rozhodování ve vládních záležitostech.60 Byla politickým a duchovním ochráncem 
beninského vladaře. O jejím specifickém postavení svědčí i skutečnost, že se její palác 
nacházel mimo území královského paláce. Po její smrti nechal oba vytvořit její bronzo-
vou hlavu (uhunmwun idia), jež byla umístěna na oltáři v jejím paláci. Hlava královny, 
odlitá do kovu, byla obvykle ztvárněna s vysokým korálovým límcem pod bradou a kó-
nickým, dopředu směřujícím vysokým účesem, pokrytým síťkou z korálů jako součásti 
královských insignií.61 

 Vedle starších městských úředníků byli součástí správní struktury Beninu také 
mladší městští úředníci (ibiwe n´ekhua). Těm vstup mezi městské úředníky umožnilo 
jejich předcházející členství ve společnosti ekaiwe, již tvořili zejména potomci sester 
beninského vladaře. Z této společnosti beninský oba jmenoval členy mladších měst-
ských hodnostářů, jež zde poté zastávali vojenské a obřadní funkce. Královy sestry se 
zpravidla vdávaly za městské hodnostáře. Jejich potomci se pak stali členy společnos-
ti ekaiwe a mladších městských hodnostářů. Jednalo se o typ rodové kontinuity, kte-
rá umožňovala specifické skupině získat městské hodnosti. Rozhodující slovo v tom, 
kdo se mladším městským hodnostářem stane a kdo nikoliv, měl ve svých rukou oba. 
Ten na jedné straně uděloval tento titul svým přívržencům z  řad královského paláce, 
na straně druhé ale jej poskytoval i ekonomicky nezávislým mužům, kteří své bohatství 
získali prostřednictvím obchodu, zemědělství, provozováním živnosti nebo ve válce. 
V králově zájmu bylo poskytnout mocenský status schopným lidem a současně si je 
udělením titulu zavázat a učinit z nich tak své spojence. Městští hodnostáři, v jejichž 
čele stál mocný iyase, totiž někdy při strategických státních jednáních vstupovali s be-
ninským vladařem do konfliktu. Proto bylo v zájmu krále uvést mezi ně mladé oddané 
muže, kteří dosud nebyli do politických intrik proti němu zapojeni.62   

Palácoví hodnostáři (eghaevbo n´ogbe)

Vedle městských hodnostářů zajišťovali fungování beninské říše palácoví hod-
nostáři. Jednalo se o významnou správní instituci, jež byla rozdělena do tří společností 
(otu) − iwebo, iweguae a ibiwe. Jejich základní funkcí bylo zajistit efektivní chod krá-
lovského dvora. Předmětem zájmu všech tří společností byly palácové výnosy, výdaje 
a obchody. Tyto společnosti také představovaly zprostředkující článek mezi beninským 
vladařem a cechy, z jejichž darů ekonomicky profitovaly. Přístup do obytné části každé 
společnosti byl vyhrazen pouze pro její zasvěcené příslušníky. Výjimkou byl dvůr spo-
lečnosti iwebo, jenž sloužil jako veřejné fórum pro společná jednání hodnostářů všech 
tří společností. Ve všech místnostech paláce se bez omezení mohl volně pohybovat 
pouze oba. Proto každá společnost ve  svých prostorách vybudovala pro beninského 

60 KANDERT, Josef: Afrika. Praha 1984.
61 KAPLAN, Flora E.S. (Ed.): Queens, Queen Mothers, Priestesses and Power: Cases Studies in African Gen-

der. New York 1997.
62 ORONSAYE, Daniel Nabuleleorogie: The History of  the Ancient Benin Kingdom and Empire. Benin 

City 1995.
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vladaře trůn, kde beninský vladař zasedal při osobním jednání s hodnostáři v otázkách 
řízení paláce nebo veřejné politiky. K povinnostem všech tří palácových společností to-
tiž patřilo s králem pravidelně konzultovat politické, správní a soudní záležitostí spjaté 
s fungováním beninského dvora.63 

 Příslušníci společnosti iwebo žili v blízkosti královského paláce a odpovídali 
za královský oděv, trůn, korunovační klenoty a soudní dvůr. Pečovali také o vladařův 
šatník, starali se o jeho oděvy vyrobené z korálů, boty, haleny, pokrývky hlavy, meče 
a královské insignie. Jednalo se především o chlapce a mladé muže, kteří vladaři oddaně 
sloužili až do doby své dospělosti. Dva starší členové této společnosti, užívající tituly 
uwangue a eribo, zastávali ve státní správě velmi významné místo. Uwangue, který byl 
vůdcem a mluvčím společnosti, například v případě smrti beninského krále zastupoval 
nového vladaře před jeho uvedením do královské funkce. Uwangue a eribo také regulo-
vali tržní ceny a dohlíželi na clo placené zahraničními obchodníky. Současně vedli soud 
a urovnávali ekonomické spory v oblasti financí a obchodu, zejména obchodní trans-
akce, které probíhaly mezi Binijci a Evropany. Příslušníci společnosti iweguae, v jejímž 
čele stál esere, plnili funkci sloužících v královském paláci, kde pečovali o obu. Jednalo 
se o personál obsluhující obu. V období hrozícího vojenského nebezpečí zastávali čle-
nové iweguae také roli špehů a vyzvědačů. Úkolem třetí palácové společnosti, označo-
vané jako ibiwe, bylo pečovat o vladařovy ženy a děti. Vůdce společnosti nazývaný ine 
byl odpovědný za stravování princů, zatímco nositel titulu osodin disponoval soudní 
pravomocí nad všemi záležitostmi králových žen. Tato palácová společnost institucio-
nálně zahrnovala i některé kněží a pěstitele králova dobytka.64

 Největší mocenský vliv měli starší palácoví hodnostáři, jmenovitě nositelé titu-
lů eribo, esere, obazelu, ine, obazuaye a osodin. Smrt staršího hodnostáře neznamenala 
automatické povýšení potenciálních čekatelů a zájemců o daný titul. Získání uvolněné-
ho titulu od uchazeče vyžadovalo prokázání výjimečných schopností v konkurenčním 
boji s jinými adepty na danou funkci. Získaný titul ale byl velmi dobrou investicí a pro-
středkem k získání bohatství. Synové králových vazalů a významných hodnostářů měli 
v boji o titul větší šance, nežli méně urození muži, kteří také aspirovali na přijetí mezi 
palácové hodnostáře nebo usilovali o povýšení v rámci palácové institucionální struktu-
ry. Všechny nedědičné tituly byly přidělovány na rozkaz beninského vladaře, zpravidla 
po smrti nositele titulu nebo v případě povýšení jejich předchozího držitele. Nový drži-
tel zaplatil poplatky obovi a eghaevbo a formálně byl uveden do funkce v přítomnosti 
krále.65

 Bohatství a rodinná tradice vytvářely specifický typ dědičné aristokracie, jejíž 
administrativní moc a politické schopnosti byly dále genealogicky předávány. Synové 
starších palácových hodnostářů se obvykle stali členy jedné ze tří palácových společ-
ností. Způsob jejich rozdělení nebyl striktní, ačkoliv většinou prvorozený syn, a někdy 
i druhorozený mužský potomek, setrvali u otcovy společnosti. Ostatní bratři byli poté 
přiděleni do dalších palácových společností. Pokud syn vstoupil do otcovy společnosti, 
neznamenalo to, že zůstane jejím členem trvale. V rámci povýšení a mocenského vze-

63 EGHAREVBA, Jacob U.: The Benin Laws and Customs. Port Harcourt 1946.
64 EGHAREVBA, Jacob U.: The Benin Laws and Customs. Port Harcourt 1946.
65 EDEBIRI, David U.: Benin Historical Essays. Benin City 2003.
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stupu bylo možné přecházet z jedné společnosti do druhé. Výjimku v tomto pohybu 
představovali příslušníci společnosti iweguae, kterým bylo odepřeno stát se členy spo-
lečností iwebo nebo ibiwe.66 Důvodem tohoto omezení bylo, že na společnost iweguae 
se vztahovala mlčenlivost ve věci vladařova soukromého života. Ačkoliv většina mužů 
setrvala po celé období své kariéry pouze v jedné palácové společnosti, existovala také 
řada hodnostářů, kteří v průběhu svého života získali tituly v různých palácových spo-
lečnostech a vládních strukturách. Mobilitně otevřené palácové společnosti a nedědič-
ný status palácových titulů a úřadů byly příčinou toho, že žádná ze tří společností 
nepředstavovala typickou rodovou skupinou. Jednota beninské společnosti byla zalo-
žena na zájmu členů všech společností udržet si své tituly a výsady. Konkurence mezi 
společnostmi existovala, ale byla limitována nutností vystupovat jednotně při jedná-
ní s městskými hodnostáři a nastoliteli vládce a přísným oddělením administrativních 
kompetencí. Úředníci palácových společností byli vysíláni do vesnic, kde plnili celou 
řadu důležitých státních úkolů. Například organizačně zajišťovali výběr daní, vyšetřo-
vali stížnosti a žádosti místních obyvatel a reprezentovali beninského vladaře v prů-
běhu vesnických obřadů a slavností. Úředníci usilovali o získání oficiálního pověření 
k těmto cestám, neboť účast na nich byla spojena s odměnou. Svůj pobyt ve vesnicích 
také využívali k navázání nových obchodních kontaktů, uzavírání výhodných sňatků, 
zapůjčení hospodářských zvířat nebo zapojení vlastních poddaných do místní zeměděl-
ské produkce.  

Všechny tři společnosti tvořící instituci palácových hodnostářů přijímaly 
do svých řad také mladé muže ze sociálně nízkých vrstev. Ti přicházeli do hlavního 
města z mnoha různých vesnic, aby se stali součástí palácové struktury a byli uve-
deni do cechu. Vstup do paláce byl prvním krokem k získání titulu v palácové nebo 
městské správní struktuře. Jejich šance ale nebyly velké, neboť soutěžili o povýšení se 
syny a vnuky hodnostářů. Přesto se některým výjimečně schopným jedincům podařilo 
dosáhnout vysokého úřadu. Mnoho z nich ale neuspělo a vracelo zpět do vesnic k ze-
mědělskému životu. 

Vesnice tvořilo mnoho patrilineárních skupin různého původu. Každá vesnice 
zahrnovala členy všech palácových skupin. Nominální členství ale neumožňovalo pří-
stup do obytných prostor palácových společností, neopravňovalo hlasovat při jednání 
společnosti a neposkytovalo právo na podíl z výnosů. Primární funkcí nominálního 
členství v některé z palácových společností bylo poskytnout každému jedinci pocit 
osobní identifikace s centrální institucí státu a podporovat exploatační politický systém. 
Pokud muž pocházející z vesnice ve svých politických aspiracích uspěl a stal se starším 
členem některé z palácových společností, byl automaticky nominován na stařešinu své 
vesnice. 

Mnozí mladí muži z království byli přijati jako sluhové (ibierugha). Uchazeč 
o tuto funkci strávil počáteční období trvající sedm dní v obytné části společnosti, 
během něhož zaplatil poplatky hodnostářům, složil přísahu oddanosti a mlčenlivosti 
a přijal pokyny ke službě. Ta variovala od plnění úkolů pro palácovou společnost jako 
celek, přes působení na pozici osobního sluhy konkrétních hodnostářů až po služební 

66 OBI, Cyril: Leadership in Local Communities in Historical Perspective: Pre-colonial and Colonial Nigeria. 
Lagos 2002.



Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 7/2014

117

práce prováděné při doprovodu beninského krále. V průběhu své kariéry mohl být 
sluha povýšen na staršího (odion/odafen), anebo následně získat nejvyšší funkci posla 
(uko).67 

Palácové společnosti a řemeslné cechy

Palácové společnosti byly spojeny s řemeslnými cechy, které zajišťovaly nesmír-
ně široké spektrum činností nezbytných pro chod královského paláce. Důležitou funkcí 
palácových společností totiž bylo, že fungovaly jako instituce pro školení personálu 
ve specifických službách. Založení cechů ve městě Benin sloužilo k integraci a efek-
tivnímu řízení řemeslníků, původně neorganizovaně rozptýlených po celé zemi. Cechy 
na základě vladařova souhlasu nebo pověření vyráběly široké spektrum kvalitních ar-
tefaktů, z nichž značná část zůstávala v majetku paláce. Na výrobu dohlíželi členové 
palácové společnosti. Cechy ale měly ve svých rukou monopol nad výrobou a službami. 
Řemeslníkům ovšem nebyl vyplácen běžný plat, ale byli odměňováni v naturáliích, jako 
jsou například potraviny. V případě, že se některý mladý člen cechu oženil, pomáhalo 
mu překonat existenční nesnáze jak jeho společenství, tak dodatečná králova podpora, 
jejímž prostřednictvím si mohl vybudovat dům, otevřít vlastní dílnu nebo získat příděl 
zemědělské půdy. Tradiční výrobní technologie a s nimi související specifické doved-
nosti byly před veřejností chráněny, neboť se na ně vztahovalo pravidlo mlčenlivosti. 

K palácové společnosti iwebo bylo přidruženo 21 cechů. Mezi nejvýznamněj-
ší patřili slévači bronzu (igun eronmwon), kováři (igun ematon), řezbáři tvořící svá 
díla ze slonoviny a dřeva (igbesanmwan), výrobci korálků (enisen), tkalci (owina n´ido) 
a tvůrci kožených artefaktů, jako jsou vějíře, krabičky nebo truhličky (isekpokin). Velmi 
vážené byly ale také cechy sdružující lovce leopardů (iviekpen), královské bubeníky 
a tanečníky (ogbelaka), štítonoše (ogbesasa), lučištníky (iwifenmwen), obřadní poprav-
čí (odionmwan), astrology (iwoki), vysoce postavené kněze (ivbiosa/ivbiosuan) nebo 
dokonce výrobce jedu na luk a šípy (iwifenmwen).68

K palácové společnosti iweguae bylo přidruženo 15 cechů. Významný byl cech 
osobních strážců vládce (isienmwenro), jehož členové používali svou fyzickou zdatnost 
a duchovní sílu k ochraně beninského krále v průběhu rituálů a slavnostních vystoupení 
na veřejnosti. O vznik tohoto cechu se zasloužil beninský oba Ewuare, který také zalo-
žil cech eben, jehož členové uchovávali posvátné tělo vladaře během královského po-
hřbu. Lékaři a šamani byli seskupeni do cechů ebo a ewaise. Příslušníci cechu ahorhan 
očišťovali zemi v případě porušení beninských zvyků. Cech efa zahrnoval kněze posvě-
cující královský palác. A členové cechu amufi byli lovci orlů i akrobatickými tanečníky.

K palácové společnosti ibiwe bylo přidruženo šest cechů. Jejich primární funkcí 
bylo řízení královského harému a péče o vladařovy ženy a děti. Proto například přísluš-
níci cechu ibieriye sloužili vladařovým manželkám a pomáhali jim v domácnosti, za-
tímco členové cechu ivbiemezi pečovali o jejich zdraví a vhodnými bylinami zvyšovali 
jejich plodnost. Zajímavou historii i funkci měl cech iwoki, na jehož vzniku má svůj 

67 IGBAFE, P. A.: Benin.
68 AGBONTAEN, Konunre Adetokunbo: Benin Craft Guilds in Time Perspective: A Study of  Origins, 

Development and Change. Master‘s thesis. Benin City 1983.
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podíl oba Esigie. Ten svou autoritou podpořil zakladatele cechu, jimiž byli dva Portu-
galci − Uti a Ava. Tito ozbrojení cizinci údajně často stáli po králově boku a chránili 
jej. Příslušníci cechu iwoki se zabývali neobvyklými nebeskými úkazy, jako jsou zatmění 
nebeských těles, fáze měsíce nebo průlet komety. Kromě toho ale pečovali o zbraně 
a děla.69 

OD BRITSKÉ KOLONIÁLNÍ NADVLÁDY  
KE VZNIKU SVOBODNÉ NIGÉRIE

Období existence svobodného nezávislého státu a destrukci tradičního poli-
tického systému říše Benin ukončila v roce 1897 britská invaze. Velká Británie poté, 
co vyplenila město Benin a získala vojenskou kontrolu nad územím království, začala 
ihned aktivně ovlivňovat politický, sociální a ekonomický vývoj této země. Následující 
osudy Beninu je možné z tohoto hlediska rozdělit na dvě vývojová období. První ob-
dobí představuje dobu relativního bezvládí pod britskou kuratelou. Druhé období je 
dobou obnovy beninského království v kontextu koloniální a poté územně a politicky 
nezávislé Nigérie. 

Období relativního bezvládí v letech 1897 až 1914

Vládce beninské říše oba Ovonramwen (1888–1914) společně se svými hod-
nostáři, manželkami a částí obyvatel hlavního města uprchl z Beninu dříve, nežli 
do něj vstoupila britská invazní armáda. Ovonramwen se skrýval po dobu šesti měsí-
ců. Do města Benin se vrátil s bílou vlajkou dne 5. srpna 1897 v čele průvodu svých 
manželek, hodnostářů a davu neozbrojeného lidu. „Byl podpírán obvyklým způsobem dvěma 
vybranými muži, kteří jej drželi každý za jednu paži.“70 Dne 1. září 1897 s ním proběhl soud, 
jehož cílem bylo zjistit, zdali zničení britské expedice Jamese Phillipse v Ugbine pro-
běhlo na základě králova rozkazu nebo z rozhodnutí jeho vojenských hodnostářů. Oba 
Ovonramwen jakýkoliv podíl na tomto masakru odmítl tvrzením, že nevydal žádný pří-
kaz k zabití „bílého muže“. O dva dny později britský konzul Ralph Moor (1860–1909) 
uzavřel soudní řízení a odsoudil k smrti několik královských hodnostářů. Oba Ovonra-
mwen sice prokázal svoji nevinu, al e podle Moorova mínění nemohl nadále setrvat 
v čele vlády, dokud neprokáže schopnost řídit království v nových podmínkách. Proto 
se rozhodl beninského obu poslat na roční cestu, v jejímž průběhu měl navštívit Cala-
bar, Lagos a další jorubské země pod britskou správou. Zde se měl seznámit s novým 
způsobem řízení vlády a fungování politického systému. Oba Ovonramwen s tímto ná-
vrhem nesouhlasil. Dne 9. září se oba na schůzku s Moorem již nedostavil a pokusil se 
o neúspěšný útěk. Z tohoto důvodu byl deportován do Calabaru a návrat do Beninu mu 

69 GORE, Charles: Art, Performance and Ritual in Benin City. Edinburgh 2007.
70 ROTH, Henry Ling: Great Benin: Its Customs, Art and Horrors. London 1968.
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již nikdy nebyl umožněn.71 
Královy rozporuplné po-
city, které při odchodu 
do exilu prožíval, ilustrují 
jeho vlastní slova: „Sbohem 
nemilosrdný a krutý Benine, 
sbohem.“72 Do Calabaru 
byl deportován společně 
se svými ženami a dětmi 
zaoceánským parníkem 
Ivy. Na palubě lodi jej 
vyfotografoval nigerijský 
fotograf  Jonathan Ada-
gogo Green (1873–1905) 
během kotvení na řece 
Bonny. Snímky byly v tém-
že roce publikovány v no-
vinách London Illustrated 
News. Populární se stala 
zejména fotografie, na níž 
je zachycen oba Ovonra-
mwen sedící na proutěné 
židli, obklopen třemi afric-
kými vojáky v uniformě. 
Oba je oděn do dlouhého 
šatu a jeho důstojná pozice 
evokuje jeho vladařský sta-
tus. Ovšem jeho hlava bez 
královské koruny a svá-
zané kotníky prozrazují, 
že se jedná o porobeného 
zajatce.73 

Odstranění vlada-
ře z politického systému 
znemožnilo Britům využít 
potenciál tradičního beninského vládního systému. Moor se přesto domníval, že se mu 
podaří nastolit takový způsob vlády, který umožní získat důvěru domorodého obyva-
telstva, otevřít zemi volnému obchodu a posílit její ekonomický růst.74 Protože původní 
forma vlády, která souvisela se statusem a mocí beninského vladaře, byla nenávratně 

71 BRADBURY, R. E.: Continuities.
72 EGHAREVBA, J. U.: A Short, s. 59.
73 PŮTOVÁ, Barbora. Vizuální reprezentace království Benin a jeho vládce: od období britské koloniální vlády 

až po současnost. Národopisná revue 24, 2014, č. 1, s. 32−45.
74 AFIGBO, Adiele: Sir Ralph Moor and the Economic Development of  Southern Nigeria, 1896−1903. 

Journal of  the Historical Society of  Nigeria 5, 1970, č. 3, s. 396–421.

 �Obr. 6. Oba Ovonramwen usazený na proutěné židli v obklo-
pení tří afrických vojáků v uniformě, Jonathan Adagogo Green, 
1897. The Trustees of  the British Museum, London.
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destruována, Britové začali uměle vytvářet vyšší správní funkce, které udělovali benin-
ským hodnostářům, ochotným s nimi spolupracovat. Tradiční systém palácové organi-
zace přestal fungovat. Hodnostáři byli nuceni se školit v „umění vládnout“ a poté jim 
byly podle míry jejich loajality přidělovány administrativní pozice. Tituly, které hodnos-
tářům udělil beninský oba, průběžně zanikaly společně se smrtí jejich nositelů, neboť 
nebyly již kontinuálně předávány. Také tradiční beninské rituály, které byly významnou 
součástí palácové kultury, přestaly být praktikovány.

První správci země doslova improvizovali, když se pokoušeli využít jako nástro-
je vlády disfunkční pozůstatky původního královského zřízení. Snaha získat správní 
kontrolu a vybudovat novou efektivní mocenskou strukturu, byla ze strany Britů spo-
jena s politickou manipulací, hrozbami i využíváním přímých mocenských prostředků. 
Britové si ale byli vědomi toho, že správa země nebude možná, když na ní nebudou 
kooperovat beninští hodnostáři.

Hlavním institucionálním nástrojem umožňujícím ovládat zemi se stala Do-
morodá rada hodnostářů, jejíž členové spravovali různá území na teritoriu původního 
beninského království. Výběr členů Domorodé rady ale měli ve svých rukou Britové. 
Hodnostáři „byli jmenováni podle toho, zdali vykazovali ochotu sloužit vítězným a vládnoucím 
britským úředníkům“.75 Domorodá rada hodnostářů byla ustavena již na sklonku roku 
1897. Jejím vznikem se Benin stal „zemí bílého muže. Je zde pouze jeden král, a to bílý.“76 Do-
morodou radu tvořilo 13 hodnostářů, kteří nebyli organizováni na principu hierarchie 
ani odlišných hodností. To ve svých důsledcích způsobovalo problémy s přerozděle-
ním a uplatňováním správní moci. Nové politické uspořádání výrazně komplikovala 
absence panovníka, jenž představoval politickou, ekonomickou a duchovní hlavu v pů-
vodním království. Domorodá rada hodnostářů sice při správě země zastávala a plnila 
soudní a legislativní funkce, ale její kontrolu měli ve svých rukou britští političtí úřední-
ci, zodpovědní za administrativní rozhodnutí. Nová vláda představovala centralizova-
nou moc, která byla vybudována na naprosto odlišných principech distribuce autority 
a moci nežli byl původní politický systém beninského království. V Domorodé radě 
hodnostářů hrál významnou roli obaseki Agho (kolem 1850−1920), za všech okolností 
prosazující především svoji osobní autoritu a politickou moc.77

V tomto období byl ekonomický rozvoj země podporován zavedením kovové 
měny, posílením obchodu s kaučukem a rozšiřováním kaučukových plantáží.78 Na oži-
vení hospodářského trhu mělo vliv zapojení obyvatel země do volného obchodu s pal-
movými ořechy. Beninští hodnostáři začali ve stále větší míře hospodářsky podnikat 
a zakládali svoje vlastní soukromé kaučukovníkové plantáže. Součástí nové ekonomic-
ké politiky byla i podpora intenzivního bavlnářství. Hodnostáři, kteří se do produkce 
bavlny zapojili, její pěstování buď osobně řídili a kontrolovali, nebo ji organizovali pro-
střednictvím náčelníků jim poddaných vesnic.79 Snaha hodnostářů dosahovat i za cenu 

75 IGBAFE, Philip Aigbona: Obaseki of  Benin. London 1972, předmluva.
76 IGBAFE, Philip Aigbona: Benin Under British Administration: The Impact of  Colonial Rule on An 
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77 IGBAFE, P. A.: Obaseki.
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1966.
79 IGBAFE, P. A.: Benin.
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útlaku stále větších hospodářských výnosů a finančních zisků ale vyvolala v letech 1909 
až 1914 vzpouru v Urhonigbe, při níž byli hodnostáři obviněni z vyděračství, otrokář-
ství a útisku.80

Domorodá rada hodnostářů se potýkala s řadou politických problémů, například 
při sjednocování jižní a severní části Nigérie do jednoho protektorátního území.81 Její 
postavení také komplikovala skutečnost, že se jednalo o vládu, s níž se lid nedokázal 
identifikovat. Hodnostáři byli podřízeni britské nadvládě, která destabilizovala jejich 
bývalý status i tradiční hodnoty beninské kultury. Domorodá rada hodnostářů sice 
do jisté míry nahradila osobnost beninského vladaře, ale nedisponovala jeho mocenský-
mi pravomocemi a nevykonávala jeho tradiční rituální povinnosti, které symbolizovaly 
svébytné hodnoty beninské kultury. Absence osobnosti vladaře vytvořila v beninském 
politickém systému vakuum, v jehož důsledku nastal pokles sociální kontroly a růstu 
anomie. Hodnostáři sice disponovali značnou mocí v komunikaci mezi správním cen-
trem a vesnicemi, ale bylo to na úkor jejich popularity mezi prostým lidem. Svůj podíl 
na negativním posuzování správní činnosti Domorodé rady hodnostářů měla četná 
obvinění z jejich korupce, nelegitimního vymáhání tributu nebo násilných únosů žen 
z území, která byla pod jejich kontrolou. Tyto skutečnosti společně se snahou Britů 
zefektivnit fungování politického systému na beninském území nakonec vyústily v ob-
novení beninského království, v jehož čele stanul nový beninský vladař – oba Eweka 
II. (1914–1933).82 

Období obnovení Beninského království  
jako součásti rodící se Nigérie

V roce 1914 Britové umožnili restaurování beninského království, v jehož čele 
opět stanul domorodý panovník honosící se tradičním titulem oba. Politická moc no-
vého beninského panovníka a jeho hodnostářů ovšem byla ve srovnání se statusem, 
který zaujímali v politickém systému bývalého království, výrazně omezena. Obnovení 
království sice zahrnovalo obnovení autority a práv panovníka nad zemí jeho předků, 
ovšem tyto pravomoci se již nacházely v rukou britského království. Beninský oba ale 
mohl nezávisle na britské koloniální správě vybírat na území svého království daně, 
jmenovat hodnostáře a zajišťovat fungování legislativního systému. Politický systém 
obnoveného beninského království tak představoval typ správy, která zahrnovala jak 
tradiční, tak nové formy vlády. 

Nový beninský oba Eweka II., přezdívaný Lví srdce, byl korunován v červenci 
roku 1914. Jeho otcem byl poslední beninský král Ovonramwen, který byl nucen z roz-
hodnutí Britů prožít zbytek svého života v exilu. Eweka II. se na beninské politické 
scéně uplatnil již v roce 1900, kdy se stal oblastním hodnostářem a následně obdržel 

80 IGBAFE, Philip Aigbona: The Nemesis of  Power: Agho Obaseki and Benin Politics, 1897−1956. Yaba 
1991.
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82 EKEH, Peter P.: History of  the Urhobo People of  Niger Delta. Buffalo 2007.
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titul edaiken. V roce 1915, krátce po svém nástupu na královský trůn, zrušil ve své zemi 
otroctví, což mu vyneslo označení „oba otroků“. Oba Eweka II. reorganizoval vládu 
hodnostářů, revitalizoval palácovou společnost a znovu uvedl v život tradiční systém 
obřadních vztahů mezi vladařem a jeho hodnostáři. Významnou součástí života na krá-
lovském dvoře se tak opět staly tradiční rituály. Obnovena byla i instituce královského 
harému, i když společnost ibiwe již nesměla ženy provdávat proti jejich vůli. Oba a jeho 
zástupce iyase, který zastával funkci králova poradce, stáli v čele Domorodé rady, kte-
rou tvořili hlavní hodnostáři, hodnostáři čtvrtí, oblastní hodnostáři a domorodý soudní 
dvůr. Město Benin bylo rozděleno do městských čtvrtí, jejichž správu zajišťovali hod-
nostáři čtvrtí. Jejich úkolem bylo zabezpečení pořádku v hlavním městě, výběr daní 
nebo kontrola dodržování hygienických opatření. Přední pozici ve správním systému 
země zastávali oblastní hodnostáři, s nimiž ale oba Eweka II. vedl v letech 1914 až 1929 
nepřetržitý zápas, jehož cílem bylo učinit z nich nezištné reprezentanty dobře fungující 
územní správy. Příjmy do královské pokladny plynuly především z daní, pronájmů, 
příjmů z kaučukovníků, trhových poplatků a poplatků za dřevo.83

V období obnoveného beninského království byla jedním ze zdrojů politické ne-
stability mocenská rivalita mezi statusem, který zaujímal oba a iyase. Funkci iyase, který 
byl po vladaři druhým nejvlivnějším mužem v politické struktuře království, zastával 
velmi vlivný politik obaseki Agho, požívající ve funkci předsedy státní rady značné 
důvěry a podpory britského správce země Jamese Watta.84 V roce 1918 Agho výrazně 
oslabil status a vliv beninského vladaře a vyvolal vládní krizi. Ve vzniklém sporu ale 
sehrála zvláštní úlohu epidemie chřipky, která vypukla v témže roce a měla na svědomí 
mnoho lidských životů.  Binijci tak uvěřili, že tato úmrtí souvisí s pochybením ve vzta-
hu k tradičním rituálům. Oba této situace využil a za viníka označil iyase, jenž se odmítl 
rituálů účastnit, protože konvertoval ke křesťanství. Jeho neúčast navíc byla interpre-
tována jako spiknutí neloajálních hodnostářů proti beninskému vládci. V červenci roku 
1920 politicky neklidná situace kumulovala. Hodnostáři, kteří podali na vládu stížnost, 
žádali odstoupení iyase z Domorodé rady a požadovali odstranění správního systému 
oblastních hodnostářů. Požadované reformy ale proběhly až poté, co iyase Agho v roce 
1920 zemřel a britského správce Jamese Watta nahradil britský antropolog P. Amaury 
Talbot (1877−1945), známý svým zájmem o africké kmeny v oblasti delty řeky Niger.85 
Prostřednictvím nových reforem oba Eweka II. posílil svůj královský status a faktickou 
rozhodovací politickou moc. Reorganizace politického systému v roce 1920 také při-
spěla ke snížení sporů mezi beninským králem a oblastními hodnostáři, jejichž politický 
vliv na jimi kontrolovaných územích se postupně snižoval. 

 Moderní dějiny beninského království souvisí s nástupem nového beninského 
vladaře, jímž se v roce 1933 stal oba Akenzua II. (1933–1978). Ten již před svým nástu-
pem na královský trůn působil v Domorodé radě hodnostářů a získal cenné politické 
zkušenosti ve funkci oblastního hodnostáře nebo jako člen společnosti iwebo. Oba 
Akenzua II. se snažil posílit tradiční duchovní hodnoty beninské kultury, a proto při 
provádění královských obřadních rituálů kladl důraz na jejich estetickou působivost 

83 BRADBURY, R. E.: Continuities.
84 IGBAFE, P. A.: Obaseki. 
85 IGBAFE, P. A.: Benin.
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a náboženskou okázalost. Na základě jeho rozhodnutí byl rozpuštěn královský harém 
a snížen počet palácových sluhů. 

 V souladu s osvědčenou diplomatickou taktikou předchozích beninských králů 
ustanovil nové tituly pro mladé a vzdělané muže, jež doporučoval na úřední a soudní 
pozice nebo do místní správy. V zemi postupně vznikala vrstva místní inteligence, která 
měla na základě svého vzdělání přístup k západní vědě a politické ideologii. Zrodila se 
také nová ekonomická elita producentů kaučuku, dřeva a dalších obchodních komo-
dit. Ve 30. letech 20. století byly zrušeny instituce oblastních hodnostářů a hodnostá-
řů čtvrtí. Jejich představitelé ale i nadále zůstali v úřadu a dostávali vyšší příjem. Ten 
však nemohl vykompenzovat ztracenou politickou prestiž a ekonomické výhody. Pád 
hodnostářů a nárůst vlivu beninského vládce na fungování místního politického sys-
tému výstižně ilustruje komentář britského viceguvernéra: „Je zde loutková vláda tvořená 
hodnostáři nevalného majetku, kteří byli do funkcí náčelníků jmenováni pouze na základě blízkého 
vztahu k obovi a jejich služeb.“86 Beninský oba v tomto období také začal výrazně zasaho-
vat do fungování ekonomického systému například tím, že omezil živelný růst nových 
plantáží na beninském území a jejich vznik podmínil svým schválením.    

 Politický boj mezi beninským králem a druhým mužem říše, jímž byl iyase, se 
znovu vyostřil v roce 1947, kdy se oba Akenzua II pokusil tento titul zrušit. Jeho pokus 
ale skončil neúspěchem. Navíc v této době začaly vznikat na beninském vladaři nezá-
vislé instituce, jakou byl například administrativní výbor. Útoky na vladaře podněcovala 
také tajná společnost Ogboni, která programově zpochybňovala jeho moc a autoritu. 
Na obovu obranu se ale na začátku 50. let 20. století postavily dvě nové organizace − 
Aruosa a Otu-Edo, které naopak status beninského vládce podporovaly. V nových vol-
bách se úspěšně prosadili zejména členové Otu-Edo, kteří se zasloužili se o obnovení 
mocenské pozice beninského vládce a zahájení konstruktivní národní politiky. V roce 
1955 se oba Akenzua II. stal ministrem (bez ministerského úřadu) v Západní oblastní 
vládě. V roce 1956 se již oba Akenzua II. od Otu-Adolo distancoval, neboť její členové 
vyjadřovali vůči této instituci stále vetší nepřátelství.87 V témže roce ale zvýšila meziná-
rodní prestiž beninského království britská královna Alžběta II., která společně se svým 
manželem tuto zemi osobně navštívila.

 Nová etapa v dějinách beninského království byla zahájena dne 1. října roku 
1960, kdy proběhlo vyhlášení nezávislosti Nigérie. Vznik samostatného, ale etnicky, 
kulturně, jazykově i kmenově diferenciovaného státního útvaru postavil beninského 
vládce i jeho hodnostáře do zcela nové situace. V kontextu širšího nigerijského po-
litického systému beninští politici svého krále podporovali, aby jeho prostřednictvím 
posílili zájmy svých politických stran.

 V současné době stojí v čele beninského království v pořadí již historicky 
osmatřicátý oba. Je jím beninský král Erediauwa (1979−současnost), který své právnic-
ké vzdělání získal na Kings College v Cambridge. Tento vladař si uvědomil, jak důležité 
je bránit kulturní dědictví své země před globalizací a akulturačním tlakem západní 

86 BRADBURY, R. E.: Continuities, s. 238.
87 SKLAR, Richard L.: Nigerian Political Parties: Power in an Emergent African Nation. Princeton 1963.



POLITIKA A MOC V KRÁLOVSTVÍ BENIN.

124

HISTORICKÁ PERSPEKTIVA

technické civilizace. Proto usiluje nejenom o ochranu materiálního a duchovního odka-
zu svých předků, ale také o revitalizaci tradiční beninské kultury.88 

ZÁVĚR

Tato studie byla věnována vývojovým proměnám afrického království Benin 
v kontextu fungování jeho politických systémů.  První vývojová fáze království Benin, 
označovaná jako dynastické období Ogiso (kolem 900 – kolem 1170), představovala 
dobu, v níž byly položeny základy politického systému říše. V průběhu následné vývo-
jové fáze, označované jako dynastické období Oba (kolem 1200–1897), dochází v 15. 
až 17. století k rozkvětu beninského království, které v té době představovalo jedno 
z předních nativních afrických kulturních center. V období Oba nastaly první kontakty 
Evropanů s královstvím Benin. Do země pronikali jak evropští misionáři, tak obchod-
níci, jež zde podnítili rozsáhlý obchod s černými otroky. V průběhu vlády dynastie Oba 
se zformovala účinná struktura beninského politického systému. Na vrcholu hierarchie 
státní administrativní struktury se nacházel vládce oba. Základ politického systému ale 
tvořily tři různé skupiny hodnostářů − nastolitelé vládce (uzama nihinron), městští 
hodnostáři (eghaevbo n´ore) a palácoví hodnostáři (eghaevbo n´ogbe). Vedle správy 
beninského království, kterou zajišťoval královský úřad, paralelně fungoval systém ve-
řejné správy. Třetí vývojová fáze království Benin souvisí s britskou invazí v roce 1897 
a následnou koloniální nadvládou. Po období relativního bezvládí dochází v roce 1914 
k restaurování beninského království, v jehož čele se opět ocitl oba. Plné politické 
nezávislosti však bylo dosaženo až ve 2. polovině 20. století v rámci Nigerijské federa-
tivní republiky, kdy došlo k posílení historického odkazu království Benin a revitalizaci 
tradiční kultury. 

88 EREDIAUWA: I Remain, Sir, Your Obedient Servant. Ibadan 2004.
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Summary

Politics and Power in the Benin Empire. A Historic Perspective

Barbora Půtová – Václav Soukup

The subject of  this study is an analysis of  the structure, functions and developmental 
changes in the political system of  the Benin Empire. The study focuses on the formation and 
rise of  the Benin Empire as well as on its decline and fall and subsequent British colonial su-
premacy. Particular attention is paid to the traditional structure of  the royal political system 
based on the Benin ruler (oba) and three different groups of  chiefs − kingmakers (uzama ni-
hinron), town chiefs (eghaevbo n’ore) and palace chiefs (eghaevbo n’ogbe). The royal court is 
analysed and presented as a systematic whole integrating social, power and cultural dimension 
of  the Benin society. The aim of  the study is to describe the historic, politic and administrative 
continuity of  the Benin Empire, whose means and mechanisms have preserved, in a modified 
form, until today.

Translated by Barbora Půtová
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ERNST MÜCKUSCH VON BUCHBERG  
A GYMNAZIJNÍ MUZEUM V OPAVĚ1

(ZAMYŠLENÍ K DVOUSTÉMU VÝROČÍ ÚMRTÍ)

Pavel Šopák

Abstract:
Ernst Mückusch von Buchberg (1740–1814) was the regional hetman and gubernial coun-

cillor. The library of  Ernst Mückusch von Buchberg, which was part of  the remains list, covers a wide 
range of  interests in intellectual and performing arts of  a person who represented the power and was 
part of  the intellectual elite of  the Austrian Silesia in the beginning of  the 19th century. This milieu 
formed the Grammar school museum in Opava of  which Mückusch von Buchberg was the co-founder. 

Keywords:
Austrian Silesia, specialist library, Age of  Enlightenment, Ernst Mückusch von Buchberg

Nejstarší písemná zpráva, jíž symbolicky počíná geneze Gymnazijního 
muzea v Opavě, se vztahuje k 10. dubnu 1814. Toho dne se uskutečni-
la hudební akademie, jejíhož výtěžku se mělo použít k založení muzea. 

Jako druhé datum v pořadí vystupuje v muzejních análech 1. květen téhož roku, kdy 
byla „zapsána“ první položka do muzejních sbírek – Krünitzova encyklopedie, věno-
vaná budoucímu muzeu právě Ernstem Mückuschem von Buchberg.2 V srpnu a září 
se pokračovalo s budováním muzea tím způsobem, že byly pořízeny skříně na knihy 
a skříň na minerály. Do ní přibyla z Krnova Mückuschova privátní mineralogicko-pet-
rografická sbírka. Knihy se opatřovaly různě; vedle darů to byl nákup 27 knih z dražby 
majetku zemřelého barona Skrbenského. Představme si situaci tak, že se do konce roku 
1814 v nevyužívané gymnaziální posluchárně postupně směstnal nábytek, zaplňovaný 
předměty, zejména knihami a mineralogickými vzorky, a to v rozsahu, jenž zprvu ne-
překračoval velikost školního kabinetu nebo privátní studijní sbírky, tak jak jí rozumě-

1 Studie vznikla v rámci plnění vědecko-výzkumných aktivit projektu OP VK 2.3 „Historizace 
střední Evropy“ (CZ.1.07/2.3.00/20.0031), jehož nositelem je Slezská univerzita v Opavě.

2 Slovo zapsána je třeba brát s rezervou, protože Gymnazijní muzeum za celou dobu své existence 
(1814–1938) nedisponovalo přírůstkovými knihami v moderním smyslu slova. Pro velmi krátké 
časové intervaly existují výkazy přírůstků, např. pro léta 1855–1860.
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la tehdejší doba. K muzeu jako k instituci a veřejné službě se tato sbírka proměňovala 
postupně, obohacována o další skupiny naturfaktů i artefaktů, v dlouhém časovém in-
tervalu, takže lze prohlásit, že Gymnazijní muzeum bylo administrativně i věcně usta-
noveno v rozpětí let 1815–1820.3

Rok 1814 jako rok počátků muzea má samozřejmě svůj půvab. Podobně ro-
manticky vyznívají vzpomínky na trojici zakladatelů, oněch nadšenců pro vědy, umění 
a osvětu, kteří u zrodu muzea stanuli. Byli jimi gymnazijní profesor Faustin Ens (1782–
1858), penzionovaný hejtman Franz Carl Anton Cyprian Mückusch von Buchberg 
(1749–1837) a opavský purkmistr Johann Joseph Schößler (1761–1834). A stejně tak, 
jako je třeba zpřesňovat chronologii vzniku muzea, je nutno dalším bádáním precizovat 
sociální ukotvení muzea v okruhu sympatizantů, a to in statu nascendi, v přeneseném 
smyslu slova zakladatelů muzea či jeho tvůrců. Jimi nemuseli být zakladatelé ve smyslu 
signatářů některého ze známých úředních dokumentů, jak je tomu v případě vzpo-
menuté trojice, ale lidé, pro vznik muzea stejně důležití, ne-li dokonce důležitější díky 
svému společenskému postavení, vlivu a konexím. Proto je k trojici zakladatelských 
osobností nutné přiřadit Josefa hraběte Sedlnického (1778–1855), velkého příznivce 
muzea, který vykonával v letech jeho utváření funkci krajského hejtmana pro Opavský 
kraj. Je třeba si uvědomit, že tato funkce byla spjata s ředitelskou funkcí ve vztahu 
k opavskému gymnáziu a dále s funkcí kancléře Královské slezské zemědělské společ-
nosti, jakkoliv ta v té době byla již minulostí.

Mutatis mutandis je třeba v této trojroli viděl význam Sedlnického předchůdce 
v úřadu, o němž literatura o Gymnazijním muzeu mlčí, ač jeho význam pro vznik 
instituce byl stejně důležitý. Byl jím starší bratr Franze Mückusche – někdejší krajský 
hejtman a guberniální rada Ernst Mückusch von Buchberg.4 

3 Disponujeme hned několika daty, k nimž můžeme vztáhnout počátek opavského muzea ve smys-
lu administrativně-právním. Jsou to 4. červenec 1815 – písemná žádost o povolení Gymnazijního 
muzea adresovaná Krajskému úřadu v Opavě; 13. červenec 1815 – Krajský úřad v Opavě dopo-
ručil moravskoslezskému guberniu v Brně žádost Gymnazijního muzea k jeho povolení; 24. říjen 
1818 – vydání dekretu dvorské studijní komise o vzniku muzea; 20. listopad 1818 – vydání vy-
hlášky č. 29275 moravskoslezského gubernia v téže věci; 6. únor 1819 – sepsání nadační listiny 
muzea jako právního základu muzea; 18. leden 1820 – potvrzení nadační listiny moravskoslez-
ským guberniem; 20. březen 1820 – slavnost zahájení činnosti; 25. květen 1825 – „slavnostní otevře-
ní muzea“, což je vůbec poprvé, kdy se slovo otevření objevuje v písemných pramenech souvislosti 
s Gymnazijním muzeem a míní se tím patrně otevření veřejnosti, jelikož doposavad muzeum 
sloužilo studentům gymnázia a pedagogům školy. – Text navazuje na autorovy studie, věnované 
počátkům Gymnazijního muzea, a to ŠOPÁK, Pavel: Rok 1814 – rok počátků. Pokus o reinterpretaci 
Gymnazijního muzea v Opavě. Muzejní a vlastivědná práce 52, 2014, č. 1, s. 42-54; TÝŽ: Gymnazijní 
muzeum v Opavě a dějiny umění. ČSZM–B 63, 2014, s. 43-52; TÝŽ: Věda v muzeu. Poznámky k výměru 
pojmu vědy na příkladu Gymnazijního muzea v Opavě v 19. a v první polovině 20. Století. Revue pro historii 
a příbuzné vědy 5, 2014, č. 1, s. 16-32, zde citovány prameny a literatura k tématu. K věnování 
konvolutu 107 svazků Krünitzovy encyklopedie muzeu viz ENS, Faustin: Das Oppaland oder der 
Troppauer Kreis. Wien 1835, s. 159; ke ztotožnění tohoto daru s německou encyklopedií, věnovanou 
muzeu srov. ŠOPÁK, P.: Rok 1814…, s. 53.

4 Stručný portrét osobnosti d´ELVERT, Christian: Geschichte der k. k. mährisch-schlesische Gesellschaft 
zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur - und Landeskunde 2. Brünn 1870, s. 116-117; naposledy 
ŠOPÁK, Pavel: Ernst Mückusch von Buchberg. In: BSSSM–Supplementa, 2, Ostrava 2012, s. 92.
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Ernst se narodil 14. března 1740 jako syn Franze Urbana Mückusche von 
Buchberg a jeho choti Marie Johanny rozené von Falkenhayn.5 Jako rodiště se uvádí 
Dolní Červená Voda; rodná matrika, jež by tuto skutečnost ověřila, se ovšem nedocho-
vala. Mückuschové vlastnili od 17. století statek Černá Voda se zámkem a v nedaleké 
Dolní Červené Vodě, tvořící dnes součást Staré Červené Vody, se nacházel panský dvůr 
– dnes notně zdevastovaný hospodářský statek, jehož obytná část – vrchnostenský 
dům, klasicistně upravený před polovinou 19. století, se ve hmotě dochoval do dnešní 
doby. Lze se domnívat, že právě odtud zamířil Ernst (stejně jako o devět let mladší 
bratr Franz) do světa, a to doslova, když krátce (1761–1763) působil v dragounském 
pluku hraběte Althana. Následná kariéra byla však úřednická: Ernst vykonával funkci 
konceptuálního praktikanta ve stavovské administrativě niského knížectví a po jedena-
dvaceti letech služby, 22. listopadu 1784, přijal funkci krajského komisaře krnovského 
kraje. O tři roky později, 22. února 1787, se stal krajským hejtmanem a ve funkci setrval 
i poté, co byl po 28. srpnu 1793 krajský úřad přesunut z Krnova do Opavy. K 6. květnu 
1813 byl penzionován; zemřel 25. října 1814 v Opavě.6

Údaje z profesní biografie je možno rozšířit o údaje o rodinných poměrech. 
Ernst byl ženatý dvakrát. Poprvé se oženil roku 1786 s Marií Annou (Nanette) hra-
běnkou Nayhaus-Cormons (1763–1791), dcerou Franze hraběte Nayhaus-Cormons 
a Antonie hraběnky Sedlnické z Choltic. Z tohoto manželství vzešla dcera Marie Fran-
tiška (1788–1865), provdaná za Karla svobodného pána Pina z Friedenthalu. V době 
úmrtí Marie Anny bydleli Mückuschové v Krnově, v domě č. 118 v někdejší Hlubčické 
ulici, vedoucí od Hlubčické brány kolem špitálu svatého Ducha směrem na hlavní, tj. 
Dolní náměstí. Druhý sňatek byl občanský, když ovdovělý Ernst Mückusch pojal roku 
1792 za choť Fanni Weißovou, dceru obchodníka se suknem z pruského Prudniku. 
Z tohoto svazku vzešly dvě dcery. A poslední relevantní údaj se týká majetkových po-
měrů: v únoru 1798 prodal statky Černá Voda a Dolní Červená Voda Konrádu hraběti 
ze Šternberka, aby se natrvalo usadil v Opavě.7

Ernst Mückusch byl především loajální stavovský a posléze státní úředník. Ale 
současně se velmi zajímal o hospodářský pokrok, proto již na samém počátku exis-
tence Královské slezské zemědělské společnosti, ustavené roku 1770, figuroval mezi 
jejími agilními členy, tedy dříve, než z titulu funkce krajského hejtmana zaujal post 
kancléře společnosti. Ostatně jesenické statky Černá Voda a Nová Červená Voda byly 
již za Ernstova otce Urbana místem hospodářského progresu.8 Dopisujícím členem 
se Ernst Mückusch stal na druhé schůzi společnosti dne 23. května 1771 a po celou 
dobu její existence, tedy včetně období, kdy byl jejím kancléřem, vypracovával návrhy, 

5 K ní akta k pozůstalostnímu řízení, uložená v ZA v Opavě, Zemská vláda Jánský vrch, inv. č. 860.
6 ZA v Opavě, Sbírka matrik, sign. Op–II–21, fol. 246. Pohřeb se konal 27. října. Dům č. 404, kde 

Ernst před smrtí bydlel, stál v prostorách parčíku před budovou geodézie na rohu ulic Sněmovní 
a Praskovy.

7 KETTNER, Adolf: Beiträge zur Geschichte des schlesischen Adelsgeschlechte Mikusch-Buchberg und der 
rittermässigen Scholtisei Schwarzwasser. ZGKÖSch 5, 1909–1910, s. 12-25, zvláště s. 19-20.

8 d´ELVERT, Christian: c. d., s. 111.
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dobrozdání a posudky k různým parciálním tématům z oblastí lesnictví, zemědělství 
nebo ovocnářství.9 

A odtud je třeba odvozovat jeho, jakkoliv latentní nebo hypotetickou, funkci či 
roli spoluzakladatele Gymnazijního muzea. Mohly to být rady člověka obeznámeného 
se soudobými trendy v oblasti hospodářství nebo pedagogiky, mohla to být doporuče-
ní zkušeného úředníka, cenná pro jednání a úvahy, jež předcházela onomu 10. dubnu 
1814, kdy se vlastně již o muzeu hovořilo jako o konkrétním projektu. Svou roli moh-
ly sehrávat také tradiční společenské vazby, rozvíjené na genealogicko-dynastickém 
základu. Pro situaci Rakouska konce 18. století a minimálně prvních dvou třetin století 
následujícího je totiž symptomatické, že se střetávají modernizační tendence, anticipu-
jící principy občanské společnosti s principy společnosti stavovské, tj. v Ernstově pří-
padě racionalismus a uměřený etatismus s faktem, že sňatkem s Marií Anny (Nanette) 
hraběnkou Nayhaus-Cormons si společensky polepšil (a dostal se do rodinných vazeb 
k významnější aristokracii, ba dokonce jej můžeme vnímat jako vzdáleného příbuzného 
Josefa hraběte Sedlnického). Ve vztahu Ernsta Mückusche ke gymnazijnímu muzeu 
se tedy nabízí rezultát, jejž umožňuje formulovat srovnání se situací v Brně. Tamní 
Společnost pro povznesení orby a Františkovo muzeum tvoří kontinuitu; jde o přímý, 
filiační vztah instituce zakládající a zakládané. Současně jde o kontinuitu mezi osví-
cenským prakticismem a racionalismem, vtěleným do Společnosti při jejím založení, 
a romantismem v podobě zemského vlastenectví a rakouského patriotismu, jejž 
identifikujeme jako hodnotovou komponentu historicko-statistické sekce Společnosti 
a dále Františkova muzea a jeho tvůrců. V Opavě byla situace prakticky opačná: mezi 
Královskou slezskou zemědělskou společností a Gymnazijním muzeem neexistuje kau-
zální souvislost, pouze vazba místní a časová, zprostředkovaná společenskými kontak-
ty. Navíc Společnost oficiálně zanikla již roku 1811, tedy tři roky před vznikem mu-
zea. Disparátnost překonává vlastně jediná skutečnost: přináležitost trojice zakladatelů 
ke třem odlišným generacím. Shrnuto: jestliže dva základní stupně vývoje intelektuality 
středoevropské společnosti přibližně v rozpětí let 1770–1820 – osvícenství a romantis-
mus – tvoří principiálně odlišné a přitom kauzálně na sobě závislé hodnotové sféry, pak 
v případě Brna šlo o institucionální kontinuitu, podporující jejich prosazení, naproti 
tomu u Opavy jen o místní kontext. První osvícenskou vrstvu reprezentují historicko-
-politické nauky, ekonomie, hospodářství, technika; pakliže šlo o náboženské otázky, 
určující byl vliv pietismu, současně odmítání klerikalismu ve prospěch konceptu státní 
církve a důraz na citové a morální pohnutky v náboženském životě. K tomu je nutno 
připočíst zednářství jako ritualizovanou formu prezentace komplexu intelektuálně-es-
tetických názorů a postojů, zacílených do budoucnosti a na její harmonizaci ve smyslu 
překonání rozporů, ovládajících tradiční stavovskou společnost. Součástí tohoto kom-
plexu osvícenských názorů a představ je rovněž encyklopedismus jako princip vršení 
racionálně utvářených a empiricky podložených poznatků včetně jejich třídění. Mladší 
romantickou vrstvu reprezentují nové koncepty ve filozofii a vědě, zvláště naturfilozo-
fie, důraz na historii ve smyslu asociativní síly starobylých památek, evokujících dávnou 

9 ZA v Opavě, královská slezská zemědělská společnost Opava, inv. č. 5, kart. č. 1, zápis o druhé 
schůzi společnosti, dále srv. MATÝSKOVÁ, Marta: Královská slezská zemědělská společnost (1770–
1811). Inventář, Opava 2011, strojopis.
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minulost, v oblasti náboženské pak objev náboženské exaltovanosti středověku – a od-
tud plynoucí sympatie ke středověkému umění.

To vše v brněnské, resp. moravské společnosti potkáváme v bohatství individu-
álních podob a osobnostních přístupů. Ale v rakouském dílu Slezska, vzhledem k po-
četně omezené elitě, jako by široké řečiště intelektuálních proudů, kulturních trendů 
nebo estetických názorů bylo omezeno na několik jednotlivců, nota bene současníků. 
A mezi nimi jsou na prvním místě ti, kteří se rozhodli na jaře 1814 založit v Opavě 
muzeum. Jsou to Franz von Mückusch a Johann Joseph Schößler jako reprezentanti 
osvícenství s jeho lokálním zabarvením, které získalo institucionální oporu v Králov-
ské slezské zemědělské společnosti a bezesporu také v kroužku subskribentů knih, 
produkovaných Josefem Georgem Trasslerem v jeho opavské tiskárně, spojené s na-
kladatelstvím.10 Naopak Faustin Ens – jak koneckonců dosvědčuje i citové zabarve-
ní jeho Oppalandu včetně líčení vzniku Gymnazijního muzea – náležel již ke generaci 
romantiků. Sem nutno řadit také kněze a nadšeného přírodovědce Kajetána Koschatz-
kého, dalšího z význačných a pohříchu opomíjených členů onoho kroužku sympatizan-
tů Gymnazijního muzea v letech jeho počátků.11 Takto je třeba chápat třeba i knižní 
dary muzeu: jestliže Mückusch muzeu věnoval Krünitzovu encyklopedii, toto veledílo 
německého osvícenství, pak Koschatzký ve své poslední vůli (1823) odkázal Gymna-
zijnímu muzeu knihy přírodovědce a filozofa Lorenze Okena (1779–1851) nebo lékaře 
a přírodovědcce Gotthilfa Heinricha von Schubert (1780–1860), tedy představitelů ro-
mantické přírodovědy.

Popsali jsme rámcově kulturní kontext slezských intelektuálních elit ve dvou fá-
zích – osvícenské a romantické, jež se potkaly v samotném počátku Gymnazijního 
muzea, aby mu dali specifický synkretický charakter. Jaké je tedy postavení Ernsta Müc-
kusche v popsaném kontextu! Cenný – a dosud zcela nedoceněný – pramen, skýtající 
odpověď na tuto otázku, představuje soupis jeho knihovny, jak byl pořízen v rámci 
pozůstalostního řízení.12 Soupis nese datum 12. listopadu 1814 a je signován aktuárem 
Ignácem Czerným.

Seznam obsahuje 148 položek jednosvazkových či vícesvazkových (nebo do-
konce mnohasvazkých) děl, povětšinou neperiodických publikací, sporadicky též al-
manachů, časopisů, map (č. 124, 137–139, 141–144 a 146, zčásti také 109); některé 
položky jsou přeškrtnuty, v jednom případě (č. 51) se pořadové číslo opakuje. Pod 
posledním číslem se ukrývá stovka „starých a zcela nepotřebných“ knih, jejichž cena byla 

10 Josef  Georg Trassler (1759–1816) rozvíjel úspěšné podnikání v Brně a v Opavě. K osobnosti 
naposledy MALÍŘ, Jiří: Knihtiskař. Příklad Emanuela Antonína Svobody a Josefa Jiřího Trasslera. In: 
Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. Brno 2008, s. 147-172; k jím provozované půj-
čovně knih v Brně srv. HEYDEMANN, Klaus: Die Trasslersche Leihbibliothek in Brünn. In: Mähris-
che deutschsprachige Literatur. Eine Bestandsaufnahme. Beiträge der internationalen Konferenz 
Olmütz, 25. – 28. 4. 1999. Olomouc1999, s. 40-59.

11 Ke Koschatzkému zejména odborná přírodovědná literatura, např. ŠUHAJ, Jiří: Ptáci severozápadní 
části Nízkého Jeseníku v letech 1805–1820 v díle Kajetana Koschatzkého. ČSZM–A 53, 2004, č. 1, s. 87-
95.

12 ZA v Opavě, fond Zemské právo opavsko-krnovské Opava, kart. č. 17, inv. č. 325, akta k pozůs-
talostnímu řízení po Ernstu Mückuschovi von Buchberg.
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stanovena na 2 zlaté. Úhrnem byl celý konvolut publikací a grafických děl ohodnocen 
na 168,30 zlatých.

Odmyslíme-li v další analýze onu stovku starých a nepotřebných knih, o nichž 
nevíme nic, v naprosté většině jde o tituly německé, vydané během 18. a na počátku 
19. století, z velké části aktuality, jež si Ernst pořizoval během života; důležitou část 
knihovny ovšem tvoří tisky z první půle století, u nichž lze předpokládat, že je získal 
dědictvím po svém otci. Místa vydání jsou Vídeň a německá kulturní centra – Berlín, 
Lipsko, Gotha, Erfurt, Halle, Frankfurt nad Mohanem, Stuttgart, Hannover; k nim 
se němčinou jako jazykem vydaného díla přiřazují též Praha a Brno. Jen u několika 
francouzských tisků figuruje jako místo vydání Paříž. Samostatnou skupinu tvoří knihy 
vydané Trasslerovým nakladatelstvím v Opavě – Wielandovy a Klopstockovy sebrané 
spisy, exkluzivní edice Buffonových spisů o přírodě, filozofické dílo Mosese Mendel-
ssohna a další. Je nesporné, že Ernst Mückusch náležel k subskribentům této knižní 
produkce opavské filiálky Trasslerova nakladatelství, tedy že byl jedním z těch, kteří se 
kryjí v tiráži publikací za jen zdánlivě nic neříkající označení „im Verlage der Kompagnie.“

Obsahově jde o knihovnu vyhraněně osvícenského zaměření, a to v různém 
stupni vývoje tohoto hnutí a v odlišné sociální a mentální determinaci toho kterého tex-
tu. Je nápadné, že chybí klasikové osvícenské filozofie, tedy není zastoupena exkluzivní 
poloha osvícenství. Naopak v knihovně identifikujeme „běžná“ díla různých časových 
period: spisy Nicolause Hieronyma Gundlinga (1671–1729), právníka, historika a pro-
fesora univerzity v Halle, nebo rozsáhlý ediční podnik o dvě generace mladšího histo-
rika Daniela Ernsta Wagnera (1739–1810); vedle Adelungova velkého německého slov-
níku nalezneme didaktický spis učitele Rudolfa Zachariase Beckera (1752–1822) apod. 
Právě Becker, jakož i další autority, zastoupené v knihovně (Johann Friedrich Mayer, 
Erdmann Hülfreich), reprezentují Volksaufklärung, tj. rozšíření osvícenských myšlenek 
do lidových vrstev, jež se dělo prostřednictvím majitelů půdy, přírodovědců, učitelů 
a duchovních. Mückuschova knihovna tak napomáhá odhalit tento proces na slezském 
venkově, tedy z jakých zdrojů se napájel komplex modernizačních tendencí, zahrnu-
jících například medikalizaci společnosti (je nápadné, kolik spisů je věnováno zdravo-
vědě, ale i otázkám zdravé výživy, například makrobiotice, protežované Christophem 
Wilhelmem Hufelandem). Ze skladby knihovny dobře vyčteme zájem o principy chovu 
domácích zvířat, zvláště ovcí, o pěstování nových plodin nebo o podobu moderních, tj. 
laciných, účelných a zdravých obytných a hospodářských budov vhodných pro venkov 
(sem patří pojednání o stavitelství od Johanna Christiana Friedricha Kefersteina). Pod-
množiny osvícenské problematiky tvoří josefinismus v nejširším, tj. ve státoprávním, 
hospodářském, morálním i náboženském smyslu slova (zaujme řada právních spisů 
a další díla, vydaná ve Vídni). Významně jsou zastoupeny náboženské, resp. obecně 
duchovní proudy, jakým byl atraktivní pietismus, reprezentovaný v Mückusově knihov-
ně evangelickým knězem a historikem Johannem Heinrichem Zopfem (1691–1774), 
autorem hojně rozšířené učebnice dějepisu, nebo ekonomem a spisovatelem Johannem 
Heinrichem Jungem (1740–1817). Samozřejmostí jsou spisy, objasňující ekonomické 
teorie fyziokratismu (a ovšemže také anti-fyziokratismu) a merkantilismu. Provokativní 
je zastoupení klasických spisů, jako Montesquieova Ducha zákonů, avšak ještě provoka-
tivnějším přítomnost díla radikálního osvícenského myslitele Johanna Pezzla (1756–
1823), antiklerikála, inklinujícího k iluminátům, o čemž vypovídá ve své době hojně 
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rozšířený román Faustin aneb Století filozofie, napsaný s cílem dokázat své době absenci 
náboženské snášenlivosti a současně sjednat osobnostem pruského krále Bedřicha II. 
a rakouského císaře Josefa II. statut arbitrů nového věku. Mückuschovu roli podnikate-
le a hospodářského reformátora odhalují praktické příručky, seznamující s moderními 
trendy v zemědělství, lesnictví,13 zahradnictví14 a chovatelství, jejichž základy tvořila 
empirie a hospodářské experimenty jejich autorů; Mückuschovy zájmy o aktuální dění 
naopak řady soudobých časopisů, věnovaných mezinárodní politice, historii, časovým 
otázkám (Ephemeriden der Menschheit, Geschichte und Politik; Geist der Zeit. Ein Journal für 
Geschichte, Geographie, Statistik, Politik und Kriegskunst;Schlesische Provinzialblätter aj.). Dů-
ležitá je skupina časopisů německého osvícence Wilhelma Ludwiga Wekhlina (1739–
1792); ze čtyř jeho titulů, které za života vydal, Mückusch vlastnil tři. S tím vším svou 
dobově překonanou intencí kontrastuje učebnice jízdy na koni z roku 1700 – nejstarší 
dílo v knižním souboru, jež Ernst Mückusch patrně zdědil a která se mu mohla hodit 
maximálně ještě v době, kdy byl vojákem  Althanova pluku. Ernst Mückusch totiž patří 
ke generaci, která již pociťuje nechuť ke stavovské cti a k roli aristokrata jakožto váleč-
níka, protože války jsou nemocí doby, která znemožňuje prosperitu a bohatství národů; 
chce být hospodářem, důkladně poučeným o rozmanitostech přírody, historie nebo 
o moderní filologii, jenž je dostatečně kritický vůči autoritám a předsudkům, nejen ná-
boženským. A který těmito postoji vytváří nejen svůj intelektuální profil, ale také staví 
na nich osobní profit a svou společenskou prestiž. Proto si vystačí s jedinou biblí, avšak 
vlastní soudobá německá periodika (např. Das graue Ungeheuer). V tomto protoobčan-
ském postoji je přítomno mnohé z reformního úsilí soudobých německých zemí, jež 
alespoň na dálku Ernst Mückusch poznával. A lze se domnívat, že tak poměrně snadno 
dospěl k předsvědčení, že německé země představují onen myšlenkový, hospodářský 
a kulturní progres, jejž musí rakouské země spěšně dohnat.15 Alespoň toho je knihovna 
Ernsta Mückusche von Buchberg – hospodáře, úředníka, intelektuála a pohříchu opo-
míjeného spoluzakladatele Gymnazijního muzea v Opavě – v provinčních podmínkách 
rakouského dílu Slezska dostatečným důkazem.16

13 Např. spis lesního odborníka a reformátora Philippa Engela von Klipstein (1777–1866), činného 
v Darmstadtu.

14 Zde nutno vzpomenout alespoň klíčové dílo erfurtského zahradníka a inovátora v této oblasti 
Christiana Reicharta (1685–1775).

15 Pruské Slezsko – tamní učenci i vědecké instituce – znamenaly pro rakouský díl Slezska dů-
ležitý, ba přímo klíčový zdroj vědeckého poznání. Jeho vzorovost pro osobnosti typu Franze 
Mückusche von Buchberg, Faustina Ense nebo Kajetána Koschatzkého je pochopitelná, k tomu 
ŠOPÁK, Pavel: Hranice a její překonání: případ opavského muzejnictví a jeho tradic. In: Opava – město 
na hranici, Opava 2014 (v tisku). Citovaný příspěvek je z důvodu nedostatku prostoru ve sborní-
ku koncentrován jen na přírodovědnou problematiku do roku 1850.

16 Čtení jmen autorů a názvů děl jsem konzultoval s Mgr. Zdeňkem Kravarem, Ph.D., jemuž stejně 
jako Mgr. Jiřímu Peterkovi děkuji za cenné rady a připomínky. Jistě mnohé zůstalo nejasné, při-
praveno na badatele poučenějšího a trpělivějšího.
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Příloha:

Bücher Verzeichniß der nach dem zu Troppau am 25ten Oktober 1814 verstorbenen Pensio-
nirten k. k. Gubernialrath und Kreishauptmann Herrn Ernst von Mückuch hinterlassenen Bücher.17

 1. Vefenstle [?], Die Reitbahn, Nürnberg 1700.
 2. Edmund] Pock, Historische Tabellen, Augsburg 1736.
 3. [anonym], Beschreibung neuer [holzsparender] Öfen und Feuerherde [zum Mi-

litär- und Zivil-Gebrauch], Wien 1808.
 4. Curpsoff, Juris prudentin forensis, Leipzig 1721.
 5. Dittenberger, Sacra Biblia, Nürnberg 1720.
 6. [Johann Anton von] Friedenberg, Tractatus Juridico-Practicus 1–2, Breslau 

1741.
 7. [anonym], Privilegii Statuta 1–5, Breslau 1731.
 8. [Johann Christoph Adelung], [Versuch eines vollständigen grammatisch-kritis-

ches] Wörterbuch[es] der [hoch]deutschen Mundart[en] 1–5, Brünn, [Johann 
Georg Traßler] 1788.

 9. Waldhausen, Die Kriegswesen, s. l., s. d.
 10. [Johann] Hübner, [Zweymal zwei und fünfzig Lectiones aus der] Politische His-

torie, Leipzig, [Gleditsch] 1735.
 11. Johann Heinrich Zopf, [Ausführliche Grundlegung der] Universal Historie, Ha-

lle 1732.
 12. Weitzenuken [?], Corpus Juris publicus, Freiberg [?] 1750.
 13. Hayer, Geographia 1–3, Chemnitz [?] 1751.
 15. [Nicolaus Hieronymus] Gundling, Einleitung zu der Historie, Frankfurt am 

Main 1737.
 16. Wiehmann, Über die Stallfütterung, Leipzig 1784.
 17. [Christian Ehrenfried Seifert von Tennecker?], Der Taschenschmied [oder Ta-

sche nroßarzt?], Wien s. d.
 18. [Erdmann] Hülfreich, Unterricht für Bauersleute 1–2, Wien 1793.
 19. [Georges-Louis] Buffon, Allgemeine Naturgeschichte 1–7, Troppau, [Joseph 

Georg Trassler] 1784.
 20. Ephemeriden der Menschheit [oder Bibliothek der Sittenlehre und der Politik], 

Leipzig 1778.
 21. [anonym], Ehe-dispensen, Wien 1792.
 22. [Anton Friedrich] Büsching, Erdbeschreibung 1–29, Troppau 1789.
 23. [anonym ], Sammlung der besten Reisebeschreibung 1–32, Troppau 1785.
 24. [Daniel Ernst] Wagner, Allgemeine Weltgeschichte 1–88, Brünn 1788.
 25. [anonym], Reisen um die Welt 1–6, Leipzig 1778.

17 Soupis je tvořen tabulkou, obsahující titul knihy, jméno autora, místo a rok vydání, počet svazků, 
formát a cenu ve zlatých.  Pro naše účely byl soupis zjednodušen na jméno autora, název díla, 
počet svazků a místo a rok vydání. Zpřesňující údaje, týkající se autorů, názvu děl, případně vy-
davatelů jsou vloženy do lomených závorek. 
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 26. [Georges-Louis] Buffon, Naturgeschichte der vierfüssigen Thiere 1–13, Brünn 
1789.

 27. [Georges-Louis] Buffon, Naturgeschichte der Vögel 1–12, Brünn 1789.
 28. Buchhändlerzeitung 1–4, Hamburg 1787.
 29. [Charles de] Montesquieu, Geist der Gesetze 1–2, Altenburg, [Richter]1782.
 30. [Johann Pezzl], Faustin [oder das philosophische Jahrhundert], s. l., 1785.
 31. [Moses] Mendelssohn, Philosophische Schriften, Troppau, [Joseph Georg 

Trassler] 1784.
 32. [Johann Heinrich] Jung, Kameralversammlung-Wissenschaft, Leipzig 1786.
 33. Friedrich Werke König von Preussen 1–6, Wien 1789.
 34. [Ignaz] de Luca, Politischer Kodex [oder wesentliche Darstellung sämmtlicher 

[...] Gesetze und Anordnungen im politischen Fache], Wien 1789.
 35. Voltaire sämmtliche Schriften 1–30, Berlin 1792.
 36. [Christian] Reichart, Land und Gartenschatz 1–3, Erfurt 1771.
 37. [Christoph Martin] Wieland, Sämmtliche Werke 1–4, Troppau, [Joseph Georg 

Trassler] 1785.
 38. [Johann Christian Wiegleb, (ed.)], [Unterricht in der] Natürliche Magie [aus aller-

hand belustigenden und nützlichen Kunststücken bestehend], Berlin, [Friedrich 
Nicolai] 1782.

 39. [anonym], Kunststücke, Grätz 1792.
 40. [Johann] Pezzl, Laudons Lebensbeschreibung, Wien 1791.
 41. [Nicolaus] Grill, Der Bauerndoktor [für Menschen und Vieh. Aus Liebe zum 

Wohlstand des Bürgers und Landmanns mit vielen Fleiße zzusammen getragen 
ode: allgemeiner Hausvorrath von Gesundheisregeln, ökonomischen Künsten 
und Wissenschaften [...] auch die neuesten Erfahrungen und Verbesserungen 
in der Landwirthschaft, dem Viehstende, Feldbaue, und häuslichen Arbeiten], 
München 1789.

 42. [J. C.] Bergen, Anleitung zur Verbesserung der Tierzucht, Berlin [ – Stralsund, 
Gottlieb August Lange] 1781.

 43. [Andreas A.] Senft, Gesundheit Katechismus [fürs Landvolk und den gemeinen 
Mann], Berlin [–Stettin] 1781. 

 44. [anonym], Verbesserungs Vorschläge 1–2, Frankfurt am Main 1778.
 45. [Philipp Engel] Klippstein, Grundsätze [der Wissenschaft], zu Rechnungen 

[vollkomen einzurichten], Leipzig 1778.
 46. [Johann Friedrich von Pfeiffer], Der Antiphysiocrat [oder Umständliche Un-

tersuchung des sogenannten physiocratischen Systems, vermöge welchem eine 
allgemeine Freiheit und einzige Auflage auf  den reinen Ertrag der Grundstücke 
die Glückseligkeit aller Staaten ausmachen soll], Frankfurt am Main 1780.

 47. [Wilhelm Ludwig] Wekhlin [?], Chronologen 1–12, Frankfurt am Main 1779 
[–1783].

 48. [Wilhelm Ludwig] Wekhrlin, Das graue Ungeheuer 1–10, s. l. [Nürnberg] 1787.
 49. [anonym], Oeconomische Hauspostille [oder Sammlung der bewährtesten Mittel 

und Vortheile, sowohl in Krankheiten der Menschen und der Thiere, als auch im 
Ackerbau, Gartenwesen, Weincultur, Bienenzucht und häuslicher Wirthschaft, 
aus den besten neuern Erfahrungen zusammengetragen vom Verf[asser] der 
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öconomischen Zeitung und des öconomischen Haus- und Wirtschaftscalen-
ders], Wien, [Rehm] 1791.

 50. [Rudolf  Zacharias Becker], [Fragebuch für Lehrer über das] Noth- und Hülf-
sbüchlein 1–2, Gotha 1799.

 51. [Friedrich Gottlob Leonhardi], Manuel du Cultivateur [Der neue französische 
Landwirth], Leipzig, [ Baumgärtner 1796].

 51. [Gottheilf  Fürchtegott] Kerzig, Oekonomisches Lesebuch [für Landleute mit 
besonderer Hinsicht auf  das Erzgebirge], Leipzig 1798.

 51. Fridrich, Kalender, Frankfurt am Main 1801.
 52. [Wilhelm Ludwig] Wekhrlin, Hyperboreische Briefe 1–4, [Nürnberg] s. l. 1788.18

 53. [Andreas] Gloretz, [Vollständige] Haus und Landbibliothek, Regensburg 1701[–
1702].

 54. [anonym], Lehrbeyricht der Kammeral-Wissenschaft 1–4, Stuttgart 1764.
 55. [Friedrich] Mayer, Beiträge zur Land- und Hauswirthschaft 1–4, Frankfurt am 

Main 1770.
 56. [anonym], Beiträge zur Landwirtschaftlichen Wissenschaft 1–6, Berlin 1770.
 57. [Carl G. Tschirner, ed.], Der schlesische Landwirth [1–2], Breslau 1771.
 58. [Johann Christian Friedrich Keferstein], Anfangsgründe der bürgerl[ichen] Bau-

kunst [für Landleute oder Anleitung wie die Landbewohner neue verbesserte 
Gebäude mit feuersichern Dächern, ingleichen neue Dörfer, Wasserleitungen 
und holzersparende Back- und Stubenofen ohne Zuziehung eines Baumeisters 
entwerfen, zeichnen, Anschläge dazu machen und erbauen können], Leipzig, 
[Adam Friedrich Böhme] 1776.

 59. [anonym], Der Hausvater 1–7, Hannover 1782.
 60. [Johann Friedrich] Mayer, Das Ganze der Landwirtschaft 1–2, Nürnberg, [Jo-

hann Eberhard Zeh] 1788.
 61. [William] Ellis, Landwirtschaft von 1–2, Leipzig 1774.19

 62. [von] Schönfeld, Die Landwirtschaft, Leipzig 1779.
 63. [Claude Francois Xavier] Millot [– Wilhelm Ernst Christiani], Universalhistorie 

[alter, Miller und neuer Zeiten] 1–15, Wien 1794.
 64. [Christian] Baumann, Geheimnisse der Land und Hauswirtschaft [zur beque-

mern Uibersicht und zum ausgebreitetern Gebrauch, mit den neuesten bewähr-
ten Versuchen und Nahrungsquellen, Liebhabern zum Handbuch gewidmet 
von…] 1–3,  Brünn 1803.

 65. [Johann Albert Heinrich] Reimarus, Von Blitze 1–3, Hamburg, [Carl Ernst 
Bohn] 1778. 

 66. Schubat [?], Oeconomisch Cameralische [Schriften?] 1–3, Leipzig 1786.
 67. [Johann Gottlieb] Wolstein, Das Buch von dem Zeichen und Krankheit des 

Hornviehes, Wien 1791.
 68. [Anonym], Bedüngung der Felder, Kufstein [?] 1784.

18 Jedná se o časopis Hyperboreische Briefe, který vyšel ve čtyřech svazcích. Jeho vydavatelem byl 
Wilhelm Ludwig Wekhlin, srv. též čísla 47 a 48.

19 Překlad z anglického originálu.
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 69.  [Julius Bernhardt von] Rohr, [Die Einleitung zur] Ceremoniel-Wissenschaft [der 
Privat-Personen], Berlin 1729.

 70.  [Gabriel] Busch, Almanach der Empfindung und Entdeckungen 1–4, [?] 1794.
 71.  [Karl Ludwig Woltmann, ed.], Woltenheim [?], Geschichte und Politik, 10 [seši-

tů], Berlin 1800.
 72.  [Joseph Leyer, ed.], Auserlesene Bibliothek der Geschichte von allen Ländern 

und Reichen der Welt [von ihrem Uhrsprunge an bis auf  unsere Zeiten] 1–7, 
Pest 1801.

 73.  Geist der Zeit. [Ein Journal für Geschichte, Geographie, Statistik, Politik und 
Kriegskunst], [3. ročník], 42 [sešitů], s. l. [Brünn, Josef  Georg Trassler] 1811.

 74.  [D. Johann Jacob] Volkmann [ed.], Neues geographisches Handlexikon, Leipzig, 
[Schwickertschen Verlag] 1778. 

 75.  [Immanuel Johann Gerhard] Scheller, [Lateinisch-deutsches und] deutsch-latei-
nisches Handlexikon 1–3, Leipzig, [Fritsch] 1807.

 76.  [Georg Heinrich Christian] Lippold – [Carl Philipp Funke, eds.], [Neuestes] Na-
tur- und Kunstlexikon enthaltend die meisen, insbesondere aber die gemein-
nützigen Gegenstände aus der Naturgeschichte, Naturlehre, Chemie, technolo-
gie und Oeconomie. Zum bequemen Gebrauch für Jedermann […] 1–3, Weimar 
1801.

 77.  [anonym], Preußes Gesetzbuch, Breslau 1787.
 78.  [Franciscus] Wagner, [Universa] phraseologia [Latina], s. l., 1739.
 79.  [Johann] Hübner, [Reales Staats-, Zeitungs-, und] Conversations-Lexikon […], 

Leipzig 1732, [14. vydání].
 80.  [Johannes] Frisius, Dictionarium lat[ino]–germanicum [nec non germanico-lati-

num…], Coloniae [Agrippinae, Sumptibus Wilhelmi Metternich, Bibliop. A. D.] 
1723.

 81.  [Johann Christoph] Schambogen, Institut Iuris 1–2, Prag 1727.20

 82.  [anonym], Sammlung schlesischer Existen, Breslau 1744.
 83.  [Georg Andreas] Boeckler, [Nützliche] Haus und Feldschule. [Ein Handbuch 

für Ökonomen, ein ungewöhnlich umfassendes Werk, das sich nicht nur mit 
der Anlage eines Meierhofes beschäftigt, sondern auch die Kochkunst und das 
Herstellen von Arzneimitteln abhandelt], Nürnberg 1733.

 84.  [Paul Aler] Adler, Gradus ad Parnassum [sive novus synonymorum, epitheto-
rum et phrasium poeticarum thesaurus], Nürnberg, [Raspe] 1794.

 85.  [Henricus Jacobus Zoesius] Caesius, Commentarius in Jus canonicum [univer-
sum…] 1–18, Kölln 1725.

 86.  [Erdmann] Hülfreich, Handbüchlein für Bauersleute, Wien 1792 [dotisk vydání 
z roku 1791].

 87.  [anonym], Allgemeine Gerechtordnung, Wien 1781.
 88.  [anonym], Atlas Portatif  1–2, Paris s. d. 

20 Správně: Praelectiones publicae in D. Justiniani Institutionum Juris quatuor libros compositae, et in Universita-
tis Carolo-Ferdinandeae Pragensis Magnae Aulae Carolinae Auditorio Iuridico dictatae a Joanne Christophoro 
Schambogen, Pragae 1727. Jedná se o šesté vydání veřejných přednášek profesora pražské univer-
zity J. Ch. Schambogena (1636–1696).
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 89.  Boek, Vollständiges Formular zu schriftlichen Aufsätzen, Frankfurt am Main 
1750.

 90.  [Georg?] Beyer, De Iustitia et Jure, Nürnberg 1740.
 91.  Voltaire, Vermischte Schriften 1–3, Frankfurt am Main [– Leipzig, Waltherschen 

Buchhandlung] 1768.
 92.  [Joseph Arnold von] Lewenau, Anleitung zur Holzsparung bey [den Bräuhäu-

sern zum allgemeinen Gebrauch der Gütter Besizer], Brünn s. d.
 93.  [anonym], Noth und Hülfsbüchlein für Landsleute, Gotha 1789.
 94.  Comui, Flos nativitatis, s. l. 1761.
 95.  [Christian] Wolf, Wernünftige Gedenken, Halle 1743.
 96.  [Johann Georg Dauling], Der deutsche Baumgärtner [ach den Grund- und Le-

hrsätzen der berühmtesten Männer in der Gärtnerey, besonders aber des Fran-
zosen, Mr. Quintinye, des Engländers, Herr Millers, und des Deutschen, Herrn 
Reicharts], Eisenach [–Erfurt, Grießbachische Buchhandlung] 1773, [2. rozšíře-
né vydání].

 97.  Pillauer [?], Über die Erziehung der Menschen, Berlin 1781.
 98.  [anonym], Witterungsschlüssel, Eisenberg 1733.
 99.  [anonym], Das Gesetzbuch über Verbrauchen, s. l. 1787.
 100.  [Christoph von] Hellwig, Hundertjährigen Hauskalender, Leipzig s. d.
 101.  [Joseph Arnold von] Lewenau, Düngerbuch, Wien 1810.
 102.  [anonym], Die deutsche Roßartz [für Verwalter, Schmiedermeiester und für die 

lieben Bauersleute],21 Halle 1791.
 103.  [Johann Christoph] Schambogen, Compendium in die Justiniani [Justitutionum  

Juris quatuor Libros compositum et in Universitatis...Pragensis...], Prag 1701.
 104.  [anonym], Über die Schafzucht, Wien 1770.
 105.  [anonym], Unterricht über die Pflege der Schafzucht, Troppau, [Joseph Gabriel] 

1775.22

 106.  [Samuel] Turner, Gesanderfahrtreise an der Hof  der Lama, [Berlin –] Hamburg 
1801.23

 107.  Welt [?], Reisen nach Nordamerika, Berlin 1801.
 108.  Berof  [?], Reisen nach Südamerika, Berlin 1802.
 109.  [Friedrich] Hornemann, Tagbuch einer Reise von Kairo [nach Murzuk, der 

Hauptstadt des Königreichs Fessan in Afrika, in den Jahren 1797 und 1798. 
Aus der teutschen Handschrift desselben herausgegeben von Carl König], Berlin 
1803.

 110.  Profar [?], Reise in Afrika, Egypten und Sirien, Berlin 1803.
 111.  [Carl F.] Hochheimer, [Allgemeines ökonomisch-chemisch-technologisches] 

Haus und Kunstbuch [oder Sammlung ausgesuchter Vorschriften zum Geb-
rauch für Haus- und Landwirthe, Professionisten, Künstler und Kunstliebhaber] 
1–4, Frankfurt am Main [ – Leipzig, Voss] 1800.

21 Plný název citován dle: Allgemeine deutsche Bibliothek, Kiel 1792, s. 267-268.
22 Správně: Erfahrungsmäßiger Unterricht die Schaafe durch gute Pflege zur vollkommensten Art gebracht, und 

bey solcher erhalten werden können.
23 Správně: Gesandtschaftsreise an den Hof  des Teshoo Lama durch Bootan und einen Theil von Tibet.
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 112.  [Joachim Heinrich] Campe, [Kleine] Seelenlehre für Kinder [, nebst vier Kupfer-
tafeln in Quart], Wien, [Rehm] 1793, [3. přepracované vydání].

 113.  Sahmann, Mitttele Kindern Religion beizubringen, Leipzig 1787.
 114.  [Christoph Wilhelm] Hufeland, Die Kunst, das menschlichen Leben zu verlän-

gern, Wien 1797.
 115.  Caspar, Lehrbuch der Erdbeschreibung, Wien 1804.
 116.  [John] Barrow, Reise nach Cochinchina [über Madeira, Teneriffa, das grüne 

Vorgebirge, Brasilien und Java], Wien, [Anton Doll] 1808.
 117.  [William] Hunter [et al.], Reisen von Ostindien, Wien, [Anton Doll] 1808.24

 118.  [Johann Adolf] Hoffmann, [Zwey Bücher] von der Zufriedenheit, Hamburg 
1766.

 119.  [Perauser?], Entdeckungsreise 1–2, Berlin 1806. 
 120.  [Jakob] Glatz, Worte der Religion [über wichtige Angelehenheiten des Herzens 

und Lebens] 1–2, Wien 1812.
 121.  Der Greis 1–7 [ročníků], Leipzig [– Magdeburg] 1763 [–1769].
 122.  [Georg Christian] Raff, Geographie für Kinder [zum Gebrauch auf  Schulen], 

Göttingen 1790.
 123.  [Johann Jacob] Ebert, Naturlehre 1–3, Troppau, [Joseph Georg Trassler] 1784. 
 124.  [Paul] Baret, Tableau de la vie [ou histoire des passions, des vertus et des événe-

mens de tous les ages], Paris 1765.
 125.  [Carl Philipp] Funke, Ausführlicher Text zur [Friedrich Justin] Bertuchs Bilder-

buch für Kinder 1–3, Weimar 1798.
 126.  [anonym], Deutsche Brevier [für Stiftsdamen und Klosterfrauen und jeden gu-

ten Christen], Augsburg 1794. 
 127.  [anonym], Schlesische Landwirtschaft, Breslau 1772.
 128.  [anonym], Verbothen des neuen Heidenthums, Basel 1780.
 129.  Ernst Ludwig Posselt (ed.), Europäische Annalen 1–36 [ročník], Tübingen [od] 

1796.
 130.  [anonym] Allgemeine Kriminalgericht-Ordnung, Wien 1788.
 131.  [F. G. von] Kees [ed.], Kommentar zur allgemeinen Kriminalgericht-Ordnung 

über Joseph der II., Wien 1789.
 132.  Ephemeriden der Menschheit [oder Bibliothek der Sittenlehre und der Politik] 

1–45 [sešitů], Leipzig 1782.
 133.  Schlesische Provinzialblätter 1–31 [sešitů], Breslau 1794.
 134.  [Carl Philipp] Funke, Ausführlicher Text zur [Friedrich Justin] Bertuchs Bilder-

buch für Kinder 1–36 [sešitů], Weimar s. d.
 135.  [Friedrich Justin] Bertuch, Bilderbuch für Kinder 1–33 [sešitů], Weimar, s. d.
 136.  Schauplatz der fünf  Theile der Welt unwollständig, Wien 1789.
 137.  Landkarte des Troppauer Fürstenthums auf  Leinwand überzogen
 138.  [Jean-Baptiste Bourquinon d´Anville], Schauplatz des Russisch-Türkischen 

Kriegs, s. l., s. d. [Wien, Franz Anton Schrämbl 1787]. 
 139.  Kleiner Atlas, s. l., s. d.
 140.  Postkarte von den sammentlichen kaiserlichen Staates

24 Správně: Neueste Reisen durch verschiedene Theile von Ostindien.
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 141.  Theater de la Guerre, s. l., s. d.
 142.  Temeswarre Banat, s. l., s. d.
 143.  Das Königreich Bosnien, s. l., s. d.
 144.  Karte von Italien
 145.  [Friedrich Gottlieb]Klopstock, Werke, Troppau, [Joseph Georg Trassler] 1788. 
 146.  Ein großer Atlas, s. l., s. d.
 147.  [Reginald] Kneifel, Neue Topographie von kaiserlichen Schlesien unvollständig, 

Brünn 1804.25

 148.  Verschiedene alt und ganz unbrauchbare Bücher beiläufig 100 Stück

Autorský rejstřík:

Adelung Johann Christoph 8
Baret Paul 124
Baumann Christian 64
Becker Rudolf  Zacharias 50
Berof  [?]108
Bertuch Friedrich Justin 134, 135
Beyer Georg? 90
Boeck 2
Boek 89
Buffon Georges-Louis 19, 26, 27
Barrow John 116
Bourquinon d´Anville Jean-Baptiste 138
Busch Gabriel 70
Büsching Anton Friedrich 22
Caspar115
Comui [?] 94
Curpsoff  4
Dauling Johann Georg 96
Dittenberger 5
Ebert Johann Jacob 123 
Ellis William 61
Fridrich [?] 51
Friedenberg Johann Anton von 6
Friedrich Mayer 55
Frisius Johannes 80
Funke Carl Philipp 76, 125, 134
Georg Andreas Boeckler 83
Glatz Jakob 120

25 Správně: Topographie des kaiserl. königl. Antheils von Schlesien.
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Gloretz Andreas 53
Gundling Nicolaus Hieronymus 15
Hayer 13
Hellwig Christoph von 100
Hoffmann Johann Adolf  118
Hochheimer Carl F. 111
Hornemann Friedrich 109
Hübner Johann 10, 79
Hufeland Christoph Wilhelm 114
Hülfreich Erdmann 18, 86
Hunter William 117
Christiani Wilhelm Ernst 63
J. C. Bergen 42
Joachim Heinrich Campe 112
Johann Albert Heinrich Reimarus 65 
Jung Johann Heinrich 32
Kees F. G. von 131
Keferstein Johann Christian Friedrich 58
Kerzig Gottheilf  Fürchtegott 51
Klopstock Friedrich Gottlieb 145 
Kneifel Reginald 147
Leonhardi Friedrich Gottlob 51
Lippold Georg Heinrich Christian 76 
Lewenau Joseph Arnold von [?] 92, 101
Luca Ignaz de 34
Mayer Johann Friedrich 60
Millot Claude Francois Xavier 63 
Montesquieu Charles de 29
Moses Mendelssohn 31
Nicolaus Grill 41
Paul Aler (Adler) 84
Perauser? 119 
Pezzl Johann 30, 40
Pfeiffer Johann Friedrich von 46
Philipp Engel Klippstein 45
Pillauer [?] 97
Pock Edmund 2
Posselt Ernst Ludwig 129
Profar [?]110
Raff  Georg Christian 122
Reichart Christian 36
Rohr Julius Bernhardt von 69
Sahmann [?]113
Samuel Turner 106
Seifert von Tennecker Christian Ehrenfried 17
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Senft Andreas A. 43
Schambogen Johann Christoph 81, 103
Scheller Immanuel Johann Gerhard 75
Schrämbl Franz Anton 138
Schubat 66 
Traßler Joseph Georg 8, 19, 31, 37, 73, 123, 145
Verfenstle 1
Volkmann D. Johann Jacob 74 
Voltaire 35, 91
von Schönfeld 62
Wagner Daniel Ernst 24
Wagner Franciscus 78
Waldschen 9
Wegelin [?] 47
Weitzenuken 12
Wekhlin Wilhelm Ludwig 47, 48, 52
Welt [?]107
Wiegleb Johann Christian 38
Wiehmann16
Wieland Christoph Martin 37
Wolf  [?] 95
Wolstein Johann Gottlieb 67 
Woltmann Karl Ludwig 71
Zoesius (Caesius) Henricus Jacobus 85
Zopf  Johann Heinrich 11
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Summary

Ernst Mückusch von Buchberg and the Grammar school museum in Opava. 
(Reflections to mark the 200th year death anniversary)

Pavel Šopák

Ernst Mückusch von Buchberg (1740–1814) was the gubernial councillor and regional 
hetman in Krnov and afterwards in Opava. Arising from the position, he was the director of  
the Grammar school in Opava part of  Austrian Silesia; he was the co-founder of  the Gram-
mar school museum. The remains list also contains a catalogue of  his library; the catalogue is 
available in edition in a way that the transcriptions of  the manuscript are supplemented with 
information in brackets in places that lacked accurate data, i.e. full names of  the authors, full 
titles of  works, places and dates of  issue, or the publishers were added. The library list is a valu-
able source for understanding the Enlightenment’s   ideas and its spread in the Austrian Silesia 
society in the first decades of  the 19th century, specially in the form of  practicing so-called 
Volksaufklärung, with focus on education, awareness, popularization of  innovative ideas to 
general public, general culturing of  the peasants, efficiency of  management and on the profit. 
There are presented important documents showing the ambivalence of  Ernst Mückusche von 
Buchchberg in reference to religious questions, his opposition to Catholic orthodoxy and his 
considerable affinity for pietism, the illuminates and freemasonry.

Translated by Hana Baronová
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OSCILACE MEZI NÁRODNÍM A INTERNACIONÁLNÍM?
NĚKOLIK POZNÁMEK K DĚJINÁM  

BRNĚNSKÉHO MUZEJNICTVÍ 
NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ1

Otakar Kirsch

Abstract:
The submitted study analyzes the effect of  national and international factors on individual 

representatives of  Brno museums on the edge of  the 19th and 20th century.

Keywords:
history of  museum management in the Czech countries, Brno museums on the edge of  19th 

and 20th  century and the national and international factor in museum management, history of  
Czech-German relations, cultural history of  Brno

Muzeální fenomén byl na přelomu 19. a 20. století v českých zemích 
zásadním způsobem determinován různými faktory, z nichž některé 
měly pouze dobově podmíněnou platnost, řada je v něm však s růz-

nou intenzitou patrná dodnes. Zařadit mezi ně lze také národnostní poměry a působení 
zahraničních vlivů, jejichž význam pro vývoj muzejnictví v českých zemích zdůrazňu-
jí některé odborné publikace.2 Především sounáležitost k dané pospolitosti na základě 
společného jazyka, kultury či historie, vzniklá původně jako politický konstrukt,3 tvo-
řila důležitou součást identity tehdejších obyvatel a do značné míry formovala jejich 
jednání. Příslušnost k národu se stala jedním ze základních rozlišovacích prvků v teh-

1 Studie vznikla v rámci plnění vědecko-výzkumných aktivit projektu OP VK 2.3 „Historizace 
střední Evropy“ (CZ.1.07/2.3.00/20.0031), jehož nositelem je Slezská univerzita v Opavě.

2 Např. ŠPÉT, Jiří: Přehled vývoje českého muzejnictví I. (do roku 1945). Brno 2004, s. 45–70; VLČEK, 
Václav: K vývoji českého muzejnictví. Praha 1970, s. 9–15; KALUS, Jaromír – PERNES, Jiří – TKÁČ, 
Vladimír: Muzea na Moravě a ve Slezsku. Ostrava 1988, s. 16–22.

3 O této problematice viz HOBSBAWM, Eric J.: Národy a nacionalismus od roku 1780. Brno 2000; 
ANDERSON, Benedict: Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of  Nationalism. 
London 1991; HROCH, Miroslav: Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních 
evropských národů. Praha 2009.
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dejší společnosti, která byla, někdy i velmi uměle a proti vůli takto zařazených jedinců, 
aplikována na všechny její členy. Současně však bylo pro takovouto skupinu typické, 
že byla konfrontována s myšlenkami a aktivitami, jež se svým charakterem v mnoha 
ohledech vymaňovaly svazujícímu nacionálnímu pohledu. Kladly si nárok na univer-
zálnější platnost s cílem proměnit některé aspekty života národních komunit. Oba prv-
ky (národní a mezinárodní) proto vstupovaly do vzájemného vztahu, což se v někte-
rých případech neobešlo bez konfliktních situací. Jejich výsledkem, kromě odmítavého 
stanoviska, však byla také transformace již existujících, nebo vznik zcela nových jevů, 
mnohdy závislých na lokálních specifikách.

Cílem předložené studie je rámcově analyzovat působení národního a meziná-
rodního u tehdejších reprezentantů brněnského muzejnictví – Františkova muzea/
Moravského zemského muzea (dále jako MZM), Moravského umělecko-průmyslové-
ho muzea (dále jako MUM), Muzejního spolku, Zemského zemědělského muzea pro 
Moravu, Muzea města Brna a Technologického muzea/Ústavu pro zvelebování živ-
ností. Konkrétně se pokusí přiblížit, jakým způsobem oba fenomény formovaly proces 
konstituování vybraných zařízení muzejního typu, ovlivňovaly jednání a složení jejich 
správních orgánů a projevovaly se v samotných muzejních aktivitách. Sledován bude 
také vliv národních a mezinárodních činitelů u muzejních zájmových organizací, na je-
jichž aktivitách se podíleli brněnští muzejníci. Současně chce práce ukázat způsoby, 
jakými docházelo k vzájemnému prolínání obou do značné míry protikladných feno-
ménů a do jaké míry se při svém působení na brněnské muzejnictví jeden druhému 
přizpůsobovaly. 

Zakládání muzeí

V české muzeologické a historiografické produkci je konec 19. a začátek 20. 
století vnímán jako období vzniku řady muzejních institucí specializovaného a vlasti-
vědného zaměření.4 Příčiny tohoto jevu v zemském hlavním městě Brně se, na rozdíl 
od situace v Čechách a zvláště v Praze, na něž se většina uvedených autorů zaměři-
la především, do značné míry odlišovaly. Přesto i zde došlo k postupnému vytvoření 
značného počtu zařízení muzejního typu (Musejní spolek, Městské muzeum v Brně, 
Zemské zemědělské muzeum pro Moravu, Zemský úřad pro zvelebování živností/
Technologické muzeum), jež byly již při svém konstituování ovlivněny jak motivy 
národnostními, vycházejícími ze zájmů a kulturních aspirací jednoho z místních etnik, 
tak četnými zahraniční impulsy, které byly často zprostředkovány vídeňským, a do jisté 
míry i pražským prostředím. Oba aspekty byly určující především pro budoucí zaměře-
ní a organizační strukturu jednotlivých ústavů, zásadním způsobem však determinova-
ly samotný proces jejich vzniku.

4 Např. ŠPÉT, Jiří: Přehled vývoje, s. 45–47 a 57–61; KNAPÍK, Jiří – OLŠOVSKÝ, Jaromír – 
ŠOPÁK, Pavel – VÁHALA, David: Vademecum muzeologie. Opava 2012, s. 81–82; DENKSTEIN, 
Vladimír: Musea slouží lidu. Příručka pro musejní pracovníky. Praha 1954, s. 13; ŽALUD, Augustin: 
Kulturní politika česká a musea. In: Česká politika. Díl pátý: Kulturní, zvláště školské úkoly české 
politiky. Ed. Z. V. TOBOLKA. Praha 1913, s. 977–978.



Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 7/2014

147

První muzejní institucí, u níž se ve stádiu příprav otevřeně hovořilo o podpoře 
národních zájmů, byl v roce 1888 založený Musejní spolek. V očích jeho českých iniciáto-
rů měl, spolu s již existujícím olomouckým protějškem (Vlastenecký spolek musejní v Olo-
mouci), vytvořit protiváhu tehdy výhradně Němci spravovanému Františkovu muzeu.5 
Soupeření a rivalita se zavedeným moravským ústavem tak sehrály důležitou roli již při 
stanovení jeho původního zaměření orientovaného především na archeologii a regio-
nální dějiny. Právě rozvíjením činností souvisejících s těmito obory měli členové mimo 
jiné přispět k obhajobě národních pozic ve sporech, jakým byla například otázka, zda 
jsou na Moravě autochtonním obyvatelstvem Němci či Češi.6 Od samotných počátků 
však v jeho programu rezonovaly také některé problémy univerzálnějšího charakteru, 
přesahující česko-německý antagonismus, z nichž jako zásadní se uvádělo zabránění 
vývozu moravských kulturních památek do zahraničí.7 Přesto byl Musejní spolek vní-
mán jako organizace ryze česká, a dočkal se proto výrazné podpory v tehdejším tisku. 
V něm poměrně pravidelně uveřejňované články, zdůrazňující význam nové instituce 
dokumentující český národ a jeho moravskou vlast, měly zcela jasné cíle – legitimizovat 
sdružení v očích brněnské veřejnosti a popularizovat jeho aktivity, což v následujících 
letech přispělo k jeho značné oblibě.

Zřetelné národní ambice lze vysledovat také při přípravě projektu Zemského 
zemědělského muzea pro Moravu, jenž byl zaštítěn moravskými Čechy a jimi spravova-
nou Českou hospodářskou společností pro Markrabství moravské. Orientace na české prostředí 
mu však, na rozdíl od Musejního spolku, spíše zabránila v realizaci původních plánů. 
Patrně byla jednou z příčin odmítnutí žádosti Společnosti na vybudování zařízení zem-
ského charakteru pod patronátem moravských samosprávných orgánů.8 Představitelé 
rodící se instituce se již při stanovení počátečního programu cíleně pokoušeli překonat 
lokálně motivované národovectví. Jejich snahou bylo účelně doplnit hustou síť vý-
zkumných a výchovně-vzdělávacích institucí na Moravě v oboru zemědělství,9 přičemž 
důležitým vzorem se pro ně stalo působení muzejních ústavů podobného zaměření 

5 NEKUDA, Vladimír: 150 let Moravského musea v Brně. Stručný přehled historického vývoje. Brno 1969, s. 
29. ŽALUD, Augustin: Kulturní politika, s. 981. Vyhraněné vztahy mezi oběma institucemi ostatně 
provázely již první roky existence českého sdružení. Kromě odborných záležitostí se spory týkaly 
především skutečnosti, že Musejní spolek zpočátku neobdržel zemskou subvenci. Jeho představi-
teli pak byla celá záležitost interpretována tak, že německá sněmovní většina v této instituci viděla 
výraznou konkurenci Františkova muzea, a proto žádost nepodpořila. Moravský zemský archiv 
Brno (dále jen MZA), A 9 Zemský výbor 1875–1928, kart. č. 4545, N 13/4 – Musea. Norm., mu-
zea r. 1879–1928, Výroční zpráva o činnosti Musejního spolku v Brně za rok 1889. Brno 1890, 
s. 2.

6 Zmíněná rozepře ostatně měla vliv také na celkový rozvoj archeologie a zájmu o ni. ŠUJAN, 
František: Dějiny Musejního spolku v Brně 1888–1928. Brno 1928, s. 1; FUKAL, Rudolf: Dějiny 
Musejního spolku v Brně (1888–1952). Přehledný nástin. Vlastivědný věstník moravský 7, 1952, č. 4, 
s. 207.

7 České inteligenci (zasláno výborem Musejního spolku). Moravská orlice 17, 1888, č. 59, 11. březen, 
nestr.

8 O okolnostech odmítnutí původního projektu viz IV. výroční zpráva České hospodářské společnosti pro 
Markrabství moravské v Brně za rok 1903. Brno 1904, s. 9–10.

9 PERNES, Jiří: Zemské zemědělské muzeum pro Moravu v Brně v letech 1907–1920. Muzejní a vlastivěd-
ná práce 28 (98), 1990, č. 2. s.  69–70. 
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v Rakousku-Uhersku i v zahraničí.10 Bezprostředním impulsem pro jeho vznik byla 
návštěva v Maďarském královském zemědělském muzeu v Budapešti (Magyar Királyi Mező-
gazdaság i  Múzeum) v roce 1902,11 pozornost členů Společnosti byla dlouhodobě 
věnována také organizační struktuře a sbírkotvorným aktivitám několika institucí v ci-
zině.12 Spojení s tamním zemědělským muzejnictvím ale nemělo mít pouze charakter 
inspirativní či iniciační, uvažovalo se o pravidelných kontaktech. S nově zřízeným br-
něnským muzeem se v představách jeho tvůrců navíc počítalo jako s prostředníkem, 
pomocí něhož bude zahraničí informováno o aktuálním stavu a úrovni moravského 
zemědělství.13

Ani další tehdejší brněnská instituce nevystupovala se svými nacionálními cíli 
zcela otevřeně. Městské muzeum založené roku 1904 se mělo jako ústav vlastivědný 
zabývat primárně shromažďováním dokladů o historii a současnosti hlavního zem-
ského města. I když se u příležitosti jeho otevření v místním německém tisku objevil 
článek, v němž zaznělo, že „… brněnské publikum svůj lokální patriotismus vyjádří horlivou 
podporou a obohacením městských sbírek, od nynějška umístěných v rozsáhlých prostorách“,14 sa-
motné směřování nově vzniklé instituce bylo ze strany jeho iniciátorů do značné míry 
spojeno s národními zájmy. Stejně jako u dalších německých muzeí na Moravě byly jeho 
aktivity v mnohém podřízeny snaze ukázat Brno jako tradiční a starobylou německou 
lokalitu. I když některá sarkastická vyjádření českého tisku nelze v tomto ohledu brát 
za bernou minci,15 je třeba poukázat na fakt, že jeho zřizovatelem se stala Němci řízená 
radnice a na jeho profilaci se od počátku podíleli výrazní představitelé německé kultury 
v Brně (Berthold Bretholz, Alfred Fischel). Zároveň však lze do určité míry souhlasit 
s názorem, že nacionální prvek nebyl vydržovatelem, ani odbornými pracovníky nějak 
zásadně zdůrazňován.16 Důležitou roli mohla sehrát snaha dále nevyhrocovat česko-
-německý antagonismus a zabezpečit bezproblémové fungování muzea. 

Nacionální prvek však výrazně determinoval další iniciativy, jež primárně usilo-
valy o naplnění co do povahy a charakteru zcela odlišných záměrů. Příkladem v silně 
industrializovaném Brně bylo vytvoření Zemského úřadu pro zvelebování živností/
Technologického muzea v Brně, jehož činnost, kromě shromažďování sbírkových 

10 Přesto je třeba vnímat pokusy o zřízení zemědělských muzeí v českých zemích, včetně brněnské-
ho, jako do značné míry autochtonní. PERNES, Jiří: Snahy o založení zemědělského muzea v českých 
zemích na přelomu 19. a 20. století. Časopis Moravského muzea – vědy společenské 67, 1982, s. 144.

11 IV. výroční zpráva České hospodářské společnosti, s. 9.
12 Kromě budapešťského muzea se jednalo o ústavy v Berlíně a dánském Lyngby. IX. výroční zpráva 

České hospodářské společnosti pro markrabství moravské v Brně za rok 1908. Brno 1909, s. 37.  
13 PERNES, Jiří: Zemské zemědělské muzeum, s. 72; Pátá zpráva o činnosti Českého odboru Zemědělské rady 

pro Markrabství moravské za rok 1903. Brno, s. 117–118.
14 Das neue städtische Museum. Brünner Morgenpost 39, 1904, č. 213, 18. září, nestr.
15 Například Moravská orlice otevření ústavu komentovala následovně: „Je-li museum správně a prav-

divě vypraveno, musí tam nalézti dnešní zarputilí obhájcové „německého rázu“ města tak leccos, co jim nebude 
milé. Sama místnost musea musí zatřást jejich německým srdcem! Je totiž museum umístěno v rytířské síni starého 
zemského domu na Dominikánském náměstí, v téže síni, jež vyzdobena znaky se starými nápisy českými.“ 
Městské museum v Brně. Moravská orlice 42, 1904, č. 214, 20. září, nestr.

16 KARKANOVÁ, Hana: Počátky a vývoj výtvarných sbírek Muzea města Brna. In: Forum Brunen-
se. Brno 1994, s. 50-51. Autorka však přesto zastává názor, že muzeum bylo vedeno v duchu 
brněnského patriotismu, zaměřeného převážně německy.
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předmětů, spočívala především v podpoře místních živnostenských kruhů.17 Samotné 
ustanovení organizace lze chápat jako výsledek intenzivního působení mezinárodního 
hnutí, pro něž se v německy mluvících oblastech střední Evropy vžil výraz zvelebo-
vání živností (Gewerbeförderung).18 Na Moravě byla celá akce od 90. let 19. století 
organizována technickým oddělením MUM, nicméně jeho vedení bylo českou stranou 
kritizováno pro přílišné proněmecké zaměření.19 Postupně se tak rodila idea vzniku 
zcela nové instituce, do značné míry inspirovaná již existujícími ústavy ve Vídni a Pra-
ze, která by spravedlivěji odrážela národnostní poměry na Moravě a získala přímou 
podporu zemských úřadů. Díky poslednímu požadavku se však zakladatelé setkali se 
striktním nařízením zemského výboru zajistit paritní zastoupení při jeho správě oběma 
národům. I když jej obě strany akceptovaly, nemohly se shodnout na výsledné podobě 
a způsobu fungování správních orgánů. Zatímco čeští představitelé považovali za ide-
ální vznik jednoho ústavu rozděleného do dvou národních sekcí, zástupci Němců, pa-
trně i po zkušenostech z tehdejšího MZM, považovali za nejschůdnější vytvoření dvou 
samostatných ústavů.20 Po dlouhých jednáních na zemském sněmu nakonec zvítězila 
česká varianta. V roce 1910 založená instituce se nicméně zaměřila na edukační činnost 
a aktivity muzejního charakteru se dostaly spíše na okraj jejího zájmu.21

Správní orgány muzeí

Národní i mezinárodní aspekty se objevovaly také v jednání osob, které zásadním 
způsobem ovlivňovaly chod a další směřování tehdejších muzejních institucí. Živnou 
půdu totiž nalezly ve správních orgánech, ve zkoumaném období založených přede-
vším na principu spolkovém a kuratoriálním.22 Jejich osazenstvo tvořil specifický kon-
glomerát osob, které přijímaly zásadní rozhodnutí, v nichž prosazovaly nejen zájmy 
korporací, jež zde zastupovaly, ale i své vlastní názory a požadavky. V národnostně 
smíšeném prostředí Brna se tak při mnohých jednáních do středu pozornosti dostávala 
všudypřítomná otázka česko-německých vztahů, vyvolávající nejen ostré rozepře, ale 
zároveň výrazně formující celkovou politiku i dílčí aktivity muzeí. Bez vlivu nicmé-

17 O jeho činnosti v tomto období KUBELKA, Franz – POLÁČEK, Josef: Der Landes-Gewerberat 
und das Landesamt für Gewerbeförderung in der Markgrafschaft Mähren. Ihre Wirksamkeit in den Jahren 
1907 bis 1911. Brünn 1912, s. 253–364.

18 O příčinách vzniku, programu a celkové organizaci akce pro zvelebování živností v Rakousku 
i na Moravě do roku 1907 viz TAMTÉŽ, s. 1–21, 153–162.

19 Např. Zpráva, týkající se subvenování umělecko-průmyslového ateliéru musea arcivévody Rainera pro průmysl 
a umění v Brně na rok 1910. Protokoly o schůzích obchodní a živnostenské komory v Brně odbý-
vaných v roce 1910. Brno 1911, s. 103.

20 O obou koncepcích podrobněji viz MZA, G 115 Obchodní a živnostenská komora Brno 1851–
1949, sign. X 11 b, kart. č. 812 – Technologické průmyslové muzeum v Brně 1907–1933, V. 
Bericht betreffend die Schaffung eines Technologischen Gewerbemuseums in Brünn (17. květen 
1908), nestr.

21 Pamětní spis k dvacetiletí Moravské zemské živnostenské rady 1907–1927 (Se zprávou o činnosti úřadu na zve-
lebování živností 1910–1927). Brno 1927, s. 159–228.

22 SVOBODA, Josef  František: Zásady českého muzejnictví. Praha 1949, s. 11; ŠPÉT, Jiří: Přehled vývoje, 
s. 34.
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ně u některých institucí nebyly ani internacionální impulsy, jejímiž nositeli byli zvláště 
u větších ústavů (MZM, MUM) zástupci brněnských intelektuálních elit. 

Intenzita řešení těchto otázek samozřejmě závisela na celkovém zaměření a cha-
rakteru muzea, nicméně zásadní roli v ní hrála národnostní skladba řídících orgánů, 
popřípadě členské základny podpůrné spolkové organizace. V tehdejším Brně, vedle již 
zmiňovaných národně homogenních uskupení, existovaly muzejní ústavy, v nichž měli 
své zastoupení příslušníci obou hlavních zemských národů. Jednalo se o muzea pod 
patronací země, jež měla mít, zvláště díky striktnímu požadavku tehdejšího zemského 
výboru, ve vedoucích funkcích zastoupenu jak českou, tak i německou složku (MZM, 
Technologické muzeum). Činnost zde však vyvíjely i další instituce, vznikající s ambicí 
celozemskou a zjevnou snahou nalézt cestu k oslovení obou zdejších etnik (MUM).  

Patrně největší proměnou prošlo díky národnostním změnám ve svém vedení 
Františkovo muzeum, původně spravované soukromou institucí s názvem Moravsko-
slezská společnost pro podporu zemědělství, přírodovědy a vlastivědy (Mährisch-schlesische Ge-
sellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur und Landeskunde), v jejímž čele 
po dlouhá léta stáli představitelé německé kultury. K výraznějšímu pronikání českého 
etnika do jejích struktur došlo až na konci 90. let 19. století, kdy se členy muzejního od-
boru Společnosti stali představitelé české kultury.23 Faktické rovnoprávnosti mezi obě-
ma národy bylo dosaženo až v rámci procesu „pozemštění“ muzea v letech 1899–1900, 
kdy vznikla Moravská musejní společnost (Mährische Museumsgesellschaft, dále jako MM-
S),24 které připadlo zajištění odborné správy ústavu, nyní již přejmenovaného na MZM. 
I když z oficiálních dokumentů nelze probíhající konflikty, až na drobné náznaky, prak-
ticky vůbec zaznamenat, stávala se její jednání místem, v němž často otevřeně vzplál 
národnostní boj. V MMS působící představitelé obou národů si vzájemně negovali 
své návrhy a v několika případech tak zabránili užší mezinárodní spolupráci.25 Lze 
konstatovat, že právě nacionální principy zde byly často účelově nadřazovány zájmům 
ústavu, což vedlo k paralyzování některých činností i oslabení pozic muzea u odborné 
veřejnosti. Zvláště Češi nebyli spokojeni s aktuálním stavem a způsobem fungování 
MMS. Začali proto hovořit o tzv. reorganizaci, která měla zásadním způsobem změ-
nit celkový obraz tradiční moravské muzejní instituce, a to i prostřednictvím redukce 
německých zástupců, což by podle nich lépe odpovídalo poměrům v moravské zemi. 
Situace v MZM se pak dokonce stala předmětem jednání zemského sněmu.26 

 Poněkud klidněji probíhala vzájemná koexistence v Technologickém muzeu 
a zvláště v MUM, které se již od svého vzniku v roce 1873 samo deklarovalo jako ústav 

23 Řada z nich (např. František Kameníček, František Šujan) předtím působila v Musejním spolku. 
NEKUDA, Vladimír: 150 let Moravského musea, s. 33. Musejní spolek se navíc později stal členem 
MMS.

24 O pozemštění muzea a vzniku MMS viz FIŠER, Zdeněk: Františkovo muzeum. První rok ve správě 
markrabství moravského. Acta Musei Moraviae – Časopis Moravského muzea – vědy společenské 
85, 2000, č. 1–2, s. 3–11.

25 Liknavost představitelů MMS tak zabránila například účasti na mezinárodní výstavě historických 
a soudobých krojů v Petrohradě v roce 1902. NEKUDA, Vladimír: 150 let Moravského musea, s. 
36–37.

26 BRODESSER, Slavomír - BŘEČKA, Jan - MIKULKA, Jiří: K poznání a slávě země. Dějiny Morav-
ského zemského muzea. Brno 2002, s. 28.
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zemský.27 Přestože byl brněnskou a moravskou veřejností vnímán jako proněmecky 
zaměřený ústav, i zde lze ve sledovaném období pozorovat vzrůstající podíl Čechů 
na činnosti správního orgánu. Relativně úspěšná symbióza spočívala ve skutečnosti, že 
pro německy hovořící většinu kuratoria nehrál národnostní aspekt zásadní roli. Zvláště 
zde působící brněnští průmyslníci (Julius Gomperz, Gustav von Schoeller, Theodor 
Offermann) rozhodně nechápali muzeum jako národnostně zaměřenou instituci a zá-
sadním způsobem je orientovali nejen k lokálním záležitostem, ale i zahraniční spolu-
práci. Na rozdíl od veskrze konstruktivních jednání členů kuratoria, vycházely ale určité 
tlaky z vnějšího prostředí. Kromě českého tisku si na nedostatečné zastoupení českého 
živlu oficiálně stěžovaly také některá zájmová sdružení a organizace.28 

Určité shodné prvky jako u MUM lze vysledovat alespoň v počátcích působení 
Zemědělského muzea, které mělo sice ve svém středu výhradně reprezentanty českého 
etnika, ale jeho koncepce byla průběžně doplňována o poznatky načerpané návštěva-
mi zahraničních muzeí zemědělského zaměření a studiem jejich programů. Již zmiňo-
vané úsilí o získání zemského statutu navíc značně omezovalo národnostní rétoriku 
jeho představitelů, což platilo i pro léta následující, kdy se na základě dobrozdání zem-
ským výborem oslovených odborníků uvažovalo o začlenění dosud získaných před-
mětů do sbírkového fondu MZM.29 Protože tehdejší finanční poměry a prostorové 
možnosti centrálního moravského ústavu přijetí těchto sbírek nedovolovaly, byla celá 
záležitost prozatím odložena na neurčito.30 Dá se říci, že původní pročeská orientace 
reprezentantů muzea tak do značné míry zabránila naplnění jeho původní koncepce 
a tím i dalšímu úspěšnému rozvoji.  

U dalších brněnských institucí spravovaných moravskými Čechy nebo Němci 
však byl nacionální aspekt naopak cíleně využíván pro jejich potřeby. Ono účelové pro-

27 Ve druhém paragrafu svých stanov se MUM označilo za zemský ústav, jehož působnost se roz-
prostírá po celé Moravě. Zároveň mělo brát ohled na odlišné potřeby místního obyvatelstva 
v „jazykovém ohledu“. Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, Obchodní a živnostenská 
komora Olomouc 1850–1948 – II. manipulace (1857–1877), sign. IV., inv. č. 2307, kart. č. 251 
– Moravské živnostenské museum v Brně (Mährisches Gewerbe-Museum) 1868–1877, Mähris-
ches Gewerbe-Museum in Brünn. Erster Bericht, erstattet von der Direction im Jahre 1875, 
Brünn 1875, s. 14.

28 Důkazem mohou být protesty Ústředního spolku moravských živnostníků proti „ostentativnímu 
odstrčení živnostenstva českého a ostentativnímu pominutí jeho rodného jazyka při otevření technického oddělení 
muzea“ či požadavek českých učitelů, aby vedení MUM učinilo přítrž germanizaci ústavu a zrov-
noprávnilo ve svém úřadování oba jazyky. S jeho obsahem se ztotožnil zemský sněm, který 
MUM v této souvislosti pohrozil odebráním subvencí. Archiv Moravské galerie v Brně, Morav-
ské uměleckoprůmyslové muzeum – spisovna kuratoria muzea, kart. č. 5 a 9 – Korespondence 
kuratoria muzea (1893–1899), protest Ústředního spolku moravských živnostníků místodržiteli 
A. Spensemu z 1. prosince 1895; kart. č. 7 a 9 – Korespondence kuratoria muzea, rok 1907–1913, 
dopis zemského výboru ředitelství muzea ze dne 4. října 1908. Svou nevoli však vyjádřili také češ-
tí představitelé brněnské OŽK, kteří kritizovali preferování německých živnostníků a přílišnou 
orientaci na německé umění ředitelstvím muzea. Zpráva, týkající se subvenování umělecko-průmyslového 
ateliéru, s. 103.

29 IV. výroční zpráva České hospodářské společnosti, s. 9–10.
30 Další nadějné jednání obou institucí přerušila první světová válka. KRZ, Josef  Kazimour: Země-

dělské muzeum pro markrabství moravské v Brně. Agrární archiv – Časopis pro dějiny venkova 2, 1915, 
č. 3, s. 168.
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pojení národní agitace se snahou o vylepšení hmotného a finančního postavení bylo pa-
trné především u Musejního spolku. Svůj význam si podrželo především v počátečních 
fázích vývoje, kdy ještě neobdržel zemskou subvenci, měl problémy s výstavními pro-
storami a velmi obtížně si hledal své postavení v kulturním životě hlavního zemského 
města. Nejrůznějšími výzvami v tisku a výročních zprávách pak jeho členové apelovali 
na českou veřejnost s cílem aktivizovat ji a tím vytvořit tlak na samosprávné orgány 
ohledně vlastního finančního zabezpečení.31 Inklinace Spolku ke kulturnímu prostře-
dí českého živlu a s ním úzce související vymezování se proti Františkovu muzeu se 
jasným způsobem ukázaly po změně národnostní politiky Hospodářské společnosti 
vůči Čechům a následném vzniku národnostně utrakvistické MMS. Od okamžiku, kdy 
se zástupci Spolku stali členy organizace vydržující zemské muzeum, přemýšleli jeho 
vedoucí představitelé o způsobu, jak své sbírky této tradiční moravské instituci předat. 
Většina doposud shromážděných sbírkových předmětů včetně knihovny, která stále 
neměla odpovídající umístění, pak byla do MZM převezena v průběhu let 1901–1902, 
přičemž nadále zůstávala spolkovým majetkem.32 

Značně specifické bylo vnímání národní přináležitosti také u zástupců městského 
muzea, kteří ji v žádných oficiálních písemnostech vlastně nikdy oficiálně nedeklarovali. 
Přestože hlavním cílem muzea byla dokumentace a prezentace dané lokality z pohledu 
německé strany, inspiraci pro vlastní aktivity jeho představitelé získávali také v zahrani-
čí.33 Provázanost s německým kulturním prostředím nicméně lze odvodit z některých 
průkazných indicií, mezi něž patří například rozhodnutí o organizačním začlenění in-
stituce do německo-moravského muzejního svazu (Verband deutsch-mährischer Orts-
museen) či složení správního výboru, ve kterém se objevily pouze osobnosti německé 
politiky a kultury v Brně (August Wieser, Rudolf  Rohrer, Berthold Bretholz, Alfred 
Fischel).34 

Je zřejmé, že internacionální hlediska se ve správě brněnských muzeí konce 19. 
a začátku 20. století uplatňovala jen ve velmi omezené míře. Mezinárodní „karta“ ome-
zující se pouze na vybrané ústavy byla v tomto směru využívána spíše pro zdůraznění 
jejich důležitosti a vážnosti v očích laické i odborné veřejnosti, ale také v případě oslo-
vování státních a samosprávných orgánů, kde mohla napomoci při získávání subvencí. 
Poměrně obvyklé se staly cesty představitelů muzejní správy do zahraničních muzeí, 
kde nabírali zkušenosti a inspiraci. Jejich hlavním reprezentantem a do určité míry prů-
kopníkem byl sekretář Františkova muzea Otto Schier (1846–1922), který po návště-

31 V druhé zprávě o činnosti spolku tak například najdeme větu: „Nepřízeň, jaká proti spolku našemu 
stavěna byla na odiv soukromě a veřejně, nedosáhla pro jejich horlivost toho, čeho dosíci chtěla – umlčení, jestliže ne 
dokonce zničení českého Musejního spolku v Brně.“ MZA, A 9 Zemský výbor 1875–1928, kart. č. 4545, 
N 13/4 – Musea. Norm., muzea r. 1879–1928, Výroční zpráva o činnosti Musejního spolku 
v Brně za rok 1889. Brno 1890, s. 1.

32 Výroční zpráva o činnosti Musejního spolku za správní rok 1902. Brno 1903, s. 8. ŠUJAN, Fran-
tišek: Dějiny Musejního spolku, s. 18–19.

33 Těsně po otevření muzea obdržel Berthold Bretholz od brněnského magistrátu obnos na cestu 
do Kostnice a Basileje, kde měl navštívit tamní muzea. KARKANOVÁ, Hana: Počátky a vývoj 
výtvarných sbírek, s. 50.

34 Gemeindeverwaltung und Gemeindestatistik der Landeshauptstadt Brünn. Bericht des Bürgermeisters Dr. Au-
gust Ritter von Wieser für das Jahr 1912. Brünn 1914, s. 324; BLAŽEK, Jiří: Muzeum města Brna. 
Od Gomperzovy galerie na Špilberk. In: Forum Brunense. Brno 1994, s. 21.
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vě řady německých a předlitavských muzeí zkoncipoval originální návrh na celkovou 
reorganizaci ústavu a uspořádání jeho sbírek.35 Zásadní význam ale měli představitelé 
vrcholných orgánů pro samotnou sbírkotvornou a prezentační činnost. Díky jejich ak-
tivitám do sbírkových fondů přibývaly předměty zahraniční provenience, uskutečňova-
ly se putovní výstavy a byly navazovány četné osobní kontakty.36  

Muzejní činnost

Národní a mezinárodní aspekty na přelomu 19. a 20. století významně prorůs-
taly také do jednotlivých fází muzealizačního procesu a do značné míry určovaly jeho 
výslednou podobu. U brněnských muzejních ústavů se prosazovaly především v případě 
akvizic, instalace sbírkových předmětů a vědecko-výzkumné činnosti. Postupně se stále 
výrazněji objevovaly v aktivitách, jimž byla v tehdejším muzejnictví věnována obzvlášt-
ní pozornost – práci s návštěvníkem. Intenzita a rozsah působení sledovaných faktorů 
závisely na samotném zaměření muzea a odborných pracovnících, resp. na míře jejich 
národnostního uvědomění a zároveň ochotě i schopnosti vstřebávat a rozvíjet impulsy 
přicházející ze zahraničí. Co se týká komunikačních kanálů, prostřednictvím kterých 
k ovlivňování docházelo, byly pro oba fenomény více než podobné. Vedle osobních 
návštěv muzejních zařízení doma i v cizině se předávání důležitých informací odehrá-
valo v průběhu jednání zájmových organizací (Němci)37 či tzv. muzejních sjezdů (Češi). 
Podobnou funkci plnily osvětové přednášky a některá tehdejší periodika.38 Zmínit je 
třeba také význam muzejních knihoven, které se stávaly důležitými informačními stře-
disky, v nichž byly shromažďovány publikace z řady zemí tehdejší Evropy.39

35 SCHIER, Otto: Über die Ausgestaltung des Francens-Museums zum Landes-Museum. Museum Francis-
ceum Annales 1895, Brünn 1896, s. 1–18; SCHIER, Otto: Über Landesmuseen. Museum Francis-
ceum Annales 1896, Brünn 1897, s. 325–342.

36 V tomto ohledu vynikali především představitelé MUM. Jednou z výrazných osobností, která 
jako člen kuratoria zasahovala do muzejních aktivit, byl Gustav von Schoeller (1830–1912). Mu-
zeu pomohl získat řadu cenných akvizic, v kritických momentech pro ně opatřil potřebné sub-
vence a výrazně se podílel na vzniku a rozvoji dvou stěžejních institucí pro zvelebování živností, 
jež se v organizační struktuře MUM významně etablovaly – uměleckého ateliéru a technického 
oddělení. Gustav Ritter von Schoeller. Mitteilungen des Erzherzog Rainer-Museums in Brünn 28, 
1910, č. 6, s. 95.

37 O jejich aktivitách viz KIRSCH, Otakar: Podíl německo-moravských muzejníků na aktivitách muzejních 
zájmových organizací v první polovině dvacátého století. In: Fenomén muzeum v 19. a první polovině 20. 
století. Edd. M. OUBRECHTOVÁ, V. ZEMAN. Ústí nad Labem 2011, s. 39–60.

38 Pro brněnské prostředí se jednalo především o MUM vydávané Mitteilungen des Maehrischen Gewer-
be-Museums/Mitteilungen des Erzherzog Rainer-Museums in Brünn, které čtenáře seznamovaly nejen 
s novými trendy v oblasti muzejnictví, ale obsahovaly i krátké zprávy o dění v řadě domácích, 
evropských a světových muzeí.

39 Zahraniční publikace soustřeďovala knihovna MZM, která nicméně od začátku 20. století pro-
dělávala samostatný vývoj. Již v první polovině 90. let získávala odbornou produkci například 
z Berlína, Washingtonu (Smithsonian Institution) či Uppsaly (univerzitní knihovna). Zpráva o čin-
nosti odboru muzejního od jeho založení až do konce roku 1895/Thätigkeits-Bericht der Museums-Section von 
ihrer Gründung bis Ende 1895. Museum Francisceum Annales 1895. Brünn 1896, s. 181. Ani další 
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Především uplatňování národnostních principů se však stalo nejen důležitým 
inspiračním zdrojem, ale v mnoha ohledech muzejní činnost zásadním způsobem li-
mitovalo, což významně platilo v případě akviziční činnosti. U několika Čechy spra-
vovaných ústavů (Zemské zemědělské muzeum pro Moravu, Musejní spolek) tak ne-
mohlo dojít ke komplexnější dokumentaci oblastí, ve kterých mělo zřetelnou převahu 
německé etnikum. V utrakvisticky spravovaných institucích typu MZM a MUM pak 
docházelo k dalšímu podstatnému jevu – k rozdělování sbírkových předmětů na české 
a německé, a to na základě jejich původu či místa výskytu.40 S tím pak byly úzce spoje-
ny tlaky na přijetí muzeálií spjatých s daným etnikem, jež podle názoru jedné ze stran 
nebyly ve sbírkovém fondu muzea dostatečně zastoupeny.41 Konec 19. a začátek 20. 
století byl nicméně zásadní také z hlediska inspirace sbírkotvornými počiny evropských 
muzeí42 či navýšení počtu předmětů cizího původu získaných na zahraničních aukcích 
či světových výstavách. Prim při jejich opatřování hrálo MUM,43 které spolu s MZM 
navíc dokázalo oslovit místní sběratele,44 v jejichž kolekcích se stále častěji objevovaly 
významné věci nemoravské provenience. Zajímavým posunem byl také o poznání kri-
tičtější přístup při výběru tohoto typu artefaktů a naturfaktů. U tehdejších muzejníků 
byla patrná větší snaha o eliminaci náhodných sběrů, než tomu bylo u řady dříve přija-
tých exotických sbírkových kolekcí.45 Zahraniční předměty pak často sloužily jako dů-
ležitý srovnávací materiál (MZM) či zdroj inspirace pro místní řemeslníky s edukačními 
přesahy pro laickou veřejnost (MUM).

Národními i mezinárodními principy byly do značné míry protknuty také pre-
zentační aktivity. Mezinárodní vlivy byly nejvíce patrné u MUM, které se již tradič-
ně pokoušelo reagovat na aktuální trendy uměleckoprůmyslového výstavnictví, často 
zprostředkované Rakouským muzeem pro umění a průmysl (Ös t e r r e i ch i s ch e s  Museum fü r 

brněnská muzea však v tomto ohledu nezaostávala. Především MUM dokázalo shromáždit zají-
mavé zahraniční tituly, jež se týkaly vysokého umění či uměleckého průmyslu.

40 Například představitelé městského muzea se v jeho rámci rozhodli založit galerii, jež by se vě-
novala výhradně tvorbě německo-moravských umělců. Realizace tohoto projektu byla přerušena 
válečnými událostmi. BLAŽEK, Jiří: Muzeum města Brna, s. 21.

41 Výrazně se tento prvek projevil v MZM, kde se zejména po roce 1900 lze setkat se zvýšeným 
zájmem kustodů o akvizice z moravských oblastí obývaných Čechy, což se týkalo především 
moravské lidovědy (národopisu), mineralogie a archeologie. Viz Zprávy o činnosti Moravské musejní 
společnosti za rok 1900–1910, část s názvem Sbírky.

42 Například MZM podle vzoru Muzea saského lidového umění (Museum für Sächsische Volkskunst) 
zřídilo tzv. fotografické muzeum, které mělo za cíl shromažďovat snímky dokumentující lidovou 
kulturu v moravském regionu. Základ sbírky tvořily fotografie významného etnografa Josefa 
Klvani (1857–1919). Zpráva o činnosti Moravské musejní společnosti za rok 1901. Brno s. d., s. 7–8. 

43 GABRIELOVÁ, Bronislava: K dějinám Moravského uměleckoprůmyslového muzea v Brně. Brno 2003, s. 
17.

44 Za všechny můžeme jmenovat například Heinricha Gomperze či Johanna II. von und zu Liech-
tenstein. Velkým úspěchem MZM pak byl také zisk Freynova herbáře palearktické flóry či sbírky 
východoasijského umění Heinricha Wawry. Zpráva o činnosti Moravské musejní společnosti za rok 1905, 
Brno s. d., s. 10 a 14.  

45 Představitelé MMS Jaroslav J. Jahn a Anton Rzehak například podali posudky o sbírce Karla Ja-
roslava Mašky, kterou MZM posléze koupilo v roce 1907. JAHN, Jaroslav J.: Dobré zdání o archeol. 
paleontologické sbírce pana ředitele K. J. Mašky v Telči. TAMTÉŽ, s. 61–67; RZEHAK, Anton: Dobré 
zdání archeol.-paleontologické sbírce p. ředitele K. Mašky v Telči. TAMTÉŽ, s. 67.
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Kuns t  und  Indus t r i e ) , ať už po tematické či instalační stránce. Proměny tamní expo-
zice v letech 1895 a 1913 spočívaly nejen ve větším akcentování vývojového hlediska, 
ale zároveň v posílení prezentace předmětů domácí provenience.46 Podobná situace 
nastala také u výstav, kde kromě převzatých i vlastních prezentací divácky atraktivních 
témat (ukázky asijského umění či děl zahraničních malířů) dominovala snaha vedení 
MUM představit produkci moravských průmyslníků, hospodářských škol, řemeslníků 
a umělců.47 Při jejich výběru pak tehdejší ředitel Julius Leisching (1865–1933) logic-
ky preferoval spíše představitele německého etnika, což souviselo i s jejich dominant-
ním postavením v rámci moravského hospodářství. Také ostatní brněnská muzea se 
v prezentačních aktivitách přikláněla k upřednostňování jednoho ze zemských národů, 
pouze v MZM byly zřetelné tendence udržovat v některých exponovaných oborech 
rovnovážné zastoupení.48   

Zajímavý mix obou zkoumaných fenoménů lze vysledovat i v rámci badatelské 
činnosti brněnských muzejníků. Její hlavní protagonisté většinou působili v muzeích, 
která disponovala potřebným materiálním vybavením. Takovéto podmínky do značné 
míry splňovalo již pozemštěné MZM, kde byla MMS obsazována místa kustodů osob-
nostmi z řad akademických pracovníků (Jaroslav J. Jahn, Anton Rzehak), k nimž záhy 
přibývali i další významní vědečtí pracovníci (Jaroslav Helfert, Karel Absolon). I když 
jejich publikace a studie tematicky vycházely především z lokálních poměrů, akcen-
tovaly teorie a postuláty moderní vědy a někteří si postupně získávali respekt doma 
i v zahraničí. Zvýhodněni byli v tomto ohledu především němečtí badatelé, jejichž ja-
zyk se stal univerzálním komunikačním prostředkem prakticky pro celou oblast střední 
Evropy. Poněkud nevyrovnaně pak možná překvapivě působila vědecká činnost MUM. 
Například dílo jeho ředitele Julia Leischinga sice vykazovalo značnou tematickou šíři 
a využívalo moderních metod načerpaných ze zahraničí, nicméně v řadě případů vyzní-
valo spíše povrchně.49 Na druhou stranu je třeba připomenout, že důležitou motivací 
pro jeho sepsání byla snaha seznámit se značně různorodými tématy laickou veřejnost. 
Asi největší ohlas tak ve své době nalezly Leischingovy práce v oblasti muzejnictví, kde 
se zařadil mezi oceňované a respektované autory.50  

46 GABRIELOVÁ, Bronislava: K dějinám, s. 16–17.
47 Ve sledovaném období se do centra pozornosti MUM nedostávaly pouze klasické formy vysoké-

ho umění (malířství, sochařství), ale po vzoru zahraničních muzeí některé nové umělecké trendy 
(fotografie, užitá grafika a plakát). TAMTÉŽ, s. 17.

48 V rámci oddělení moravské lidovědy mělo být například, kromě slovácké a hanácké selské 
světnice, prezentováno také vybavení domů z německých oblastí Vyškovska a Kravařska. Zpráva 
o činnosti Moravské musejní společnosti za rok 1901. Brno s. d., s. 8.

49 Podle názorů některých historiků umění zabraňovala Leischingovi hlouběji se ponořit 
do odborného studia celková šíře odborných zájmů. Jeho význam tak spatřují především 
v zavádění nových postupů a trendů při výkladu uměleckého díla, které na Moravě díky němu 
postupně zdomácněly. SAMEK, Bohumil: Dějiny umění na Moravě ve druhé polovině 19. a na počátku 
20. století. (Od regionální vlastivědy a kulturní historie k samostatnému dějepisu umění). In: Kapitoly 
z českého dějepisu umění. Edd. R. CHADRABA, J. KRÁSA, R. ŠVÁCHA. Praha 1986, s. 223. 
Podobný názor zastává i GABRIELOVÁ, Bronislava: K dějinám, s. 19.

50 Leischingův přínos pro tehdejší muzejnictví oceňují i někteří dnešní autoři. Např. HUSTY, Peter: 
Julius Leisching … „ein durchaus moderner Museumsgestalter“. In: Das Wesen Oesterreichs ist nicht 
Zentrum, sondern Peripherie. Gedenkschrift Hugo Rokyta (1912–1999). Vitalis Scientia 5. Prag 
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Mezi tehdejšími muzejníky se ale nacházela řada osob, jejichž motivací bylo při-
spět k rozvoji a podpoře národně orientované vědy a regionálního, k potřebám a zá-
jmům daného etnika zaměřeného bádání. Za jeden z nejvýznamnějších počinů tehdejší 
doby, kromě vydávání obsahově odlišné české a německé verze Časopisu Moravského 
musea zemského/Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums, bývají dodnes považo-
vány práce na organizování Vlastivědy moravské, započaté péčí Musejního spolku.51 Ně-
které postoje a teze uveřejněné v dílech osobností pohybujících se na poli muzejnictví 
nicméně vyvolávaly mezi brněnskými institucemi ostré spory, které často sklouzávaly 
do nacionální roviny. Mezi ně patřilo i prohlášení nestora brněnské historie Christia-
na d´Elverta v  díle K archeologii Moravy a Rakouského Slezska (Zur Alterthumskunde 
Mährens und Oesterr.-Schlesiens), v němž vyjádřil přesvědčení, že působení brněn-
ského a olomouckého muzejního spolku do značné míry poškozuje další rozvoj sbírek 
Františkova muzea.52 Členové Spolku pak na jeho slova zareagovali prohlášením, že 
činnost organizace naopak podnítila archeologické aktivity MZM a zároveň neopomněli 
tradiční brněnskou instituci podrobit kritice konstatováním, že „… co Františkovu muzeu 
škodí, je duch, který v něm vládne“.53 

Zásadními proměnami ve sledovaném období prošla práce s veřejností. 
V brněnském prostředí byly realizovány některé podněty ze zahraničí, které do centra 
zájmu muzeí stavěly laického návštěvníka.54 Své místo nacházely především v aktivitách 
MUM, které bylo jako jediné schopno systematicky navázat na tamní snahy o formová-
ní estetického cítění i národního a státního uvědomění a aplikovat je na místní poměry. 
Přestože u dalších muzejních institucí v Brně, i pro jejich nedostatečnou prostorovou 
vybavenost a špatnou hospodářskou situaci, nebylo možné takto intenzivní práci s pu-
blikem rozvinout, neznamená to, že by se o podobných programech blíže neuvažovalo. 
Příkladem může být jednatel Františkova muzea Otto Schier, který ve svých článcích 
zdůrazňoval potřebu oddělit sbírky určené pro odbornou a laickou veřejnost, protože 
obě skupiny mají odlišná očekávání a představy o vystavovaných předmětech.55 Že pre-
zentační činnost ústavů stále cílila také na domácí a zahraniční odborníky v daném obo-
ru, o tom svědčí často uveřejňované zmínky o jejich návštěvách, případně pochvalných 
vyjádřeních o kvalitě zhlédnutých sbírek.56

2002, s. 131–142; WAIDACHER, Friedrich: Príručka všeobecnej muzeológie. Bratislava 1999, s. 83; 
KIRSCH, Otakar: Julius Leisching a jeho podíl na organizaci muzejnictví v Předlitavsku. Studia historica 
Brunensia 57, 2010, č. 1, s. 15–29.

51 Jejím hlavním úkolem mělo být shromažďovat nové poznatky o historii a současnosti Moravy 
a především pak jejích jednotlivých okresů.

52 ELVERT, Christian d´: Zur Alterthumskunde Mährens und Oesterr.-Schlesien. Brünn 1893, s. 32.
53 Výroční zpráva o činnosti Musejního spolku brněnského za rok 1892. Brno 1893, s. 10–11.
54 Zaslouženého ohlasu se dostalo především mannheimské konferenci pořádané v roce 1903, 

která se touto problematikou zabývala. O jejím průběhu viz Die Museen als Volksbildungsstätten. 
Ergebnisse der 12. Konferenz der Centralstelle für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen. Berlin 1904.

55 SCHIER, Otto: Über die Ausgestaltung, s. 6.
56 Také spíše lokálně zaměřenou instalaci Musejního spolku zhlédli četní specialisté z Krakova, 

Vídně, Vratislavi či Moskvy. FUKAL, Rudolf: Dějiny Musejního spolku, s. 212.
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Zájmové organizace muzejních pracovníků

Již od druhé poloviny 19. století hrála v evropském muzejnictví důležitou roli zá-
jmová sdružení, která působila jako platforma pro výměnu informací mezi odbornými 
pracovníky. Výrazným způsobem tak přispívala k zintenzivnění, profesionalizaci a zkva-
litnění muzejní práce i k formování teoretických názorů na fungování muzeí.57 Svůj ne-
sporný vliv si udržovala na dění v Brně, i když díky rozdělení zdejší společnosti podle 
národnostních kritérií se jejich působení dotklo pouze několika ústavů, jež spravovali 
místní Němci. Příčinu lze hledat především v osobě ředitele MUM Julia Leischinga, kte-
rý se významným způsobem podílel na činnosti hned třech z nich. Zatímco v případě 
mezinárodního Svazu muzejních zaměstnanců pro ochranu před falšováním a nekalým obchod-
ním jednáním (německy Verband von Museums-Beamten zur Abwehr von Fälschungen 
und unlauterem Geschäftsgebaren) sice, i přes své aktivní vystupování na svazových 
shromážděních, zůstával ve stínu některých vůdčích osobností,58 u dalších organizací, 
a to Svazu rakouských uměleckoprůmyslových muzeí (Verband österreichischer Kunstgewer-
bemuseen) a Svazu německo-moravských místních muzeí (Verband deutsch-mährischer Orts-
museen) se stal nejen jejich iniciátorem, ale zároveň hlavním představitelem.59 Přestože 
se jednalo co do cílů a zaměření o značně odlišné organizace, je třeba vnímat Leischin-
govo působení v nich jako navzájem propojený a na sebe v mnohém navazující celek, 
což se výrazně podepsalo na celkové podobě a úrovni nejen brněnských muzeí. 

V mezinárodním svazu byl ředitel MUM přímo konfrontován s myšlenkami vr-
cholných představitelů evropského a světového muzejnictví. Hlavní pozornost jednání, 
upřená zpočátku na odhalování padělků ve sbírkách muzeí a nepoctivých obchodníků 
s uměním, byla postupně rozšířena na další témata, jakými byly např. ochrana a bezpeč-
nost sbírek či vhodné způsoby instalace uměleckých předmětů.60 Spolu se zákulisními 
rozhovory, při nichž bylo možné diskutovat o řadě dalších palčivých problémů,  Leis-
ching získával cenné informace, jež se pokoušel aplikovat v místních poměrech. Ne-
jenže tak záhy činil v aktivitách jím spravované instituce, ale prostřednictvím časopisu 
Mitteilungen des Maehrischen Gewerbemuseums in Brünn (od roku 1908 přejmenovaného 
na Mitteilungen des Erzherzog Rainer-Museums für Kunst und Gewerbe) s nimi seznamoval 
početnou obec muzejníků v tehdejším Předlitavsku. Nelze však přehlédnout fakt, že 
ředitel MUM v rámci sdružení sám významně přispíval k formování tehdejších názo-
rů na muzejní fenomén. Poměrně širokého ohlasu se dostalo jeho úvahám o muzej-

57 KIRSCH, Otakar: Podíl německo-moravských muzejníků, s. 39.
58 Mezi členy mezinárodního svazu patřily osobnosti tehdejšího muzejnictví jako Heinrich Angst, 

Justus Brinckmann, Alfred Lichtwark, Hermann von Trenkwald, Charles Hercules Read, Wilhelm 
von Bode, Julius Lessing, Karl Koetschau, Arthur B. Skinner, Edward Robinson, Cecil Harcourt 
Smith či Max Sauerlandt. Verzeichnis der Mitglieder des Internationalen Verbandes von Muse-
umsbeamten. Berlin 1936: Kunstbibliothek Staatliche Museen zu Berlin (Digitale Volltexte der 
Kunstbibliothek). Dostupné z http://spkkunstbibliothekcdm.gbv.de/cdm4/document.php?CI-
SOROOT=/VMB&CISOPTR=2156&CISOSHOW=2121, citováno 15. 7. 2014.

59 KIRSCH, Otakar: Julius Leisching, s. 15–29.
60 Digitalizované zprávy o zasedání svazu z let 1898–1938 je možné studovat na stránkách Kunst-

bibliothek Staatliche Museen zu Berlin (Digitale Volltexte der Kunstbibliothek). Dostupné 
z http://www.ifskb.de/node/29, citováno 15. 7. 2014.
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ních kurzech, které považoval za významný faktor v edukaci muzejních pracovníků.61 
Na svazových jednáních se pokoušel iniciovat také zahájení přípravných prací na vytvo-
ření všeobecně akceptovatelného názvosloví v oboru dějiny umění.62 

Co se týká činnosti „rakouského“ svazu, jeho zájem se soustředil především 
na pořádání společných akcí muzejního charakteru (např. putovní výstavy) a řešení 
aktuálních otázek uměleckoprůmyslových ústavů.63 Mezi ně patřila prezentace a in-
stalace sbírek, akviziční politika, financování a společenské postavení muzeí či jejich 
vztah k orgánům státní správy a samosprávy.64 Mnohdy velmi ostře vedené diskuze, 
jejichž častým iniciátorem a moderátorem byl právě Leisching, pak odrážely zkušenosti 
jednotlivých muzejníků získané přímo při provádění konkrétních aktivit, ale také, a to 
i díky internacionálnímu charakteru uměleckoprůmyslového hnutí, prostřednictvím 
četných kontaktů se zahraničím.65 Od ryze odborného zaměření organizace se také 
odvíjel přístup k nacionální problematice, jež byla při jednotlivých jednáních odsouvá-
na do pozadí a nahrazována, jak to ostatně je zřejmé i ze samotného názvu, ideou raku-
šanství. Mezi Němci (tak se zde německy mluvící muzejníci nazývali), Čechy a Poláky 
tak nedocházelo k žádným výraznějším konfliktům, a když se přece jen vyskytly, byla 
snaha je řešit kompromisně.66 

61 Otázku muzejních kurzů otevřel Leisching na zasedání sjezdu v roce 1905. Verhandlungen der 
achten Versammlung des Verbandes von Museums-Beamten zur Abwehr von Fälschungen und unlauterem 
Geschäftsgebaren. Hamburg s. d, s. 22. Staatliche Museen zu Berlin (Digitale Volltexte der Kunstbi-
bliothek). Dostupné z http://spkkunstbibliothek-cdm.gbv.de/cdm4/document.php?CISORO-
OT=/VMB&CISOPT R=2363&CISOSHOW=2335/, citováno 15. 7. 2014. O problému pak 
téhož roku publikoval článek LEISCHING, Julius: Museumskurse. Museumskunde 1, 1905, č. 2, 
s. 91–96.

62 Verhandlungen der fünften Versammlung des Verbandes von Museums-Beamten zur Abwehr von Fälschungen 
und unlauterem Geschäftsgebaren. Hamburg s. d., s. 9. Staatliche Museen zu Berlin (Digitale Volltex-
te der Kunstbibliothek). Dostupné z http://spkkunstbibliothek-cdm.gbv.de/cdm4/document.
php?CISOROOT =/VMB&CISOPTR=2258&CISOSHOW=2248/, citováno 15. 7. 2014. 
Na svazovém zasedání v Norimberku pak byla připomenuta jeho snaha sepsat publikaci o ději-
nách muzeí. Verhandlungen der siebenten Versammlung des Verbandes von Museums-Beamten zur Abwehr 
von Fälschungen und unlauterem Geschäftsgebaren – Dritte Sitzung, Hamburg s. d., s. 21 (4). Staatliche 
Museen zu Berlin (Digitale Volltexte der Kunstbibliothek). Dostupné z http://spkkunstbiblio-
thek-cdm.gbv.de/cdm4/document.php?CISOROOT=/VMB&CISOPTR=2219&CISOSHO 
W =2189/, citováno 15. 7. 2014.

63 Jeho působnost byla později rozšířena i na další typy muzeí, což mělo za následek přejmenování 
organizace na Svaz rakouských muzeí (Verband österreichischer Museen). Bericht über die 13. Ta-
gung des Verbandes österreichischer Museen in Bozen. Mitteilungen des Erzherzog Rainer-Museums 
in Brünn 30, 1912, č. 10, s. 156.

64 Die zehnjährige Tätigkeit des Verbandes österreichischer Kunstgewerbemuseen. TAMTÉŽ 29, 1911, č. 2, 
s. 29–32.

65 Nutno poznamenat, že řada aktivních členů sdružení se pravidelně účastnila zasedání meziná-
rodního muzejního svazu. Kromě Leischinga k nim patřil třeba Edmund Wilhelm Braun (Opa-
va), Karel Chytil (Praha), Gustav Edmund Pazaurek, Ernst Schwedeler-Meyer (oba Liberec) či 
Karl Lacher (Štýrský Hradec).

66 Zásadnější problémy se vyskytly pouze ohledně jednací řeči. V návrhu jednacího řádu v roce 
1907 se totiž počítalo pouze s němčinou, což vyvolalo prudkou reakci u zástupců několika čes-
kých muzeí (Chrudim, Hradec Králové a Plzeň), kteří v případě schválení tohoto bodu dokonce 
pohrozili odchodem. Celá záležitost byla „vyřešena“ tím, že přijetí jednacího řádu se pravidelně 
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Poněkud odlišný přístup k nacionální problematice panoval u Svazu německo-
-moravských místních muzeí, jehož prostřednictvím se Leischingovi kolem sebe poda-
řilo soustředit představitele prakticky všech významných vlastivědných muzeí z území 
Moravy spravovaných a vydržovaných Němci. Jednalo se povětšinou o ústavy doku-
mentující danou lokalitu či region, ale v duchu národnostním, jak jsme tomu byli svěd-
ky u městského muzea v Brně (mimochodem jednoho ze svazových členů). Lokální 
patriotismus byl u většiny z nich úzce spojen s prokázáním německého charakteru 
zkoumané oblasti, což mimo jiné souviselo s obavami německých obyvatel ze stá-
le vzrůstajícího vlivu místních Čechů. Podpora národní svébytnosti Svazu ze strany 
členských ústavů pak vyvrcholila prudkou reakcí na výnos zemského výboru č. 19.257 
z 6. března 1908, jenž usiloval o organizaci moravského muzejnictví na Moravě bez 
ohledu na příslušnost jejich jednotlivých součástí k českému či německému národu.67 
I když národnostní otázka zaujímala v činnosti svazu důležitou roli, jeho primárním 
cílem bylo zlepšit samotný stav regionálních muzeí. Mnohé podněty byly proto čerpány 
ze zahraničních zkušeností, velmi intenzivně bylo ale sledováno také dění v některých 
českých muzeích. O pozoruhodné úrovni svazových aktivit svědčí i některé výstupy 
určené pro odbornou veřejnost, jakými byl tzv. Pracovní řád místních muzeí (Arbeitsord-
nung der Ortsmuseen) 68 nebo Leischingem uveřejněné články o problematice míst-
ních a uměleckoprůmyslových muzeí.69

Závěr

Rozsah a intenzita obou sledovaných aspektů působících na brněnské muzej-
nictví byly na přelomu 19. a 20. století podmíněny specifickými národnostními po-
měry hlavního zemského města a jeho relativní otevřeností k názorovým proudům 
z tuzemska i zahraničí. K pronikání internacionálních a národních impulsů sice do-
cházelo prostřednictvím návštěv muzejních institucí a udržováním osobních kontaktů 

odsouvalo na další zasedání. Bericht über die Prager Tagung des Verbandes österreichischer Kunst-
gewerbe-Museen, Mitteilungen des Maehrischen Gewerbemuseums 25, 1907, č. 5, s. 72.

67 Samotní členové německo-moravského sdružení podrobili jeho obsah ostré kritice na zasedání 
v Moravské Třebové roku 1908. Takřka polovina bodů výnosu byla ostře odmítnuta, nechybělo 
ani obvinění z neznalosti cílů vlastivědných muzeí. Podpořena byla naopak dosavadní forma 
organizace německo-moravského muzejnictví a zároveň došlo k vyjádření údivu nad pokusy 
vytvořit nové zájmové uskupení, když: „[…] moravská místní muzea již tři roky tvoří organizaci, jejíž 
životaschopnost tkví v tom, že nebránila možnostem rozvoje žádného ústavu, a která se plně osvědčila a také 
do budoucna postačuje“. SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, Muzejní spolek Moravská Třebová 
(nezprac.), kart. č. 4, II. Tagung der Mährischen Ortsmuseen: Mähr. Trübau 25. und 26. April 
1908 (zvláštní výtisk).

68 Jednalo se o dokument vzniklý roku 1911, který obsahoval ukázky „ideálního“ roztřídění sbírko-
vých předmětů, po němž následoval i výčet opatření, jimiž by se měla muzea při jejich získávání 
a správě řídit. Bericht über die fünfte Tagung der deutsch-mährischen Museen in Neutitschein. Mitteilungen 
des Erzherzog Rainer-Museums in Brünn 29, 1911, č. 5, s. 76.

69 Např. LEISCHING, Julius: Die Bedeutung der Ortsmuseen. Mitteilungen des Maehrischen 
Gewerbemuseums 21, 1903, č. 8, s. 57–64; Die Museen als Volksbildungsstätten. TAMTÉŽ, č. 18, s. 
137–140; Gottfried Semper und die Museen. TAMTÉŽ, č. 24, s. 185–192.
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s jejich pracovníky, obvyklejšími formami přenosu potřebných informací se nicméně 
staly zasedání muzejních zájmových organizací a sjezdů či odborná literatura a před-
nášky. V případě nacionálních vlivů je však třeba zmínit tlaky místních politických 
a kulturních elit, stejně jako laické veřejnosti. S podstatným dopadem zkoumaných 
fenoménů se tak lze setkat u všech brněnských muzeí, nicméně jejich specifický mix se 
projevoval u jednotlivých zkoumaných subjektů odlišně a s různou intenzitou, což úzce 
souviselo především s jejich celkovým zaměřením a ambicemi, personální politikou, ale 
v neposlední řadě také finančními a prostorovými podmínkami. 

Motivy národnostní (Musejní spolek) i mezinárodní (Technologické a Zeměděl-
ské muzeum) se výrazně projevovaly již při zakládání muzeí. Ať byl vznik těchto insti-
tucí inspirován kterýmkoli z uvedených činitelů či jejich vzájemnou kombinací, iniciá-
toři se při něm vždy museli vyrovnávat se spletitou národnostní situací, která do značné 
míry rozhodovala o podobě a kvalitě dalšího fungování. Vzhledem ke svému zaměření 
a cílům proto směrem k veřejnosti zaujímala muzea poněkud odlišné strategie. Zatímco 
v některých případech otevřená proklamace příslušnosti k národnímu hnutí přispěla 
k popularizaci činnosti a rozvoji aktivit (Musejní spolek), u dalších ústavů naopak vedla 
k nutnosti pozměnit původní plány a záměry (Zemědělské muzeum). Existovala však 
i muzea, jež své nacionální cíle z různých příčin oficiálně vůbec nezveřejňovala (měst-
ské muzeum), aby tím nepoškozovala vlastní zájmy. Bez komplikací se však neobešly 
ani některé společné projekty obou národností, kde došlo k rozepřím o podobu orga-
nizační struktury již během samotného procesu vzniku Technologické muzeum).  

Podobné problémy se pojily také s činností správních orgánů, zejména pak MMS, 
kde se neshody mezi německým a českým etnikem podepisovaly na celkové akceschop-
nosti MZM a zabránily realizaci některých mezinárodních projektů. U ostatních muzeí, 
o jejichž osudech rozhodovali Češi společně s Němci (technologické, MUM), se s nimi 
do takové míry nesetkáváme. Dáno to bylo i tím, že v jejich vedení měly rozhodující 
slovo osoby, z nichž většina nepovažovala prosazování národních hledisek v činnosti 
muzea za zásadní, což platilo zvláště pro MUM. Jeho vedoucí představitelé, v drtivé 
většině německy hovořící osoby, pak navíc dokázali zprostředkovat velmi čilý styk se 
zahraničím. Národnostně homogenní muzea pak mnohdy svou nacionální příslušnost 
veřejně příliš nezdůrazňovala, ať už díky svým ambicím stát se celozemským ústavem 
(zemědělské muzeum) či v obavě z možného politického střetu (městské muzeum). 
Institucí, jejíž představitelé naopak oficiálně deklarovali hájení národních zájmů, se 
stal Musejní spolek. Tuto skutečnost jen potvrdili předáním svých sbírek do MZM 
v okamžiku, kdy se čeští zástupci začali podílet na aktivitách MMS.

K prolínání národního a mezinárodního docházelo v muzejní činnosti, zejmé-
na pak při akvizicích, instalaci sbírek, práci s návštěvníkem či publikačních výstupech. 
Národnostní aspekt některým ústavům do značné míry omezoval možnost vyvíjet 
sbírkotvorné aktivity v oblastech, kde se etnikum, které je zaštiťovalo, nevyskytovalo 
nebo se zde ocitlo ve výrazné menšině. Zapříčinil však další významné jevy – tendenci 
rozdělovat sbírkové předměty na české a německé či prezentovat je v národním duchu. 
Inicioval také některé národní badatelské počiny, jakým byla například Musejním spol-
kem vydávaná Vlastivěda moravská. Stále ve větší míře a častěji však podobu muzea-
lizačního procesu determinovaly zahraniční vlivy. Díky nim zavládl v řadě brněnských 
muzeí kritičtější přístup při přijímání akvizic, inspirovaly také při výběru některých typů 
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předmětů do sbírek. V některých muzeích (MZM, částečně MUM) se navíc objevily 
osobnosti čerpající z moderních vědeckých metod a postupů, přičemž ohlas jejich díla 
značně přesáhl hranice vlasti. Zvláště v MUM se zahraničním vzorům přizpůsobovaly 
také prezentační aktivity a ve spolupráci s cizinou docházelo k pořádání putovních 
výstav. Právě zde lze pak zaznamenat nejzřetelnější pokusy aplikovat některé moderní 
trendy práce s  návštěvníkem.

Především internacionální prvek se uplatňoval v tehdejších zájmových organiza-
cích muzejních pracovníků, na kterých prostřednictvím ředitele MUM Julia Leischinga 
výrazně participovalo i brněnské muzejnictví. Právě na zasedáních mezinárodního a na 
území Předlitavska působícího uměleckoprůmyslového svazu se Leisching seznamo-
val a do jisté míry zároveň podílel na spoluvytváření nových trendů v tehdejším mu-
zejnictví, jež pak aplikoval nejen v činnosti jemu podřízené instituce, ale zároveň je 
zprostředkovával dalším brněnským muzejníkům. Jednou z významných příležitostí 
k přenosu takto získaných informací se stala zasedání Svazu německo-moravských 
místních muzeí, sdružujícího pouze německé ústavy na Moravě. I když se do určité 
míry odlišoval od ostatních svazů akcentováním řady národnostních otázek, bylo jeho 
hlavní snahou řešit spíše problémy spojené se samotným chodem vlastivědných ústavů 
a vylepšit tak jejich úroveň a společenské postavení.

Působení národních a internacionálních impulsů představuje v muzejnictví 
přelomu 19. a 20. století zásadní faktor, který tento fenomén do značné míry formoval 
a spoluvytvářel. Jejich zahrnutí do jednotlivých muzejních činností a důležitých roz-
hodnutí správních orgánů se stalo neopomenutelnou součástí muzejní každodennosti. 
Přispívaly nejen k žádoucímu rozvoji jednotlivých ústavů, ale v některých případech jej 
naopak dokázaly značně přibrzdit. Nelze však pominout ani skutečnost, že oba jevy 
byly zároveň využívány jako určitá strategie ve vztahu k odborné i laické veřejnosti, jež 
měla za účel vylepšit obraz jednotlivých muzejních institucí či přispět k jejich kvalitněj-
šímu hmotnému zabezpečení.
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Summary

The oscillation between the national and international (Some notes about 
Brno museum management on the edge of  the 19th and 20th century)

Otakar Kirsch

The submitted study analyzes the effect of  national and international factors on 
individual representatives of  Brno museums on the edge of  the 19th and 20th century. 
Both phenomena played a crucial role in the local museum management, especially in 
the process of  constituting the museum equipment, affecting the meetings and the 
composition of  their boards when presenting themselves in the museum’s activities. 
The national and international factors have become in this way, an integral part of  day-
-to-day museum life. In the same time there were significantly determined the specific 
national circumstances of  the major provincial city and its relative openness towards 
the domestic and abroad ideological streams. They not only contributed to the desi-
rable development of  individual institutions, but in some cases, on the contrary, they 
could considerably slow them down. One cannot ignore the fact that they were often 
used as a kind of  strategy in relation to the professionals and the general public with 
the intention to improve the image of  the specific museum institutions and contribute 
to their better financial security, too.

Translated by Hana Baronová
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VÝROČNÍ ZPRÁVY -  FUNDAMENT VĚDECKÉ PRÁCE
STŘEDOŠKOLSKÝCH PEDAGOGŮ1

Karla Vymětalová

Abstract:
The document describes the development of  secondary schools’ annual reports, their structure, 

and the problem associated with their issuing and assembling. It describes the role of  the scientific 
articles which were written by the teachers. In the end it is stating a selective list of  articles that were 
written as annual reports in the 19th century in Austria-Hungary and Germany.

Keywords:
the history of  education, classical philology, grammar school, annual report 

Revoluční změny roku 1848 a následujících měsíců se významně dotkly ne-
jen politického života jednotlivých částí rakouské monarchie, ale promít-
ly se výrazně i do každodennosti jejích obyvatel, poněvadž „svěží vzduch 

revoluce“ zavál mj. i nad školními škamnami a vedl k podstatným změnám ve střed-
ním a vysokém školství, které doposud – přes dílčí změny – prováděné (a opět mnohdy 
odvolávané) v předcházejících desetiletích – zaostávalo v mnoha směrech za vývojem 
v jiných evropských státech (potažmo v Německu) a stále podléhalo důsledné kontro-
le státu.

Od univerzit byl především oddělen dvouletý filosofický kurz, který byl přičleněn 
k dosud šestiletým gymnasiím jako jejich poslední dvě třídy – septima a oktáva, jejichž 
úspěšné absolvování, spolu se složením maturitní zkoušky, se stalo nezbytným předpo-
kladem přijetí na univerzitu. Změnila se i role a byl povýšen význam filosofické fakulty, 
která doposud suplovala jakousi přípravku ke studiu na sesterských fakultách. Nyní se 
stala rovnocennou součástí univerzitního dění a i na ní začal být kladen větší důraz jak 
na vědeckou práci samotných univerzitních profesorů, tak i na důkladnější přípravu 
absolventů této fakulty – budoucích učitelů,2 která se měla projevit v jejich samostatné, 

1 Studie vznikla v rámci plnění vědecko-výzkumných aktivit projektu OP VK 2.3 „Historizace 
střední Evropy“ (CZ.1.07/2.3.00/20.0031), jehož nositelem je Slezská univerzita v Opavě.

2 Dělo se tak zejména na dvouletých cvičeních – seminářích (od roku 1849) a proseminářích 
(od roku 1859), na nichž studenti nebyli toliko pasivními posluchači.
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i vědecké práci v rámci následné kariéry středoškolského pedagoga. Základní, nikoliv 
jedinou platformou pro vědecké ambice absolventů učitelských oborů se staly výroční 
zprávy středních škol, na nichž působili, jež seznamovaly širší veřejnost s celoročním 
chodem školy i s odborně zaměřenými články. Výroční zprávy, které začaly být vy-
dávány na základě výnosu ministerstva kultu a vyučování ze dne 31. prosince 18503 
a jejichž obsah byl stanoven v Organisations=Entwurf  v paragrafu 116 pod body 1-5.4 
Odbornou fundovanost velké části středoškolských učitelů však dokládají nejen četné 
články ve zprávách, které často předznamenávaly počátek jejich seriózní vědecké práce, 
ale i fakt, že mnozí z nich jako soukromí docenti učili posléze jak na české, tak na ně-
mecké Karlo-Ferdinandově univerzitě a vytvářeli tak významný intelektuální potenciál, 
z něhož byli vybíráni budoucí mimořádní a řádní profesoři univerzitních stolic v Praze.5

 Účel, který vydávání každoročních výročních zpráv sledovalo, výstižně charak-
terizoval profesor opavského německého gymnasia A. Wilhelm slovy: „Förderung erhöh-
ter geistigen Thätigkeit der einzelnen Lehrer sowohl als sämmtlicher Lehranstalten in gegenseitigem 
Verkehre zu immer sicherer Erreichung des Schulzweckes und Belebung der Theilnahme des Publi-
cums für die Schule wird daher als Zweck der Programme zu bezeichnen sein.“6 Že vědecké hod-
notě publikovaných článků přikládalo velkou důležitost i ministerstvo ve Vídni, odráží 
mj. jeho výhrada k tomu, aby ve zprávách byly otiskovány články mající popularizační 
charakter.7 Naopak jím byl opakovaně oficiálně stanoven tematický rámec, v němž se 

3 Ministerial-Erlass vom 31. December 1850, Z. 10.514. Všechny zde citované ministerské výnosy 
a nařízení viz Edm. EDLER von MARENZELLER: Normalien für die Gymnasien und Realschulen 
in Österreich. Im Auftrag und mit Benutzung der amtlichen Quellen des K. K. Ministeriums für Kultus und 
Unterricht. I. Wien 1884.

4 Souhrnný přehled výročních zpráv vydávaných středními školami všech typů i učitelskými ústa-
vy viz VYŇUCHAL, Lubomír: Výroční zprávy: soupis českých a slovenských výročních zpráv, sborníků 
a almanachů škol všech stupňů a typů, studentských, učitelských a vzdělávacích spolků ve sbírkách oddělení dějin 
školství Muzea Komenského v Přerově. Přerov 2007; HLAVÁČEK, A.: Výroční zprávy středních škol 
1820-1950. Praha 1971; DOHNALOVÁ, Emílie – JADVIŠČOKOVÁ, Libuše: Výroční zprávy 
škol z území ČSSR ve fondech SVKOL. Olomouc 1983.

5 Tak např. na filozofické fakultě německé Karlo-Ferdinandovy univerzity vedl několik let, paralelně 
s dráhou středoškolského učitele na německém gymnáziu na Malé Straně, latinský filologický se-
minář soukromý docent dr. Alois Rzach. Obdobnou učitelskou zkušenost ze středoškolského 
prostředí měli i jeho kolegové – klasičtí filologové (Karl Holzinger von Weidich, Siegfried Reiter, 
Otto Keller, Maxmilian Adler). Celoživotně spojil svou pedagogickou dráhu s univerzitou i gym-
náziem profesor Friedrich Schubert, který dlouhá léta vedl filologický seminář (řecký jazyk) a učil 
na německém gymnáziu na Malé Straně v Praze. Práce na fakultě se vzdal až v okamžiku, kdy se 
stal ředitelem téhož gymnázia. Souběžnost obou činností byla jednak dána malým počtem stolic 
pro jednotlivé obory na fakultě, jednak i nedostatečným finančním ohodnocením výuky soukro-
mého docenta.

6 WILHELM, A.: Über die Schulprogramme. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien 
5. Jhg., 1854, s. 738-739.

7 Ministerial-Verordnung vom 9. Juni 1875, Z. 8710. „ …. so sollen Aufsätze, welche die Popularisierung 
der Wissenschaft zum Zwecke haben, demnach für weitere Kreise als für die der Berufgenossen und anderer 
wissenschaftlich Arbeitender bestimmt sind, von den Programmen ausgeschlossen sein, zumal schon die Art der 
Verbreitung dieser Publicationen ohne Vermittelung des Buchhandels nur für einen engeren Kreis berechnet ist.“ 
Proti tomuto ustanovení se však z řad učitelstva ozývaly nejrůznější výhrady.  Za všechny názor 
Jiřího V. Klímy: „A chtěl bych jen malou poznámkou zmíniti se o známých obtížích vědecké práce popularisač-
ní, která vyžaduje nejen úplné ovládání látky, jak v podrobnostech, tak zvláště v jasném rozhledu po celém oboru 
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autoři článků měli pohybovat, kdy mělo jít o látku „aus den weitesten Bereiche der Wissen-
schaft“ nebo pedagogiky, a pozornost měla být věnována „locale Verhältnisse in Topogra-
phie, Geschichte, Sprache, Etnographie, Industrie in klimatischen und anderen Naturerscheinungen“.8 
Články měly dosahovat nejen určité vědecké úrovně, ale současně se měly vyvarovat 
jakéhokoliv kritického či kontroverzního postoje vůči vědecké práci a názorům jiného 
kolegy.9  Předpokládalo se, že když už nepřinesou něco výrazně nového v daném obo-
ru, představí zpracovávané téma alespoň z jiného úhlu, poukáží na dosud málo známé 
skutečnosti a souvislosti, protože „sie sollen für die Schule, sei es in wissenschaftlicher 
oder in pädagogischer Beziehung, von allgemeinem Interesse und von Werth sein“.10

 Zatímco obsahová stránka vědeckého pojednání byla určitým způsobem shora 
limitována, totéž se zdaleka netýkalo stránkového rozsahu výročních zpráv, a to jak 
jejich „školské“, tak vědecké části. I to je důvodem, proč se setkáváme se zprávami 
rozličné šíře u obou částí programu,11 což vedlo k mnoha kritickým úvahám i výtkám. 
Výše zmíněný profesor Wilhelm suše konstatuje, že ačkoliv některé výroční zprávy mají 
až 80 stran textu, důležitých je toliko asi osm, poněvadž dle něj neplatí, že „das Programm 
je vuuminöser , desto wertvoller, und für die und ihre Lehranstalt ehrenvoller sei“, naopak: „jedes 
überflüssige Wort ist ein Fehler, und Breite schleppt und hemmt und ermüdet“.12 Přesnější vyme-
zení počtu stránek programu určilo školám až ministerské nařízení z 9. června 1875, 
v němž byl stanoven objem výroční zprávy úplného ústavu na tři až pět archů, neúplné-
ho ústavu na dva až tři archy, což v přepočtu znamenalo rozsah 48-80 stran pro úplné 
školy, počet 32-48 stran pro školy, jež měly otevřen pouze jeden stupeň.13 K výraznému 
snížení počtu stran programů došlo zejména po první světové válce, kdy mnoho škol 
– patrně v souvislosti se změnami středního školství v oblasti jeho struktury a obsahu, 
i v důsledku změny náhledu na úlohu výročních zpráv – vypustilo vědecké články, 
a jejich rozsah se pohyboval do cca 20 stran.14

látky i po všech jejích základních problémech a jejich vzájemné souvislosti, nýbrž i skutečné umění popularisační, 
poněvadž je často nutno podati věc srozumitelně právě i posluchačům, u nichž nelze předpokládati vlastně nic, nač 
by látka mohla být navázána.“ KLÍMA, V. Jiří: Literární činnost učitelů škol středních. Věstník českých 
professorů XI., 1904, s. 167-175.

8 Ministerial-Erlass vom 2. März 1880, Z. 1072.
9 TAMTÉŽ: „…dass missliebige, der Autorität eines öffentlichen Lehrers abträgliche, zur Polemik herausfor-

dernde Kritik irgend einer wissenschaftlichen Publication eines Berufsgenossen in dem Programmaufsatze einer 
Mittelschule durchhaus keine Aufnahme finden dürfte.“

10 WILHELM, A.: Über die Schulprogramme. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien 
5. Jhg., 1854, s. 738-739.

11 V období let 1850 – 1918 se obsáhlost zpráv pohybuje cca od 20 až do 80 stran na jednotlivý 
ročník. Velký stránkový rozptyl byl zejména dán šíří vědeckého pojednání, které bylo ve zprávě 
uveřejněno a často dosahovalo úctyhodného rozsahu. Mnohdy totiž stati, které takto byly pu-
blikovány, posloužily středoškolským pedagogům při jejich doktorském či habilitačním řízení 
na univerzitě jako doklad jejich vědecké práce a jako takové byly vnímány i zkušební komisí 
sestavenou z univerzitních profesorů, která jejich žádost i vědeckou způsobilost měla zkoumat.

12 WILHELM, A.: Über die Schulprogramme. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien 
5. Jhg., 1854, s. 738-739.

13 Ministerial-Verordnung vom 9. Juni 1875, Z. 8710.
14 Výroční zprávy se mění v stručné přehledy učitelského sboru, učebnic, písemných úkolů a četby, 

ztrácí svou osobitost. Na vině byla pravděpodobně nejen časová proluka první světové války, 
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Rozvláčnost programů byla kritizována zejména v obdobích, kdy bylo třeba še-
třit, tj. především za první světové války, kdy pro všeobecný nedostatek papíru byly 
ve většině programů vypuštěny vědecké články. Ale ani tehdy se někteří ředitelé, vedeni 
snad snahou po propagaci svého ústavu či vlastní neutuchající aktivity,15 neubránili 
jisté mnohomluvnosti, když vedle praktických pokynů ke školnímu roku a základních 
informací o životě školy jimi byly dopodrobna vypočítávány např. finanční příspěvky 
na sbírky, válečnou půjčku, podrobně líčeny jednodenní výlety a vycházky za město, 
popisována výzdoba tříd apod.16

Rozmanitost v podání pedagogické části zpráv, která se rozmohla zejména s po-
četním nárůstem ústavů (gymnasií, reálných gymnasií, reálek apod.) na konci 60. a v 70. 
letech 19. století, nakonec vedla ministerstvo k vydání jakési závazné osnovy, podle 
které měla být praktická část zpráv koncipována.17 Patřilo k ní: personální obsazení 
profesorského sboru, případně změny v jeho složení; správa jednotlivých tříd; seznam 
učebnic k jednotlivým předmětům, pojednaný podle tříd; témata prací v hodinách jazy-
ků pro vyšší třídy; seznam volitelných předmětů a statistické údaje. Ty obsahovaly počty 
žáků ve třídách, často s určením jejich národnosti, mateřského jazyka, náboženské-
ho vyznání aj.; výsledky klasifikace, včetně dodatečných a opravných zkoušek; zprávu 
o školních poplatcích, případně o jejich osvobození; údaje o stipendistech, místní fi-
nanční podpoře. Následovaly seznamy přírůstků v učitelské a žákovské knihovně, výčet 
nových učebních pomůcek. Vše završovaly údaje o maturitní zkoušce a seznam nových 
abiturientů školy. Kronika školy pak shrnovala nejdůležitější data a události vztahu-
jící se k chodu ústavu během celého roku, i případné základní informace k počátku 
školního roku příštího.

Nelze říci, že by pevně stanovená osnova pedagogické části výroční zprávy nut-
ně vedla k jejímu zestručnění (viz pozn. 11). Proti některým „povinným bodům“ měli 
výhrady i samotní profesoři, zejména pokud se týkaly personální části, tj. profesorského 
sboru. Profesor Varges své výhrady v článku o výročních zprávách formuloval velmi 
striktně: „Es ist ganz überflüssig, zuweilen sogar unpädagogisch, genaue Angaben über das Leben 
der einzelnen Lehrer, die Dauer ihres Studiums und die erlangten Lehrfähigkeiten zu geben. Ebenso 
ist es unnötig, anzuführen, wann dieser oder jener Lehrer ein paar Stunden oder ein paar Tage wegen 
Krankheit gefehlt hat, wegen eines Todesfalls beurlaubt wurde, oder eine militärische Dienstleistung  
abgemacht  hat. Es gibt  wohl  keinen  anderen  Verwaltungszweig, wo  solche, ,Interna‘ der Öffent-
lichkeit und ihrer ,Kritik‘ bekannt gegeben werden.“18

ale i změna náhledu na svět, vnímaný nyní více pragmaticky, úbytek klasických gymnázií, vznik 
nových, praktičtěji zaměřených středoškolských ústavů.

15 Autor článku Tištěné programy v naší republice, uvedený pouze iniciálami F. P., je dokonce po-
dezírá z nadsázky a vědomého klamání úřadů. „Vědomé lži, hlásané z chlubivosti na oklamání vyšších 
úřadů nebo obecenstva v programech, dělají hanbu nejen svým autorům, nýbrž celému našemu stavu, zvláště jsou-
-li to lži tak nejapné, žáci sami se nad nimi pozastavují.“  F. P.: Tištěné programy v naší republice. Věstník 
českých professorů. Část stavovská XXVI., 1919, s. 249-252.

16 M. N.: Opět o výročních zprávách a konferenčních protokolech. Věstník českých professorů XXV., 1918, 
s. 133.

17 Ministerial-Verordnung vom 9. Juni 1875, Z. 8710.
18 VARGES, Willy: Die wissenschaftlichen Abhandlungen der Jahresberichte. Neue Jahrbücher für das 

klassische Altertum, Geschichte und deutsche Litteratur und für Pädagogik 8. Jhg., 1905, 
16. Band (Jahrbücher für Pädagogik), s. 529-532 (hic s. 531-532). Krátké shrnutí jeho článku viz 
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Četné hlasy dále unisono kritizovaly i fakt, že v praktické části pojednání se 
objevovaly věci zbytečné, věci, které se každý rok opakovaly, věci, které bylo možné 
najít ve sbírkách zákonů a ministerských výnosů, věci, které nikoho nezajímaly.19 Určitý 
prostor pro individuální přístup mohla každému ústavu poskytnout především kronika, 
poněvadž „jest to jediná partie, která může působiti na cit, především žáků, partie, která je má upo-
mínati i po letech na doby, které snad jim tehdy, kdy sedali v školních lavicích, byly mučivé, ale přece 
jsou nejkrásnější v životě“.20 Ale i zde se většina škol spokojila se suchým výčtem sice dů-
ležitých, ale stále se opakujících významných dnů, jako byly počátek a konec školního 
roku, vánoce, velikonoce, maturitní zkoušky, církevní svátky, data spojená s příslušníky 
habsburského rodu atd. A tak větší zájem ze strany veřejnosti i bývalých žáků ústavů 
byl zejména o ročníky, v nichž byly uvedeny medailony učitelů (k významným životním 
jubileím, či jejich nekrology), nebo líčeny dějiny školy v rámci oslav kulatých výročí.

Předmětem diskuse se stala i samotná vědecká pojednání. Myšlenka vídeňské-
ho ministerstva kultu a vyučování na pravidelné vydávání vědeckých článků vychá-
zela ze snahy podpořit a podchytit soustavný odborný rozvoj středoškolských učite-
lů, jenž měl být zárukou kvalitní učitelské základny, a tím i kvality středoškolského 
vzdělání. Každoroční vydávání článků mělo pedagogický sbor „přitáhnout“ k odborné 
práci,  pojednání jiných ústavů poskytnout nové informace i nastavit měřítko v porov-
nání odbornosti. Že se tak v mnoha případech stalo, dosvědčují články, které nejen, jak 
bylo poznamenáno výše, posloužily jako doklad samostatné vědecké práce, ale vzbudily 
svým obsahem pozornost i v rámci Předlitavska, což se mj. projevilo i anotacemi na ně, 
které byly pravidelně uveřejňovány v Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien 
a jejichž autory byli mj. i pražští univerzitní profesoři.21

V ministerském nařízení z června 1875 byl pro vydávání článků ve výročních 
zprávách stanoven následující postup: už na počátku školního roku mělo být na první 
nebo druhé konferenci učitelského sboru stanoveno, kdo bude článek psát. Ve spor-
ných případech „hat der Director mit Rücksicht auf  Alter, Gesundheitsverhältnisse, Umfang der 
Berufsgeschäfte, frühere Betheiligung an Programmarbeiten und dergl. eine Entscheidung zu treffen. 
Dieses Entscheidungsrecht steht im insbesondere zu, wenn mehrere Anerbietungen gemacht werden.  
In diesem Falle kann er, inwiefern der Raum es erstattet, auf  mehr als eine Arbeit erscheinen lassen“. 
Vědecké pojednání mělo být napsáno ve vyučovacím jazyce školy. Tam, kde vyučova-

Věstník českých professorů XIII., 1906, s. 331-332. (Drobné zprávy: Vědecké rozpravy ve výročních 
zprávách středních škol.)

19 „Der Nachwelt wird es ferner sehr gleichgültig sein, zu erfahren, an welchem Tage eine oder gar zwei Stunden 
wegen Hitze ausgefallen sind. Die Chronik soll nur für die Geschichte der Schule wichtige Ereignisse bringen und 
nicht allerlei Dinge erzählen, die auf  den Unbeteiligten nur lächerlich wirken.“ VARGES, Willy: Die wissen-
schaftlichen Abhandlungen der Jahresberichte. Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte 
und deutsche Litteratur und für Pädagogik 8. Jhg., 1905, 16. Band (Jahrbücher für Pädagogik), 
s. 529-532 (hic s. 532).

20 F. Č.: O výročních zprávách školních. Věstník českých professorů X., 1903, s. 196-200 (hic s. 198). Dle 
autora článku se rodiče stejně o důležitých změnách nedovídají ze zpráv, ale z článků v novinách, 
případně na malém městě, což bylo obvyklé, od svého okolí. K životu nepotřebují ani seznamy 
knih, protože seznam těch, které žáci v jednotlivých ročnících potřebují, zná nejlépe místní knih-
kupec.

21 Z německé části pražské univerzity lze jmenovat např. klasické filology profesory Julia Junga, 
Aloise Rzacha, Karla Holzingera von Weidich, Siegfrieda Reitera.
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cím jazykem nebyla němčina, mohl být článek napsán i německy, případně latinsky.22 
Z jiných jazyků byly připuštěny pouze ty, které byly vyučovány povinně. V zemských 
jazycích (Landessprache) mohly být napsány jen informace týkající se začátku školního 
roku a přijímání studentů.

Pokud chtěl nějaký ústav vydat svou zprávu bez vědeckého pojednání, musel 
po řádném odůvodnění žádosti získat povolení ministerstva. Naopak bylo umožněno 
– při zvážení finančních důvodů, aby zpráva byla vydána ve dvou na sobě nezávislých 
verzích „nämlich mit und ohne Abhandlung, diese für die minder reifen Schüler und für den Theil 
des Publicums, der erfahrungsmäßig nur an den Schulnachrichten Interesse hat“.23

„Povinnost“ publikovat byla velmi rozporuplně vnímána i učitelskou veřejností, 
což mělo vícero důvodů. Tím prvním byla skutečnost, že mnoho učitelů se cítilo svý-
mi pedagogickými úvazky (17-22 hodin týdně), správou kabinetů, třídnictvím, domácí 
přípravou hodin natolik vytíženo, že si nedovedlo představit, že by ještě mohlo najít čas 
na pravidelnou vědeckou práci. K tomu přistupovaly problémy rodinného rázu, spojené 
mj. i s častým stěhováním zejména začínajících učitelů.24 Mnozí však s výše uvedenými 
stížnostmi na trudný život učitele nesouhlasili a domnívali se, že je jen věcí schopností, 
chuti k vědecké činnosti i organizačního talentu, zda si časový prostor pro samostatnou 
tvorbu vytvoří. „Právem požaduje se od učitele střední školy činnost vědecká, a poněvadž účel její jest 
určen předem škole, především sebevzdělání. Ale poněvadž od ní jest jen krok k činnosti publikační, 
ať již samostatně badatelské či kritické či popularisační, závisí jen na nadání a chuti jednotlivcově, 
chce-li se jí zabavovati ve volném čase, většinou každému učiteli zbývajícím. A poněvadž vědecká 
erudice učitelova – a tež badatelská práce v míře zvýšené – obráží se pravidlem i v jeho 
školské práci, sluší s tohoto hlediska hledati důvod i prospěch podpor, které správa 
vyučovací věnuje vědecké činnosti učitelů škol středních.“25

Kritici povinného psaní studií upozorňovali i na to, že nejde jen o to – článek 
napsat, ale předtím věnovat hodiny studiu často jen obtížně přístupné odborné literatu-
ry, která byla pro mnohé nedostupná finančně a mnohdy i jazykově. U přírodovědných 
oborů vše mohlo být ztíženo ještě potřebou doložit teze článku pokusy, k nimž bylo 
nezbytné použití přístrojů a laboratoří. A vše nakonec mohl zmařit kolega, který byl 
v publikování výsledků svého bádání jen o něco rychlejší!

Dalším, velmi významným důvodem nespokojenosti byla skutečnost, že články 
nebyly honorovány, což bylo častým terčem kritiky a vzbuzovalo mezi pedagogickou 
veřejností pocit, že její práce je podceňována.26 Svou roli hrála i ona povinnost – bez 

22 Možnost psát latinsky nebyla využívána příliš často, vícero článků v latinském jazyce je uveřejně-
no v programech německého gymnasia v Opavě.

23 Ministerial-Verordnung vom 9. Juni 1875, Z. 8710.
24 „Jest při mnohé práci vědecké potřebí řady pozorovaní víceletých, aby se k nějakému positivními výsledku 

došlo aneb aspoň poměrného klidu. Každoročním stěhováním se jak ještě dnes u suplentů se 
objevuje, není možno zjednati si jakési usazenosti, a myslím, že i u definitivně potvrzených kolegů 
řídkým jev jest, aby vytrvali po dvacet až třicet let na svém místě a stali se tak duševními osami všeho pokroku ur-
čitých okresů, jak to dříve bývalo.“ SEKERA, Emil: Několik myšlenek o Radlově přednášce o vědecké 
práci mimouniversitní. Věstník českých professorů X., 1903, s. 207.

25 KLÍMA, Jiří V.: Literární činnost učitelů škol středních. Věstník českých professorů XI., 1904, s. 167-
175 (hic s. 174).

26 „Jsme jediný stav na světě, který jest přinucován k práci mimoúřední, za niž se mu nedostane odměny.“ F. Č.: 
O výročních zprávách školních. Věstník českých professorů X., 1903, s. 196-200.
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ohledu na okolnosti něco publikovat, což se v programech některých ústavů odrazilo 
v podobě kratičkých, dvou - až třístránkových příspěvků, jimiž byla provedena úlitba 
bohům, tj. vídeňskému ministerstvu kultu a vyučování.

Nezanedbatelným argumentem byla i otázka využití programu, zejména jeho 
odborné části. U mnohých učitelů převládal názor, že články ve zprávách publikované 
nejsou dostatečně doceněny, a to ani školskou a širší veřejností, ani odbornými vědec-
kými kruhy,27 a nakonec ani samotnými učiteli na školách, kde stále početnější progra-
my byly spíše na obtíž, než aby se staly předmětem odborného zájmu kolegů či studia 
samotných studentů.28 Stručné shrnutí všech výtek podává Ottmar Schiller ve svém 
článku „K reformě výročních zpráv“: „Hlavní bylo, aby (zpráva) neměla nic závadného pro 
rakouský patriotism a morálku. Ředitel, který byl zodpověden v první řadě, pamatoval, že článek 
mohou čísti i studenti, ale ti jej z velké většiny nečtli. Profesor, který vážně vědecky pracoval, neměl 
veliké chuti k uveřejňování v programech z několika důvodů, nehledě ani k tomu, že nedostal honorá-
ře. Jednak že byl omezen již zmíněnou censurou ředitelovou, jednak jeho práce v programu byla téměř 
ztracena. Širší veřejnosti se nedostala do ruky.“29

Souviselo to i s jazykem, v němž články byly psány. V druhé polovině 19. století 
se v Předlitavsku geometrickou řadou zvyšoval počet středních škol, na nichž povin-
ným vyučovacím jazykem už nebyla němčina, nebo jen němčina, a ty v „novém“ jazyce 
produkovaly své zprávy i články, což často vytvářelo nepřekonatelnou jazykovou ba-
riéru nejen pro případné čtenáře z německého jazykového okruhu, ale i pro německy 
píšící autory bibliografických seznamů učitelských prací.30

Někteří autoři článků pojednávajících o reformě školních vědeckých pojednání 
se vyslovovali pro to, aby těm, kteří jsou ochotni svou energii a čas psaní článků věno-
vat, byly vytvořeny lepší podmínky a poskytnuty úlevy, a to jak ředitelem ústavu, tak 
i vyššími školskými orgány. Práci těmto učitelům by dle jejich mínění usnadnily také 
hojnější překlady cizojazyčné zahraniční literatury, možnost publikovat výsledky svého 
výzkumu spíše ve sbornících, které by byly vydávány ve vyšším nákladu a distribuová-

27 „Celkem možno říci, že skutečné výsledky zvláště prací příliš odborných zůstávají neoceněny, anž jsou odbor-
níkům pozdější doby a mimo ústavy stojící aneb v cizině nepřístupny, ježto otisky jich se nedostávají ani na trh 
knihkupecký.“ SEKERA, Emil: Několik myšlenek o Radlově přednášce o vědecké práci mimouniversitní. 
Věstník českých professorů X., 1903, s. 112-116, 205-208 (hic s. 207).

28 Články jako významnou součást výuky, pomocníka pro studenty, vnímal J. K.: K otázce o článcích 
ve školních zprávách. Věstník českých professorů XI., 1904, s. 41. „Jak by se tu dalo využitkovati místa, 
v celém literárním světě snad nejvýhodnějšího! Co by dal za to mnohý učitel, kdyby mohl všem žákům rozdati tu 
neb onu stať, o níž by rád rozhojnil učebnici a již nijak nemůže tak, jak by si přál, žákům přednésti. Jak by mu 
prospělo, kdyby měl takové stati po ruce tolik výtisků, by je mohl v pravý čas půjčiti nebo rozdati žákům i pozděj-
ším, aby se tak práce jeho nemusila rok od roku roztříštěti o obtíže stále tytéž! Příkazem nanejvýš zdravým jest, 
aby žáci nebyli finančně přetěžováni: touto cestou by se jim však mohlo dostati publikací pro ně cenných a učiteli 
příhodných beze zvýšení jejich výdajů.“

29 SCHILLER, Ottmar: K reformě výročních zpráv. Věstník českých professorů XXIV., 1919, s. 134-
135.

30 Franz Hübl v II. díle svého „Verzeichnis“ uvádí problémy, které pro něj vyvstaly s překlady názvů 
článků z maďarštiny do němčiny, či problémy s geografickým určením místa vydání článku, kdy 
např. Domažlice v německém jazyce nesou název Taus, Jindřichův Hradec – Neuhaus. Hübl, 
Franz: Systematisch geordnetes Verzeichnis … II., s. 5. Zkomoleným jménům autorů i nepřesným 
názvům článků se nevyhnuli ani autoři jejich anotací v Zeitschrift für die österreichischen Gym-
nasien.
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ny případným zájemcům knihkupectvími. Dle jiných by se – naproti tomu - vědecká 
práce učitele měla projevit zejména v jeho výuce,31 případně v sepisování učebnic 
a metodických materiálů, které by poslední výsledky vědy zprostředkovaly i studentům. 
O takovouto práci ale – vzhledem k její časové náročnosti i finanční nedoceněnosti – 
neměl skoro nikdo zájem.32

Přesto, že úředními místy bylo vydávání programů nahlíženo jako povinnost, 
za jejíž splnění odpovídali ředitelé ústavů, existovaly školy, které programy bud nevydá-
valy vůbec nebo s určitými časovými prolukami,33 případně s jejich vydáváním započaly 
až ve větším časovém odstupu od data založení ústavu. Ministerstvem byl přitom kla-
den důraz na to, aby výroční zprávy vydávala zejména gymnázia, která měla sloužit jako 
jakýsi vzor pro ostatní střední školy.34 Úředníci ve Vídni si velmi dobře uvědomovali, 
že programy mají velkou vypovídací hodnotu – svými statistickými údaji, informace-
mi vztahujícími se k dějinám školy i větší či menší vědeckou úrovní uveřejňovaných 
článků. Z toho vyplývala i snaha ministerstva podchytit nějakým způsobem produkci 
programů tak, aby byly uchovávány nejen ve Vídni, ale i v korunních zemích, pod něž 
jednotlivé školy spadaly, a přitom aby byla dosažena jejich co možná maximální konti-
nuita a komplexnost. Z tohoto důvodu bylo doporučeno, aby se sbírky programů staly 
nedílnou součástí zemských knihoven, do nichž je po jednom výtisku měli ředitelé 
zasílat ihned po jejich vytištění.

K institucím s právem povinného výtisku programu patřily univerzitní knihovny 
ve Vídni, Praze, Olomouci, Štýrském Hradci, v Innsbrucku, Lemberku a Krakově, dále 
studijní knihovny v Linzi, Salzburku, Klagenfurtu, Lublani, veřejná knihovna v Terstu, 
gymnazijní knihovny v Opavě, Černovicích a Zadaru. Tyto knihovny měly shromažďo-
vat zejména programy škol, jež spadaly do okruhu „patronátu“ dané zemské knihovny. 
V jejich depozitářích měly být roztříděny dle druhu ústavu, tj. na reálky a gymnázia, dále 
podle místa, kde se daná škola nacházela, a podle ročníků, následně uloženy do krabic, 
na nichž by byl vyznačen počet programů v nich se nacházejících.35

 Uchovávání a katalogizace programů byly tvrdým oříškem nejen pro minister-
stvo, potažmo zemské (Landesbibliotheken) a univerzitní knihovny, ale i pro jednotlivé 
školy. V regálech učitelských knihoven totiž byly uchovávány nejen programy dané 

31 „… vědeckost učitele středních škol nechť ukáže se při vyučování. Čím více, čím bedlivěji, čím pilněji vědeckou 
erudici svou uplatní učitel střední školy při tom, když žáky vyučuje, tím více přiblížil se ideálu, k němuž jest nám 
spěti, tj. na pravém místě ukázati, že jsme učitelé vědečtí.“ NEUHÖFER, Rudolf: Vědecká práce učitelů škol 
středních. Věstník českých professorů XI., 1904, s. 7-13 (hic s. 8).

32 „Řekne se snadno: Sedni a napiš dobrou školní knihu!, ale neplní se tak snadno. Pravidelně dříve několik poku-
sů státi se musí, nežli knihy dobré školám našim se dostane; a při pokusech těch může k tomu zvláště povolané 
bohatá zkušenost i hluboké přemýšlení vésti má, aby nikoli kvapně a jako na zakázku, nýbrž rozvážně pracujíce 
na tom poli záslužném ač obtížném, slušných úspěchů docházeli.“ KRSEK, František: Klasobraní po poli škol-
ství gymnasijního hledíc po přednosti ku starým jazykům. Listy filologické XI., 1884, s. 142-149, 308-318, 
468-471 (hic s. 146).

33 Například německé gymnázium na Malé Straně v Praze nevydalo své programy v letech 1861, 
1862, 1866, německé gymnázium v Uherském Hradišti ve školním roce 1865/66, 1866/67. Dů-
vody, proč programy v těchto letech nevyšly, nebyly nijak komentovány.

34 Ministerial-Erlass vom 15. Mai 1851, Z. 3275.
35 Ministerial-Erlass vom 20. August 1857, Z. 14.294. Staats-Ministerial-Erlass vom 26. Juni 1864, 

Z. 5986/C.U.
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školy, ale vzhledem k tomu, že ředitelům bylo doporučeno zasílat po jednom exem-
pláři36 každé zprávy i na jiné školy,37 přinejmenším v rámci dané korunní země, počet 
programů, které bylo třeba nějakým způsobem evidovat a orientovat se v nich, řádově 
rostl. Zprávy byly zasílány i na vzdálenější školy Předlitavska38 a mnohé ústavy dostáva-
ly a následně i posílaly své programy na školy v sousedním Sasku a Bavorsku.39 Přesný 
počet zpráv, které se takto dostaly do školních knihoven, lze jen těžko spočítat, odhad 
činí něco kolem tří set kusů každý rok.40 Středoškolský profesor Franz Hübl  ve svém 
úvodu k „Systematisch geordnetes Verzeichnis derjenigen Abhandlungen, Reden, Ge-
dichte und dgl., welche in den Mittelschulprogrammen Oesterreich-Ungarn seit dem 
Jahre 1850 bis 1869 und in jenen von Preussen seit 1852 und von Baiern seit 1863-1868 
enthalten sind“ odhadl, že celkový počet programů u ústavu, který začal působit roku 
1850, by v roce 1869, kdy byl Hüblův „Verzeichnis“ vytištěn, mohl dosáhnout 3.500 
kusů.41

Je třeba zmínit, že ne každý ředitel či pedagog však zasílání a každoroční vy-
pracování praktické i naučné části výročních programů vnímal jako zátěž.42 Onen útlý 

36 Ministerial-Erlass vom 9. April 1851, Z. 2873.
37 Ministerial-Erlass vom 31. December 1850, Z. 10.514.
38 Tato skutečnost byla kritizována, uváděny byly jak finanční, tak jazykové důvody. Autor uvedený 

iniciálami F. P. uvádí příklad gymnázia v Čáslavi, které své programy zasílalo i na školy v Horním 
Rakousku a Štýrsku, kde česky psanému programu i článkům nikdo nemohl rozumět, a možná 
ani nikdo o problematiku českého školství nejevil zájem. F. P.: Tištěné programy školní v naší republice. 
Věstník českých professorů. Část stavovská XXVI., 1919, s. 249-252 (hic s. 249).

39 Výměna se školami v Sasku a Bavorsku probíhala prostřednictvím ministerstva kultu a vyučování 
ve Vídni, na něž škola mající zájem o zahraniční výměnu adresovala příslušný počet exemplářů 
k odeslání, a to během prvního prázdninového měsíce. Ministerial-Verordnung vom 9. Juni 1875, 
Z. 8710.

40 F. Č.: O výročních zprávách školních. Věstník českých professorů X., 1903, s. 196-200. Náklad na je-
den program je autorem odhadován na 300,- K, takže celková částka vydávaná každoročně v Ra-
kousku na tisk výročních zpráv mu při počtu gymnázií 300 vyšla na 90.000,- K. V návrhu ředitele 
Pokorného na souborné vydávání výročních zpráv je odhad ještě vyšší – při počtu 206 gymnasií 
a 68 reálek (v roce 1865) jde dle něj o 800-1000 zpráv ročně. Viz Versammlung des Vereines Mi-
ttelschule am 7. März 1865. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien XVI., 1865, s. 783. 
Výše zmíněné lze doložit údaji získanými autorkou této studie v souvislosti s připravovanou 
bibliografií článků klasických filologů ve výročních zprávách za období 1850-1938. Tyto počty je 
třeba samozřejmě uvést ještě do souvislosti s články týkajícími se jiných oborů. Vyplývá z nich, že 
v letech 1850-1860 bylo klasickými filology napsáno 95 příspěvků, v letech šedesátých jich bylo 
68, ale pak křivka prudce stoupá, kdy pro jednotlivá desetiletí v rozmezí let 1870-1920 jde o 200, 
292, 311, 321 a 248 článků ročně. Počet článků v posledním zmíněném desetiletí byl jistě výrazně 
ovlivněn vypuknutím první světové války a následným doporučením k vynechání vědeckých 
rozprav ze školních programů. Následná produkce článků vztahujících se ke klasické filologii 
ve dvacátých a třicátých letech 20. století pak prudce klesá – na 57 a 56 článků ročně – což nelze 
dávat do souvislosti jen s měnícím se náhledem na roli klasických jazyků v rámci středoškolského 
vzdělání, ale i se změněnými požadavky na středoškolské vzdělání.

41 HÜBL, Franz:  Systematisch geordnetes Verzeichnis derjenigen Abhandlungen, Reden,  Gedichte und dgl., wel-
che in den Mittelschulprogrammen Oesterreich-Ungarns seit dem Jahre 1850 bis 1869 und in jenen von Preussen 
seit 1852 und von Baiern seit 1863-1868 enthalten sind. Czernowitz 1869.

42 Franz Hübl v úvodu ke svému „Verzeichnis“ naopak propaguje myšlenku, aby programy byly 
zasílány na všechny školy – bez ohledu na to, zda jsou ve výměnném vztahu s domovskou školou 
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spisek mohl být totiž i jasným signálem vyslaným do řad školské i širší veřejnosti, uka-
zujícím na postavení, aktuální život i životaschopnost školy v budoucnosti. „Die Ja-
hresberichte sind unstreitig ein Lebenszeichen der Bildungsstätte, von welcher sie ausgehen; …. eine 
Lehranstalt, die nicht blos vorübergehend auf  die Veröffentlichung eines Programmes verzichtet, tritt 
damit auch aus dem lebendigen Verbande jener in- und ausländischen Schwesteranstalten, welche im 
Programmaustausche stehen.“43

Výše zmíněný ideální odhad počtu výročních zpráv na jedné škole pravděpo-
dobně jen velmi málo odpovídal realitě většiny ústavů. Ředitelé zřejmě v rozesílání 
zpráv, které měly jít bez rozdílu na státní i soukromé školy, na gymnázia i reálky,44 nebyli 
v očekávání vyšších finančních nákladů za poštovné příliš horliví a totéž stanovisko za-
ujali často i jejich podřízení – učitelé, pro které správa knihovny a katalogizace nových 
přírůstků znamenala pouze práci navíc. Svou zkušenost s podobným přístupem udělal 
mj. německý profesor Johann Gutscher, který – ve snaze co nejvíce doplnit materiály 
k výročním zprávám škol, jež sbíral – požádal svého ředitele o obeslání těch, s nimiž 
škola neměla žádné výměnné kontakty, s prosbou o podání informace o aktuálním 
stavu těmito školami publikovaných programů.  Na dvě stě ředitelem gymnázia ode-
slaných dopisů byla odpověď získána jen ze 110 škol, zbylých devadesát ji považovalo 
pravděpodobně za zbytečnou či pro ně nedůležitou.45

Problémy nečinila toliko ona nerudovská otázka „Kam s ním?“, ale též tematic-
ké rozřazování programů. Roli v něm hrála častá nejednoznačnost tematického určení 
práce dle názvu i obsahu článku,46 ale mnohdy i neznalost a ignorance učitele pověřené-
ho vedením knihovny. „Byl-li např. známý Mácalův spis „O ruských bylinách“ v knihovně kte-
réhosi gymnasia zařazen do botaniky, lze to vysvětliti svodným nápisem onoho díla. Byl-li Mejsnarův 
překlad „Hymnů homérských“ vtříděn do theologie, můžeme si mysliti, že Athéna, Apollón a další 
nebešťané olympští byli knihovníkem uznáni za důstojný předmět studia pro pány katechety, asi tak 
jako Nový zákon a církevní dějiny. Když však spis nynějšího ředitele střední školy v Příboře Jaroslava 
Simonidesa „O bouřích a elektřině atmosferické“ octl se v řečtině vedle vydání Herodota, Sofokla atd., 

či nikoliv. Mělo by se tak dít podle určitého schématu, jež by mohlo být tvořeno např. abecedním 
seznamem podle korunních zemí rakousko-uherské monarchie. Na prvním místě by v něm měla 
být zastoupena gymnázia, reálná gymnázia, reálky a učitelské ústavy Předlitavska. Následovat 
měla gymnázia saská a německá gymnázia v Sedmihradsku. Výčet adresátů pak uzavírá maďar-
skými gymnázii, ale jen těmi, která jsou při výměně výročních zpráv aktivní. HÜBL, Franz: Syste-
matisch geordnetes Verzeichnis …., Wien 1874, s. 6.

43 FISCHER, H.: Verzeichnis der am Schlusse des Schuljahres 1871/72 in den Programmen der österreichischen 
Gymnasien und Realschulen erschienenen Abhandlungen. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien 
XXIV., 1873, s. 461-473.

44 Minister-Erlass vom 15. Mai 1851, Z. 3275.
45 GUTSCHER, Johann: Systematisch geordnetes Verzeichnis des wissenschaftlichen Inhaltes der von den Oeste-

rreichischen Gymnasien und Realgymnasien in den Jahren 1850-1867 veröffentlichten Programme. Programm 
des kais. kgl. Gymnasiums in Marburg am Schlusse des Studienjahres 1868, s. III-VII (hic. s. V).

46 Na tuto skutečnost si stěžovali i autoři snažící se o vytvoření bibliografie výročních zpráv (např. 
Johann Gutscher, Franz Hübl), a zná ji dobře každý, kdo se o sestavení bibliografie kohokoli či 
kteréhokoli oboru pokoušel.
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tu již věru nutno říci, že dobrý Homér onoho knihovníka nepodřimoval, ale pustě chrápal, když si 
spletl českého Jaroslava Simonidesa se starověkým poetou Simonidem Kejským.“47

Kritickou situaci, která na mnohých školách panovala, líčí velmi barvitě profesor 
Varges: „Die Jahresberichte wurden sehr unterschiedlich aufbewahrt: an der einen Anstalt werden 
sie einfach Jahr für Jahr auf  einen Haufen gelegt und bilden so mit der Zeit wahre Gebirge von Fleiß 
und Wissenschaft, an anderen Anstalten werden sie nach Provinzen oder zu Hunderten säuberlich in 
Fächer gepäckt, wo sie stets in die größte Unordnung geraten, so wie ein Jahresbericht gesucht wird.“48 

Hledání optimálního řešení vedlo k publikování nejrůznějších názorů, které se 
v určitých bodech shodovaly, v jiných rozcházely. Profesor Franz Hübl doporučoval 
kompletování zpráv podle ročníků, v nichž by zprávy byly řazeny dle abecedy.49 Vícero 
svazků mělo být svázáno v jeden díl, který by na zadní straně desek nesl jasné označení 
roku vydání i údaj, zda programy pocházejí z Rakouska, Pruska, Saska nebo Bavorska. 
Řazení programu podle jejich obsahu nedoporučoval, poněvadž někdy v jedné výroční 
zprávě bylo obsaženo vícero kratších článků s rozmanitou tematikou, což mohlo být 
pro knihovníka i případného zájemce o článek zavádějící. Záporně se stavěl i k řazení 
programů podle místa jejich vydání, poněvadž u každého nového ročníku by se musely 
všechny zprávy pracně posouvat.50

Další autoři se přimlouvali za to, aby se školní zprávy a články uchovávaly oddě-
leně – výroční zprávy v otevřených přihrádkách, vědecké rozpravy svázané ve sborní-
cích. Ty by pak byly dále uspořádány (v abecedním pořádku) podle látky a ke každému 
svazku by byl vypracován seznam dle jeho obsahu.51 I třetí návrh počítal s vynětím 
vědeckých zpráv s tím, že by pro jejich publikování měl být zřízen „sborník prací stře-
doškolských učitelů“, který by vycházel jednou ročně ve dvou dílech. Jeden díl by ob-
sahoval články věnující se tématům z oblasti filosofie, historie a umění, druhý díl by byl 
vyčleněn pro matematiku, fyziku a přírodopis. Přispívání do sborníku by bylo, na rozdíl 
od dosavadní praxe, dobrovolné, což mělo zajistit dostatečnou záruku kvality publiko-
vaného příspěvku, jež by byla garantována také dobrozdáním redakční rady. Náklad 
na vydání takovéhoto sborníku měla pokrývat úspora, které by se dosáhlo zmenšením 
dosavadního rozsahu výročních zpráv. K výhodám svého návrhu autor připočítal ještě 
úsporu práce učitelů i ředitelů i posílení váhy vědecké práce středoškolských učitelů, jež 
by byla reprezentována sborníkem skutečné vědecké ceny.52

Vytváření obsažnějších svazků programů bylo na širším fóru probíráno něko-
likráte. Naráželo však na jeden základní problém – formát zpráv. Ministerský výnos 
z 9. června 1875 jej sice jasně stanovil (viz výše), což ale neznamenalo jeho dodržování 

47 VYKOUKAL, F. V.: O úpravě výročních zpráv středoškolských. Věstník českých professorů. Část 
stavovská XXII., 1915, s. 145-151.

48 VARGES, Willy: Die Wissenschaftlichen Abhandlungen …, s. 529-530.
49 Z textu, viz i níže, vyplývá, že by se pravděpodobně jednalo o abecední řazení dle jména autora 

článku.
50 HÜBL, Franz: Systematisch geordnetes Verzeichnis derjenigen Abhandlungen, Reden und Gedichte, welche in 

den Mittelschulprogrammen Oesterreichs seit 1870-1873 und in jenen von Preussen und Baiern seit 1868-1872 
erhalten sind. Wien 1874, s. 6-7.

51 Věstník českých professorů XIII., 1906, s. 331-332. Drobné zprávy: Vědecké rozpravy ve výročních 
zprávách středních škol.

52 SCHILLER, Otmar: K reformě výročních zpráv. Věstník českých professorů XXIV., 1919, s. 134-
135.
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v praxi. Každá škola si zprávy upravovala dle svého, dokonce i v rámci jedné školy se 
velikost formátu výročního programu mohla během let měnit.53 Neustálé potíže vedly 
k výnosu zemské školní rady pro království české ze dne 20. března 1896, č. 8841, který 
se opět dovolával ministerského doporučení z roku 1875. Nestejný formát totiž nejenže 
vadil při případné kompletaci, ale zprávy tak byly mnohdy neskladné, zabíraly mnohem 
více místa, než bylo třeba, špatně se v nich orientovalo. Osmerkovému formátu, který 
byl v rakouské monarchii obvyklý a byl ministerstvem požadován, bylo přisuzováno, že 
je „nicht bloss  äusserlich gefällig, sondern auch sehr bequem, sowol beim Versenden der Programme, 
als beim Lesen derselben und was nicht unwichtig ist, beim Zusammenbinden der Fascikel, in welche 
die Programme jedes Jahrgangs gebracht werden sollen“.54

Přitom určitý návrh na řešení vzešel již roku 1865 na schůzi vídeňského spolku 
Mittelschule z úst ředitele dr. Pokorného. Ten na schůzi spolku dne 17. března 1865 
zhodnotil stávající situaci slovy: „Nur eine sehr rigoros gehandhabte Ordnung im Bücherwesen 
und ein besonderes Augenmerk des Bibliothekars auf  dergleichen Druckschriften wäre im Stande, de-
ren Zerstreuung zu verhüten und allmählich längere complete Serien zu sammeln. Sollen jedoch solche 
Serien dann der Zukunft erhalten bleiben, so gebe es kaum ein geeigneteres Mittel als eine entsprechen-
de Anzahl derselben in einen Band zusammenzubinden.“55  Předložil pak návrh na sjednocení 
programů aspoň vídeňských středních škol, které chtěl vydávat jako „Collektivausgabe 
der Jahrberichte der Wiener Mittelschulen“ pod společným titulem „Jahrbuch der Wiener 
Mittelschulen“, jenž by zahrnoval statistiku, učební plány, kroniku i vědecké články. Ta-
kovéto souhrnné vydání už mohlo vzbudit pozornost odborných časopisů i zaujmout 
knihkupce, kteří by je prodávali širšímu okruhu zájemců. Obdobnou taktiku by měly 
dle Pokorného zvolit i jiné školy v dalších městech. K návrhu ředitele Pokorného se 
rozhořela diskuse i během následující schůze spolku, jež byla uzavřena kompromisem 
v tom smyslu, že byly akceptovány připomínky diskutujících a bylo navrženo pozvat 
k jednání ředitele vídeňských škol. Vzhledem k tomu, že později ale žádný kolektivní 
sborník nevyšel, iniciativa ředitele Pokorného pravděpodobně vyšla nadarmo.

Vznik sborníků, byť by sdružovaly vědecká pojednání školy, jednoho roku či 
jednoho oboru, však sám o sobě nemohl vyřešit otázku jejich dosažitelnosti pro širší 
okruh zájemců, zejména z řad školské a odborné veřejnosti. Výměna, která byla škola-
mi realizována, se víceméně omezovala na relativně úzký okruh škol, nebyla prováděna 
podle nějakého systematického plánu, doznávala změn i výpadků, které byly způsobeny 
jak absencí programu vlastního, tak těch, jež jí byly zasílány. Pokud nějaký učitel chtěl 
soustavně sledovat práce svých kolegů v oboru, sháněl si informace jen velmi obtížně 
a útržkovitě. Tím spíše, že akční rádius jeho zájmu nekončil hranicemi rakouského 

53 VYKOUKAL, F. V.: O úpravě výročních zpráv středoškolských. Věstník českých professorů - Část 
stavovská XXII., 1915, s. 145-151. „S formátem knihy má se to posud tak, jak tomu bylo kdysi s měrami 
a vahami. Panuje tu naprostá libovůle i tam, kde se nemůže uplatňovati osobní vkus, a knihovnám, knihkupcům 
i odběratelům knih vzchází z toho jen škoda. Jednotný formát jistě by byl pro všechny s výhodou zejména tam, kde 
výjimečná podoba knihy nemá odpovídati jejímu obsahu.“

54 HÜBL, Franz: Systematisch geordnetes Verzeichnis … II., s. 5.
55 Versammlung des Vereines Mitelschule am 17. März 1865 und am 7. April 1865 – návrh ředitele Pokor-

ného. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien XVI., 1865, s. 782-784.
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Předlitavska,56 ale směřoval vzhledem k všeobecné „Deutschsprachfähigkeit“ i do Ně-
mecka. Zde také byly realizovány první pokusy s pravidelným uveřejňováním informací 
o nových článcích ve výročních zprávách i návrhy na centralizaci produkce knižních 
programů do jednoho místa.

V ještě nesjednoceném Německu začaly být první výroční zprávy s vědeckými 
články pravidelně uveřejňovány od roku 1824, kdy vyšel v Prusku „Circular-Verfügung 
des kgl. Preussischen Ministeriums“ nařizující jejich vydávání všem vyšším školním 
institucím.  Proto i potřeba přehledu vycházejících článků, ať už průběžného, v rámci 
jednoho roku, nebo shrnujícího přehled produkce několika let, zde byla naléhavější. Pro 
články filologického obsahu se našlo místo na konci každého sešitu časopisu Jahn´sche 
Jahrbücher für Philologie und Pädagogik (rubrika Gelegenheitsschriften) a byla jim vě-
nována i rubrika „bibliographische Übersichten“ v časopise Philologus. Dvakrát ročně 
pak byla v Göttingenu uveřejněna Bibliotheca philologica dr. Gustava Schmidta. Nevý-
hodou bylo, že jiné než filologické obory v těchto přehledech zahrnuty nebyly. I to bylo 
důvodem, proč z iniciativy redaktora časopisu „Literarische Centralblatt“, profesora 
Ferdinanda Zarnckeho, byla od čísla 16 v roce 1862 v tomto časopise zavedena rubrika 
pro články uveřejněné na univerzitách a školách v Německu, Rakousku či Švýcarsku. 
Hlavním nedostatkem ale bylo, že do této rubriky byly zaneseny toliko ty články, jejichž 
text samotné univerzity či středoškolské ústavy redakci časopisu poslaly, což nebylo 
u velké části z nich zvykem. V roce 1876 se přidalo nakladatelství B. G. Teubner v Lip-
sku, které začalo každoročně uveřejňovat „Verzeichnis von Programm-Abhandlungen, 
welche von Gymnasien, Realgymnasien, Real- und höheren Bürgerschulen Deutsch-
lands und Österreichs im Jahre (zde byl uveden daný rok) veröffentlicht worden sind“.

V Rakousku se první informace o programech objevují v Zeitschrift für die 
österreichischen Gymnasien již v 50. letech 19. století,57 k podávání přehledů zpráv 
o článcích - otázkou je, zda pro autora anotace nejzajímavějších, nebo těch, které redak-
ci časopisu byly zaslány - se přistoupilo během 60. let, kdy kromě jména autora, názvu 
článku a místa vydání byla obvykle připojena i kratší poznámka hodnotící jeho obsah.58 
V souvislosti s nárůstem počtu středních škol začaly být uveřejňovány i přehledy článků 
za jednotlivé korunní země, které vycházely v daném školním roce, a to bez dalšího 
komentáře.59 V polovině 70. let ministerstvo kultu a vyučování vše ošetřilo výnosem, 
který ředitelům škol ukládal zasílat na ministerstvo ve lhůtě jednoho týdne po vytisknu-
tí programu pět jeho exemplářů s tím, že tituly článků se objevily jednou ročně v příloze 

56 Programy zalitavské části monarchie vždy stály poněkud stranou zájmu, a to jak čtenářů progra-
mů, tak později i tvůrců bibliografií výročních zpráv. Důvodem byla jejich obtížná dosažitelnost 
i neznalost maďarského jazyka.

57 Např. BONITZ, Hermann: Schulprogramm des Gymnasiums in Brünn. Zeitschrift für die österrei-
chischen Gymnasien I., 1859, s. 558-560.

58 Pro prvních čtyřicet ročníků časopisu lze přehled o programech škol vyhledat v STEJSKAL, 
Karel: Repertorium über die ersten vierzig Jahrgänge und das Supplementheft des 37. Jahrganges der Zeitschrift 
für die österreichischen Gymnasien von 1850-1889. Wien 1891.

59 Viz např. FICKER, H.: Verzeichnis der am Schlusse des Schuljahres 1871/72 in den Programmen der ös-
terreichischen Gymnasien und Realschulen erschienenen Abhandlungen. Zeitschrift für die österreichischen 
Gymnasien XXIV., 1873, s. 451-463.
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posledního čísla Verordnungsblatt für den Dienstbereich des K. K. Ministeriums für 
Kultus und Unterricht, a to s platností od roku 1876.60

Větší informovanost o produkci jednotlivých škol však neznamenala odstranění 
zásadních překážek při obstarávání programu. Každá škola si program distribuovala 
sama, takže zájemce si program musel objednat u ní a, pomineme-li námahu, která 
s tím byla spojena, mnohdy kupoval „zajíce v pytli“. Poněvadž „die Kosten, welche man für 
ein paar zu einer Arbeit erforderliche Programmabhandlungen zahlt, zu dem sonstigen Preise wissen-
schaftlicher Werke in gar keinem Verhältnisse stehen“.61 

Myšlenka na centrální vydávání zpráv inspirovala dr. Reinholda Becksteina 
k přednesení návrhu na „Concentration durch den Buchhandel“ na zasedání Versa-
mmlung deutscher Philologen und Schulmänner v roce 1863.62 Domníval se, že do-
stupnost programů jednotlivým zájemcům i cena programu mohou být zajištěny jen 
tehdy, jestliže daná škola programy v počtu 20-50 kusů dá do komise ne libovolnému 
knihkupectví v místě, ale jedinému knihkupectví v zemi, přičemž ty německé by byly 
soustředěny v Lipsku, rakouské ve Vídni a švýcarské v Curychu. Tato Becksteinova my-
šlenka oslovila i Hermanna Bonitze, jednoho ze strůjců rakouských školských reforem 
po roce 1848, který doporučoval, aby ředitelé rakouských středních škol na vídeňské 
nakladatelství posílali čtyři až pět výtisků zpráv s tím, že nakladatelství by se zavázalo 
jeden výtisk posílat redakci časopisu Litterarisches Centralblatt, která by článek zanesla 
do své rubriky (viz výše) i s udáním adresy knihkupectví, u kterého by se článek dal ob-
jednat. Zisk z prodeje zbylých kusů programu (3-4 kusy) by šel na vrub knihkupectví, 
ale kdyby o daný článek byl větší zájem a knihkupec si musel od gymnázia vyžádat další 
výtisky, na zisku z jejich prodeje plynoucího by se již podílelo i dané gymnázium. „Auf  
solche Weise würde erreicht, dass das Erscheinen der Programme sicher bei dem gesammten sich dafür 
interessierenden Publikum bekannt würde; es wird sich dadurch die auf  solchem Wege vermittelte 
Zugänglichkeit der Programme im Laufe von ein paar Jahren erfahrungsmässig zeigen, in welchem 
Masse ein Bedarf  buchhändlerischer Verbreitung vorhanden ist und entsteht, und die Gymnasien 
mögen den Verkauf  selbst von drei oder vier Exemplaren, aus denen ihnen kein pecuniärer Gewinn 
erwächst, nicht unterschätzen; denn die verkauften Exemplare kommen wahrscheinlich in die Hände 
von Männern, die von ihnen einen ernstlichen Gebrauch zu machen beabsichtigen, und schliessen in-
sofern eine grössere Verwerthung der darin niedergelegten geistigen Arbeit in sich, als eine ansehliche 
Anzahl verschenkter Exemplare.“63

V Německu vyšly i první souhrnné bibliografické přehledy kompletující vědecké 
články středních škol. V roce 1839 byl k.k. Schulcollegiem provincie Westfálsko oslo-
ven knihovník Paulinské knihovny, profesor dr. F. Winiewski z Münsteru, který měl 
za úkol sestavit seznam učitelských pojednání vycházejících od roku 1825. Jeho soupis 

60 Ministerial-Verordnung vom 9. Juni 1875, Z. 8710.
61 BONITZ, Hermann: Die Verbreitung der Schulprogramme durch den Buchhandel. Zeitschrift für die 

österreichiscchen Gymnasien XV., 164, s. 215-218 (hic s. 216).
62 Vyšlo samostatně jako BECKSTEIN, Reinhold: Die Literatur der Schulprogramme, ihre Verwerthung 

für die Wissenschaft und ihre Concentration durch den Buchhandel. Leipzig 1864.
63 BONITZ, Hermann: Die Verbreitung der Schulprogramme durch den Buchhandel. Zeitschrift für die 

österreichischen Gymnasien XV., 1864, s. 215-218. 
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vyšel v Münsteru roku 1844 a zahrnoval vědecké články do roku 1841.64 Časově více-
méně současně s ním začali sestavovat katalogy článků další dva profesoři – profesor 
Gruber z Marburgu a profesor Reiche z Vratislavi,65 který do nich již částečně zařadil 
i články mimopruských gymnázií. 

Na Winiewského práci navázal profesor Gustav Hahn z gymnázia v Salzwedelu, 
který v první části svého seznamu došel do roku 1850, v části druhé, vydané o čtyři 
roky později, do roku 1860.66 Negativem jeho práce bylo, že v seznamech se takřka 
výlučně objevovaly jen články, které vyšly v Prusku. 

Produkci konce 50. a počátku 60. let 19. století shrnul také profesor dr. Vetter 
z gymnázia v Luckau, který shromáždil údaje ze škol, které si s jeho domovským gym-
náziem zprávy vyměňovaly.67 První díl jeho soupisu obsahoval tituly článků z oblasti 
pedagogiky, metodologie, teologie a filologie, díl druhý byl zaměřen na přírodní vědy 
a byly do něj zařazeny i dodatky k dílu prvnímu. Vetterovu sbírku pak doplnil profesor 
Terbeck,68 především o články z oblasti matematiky, přírodních věd a dějin pedagogiky. 
Profesoři Vetter a Terbeck také poprvé uveřejnili, ale ve velmi omezené míře, názvy 
článků z rakouských programů.

 Poslední čtvrtinu 19. století svými soupisy pokryl Rudolf  Klussmann z Mnicho-
va,69 který zprávy o článcích jazykovědného, historického nebo pedagogického obsahu 
uveřejnoval i v Berliner philologische Wochenschrift (oddíl Mitteilungen), a to od XX. 

64 WINIEWSKI, F.: Systematisches Verzeichnis der in den Programmen der preußischen Gymnasien und Pro-
gymnasien, welche in den Jahren 1825-1841 erschienen sind, enthaltenen Abhandlungen, Reden und Gedichte. 
Im Auftrag des Kgl. Provinzial-Schulcollegiums zu Münster herausgegeben. Münster, Friedrich 
Regensberg 1844. XIV, 102 s.

65 GRUBER, Johann: Verzeichnis sämtlicher Abhandlungen in den auf  den preußischen Gymnasien erchienenen 
Programmen von 1825-1837, nach dem Inhalte wissenschaftlich geordnet. Berlin, Wilhelm Logier 1840. 
VI a 35 s. REICHE: Geordnetes Verzeichnis der von 1825-1840 erschienenen Programme der preußischen 
Gymnasien und einiger Gymnasien anderer deutschen Staaten, welche in spätere Zeit dem Programmentausche 
beigetreten sind. Programm des St.-Elisabeth-Gymnasiums in Breslau am Schlusse des Studienja-
hres 1840, 66 s. Seznam byl o rok později doplněn – viz REICHE: Ergänzungen und Zusätze zu dem 
geordneten Verzeichnisse der von 1825-1840 erchienenen Programme. Programm des St.-Elisabeth-Gym-
nasiums in Breslau am Ende des Studienjahres 1841. IV, s. 35-58.

66 HAHN, Gustav: Systematisch geordnetes Verzeichnis der Abhandlungen, Reden und Gedichte, die in den 
an den preußischen Gymnasien und Progymnasien 1842-1850 erschienenen Programmen enthalten sind. I. 
Programm des Gymnasiums zu Salzwedel am Schlusse des Schuljahres 1854. IV, 50 s. HAHN, 
Gustav: Systematisch geordnetes Verzeichnis der Abhandlungen, Reden und Gedichte, die in den an den preu-
ßischen Gymnasien und Progymnasien 1851-1860 erschienenen Programmen enthalten sind. I. Programm des 
Gymnasiums zu Salzwedel am Schlusse des Schuljahres 1864. VIII, 62 s.

67 VETTER, Wilhelm: Geordnetes Verzeichnis der Abhandlungen, welche in den Schulschriften sämtlicher an 
dem Programmentausch teilnehmenden Lehranstalten vom Jahre 1851-1863 erschienen sind. Programm des 
Gymnasiums in Luckau. I. Teil 1864, s. 3-58, II. Teil 1865, s. 3-27.

68 TERBECK, Joseph: Geordnetes Verzeichnis der Abhandlungen, welche in den Schulschriften sämtlicher an 
dem Programmtausche teilnehmenden Lehranstalten vom Jahre 1864-1868 erschienen sind. Programm des 
Gymnasiums Dionysianum in Rheine am Schlusse des Schuljahres 1868, s. 3-65.

69 KLUSSMANN, Rudolph: Systematisches Verzeichnis der Abhandlungen, welche in den Schulschriften 
sämmtlicher an dem Programmtausche teilnehmenden Lehranstalten erschienen sind. I. Teil 1876-1885. Lei-
pzig 1889. VIII, 315 s.; II. Teil 1886-1890. Leipzig 1893. VII, 285 s.; III. Teil 1891-1895. Leipzig 
1899. VII, 342 s.; IV. Teil 1896-1900. Leipzig 1903. VIII, 347 s.
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ročníku (1900). Klussmannův seznam však zahrnoval jen některá rakouská gymnázia, 
přesněji ta, která se školami v Německu měla zavedenu výměnu programů (asi 65 škol).

První seznam pro články rakouských středních škol sestavil profesor Gutscher 
z Marburgu, a to pro léta 1850-1867.70 Byl pověřen správou učitelské knihovny na gym-
náziu a při jejím pořádání, když se opíral o seznamy profesorů Hahna a Vettera, si 
uvědomil mnohé jejich nedostatky, které chtěl svým souhrnem napravit. Původně chtěl 
do práce zahrnout i články reálek, ale výrazně by tak překročil stránkový rozsah progra-
mu. Upustil tedy nakonec i od zařazení článků z gymnázií v Uhrách a Sedmihradsku, 
poněvadž „nebylo možné v dostatečné míře získat informace, které školy sem spada-
jí“.71 

Nepřesnosti, kterých se v souhrnech dopustili jeho předchůdci, se rozhodl „na-
pravit“ profesor Franz Hübl z gymnázia v Černovicích, když si předsevzal „ein Repeti-
torium zu schaffen, welches eben so wie an Vollständigkeit, so an Uebersichtlichkeit, Verlässlichkeit 
und Genuigkeit die vorhandenen ersetzte“.72 Čerpal ze svazků programů, které měl k dispozici 
v učitelské knihovně, doplnil je o informace svého přítele profesora Zimmermanna 
z Vídně i o údaje z knihovny ministerstva kultu a vyučování tamtéž. Univerzitní profe-
sor Wilhelm Hartel ocenil mimořádné kvality Hüblovy práce v recenzi v Zeitschrift für 
die österreichischen Gymnasien slovy: „Ein Buch wollte er schreiben, um nicht dem Schicksal 
zu verfallen, mit einem Programme unter die gleiche Staubdecke zu gerathen, welche die anderen Pro-
gramme deckt. Dabei verfuhr er mit sittlichem Fleisse und hat, indem er so tüchtige Leistungen, wie 
die Gutscher´s benutzen konnte, ein Werk geliefert, welches an Zahl der Titel seine Vorgänger weit 
übertrifft.“73 Užitečnost jeho soupisu si uvědomilo i ministerstvo kultu a vyučování, které 
dekretem z 19. prosince 1870, Z. 11644 určitý počet výtisků I. dílu převzalo a začalo 
samo na střední školy distribuovat. Na první díl pak Hübl navázal druhou částí, která 
již vyšla u známého nakladatele A. Höldera ve Vídni v roce 1874.74 

Přehledy vědeckých článků rakouských středních škol byly ještě následně uve-
řejněny v programech německého gymnázia v Těšíně (Josef  Bittner)75 a české reál-

70 GUTSCHER, Johann: Systematisch geordnetes Verzeichnis des wissenschaftlichen Inhaltes der von den Oest. 
Gymnasien und Realgymnasien in den Jahren 1850-1867 veröffentlichten Programme. I. Teil. Programm 
des kais. königl. Gymnasiums in Marburg am Schlusse des Schuljahres 1868. XXIII, s. 1-70; dále 
GUTSCHER, Johann: Systematisch geordnetes Verzeichnis des wissenschaftlichen Inhaltes der von den Oest. 
und Ung. Gymnasien und Realgymnasien in den Jahren 1850-1867 veröffentlichten Programme. II. Theil. 
Programm des kais. königl. Gymnasiums in Marburg am Schlusse des Schuljahres 1869. XVI, s. 
1-42.

71 GUTSCHER, Johann: Systematisch geordnetes Verzeichnis …I., s. VI
72 HÜBL, Franz: Systematisch geordnetes Verzeichnis derjenigen Abhandlungen, Reden, Gedichte usw., welche 

in den Mittelschulprogrammen Österreich-Ungarns seit dem Jahre 1850 bis 1869 und in jenen von Preußen seit 
1852 und von Bayern seit 1863 bis 1868 enthalten sind. Czernowitz 1869, 239 s.

73 Recenze od W. HARTELA, viz Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien XXIII., 1872, s. 
174-175.

74 HÜBL, Franz: Systematisch geordnetes Verzeichnis derjenigen Abhandlungen, Reden, Gedichte usw., welche in 
den Mittelschulprogrammen Österreich-Ungarns seit dem Jahre 1870-1873 und jenen von Preußen und Bayern 
seit 1869-1872 enthalten sind. Wien 1874, 128 s.

75 BITTNER, Josef: Systematisches Verzeichnis der cisleitnischen Programmarbeiten seit dem Schuljahre 
1873/74. I. Teil. Programm des k.k. (vereinigten) Staats-Gymnasiums in Teschen am Schlusse 
des Schuljahres 1889/90, s. 1-39; BITTNER, Josef: Systematisches Verzeichnis der cisleitnischen Progra-
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ky ve Velkém Meziříčí (Boleslav Dolejšek).76 Bittnerova práce77 navazovala na seznam 
programů prof. Franze Hübla z roku 1874. Hlavním pramenem pro ni byly seznamy 
článků otiskované jednou ročně v Ministerial-Verordnungsblatt ve Vídni. Těsně před 
vypuknutím první světové války vyšly poslední přehledy profesora Jakoba Simona,78 
které však soustředily produkci článků pouze z daného školního roku (1913/14), a ne-
snažily se doplnit časovou mezeru, která vznikla pro roky 1895-1913. Válečné události 
zabránily uveřejnění pokračování Simonovy práce, které bylo plánováno na rok 1915. 
A po rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku nového státu stály před učiteli středních škol 
zcela jiné úkoly. Změnila se doba a změnil se i obsah výročních zpráv. Ve většině pří-
padů se staly opravdu jen jakýmsi stručným, v jednotlivých bodech silně zakonzervo-
vaným statistickým přehledem chodu školy, který postrádal barvitost a košatost zpráv 
předešlých, včetně jejich vědeckých článků.

Závěr

Výroční zprávy gymnázií, reálných gymnázií, reálek i učitelských ústavů, které 
v rakousko-uherské monarchii byly vydávány v letech 1850-1918, v Československé re-
publice (omezíme-li se na její geografický prostor) v letech1918-1938, jsou významným, 
dosud ne zcela plně doceněným pramenem jak k dějinám středního školství v daném 
regionu i celém státě, tak k dějinám jednotlivých vědních oborů. Jejich konvoluty jsou 
uchovávány zejména v Státní vědecké knihovně v Brně a v Olomouci, v depozitářích 
Památníku národního písemnictví a Národní knihovně v Praze, ve sbírkové knihovně 
Muzea J. A. Komenského v Přerově. Pomineme-li celkové souhrny vědeckých článků, 
které, napsány povětšinou v 19. století, produkci středoškolských učitelů pojaly v celé 
šíři jak regionální, tak tematické, ale toliko za určité období, ve většině případů nee-
xistují výběrové bibliografie, které by zájemci o dějiny určitého vědního oboru mohly 
poskytnout základní informaci.79 A pokud údaje někde zaneseny byly, tak neúplně, jako 
součást šířeji pojatých bibliografií určitého oboru.80 I to je jedním z důvodů, proč zprá-
vy doposud badateli příliš využívány nebyly.

mmarbeiten seit dem Schuljahre 1873/74. II. Teil. Programm des k.k. (vereinigten) Staats-Gymnasi-
ums in Teschen am Schlusse des Schuljahres 1890/91, s. 3-44.

76 DOLEJŠEK, Boleslav: Programy českých středních škol v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. Druhá vý-
roční zpráva reálky ve Velkém Meziříčí za šk. r. 1901, s. 3-28; DOLEJŠEK, Boleslav: Programy čes-
kých středních škol v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. Třetí výroční zpráva reálky ve Velkém Meziříčí 
za šk. r. 1902, s. 3-36;  DOLEJŠEK, Boleslav: Programy českých středních škol v Čechách a na Moravě 
a ve Slezsku. Pátá výroční zpráva reálky ve Velkém Meziříčí za šk. r. 1904, s. 3-44.

77 Recenze na ni viz Wochenschrift für klassische Philologie IX., 1892, s. 43.
78 SIMON, Jakob: Anzeiger der österreichischen Mittelschulprogramme. Brünn 1914, 63 s. Recenzi na něj 

viz Emil SOFER v Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien LXVI., 1915, s. 462.
79 Jako výjimku lze uvést VAENHAGEN, Hermann: Systematisches Verzeichnis der auf  die neueren 

Sprachen, hauptsächlich die französische und englische, sowie die Sprachwissenschaft überhaupt bezüglichen Pro-
grammabhandlungen, Dissertationen und Habilitationsschriften. Nebst einer Einleitung. (Als Anhang zur 
Encyclopädie des philologischen Studiums der neuern Sprachen von Bernhard Schmitz.) Leipzig 
1877.

80 SVOBODA, Karel: Bibliografie českých prací o antice za léta 1775-1900. Praha 1947.
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Články, které v nich byly publikovány, poskytují obraz tehdejšího stavu vědeckého 
bádání.    Nedá se přitom jednoznačně říci, že by některé články – měřeno průřezem 
let – byly ve výrazné převaze. Zpočátku byl projevován zájem zejména o témata z ob-
lasti klasické filologie (gramatika, překlady děl antických autorů, jejich literárně kritické 
rozbory, metodické otázky), což však velice brzy bylo vyrovnáno i tématy z živých 
jazyků (němčina, francouzština) či přírodovědných oborů. Četnost článků v rámci 
jednotlivých středních škol se řídila nejen tradicí školy i délkou jejího trvání, ale byla 
dána i osobnostmi, které na ní učily, články dokazovaly svou vědeckou erudici a šířily 
proslulost ústavů, na nichž působily. 

Statistické údaje obsažené ve zprávách jsou i zdrojem informací ve vztahu 
ke cursus honorum jednotlivých profesorů, i když celkového přehledu o jejich pohybu 
v rámci škol Předlitavska by šlo dosáhnout jedině využitím dosud neexistujícího bibli-
ografického přehledu, který by shromáždil údaje ze všech ústavů této části rakousko-
-uherské monarchie.81 Podobně složité detektivní hledání se tak týká i mnohých člán-
ků, či spíše jejich pokračování, které bylo, mnohdy i s několikaletým odstupem, často 
uveřejněno už na jiném ústavu.82 Nezbývá tedy než si přát, aby se - v zájmu badatelů 
- bibliografických pomůcek věnovaných jednotlivým předmětům, jež se na středních 
školách učily, významným pedagogům i středoškolským ústavům, objevilo co nejvíce.

Příloha:

Výběrový seznam článků pojednávajících o výročních zprávách středních 
škol, vydaných do roku 1900 v Rakousko-Uhersku a Německu:83

• BECKSTEIN, Reinhold: Die Literatur der Schulprogramme, ihre Verwertu-
ng für die Wissenschaft und ihre Konzentration durch den Buchhandel. Eine 
Anregung. Leipzig, O. A. Schultz 1864. 15 s.

• BERCHMANN, J.: Die Programme. Zeitschrift für die Geschichtswissen-
schaft XIV., 1860, s. 593-601.

81 Velká část učitelů během své kariéry totiž putovala nejen po školách rakouských zemí, někteří 
např. několik let strávili na gymnáziu v Prešpurku (Bratislavě), aby nakonec zakotvili v Čechách 
nebo na Moravě.

82 Viz např. CHEVALIER, Ludwig: Entstehung und Bedeutung der griechischen Söldnerheere und ihre Teil-
nahme an den vom Anfang des vierten bis in die Mitte des dritten Jahrhunderts v. Ch. in Europa, Asien und 
Afrika geführten grösseren Kriegen. Programm des k.k. Kleinseitner Gymnasiums zu Prag am Schluße 
des Schuljahres 1869, s. 1-32.  Jde o pokračování článků uveřejněných v  Programmen von den 
k.k. Staatsgymnasien in Kaschau a Pest (1859, 1860).

83 Výběr článků byl proveden podle seznamu článků v ULLRICH, Richard: Programmwesen und Pro-
grammabhandlungen der höheren Schulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Übersicht der Entwic-
klung im 19. Jh. und Versuch einer Darstellung der Aufgaben für die Zukunft. Berlin 1908. Do výběru 
byly zařazeny především ty články, které byly publikovány v časopisech, jež lze najít i v některých 
českých odborných knihovnách. Články jsou v seznamu řazeny abecedně, u některých autorů 
nejsou uvedena jejich křestní jména, poněvadž by byla jen obtížně dohledatelná a v Ullrichově 
seznamu chybí. Nejsou zde také uvedeny články, na něž je odkazováno v předcházející studii.
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• CALVARY, S.: Die Schulprogramme und Dissertationen und ihr Vertrieb 
durch den Buchhandel. Ein Vorschlag an die 23. Versammlung deutscher Phi-
lologen und Schulmänner. Berlin 1864.

• CAMPE: Programme mit oder ohne wissenschaftliche Abhandlung. Neue Ja-
hrbücher für Philologie und Pädagogik, 116. Band, 1877, s. 232; 118. Band, 
1878, s. 408.

• DEINHARDT: Über die zweckmäßige Einrichtung der Schulprogramme. 
Zeitschrift für die deutsche Geschichtswissenschaft  XX., 1866, s. 641-652.

• DIETSCH, Rudolph: Das Programmentisches. Neue Jahrbücher für Philolo-
gie und Pädagogik, 72. Band, 1855, s. 585-599.

• FÖRSTEMANN, E.: Bibliothekarische Monita. Neue Jahrbücher für Philolo-
gie und Pädagogik, 122. Band, 1880, s. 350-353.

• FRICK, O.: Zur Programmfrage. Neue Jahrbücher für Philologie und Pädago-
gik, 96. Band, 1867, s. 34-45.

• H. R.: Zur Beurtheilung unserer Programmeneinrichtungen. Neue Jahrbücher 
für Philologie und Pädagogik, 84. Band, 1861, s. 544-557.

• HELBIG: Über den Nutzen, der aus der Mitteilung der Schulprogramme für 
den Gymnasialunterricht im allgemeinen und insbesondere für die deutsche 
Sprache entsteht. Programm des kgl. Katholischen Gymnasiums in Breslau 
am Schlusse des Schuljahres 1826, s. 1-10.

• HELLWIG, Ludwig: Programmatisches. Neue Jahrbücher für Philologie und 
Pädagogik, 122. Band, 1880, s. 354-357.

• HNILICKA, R. J.: Eine Meinung. Programm der Oberrealschule in Rakonitz 
(Böhmen) am Schlusse des Schuljahres 1856. 8 s.

• HUSER, Em.: Über die Titel der Programmabhandlungen. Neue Jahrbücher 
für Philologie und Pädagogik, 138. Band, 1888, s. 402-404.

• KANNENGIEßER, A.: Die Statistik der Schulprogramme. Neue Jahrbücher 
für Philologie und Pädagogik, 130. Band, 1884, s. 215-221.

• KLIX, G. A.: Zur Programmfrage. Zeitschrift für die deutsche Geschichtswi-
ssenschaft XX., 1866, s. 785-790.

• KNIFFER, G.: Verwertung der Programmabhandlungen für die Schülerbib-
liotheken. Gymnasium XXI., 1903, Sp. 369-372.

• KOCHENDÖRFFER, Karl: Zur Katalogisierung der Programme. Zeitblatt 
für Bibliothekswesen II., 1885, s. 96-98.

• MADERNER, J. Ch.: Über Zweckmäßigkeit, Nutzen und Notwendigkeit der 
Programme. Programm des Gymnasiums in Iglau am Schlusse des Schuljahres 
1851, s. 3-5.

• MERLEKER: Die Programme. Zeitschrift für die Geschichtswissenschaft 
VIII., 1854, s. 917-922.

• N.: Wünsche eines Bibliothekars. Neue Jahrbücher für Philologie und Pädago-
gik, 118. Band, 1878, s. 348-351.

• -o-r: Die Programme der (österreichischen) Mittelschulen. Neue freie Presse, 
Nr. 14716, 12. August 1905, s. 17-19.

• RÜDIGER: Zum Programmenwesen. Neue Jahrbücher für Philologie und 
Pädagogik, 74. Band, 1856, s. 397-399.
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• SATTLER, W.: Über die Ordnung der Programme. Neue Jahrbücher für Phi-
lologie und Pädagogik, 100. Band, 1869, s. 337-342.

• SCHÖNBACH, Ant.: Zur Literatur der Gymnasialprogramme. Zeitschrift für 
die österreichischen Gymnasien XXXIV., 1883, s. 949-953.

• TODT, B.: Ein neuer Vorschlag in Bezug auf  die Programme. Zeitschrift für 
die  Geschichtswissenschaft XX., 1866, s. 652-658.

• TUMLIRZ, Karl: Reform des Programmwesens. I. Deutsch-österreichischer 
Mittelschultag (Wien, 17.-19. April 1889). Österreichische Mittelschule III., 
1889, s. 262-266.

• TUMLIRZ, Karl: Reform des Programmwesens an den Mittelschulen. II. 
Deutsch-österreichischer Mittelschultag (Wien, 2. - 4. April 1890). Österrei-
chische Mittelschule IV. 1890, s. 243-249.

• TUMLIRZ, Karl: Zur Reform des Programmwesens. Österreichische Mittel-
schule IV., 1890, s. 13-21.

• WAGNER, Richard: Ein Wort über das Äußere unserer Schulprogramme. 
Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik, 154. Band, 1896, s. 377-383.

Summary

Annual Reports  
– The fundamentals of  scientific work of  secondary school teachers

Karla Vymětalová

The secondary schools’ annual reports are an important source of  information about 
the history of  education in Austria, possibly in Austro-Hungarian Empire in 1850-1918. Their 
release would have continued in a modified form even after the establishment of  independent 
Czechoslovakia until the break-up of  the republic which was caused by the Munich Agreement. 
The reports publication was considered compulsory being a component of  the school adminis-
tration. The school director was made responsible for their content and they were ordered and 
supervised by the competent ministry, initially in Vienna and then in Prague. They consisted 
of  two parts - practical (statistical) and of  a scientific treatise, which was written by a teacher 
of  a given secondary school. Their preparation, especially the article writing wasn’t any simple 
matter and it became the subject of  many discussions among the professional teachers but 
also among the general public. Another subject of  professional debates was the question of  
their distribution, ordering, assembling, etc. Above the fact the schools had registered reports 
in German language (also from Germany and largely from Cisleithania) and also in the Czech 
language. Peripetia connected with annual reports’ development - especially with their content 
- is the subject of  this study. In the conclusion, there is a list of  the most important articles on 
the subject matter, issued until the end of  19th century.

Translated by Hana Baronová
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KOMPLIKOVANÉ VZTAHY POVĚŘENECTVA  
INFORMACÍ A MINISTERSTVA INFORMACÍ 

V LETECH 1945–1948

Petr Bednařík

Abstract:
The study deals with the relationship between the Office of  Commissioner for Information and 

the Czechoslovak Ministry of  Information in the years 1945-1948. Under the agreement of  1945 
both institutions should have closely cooperated. However, these relations were considerably complicated, 
when the Slovak side complained that the Czechoslovak Ministry of  Information did not communicate 
sufficiently with it. The Ministry of  Information did not consult with the Slovak Office of  Commissi-
oner for Information the preparation of  various laws and decrees in the sphere of  media. 

Keywords:
Ministry of  Information, Office of  Commissioner for Information,  Czechoslovak cinemato-

graphy, Slovakia 

Tato studie bude věnována pohledu na vztah slovenského pověřenectva 
informací a ministerstva informací v letech 1945–1948.1 Pověřenectvo 
informací bylo zřízeno nařízením předsednictva Slovenské národní rady 

č. 27 ze 7. dubna 1945.2 Úřad začal svoji činnost v Košicích. Do funkce pověřence byl 
jmenován člen Komunistické strany Slovenska Michal Chorváth, který se ujal funk-
ce 12. dubna 1945.3 V Košicích úřad organizoval tiskové konference, vydával plakáty 

1 Tato studia vznikla v rámci realizace projektu Grantové agentury České republiky P410/12/2290 
Česká média v letech 1945–1948.

2 V textu budeme používat české názvy slovenských institucí – pověřenectvo informací/pove-
reníctvo informácií, předsednictvo Slovenské národní rady/predsedníctvo Slovenskej národnej 
rady, Sbor pověřenců/Sbor povereníkov. Pro pověřenectvo informací bude v textu uváděna 
zkratka PI, pro ministerstvo informací zkratka MI a Slovenskou národní radu zkratka SNR.

3 Michal Chorváth (1910–1982), v době Slovenského štátu působil jako nakladatelský redaktor, 
v roce 1944 se zúčastnil Slovenského národního povstání a byl redaktorem deníku Pravda. Od 
dubna do září 1945 byl pověřencem informací, poté pracoval v letech 1945–1947 na Pověře-
nectvu školství a osvěty, v období komunistického režimu byl opakovaně poslancem Slovenské 
národní rady, působil jako novinář, vysokoškolský pedagog, vědecký pracovník, překladatel fran-
couzské literatury, spisovatel ve svobodném povolání.
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a propagační letáky. Dne 9. května 1945 se pověřenectvo informací přesunulo do Bra-
tislavy. V prvních měsících byla vytvořena organizační struktura instituce, která zahr-
novala sedm odborů – I. prezidiální, II. tiskový, III. publikační, IV. zahraniční, V. ná-
rodní odboj, VI. filmový, VII. rozhlasový. V listopadu 1945 mělo pověřenectvo 142 
zaměstnanců, z nichž 27 převzalo z Úřadu propagandy, který fungoval v době Sloven-
ského štátu.4

Dne 4. června 1945 zástupci ministr informací Václav Kopecký a pověřenec 
informací Michal Chorváth uzavřeli dočasnou dohodu o vymezení kompetencí mezi 
ministerstvem informací a pověřenectvem informací. Již úvodní věta dohody stanovo-
vala, že na ministerstvu budou v prezídiu i všech jeho odborech a podnicích patřičně 
zastoupení Slováci. Všechny slovenské zaměstnance jmenuje ministr informací na ná-
vrh pověřenectva informací a se souhlasem předsednictva SNR. Na ministerstvu bude 
působit slovenský referent, který bude v přímém styku s ministrem a bude jeho porad-
cem ve slovenských záležitostech. Referentovi budou všechny odbory MI oznamovat 
opatření zásadní povahy. Referenta jmenuje ministr na návrh pověřenectva informací 
se souhlasem předsednictva SNR. O opatřeních v zásadních otázkách, které se týka-
jí společných záležitostí, se dohodne ministr dopředu s PI, zprostředkovatelem bude 
slovenský referent, který se bude také starat o to, aby v odborech MI byl přiměřený 
počet Slováků na zodpovědných místech. Ministr má právo kontrolovat, jak jsou uplat-
ňovány směrnice vládní politiky ve slovenském tisku. Dohoda také přesně vymezova-
la, jaké vztahy budou mít Československá tisková kancelář a Zpravodajská agentúra 
Slovenska. Stejně tak byly definovány vztahy v oblasti rozhlasového vysílání, kde měly 
Český rozhlas a Slovenský rozhlas vytvořit společně Československý rozhlas. Dohoda 
vymezovala také zastoupení národností ve vedoucích funkcích ČTK a Českosloven-
ského rozhlasu. Dohoda stanovovala také fungování československé kinematografie, 
ustavení správních výborů České filmové společnosti a Slovenské filmové společnos-
ti, vytvoření Čs. filmové společnosti, rozdělení kompetencí v oblasti filmu.5 Dohoda 
byla tedy značně podrobná, ale v oblasti ministerstva informací obsahovala formula-
ce, které se ukázaly do budoucna problematické. Dohoda určovala velmi významnou 
pozici slovenského referenta, který měl radit ministrovi ve slovenských záležitostech. 
Diskutabilní ale byly formulace: patřičně zastoupení Slováci, přiměřený počet Slováků 
na zodpovědných místech. To byly nekonkrétní formulace, které umožňovaly, aby si 
ministr Kopecký udělal svůj výklad, kdy jeho představa o zastoupení Slováků na MI 
bude výrazně odlišná od pohledu pověřenectva informací. 

Dohoda obou institucí vyplývala z tzv. první pražské dohody, která byla na za-
čátku června 1945 uzavřena na základě jednání vlády a předsednictva Slovenské ná-
rodní rady (SNR). Dohoda vymezovala pozici slovenských orgánů, kterým náležela 
výkonná moc. Celostátní normy mohly být na Slovensku realizovány pouze prostřed-
nictvím Sboru pověřenců. SNR měla zákonodárnou a vládní moc. Sbor pověřenců byl 
zodpovědný za realizaci zákonů a nařízení vládě jako celek. Pověřenec nebyl odpověd-

4 Slovenský národný archiv (dále jen SNA) Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 
1945–1952, kart. č. 5.

5 SNA Bratislava, fond Úrad Predsedníctva Zboru povereníkov – zasadnutia Zboru povereníkov 
1945–1960, kart. č. 1.
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ný příslušnému ministrovi. SNR měla dle dohody na Slovensku konečné rozhodování 
v personálních otázkách.6      

V prvních poválečných měsících mohl k dobrým kontaktům mezi ministerstvem 
informací a pověřenectvem informací pomáhat fakt, že post pověřence zastával sloven-
ský komunista Michal Chorváth. Situace se ale výrazně proměnila v září 1945, kdy byl 
18. září ustanoven nový Sbor pověřenců. Došlo k přerozdělení úřadů mezi Komunis-
tickou stranou Slovenska a Demokratickou stranou, které nyní připadlo pověřenectvo 
informací. Novým pověřencem informací se stal dr. Samuel Belluš.7 Kopecký jako vr-
cholný představitel KSČ vystupoval velmi důrazně proti Demokratické straně, z čehož 
vyplývalo, že se nedaly očekávat nějaké přátelské vztahy ministra a pověřence.

Zajímavým dokumentem o chování ministra Kopeckého je dopis, který posla-
nec Prozatímního Národního shromáždění za Demokratickou stranu Fedor Hodža 
poslal 25. října 1945 předsedovi strany Jozefu Lettrichovi. Hodža zdůraznil žádost, 
aby Lettrich použil dopis jen k vlastní osobní informaci. Hodža sám dostal dopis se 
závazkem přísné důvěrnosti. Dr. Bellušovi sám pověděl, že způsob, jakým se k němu 
choval Kopecký, je mu známý. Popis setkání Kopeckého a Belluše je nepodepsaný, 
ale dle znění musel být autorem někdo ze slovenské delegace. Ministerstvo informací 
zorganizovalo 9. října 1945 večeři v hotelu Alcron při příležitosti návštěvy pověřence 
informací Belluše a delegace slovenských zástupců Československého rozhlasu. Ko-
pecký uvítal Belluše slovy: „Tak vy jste ten Belluš.“ Dělal narážky, že Slováci mají svoji 
vládu a Češi mají i vládu Slováků. Čeští vládní činitelé se nesmí do slovenských zále-
žitostí míchat. Kopecký řekl, jak mu připadá groteskní, že má československý ministr 
vítat slovenského pověřence „jako by přišel císař pán, kterému se klaníme až po zem“. 
Prezidiálnímu šéfovi Patzakovi vytkl organizaci večeře na Bellušovu počest. Kopec-
ký v různých narážkách znevažoval pravomoc slovenských úřadů. Obvinil Belluše, že 
umožňuje činnost fašistickým biskupům. Nelíbilo se mu zavádění vysílání bohoslužeb 
ve slovenském rozhlasu. Podle zápisu jednal Kopecký se slovenskými činiteli a zvláště 
s Bellušem povýšenecky, bagatelizoval vládní dohody, zesměšňoval Belluše a slovenské 
požadavky.8 Velmi napjaté vztahy mezi Demokratickou stranou a komunisty jistě silně 
ovlivňovaly vztahy obou institucí. Ministerstvo informací měla jako svůj resort po celé 
období třetí republiky Komunistická strana Československa, zatímco pověřenectvo 
informací bylo od září 1945 až do února 1948 ovládano pravicovou Demokratickou 
stranou. Kopecký v období třetí republiky opakovaně vystupoval protislovensky, zastá-

6 KAPLAN, Karel: Pravda o Československu 1945–1948. Praha 1990, s. 166–167;  RYCHLÍK, Jan: 
Možnosti řešení česko-slovenského vztahu 1945-1948. In: BARNOVSKÝ, M.: Od diktatúry k diktatúre. 
Bratislava 1995, s. 22-23.

7 Samuel Belluš (1916-1998), účastnil se Slovenského národního povstání a byl v povstalecké Slo-
venské národní radě, v letech 1945–1948 byl poslancem v Prozatímním/Ústavodárném Národ-
ním shromáždění za Demokratickou stranu. V roce 1948 emigroval do Velké Británie, kde pra-
coval v Československém zpravodajském úřadu, posléze se stal zaměstnancem Rádia Svobodná 
Evropa, v roce 1960 byl spoluředitelem čs. oddělení a v letech 1975–1982 vedoucím čs. oddělení 
RSE.

8 SNA Bratislava, fond Úrad predsedníctva Slovenskej národnej rady, kart. č. 40.
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val pozici přísného centralismu, požadoval rozsáhlé pravomoci vlády i na Slovensku, 
vystupoval důrazně proti autonomii slovenských orgánů.9            

Pověřenec Samuel Belluš napsal 25. října 1945 Kopeckému, že ve smyslu roz-
hovorů a dohod posílá do Prahy slovenského referenta, kterým bude dr. Juraj Tatara. 
Žádal Kopeckého, aby zařadil Tataru do systematizace zaměstnanců MI a aby mu byly 
vytvořeny předpoklady pro jeho úspěšnou činnost. Belluš vyjádřil očekávání, že jme-
nováním slovenského referenta budou vztahy MI a PI postaveny na pevný základ.10 
Prezidiální šéf  PI Fedor Jesenský poslal 15. listopadu 1945 oběžník všem odborům 
a oddělením PI o ustanovení slovenského referenta na MI, kterým se stal dr. Juraj Ta-
tara, na místo již nastoupil a bude úřadovat v Kolovratském paláci.11 Následoval ještě 
jeden oběžník z 21. listopadu 1945, podle nějž slovenský referent žádá, aby mu byly za-
sílány iniciativní návrhy odborů, aby se mohl seznámit s činností pověřenectva a dobře 
zastupoval jeho zájmy.12   

Zřízení slovenského referátu bylo realizováno rozhodnutím ministra Kopecké-
ho z 26. listopadu 1945, v němž oznámil, že při prezídiu MI zřídil slovenský referát, 
jehož vedením byl pověřen dr. Juraj Tatara. Z organizačních a administrativních důvo-
dů přeměňuje ministr referát na tzv. slovenské oddělení. Rozsah kompetence a agen-
dy bude oznámen zvlášť. Kopecký žádal, aby všechny věcí týkající se Slovenska byly 
zasílány k vyjádření tomuto oddělení a přednosta Tatara byl zván ke všem poradám 
k těmto záležitostem.13 Slovenské oddělení bylo tedy zřízeno, ale problematická byla 
formulace, že rozsah kompetence a agendy bude oznámen zvlášť. Tatara mohl začít 
na MI působit, ale zatím bez jakýchkoliv rozhodovacích kompetencí.  

Tatara informoval pověřenectvo informací, že slovenské oddělení bylo v prezí-
diu MI už formálně ustanoveno, je ale nutné je doplnit personálně, a proto žádal urych-
leně o vyslání zapracovaného úředníka, který by byl zástupcem přednosty. V oddělení 
zatím pracují vedle přednosty K. Neumann a K. Červeňová. Oddělení má dvě vhodné 
místnosti. Podle Tatary žádá Kopecký, aby byli na MI zasláni další vhodní Slováci, kteří 
by mohli zastávat určité funkce v odborech ministerstva.14  

Kopecký vystoupil 24. ledna 1946 v informačním výboru Prozatímního Národ-
ního shromáždění, kde mluvil o činnosti ministerstva informací. Sdělil, že v prezidiu 
MI bylo ustanoveno slovenské oddělení, které vede dr. Tatara. Vyjádřil přesvědčení, že 
bude možné mluvit o příkladu dobré spolupráce Čechů a Slováků v centrálním státním 
úřadě.15 Již lednová porada zástupců obou institucí ukázala, že s tím nastolením dob-
rých vztahů to bude značně komplikované. Pověřenectvo informací si připravilo peč-

9 PÁVOVÁ, Jana: Demagog ve službách strany. Portrét komunistického politika a ideologa Václava Kopeckého. 
Praha 2008, s. 69-75.

10 SNA Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 33.
11 Fedor Jesenský (1904–1949), původně advokát, v době Slovenského štátu novinář. V září a říj-

nu 1944 působil v tiskovém odboru povstalecké Slovenské národní rady.  Do února 1948 byl 
prezidiálním šéfem Pověřenectva informací, v červenci 1948 byl z úřadu propuštěn, poté byl 
vedoucím vydavatelského družstva Živena v Martině. Překládal ruskou a francouzskou literaturu.

12 SNA Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 12.
13 SNA Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 9.
14 SNA Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 12.
15 SNA Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 36.
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livě návrhy, která místa by na ministerstvu informací měli obsadit Slováci, ale jednání 
ukázala, že realita bude výrazně odlišná. Dne 17. ledna 1946 se konala porada, které se 
za MI zúčastnili šéf  prezídia MI Václav Patzak, přednosta osobního oddělení MI dr. 
Opatrný a ministerský komisař dr. Janda a za PI slovenský referent u MI Juraj Tatara 
a přednosta osobního oddělení PI Ludovít Habáň. Ten po návratu napsal zprávu o jed-
nání. Z jejího znění je patrné, že Slováci byli dost šokováni, jakým způsobem se k nim 
zástupci MI chovali. Habáň přednesl návrh PI, aby Slováci na ministerstvu obsadili 
funkce zástupce přednosty prezídia, zástupce přednosty IV. rozhlasového odboru, zá-
stupce přednosty V. – filmového odboru, deset míst přednostů s uvedením konkrétních 
oddělení, osm míst zástupců přednostů oddělení, 13 míst referentů oddělení, zástupce 
přednosty účtárny a tři místa referentů, šest míst kancelářských úředníků. Celkem to 
tedy bylo 44 míst pro Slováky, přičemž v návrhu bylo vždy uvedeno konkrétní oddě-
lení, kde by toto místo mělo být. Podle Habáňovy zprávy se pak rozproudila velká 
debata, která místy odbočila od věci. Zástupci MI nebyli proti počtu Slováků, ale odmí-
tali požadavek zastoupení na vedoucích místech. Podle Habáně použil prezidiální šéf  
Patzak slova, která nelze jakkoliv odůvodnit, byla nemístná, když např. řekl, že Slováci 
se mají naučit Čechy ctít a že jde o henleinovské požadavky. Během jednání Patzak 
zakázal dr. Tatarovi, aby chodil do osobního oddělení MI pro informace o Slovácích. 
Také mu zakázal mluvit o úředních spisech a odvolávat se na ně. Jak je dopsáno rukou, 
tak ale toto později Patzak odvolal. Porada končila se závěrem, že MI posoudí požadav-
ky a informuje PI. V Bratislavě měli vybrat lidi, které budou chtít poslat do Prahy. Zá-
stupci MI oznámili, že ministerstvo nemá dosud schválenou systematizaci služebních 
míst a že tedy pověřenectvo při stanovení požadavků vycházelo z organizace MI, která 
již neplatí. Habáňova zpráva končí větami, z nichž je zřejmá značná nedůvěra k vedení 
MI. Navrhoval urychleně vyřešit otázku slovenského referenta, vymezit jeho kompe-
tence a organizačně ho včlenit do MI. Do té doby, kdy tato otázka nebude dojednána 
písemně, což Habáň v textu podtrhl, a nebude funkce přednosty slovenského oddělení 
zanesena do rozvrhu práce ministerstva, tak se nedá čekat, že by dr. Tatara mohl s úspě-
chem zastávat slovenské zájmy. Tatara by měl dostat zástupce a je třeba vyřešit otázku 
přijímání Slováků na MI.16   

Komplikovanost vztahů Čechů a Slováků dokládá i fakt, že Sbor pověřenců 21. 
ledna 1946 rozhodl, že pověřenec informací Samuel Belluš má zformulovat přípis, kte-
rý bude prostřednictvím slovenských členů vlády předán Národní frontě, aby projed-
nala otázku psaní českého tisku o politických událostech na Slovensku. Zejména aby 
byla věnována pozornost článkům některých českých periodik, které se snaží zlehčit 
význam Slovenského národního povstání.17

Pokyn pro Belluše vyplýval z výhrad pověřenectva informací k psaní českého 
tisku o slovenských záležitostech. Druhý odbor PI připravil pro prezídium PI 14. ledna 
1946 zprávu, že některé české noviny (Svobodné noviny, Svobodné slovo, Lidová de-
mokracie, Obzory, Svobodný zítřek) přinesly sérii článků o slovensko-českém poměru. 
Tisk dal prostor lidem, kteří neznají slovenské poměry. Slovenský tisk píše o tomto po-

16 SNA Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 9.
17 SNA Bratislava, fond Úrad predsedníctva Sboru povereníkov – zasadnutia Sboru povereníkov 

1945–1960, kart. č. 4.
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měru konstruktivně, zatímco na české straně jde o nezodpovědné psaní. Odbor žádal 
upozornit MI, aby dalo pokyn českému tisku, ať se o této otázce méně debatuje, a když 
už se píše, tak aby texty upevňovaly soužití Čechů a Slováků. Následujícího dne prezí-
dium PI napsalo tiskovému odboru MI, že tón českého tisku je  místy velmi nenávistný 
a nepřispívá ke konsolidaci poměrů. Podle PI by měli psát texty lidé, kteří se budou 
snažit hledat cestu ven z nevyjasněného česko-slovenského poměru. Tiskový odbor PI 
vydal pokyn pro redakce slovenského tisku, že ve vztahu Čechů a Slováků je nutné se 
vyhnout rekriminacím a zbytečným polemikám, tisk má hledat kladné stránky soužití 
a přinášet pozitivní návrhy k řešení poměru Čechů a Slováků.18 

Ministerstvo informací odpovědělo 25. ledna 1946, že se snaží informovat český 
tisk o situaci na Slovensku, pořádá tiskové konference a dává pokyn tisku, aby psal 
o slovenských záležitostech s dostatečnou rozvahou a patřičným ohledem na závažné 
společné otázky státní a národní.19   

Pověřenectvo informací také sledovalo, jak vypadá rozhlasové zpravodajství. 
Zjistilo, že informovanost o Slovensku není dostatečná. Podle statistiky české rozhla-
sové stanice převzaly ze Slovenska od ledna do května 1946 celkem 36 slovesných re-
lací, 46 hudebních programů, nepřebíraly žádné zprávy, nevysílaly projevy slovenských 
činitelů a zprávy o hospodářské výstavbě Slovenska. Naopak Slovenský rozhlas převzal 
od českých rozhlasových stanic 242 zpravodajských relací, 38 slovesných relací, 230 
hudebních programů a vysílal projevy vládních činitelů a prezidenta.20     

Sbor pověřenců na svém zasedání 4. března 1946 stanovil, aby všichni pověřenci 
připravili materiál o spolupráci jejich pověřenectva s příslušným ministerstvem. Samuel 
Belluš napsal 6. března 1946 zprávu o vzájemných stycích. Když nastoupil do funkce, 
tak ještě nebyla pozice slovenského referenta na MI obsazena, což podle něj zapříčinilo 
zbytečné a škodlivé diference mezi úřady. Obsazením postu slovenského referenta se 
kontakty zlepšily, ale stále je nutné ještě mnoho věci upravit. Velmi často se pověře-
nectvo dozvídá až na poslední chvíli o celostátní reprezentaci v cizině. Je třeba zlepšit 
komunikaci, aby bylo možné hájit slovenské zájmy. Bude nutné dobudovat slovenské 
oddělení na MI. Není možné, aby ministerstvo přijímalo do zaměstnaneckého poměru 
Slováky bez souhlasu pověřenectva informací. Jen soukromě se pověřenectvo dozvě-
dělo, že v Praze se připravují nové zásady pro vydávání tisku. Poveřenectvo by se mělo 
na přípravě osnovy zákona podílet. Pokud má být v celém státě jednotný přístup k zá-
ležitostem tisku, tak je nemyslitelné, aby nebyla totožná působnost jednotlivých mini-
sterstev a k nim příslušných pověřenectev. Belluš si stěžoval, že ze strany ministerstva 
nefunguje také dobře zasílání informací o organizaci rozhlasového vysílání a přípravě 
legislativních norem. Zpráva tedy kriticky poukazovala na komplikace v komunikaci 
mezi PI a MI, ale byla psána v duchu, že se snad tyto komplikace podaří odstranit.21      

V období od dubna do září 1946 se ale výrazně proměnila pozice slovenských 
orgánů. V dubnu byla podepsána tzv. druhá pražská dohoda, která vymezovala pravo-
moce slovenských orgánů. Tato dohoda opět vrátila práva prezidentovi vůči Slovensku 
v záležitostech jmenování vysokoškolských profesorů, soudců, státních úředníků, udě-

18 SNA Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 35.
19 SNA Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 35.
20 SNA Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 47.
21 SNA Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 35.
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lování milostí. Ministerstva a pověřenectva měla vždy spolu jednat o osnovách zákonů 
a vládních nařízení, která ministerstva předkládala vládě a pověřenectva dávala Sloven-
ské národní radě. Měla se tak zajistit koordinace zákonodárné a výkonné činnosti.22 
V červnu 1946 po parlamentních volbách na základě nátlaku českých politických stran 
byla přijata tzv. třetí pražská dohoda, která byla pro slovenské orgány značně nevýhod-
ná. Slovenská národná rada musela návrhy zákonů a nařízení dávat před projednává-
ním k posouzení vládě, která rozhodla, zda neodporují vládnímu programu, či nejde 
o záležitosti celostátní, které náleží Ústavodárnému Národnímu shromáždění. Před-
sednictvo SNR sice nadále jmenovalo Sbor pověřenců, ale jeho složení musela schválit 
vláda. Sbor pověřenců skládal slib do rukou předsedy vlády, pověřenci byli odpovědni 
příslušnému resortnímu ministrovi. Zvýšila se pravomoc vlády při jmenování úředníků 
na Slovensku, ministři mohli vykonávat svoji pravomoc na Slovensku i přes orgány 
vlastního úřadu.23 Slovenské orgány se dostaly do výrazně podřízeného postavení vůči 
vládě.      

Prezidiální šéf  Fedor Jesenský napsal 2. října 1946 dr. Tatarovi na slovenské od-
dělení MI a z obsahu je zřejmé, že od března k žádnému pozitivnímu vývoji nedošlo. 
Jesenský se vrátil k závěru Habáňovy lednové zprávy a konstatoval, že tam uvedené 
věty se naplnily. Pověřenectvo nebylo nikdy včas informováno o akcích MI. Uváděl 
konkrétní příklady: bez účasti PI byly vypracovány návrhy na společnou organizaci 
kinematografie, ministerstvo vypracovalo osnovu zákona o tisku bez PI i slovenských 
novinářů, ministerstvo jmenovalo řadu kulturních atašé bez součinnosti s PI a návrhy 
pověřenectva ignorovalo, Slováci vůbec nebyli v delegaci Československého rozhlasu 
při cestě do zahraničí. Jesenský napsal, že je řada stipendií, výstav, zájezdů, kde jsou 
Slováci poškozeni. Podle Jesenského bylo třeba zvýšit počet zaměstnanců slovenského 
oddělení. Zaměstnanci by měli na starost jednotlivé odbory MI, vyžádali by si od nich 
příslušné návrhy různých opatření a předložili je pověřenectvu. MI by uložilo zaměst-
nancům, že musí vycházet vstříc slovenskému oddělení. Musí být jasně stanoveno, zda 
lidé ze slovenského oddělení by byli zaměstnanci pověřenectva nebo ministerstva. Bra-
tislava by měla dostávat všechny osnovy zákonů a návrhy opatření by měly být posílány 
ve 14denní lhůtě k posouzení. Tatara dostal za úkol zjistit, zda by šéfové odborů MI 
mohli mít stanoveno, aby dávali Slovákovi v každém odboru informace o celostátních 
záležitostech. Jesenský Tataru urgoval 16. října 1946, proč stále neposílá požadovanou 
zprávu.24 Tatara odpověděl až 22. října 1946, že uvedená záležitost je ve stadiu rokování 
s příslušnými činiteli MI. Věc je tak závažná, že na ni nelze dát okamžitě odpověď.25    

Dr. Tatara napsal 17. října 1946 značně rozčilený dopis ministru Kopeckému, že 
jeho pozice na ministerstvu je velmi špatná. Připomněl znění oběžníku, jímž ministr 
slovenské oddělení zřídil. Tatara napsal, že ale ve skutečnosti pokyny z oběžníku na mi-
nisterstvu až na malé výjimky nikdo nedodržuje, nikdo se s ním o zásadních otázkách 
neradí a na porady není zván. Ptal se proč. Jen výjimečně podle dopisu dostává pozván-
ku na porady o bezvýznamných záležitostech. Vybavuje jen normální korespondenci 

22 BARNOVSKÝ, Michal: Na ceste k monopolu moci. Mocenskopolitické zápasy na Slovensku v ro-
koch 1945–1948. Bratislava 1993, s. 88.

23 TAMTÉŽ, s. 112.
24 SNA Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 9.
25 SNA Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 9.
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a žádosti pověřenectva. O mnohých věcech se dozví náhodou nebo jen z neúředního 
kontaktu s někým z ministerstva. Tatara žádal ministra o pomoc. Mohl by uvést mnoho 
případů, kdy je obcházen a nedostává informace – filmové záležitosti, tiskové věci, 
kulturní atašé, delegace ze zahraničí, rozhlas. Dochází tak ke zbytečným nedorozumě-
ním mezi ministerstvem a pověřenectvem, kontakty institucí je nutné vyřešit. Slováků 
je na ministerstvu málo a žádný nemá významnější funkci. V závěru ujistil ministra 
o svých poctivých úmyslech a o snaze Slováků pracovat v duchu vládního programu.26 
Od lednových jednání se tedy nijak situace neposunula a naplnila se slova, že dr. Tata-
ra nebude moci plnit svoji úlohu, pokud nebudou jasně stanoveny jeho kompetence. 
Z dopisu je zřejmé, jak skutečně nebyly dodržovány pokyny z ministrova oběžníku. 
Zde je zřejmé, že se uplatnil značně negativní postoj Kopeckého vůči Slovákům. Pokud 
by měl zájem na fungování slovenského referátu, tak by jistě dal jasné pokyny, že jeho 
oběžník musí být všemi zaměstnanci ministerstva dodržován. Takhle Tatara fungoval 
v pozici úředníka, který sice bere plat, ale fakticky mu okolí dává najevo, že je jenom 
bezvýznamná postava, která by nemusela na ministerstvu vůbec být. Celkově je z Tata-
rovy korespondence zřejmé, že to byl patrně dost rázný člověk konfliktní povahy, takže 
z hlediska zaměstnanců MI i mohlo být lepší nezvat nikam osobu, která by značně 
mohla narušit průběh různých schůzí. Na druhou stranu právě to měla být Tatarova 
úloha, že bude důrazně na ministerstvu zastávat slovenské zájmy. Vidíme, že celé měsí-
ce slovenské oddělení nefungovalo tak, jak mělo, ve smyslu dohody z června 1945, ale 
pověřenectvo informací nemělo na podzim 1946 nějaké nástroje, jak by donutilo mini-
sterstvo informací k okamžité změně svého postoje. Ve fondu pověřenectva informací 
ve Slovenském národním archivu není dokument, který by ukazoval, že ministr Kopec-
ký nějak na Tatarův dopis reagoval. Podle dalšího vývoje je zřejmé, že nedal pokyn, aby 
se přístup zaměstnanců MI ke slovenskému oddělení nějak změnil.      

Otázka obsazování postů kulturních atašé také nebyla řešena dle slovenských 
představ. Prezidiální šéf  PI Jesenský napsal 25. září 1946 na prezídium MI, proč na mís-
ta kulturních atašé nebyli delegováni nominanti pověřenectva informací. Posty byly ob-
sazovány českými kandidáty a slovenští kandidáti zůstávají v nejistotě, zda mají počítat 
se jmenováním na některá jiná místa kulturních atašé. Také slovenská veřejnost je tímto 
stavem znepokojena. Až 10. února 1947 odpověděl pověřenectvu informací Adolf  Ho-
ffmeister, přednosta odboru pro kulturní styky s cizinou. V zahraničí působí kulturní 
přidělenci a odborní úředníci, přičemž zastoupení je 14 Čechů ku 5 Slovákům. V roce 
1947 budou obsazovány posty v Kyjevě, Minsku a Buenos Aires. Hoffmeister v od-
povědi zdůraznil, že ministerstvo nebude dělat rozdíly mezi Čechy a Slováky, protože 
kulturní přidělenci zastupují celý stát. Na dopis odpověděl Jesenský 22. února 1947, 
že zastoupení Slováků jako kulturních přidělenců lze těžko označit jako uspokojivé. Je 
důležité klást důraz na výběr osob. Upozornil zvláště na USA s velkým počtem krajanů, 
kde měla být otázka kulturního přidělence a odborného úředníka pečlivě řešená.27 

Pokud jde o zaměstnávání Slováků, tak MI velmi uvítalo dopis ministra vnitra 
Noska na Úřad předsednictva vlády 13. ledna 1947. Uvedl, že veřejná správa stojí před 
značnou restrikcí, kdy budou čeští zaměstnanci z ústředních úřadů uvolněni pro hos-

26 SNA Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 9.
27 SNA Bratislava, fond Úrad predsednictva Slovenskej národnej rady, kart. č. 40.
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podářskou výrobu. Proto nevidí jako vhodné, aby se výjimka v přijímání nových za-
městnanců dělala pro slovenské úředníky. Vznikl by dojem, že čeští zaměstnanci museli 
opustit svá místa jen kvůli slovenským úředníkům. Přijetí dalších Slováků bude aktuál-
ní, až ústřední úřady budou skutečně vykonávat administrativu na celém území státu. 
Na ministerstvu vnitra je 15 Slováků, což Nosek pokládal dostačující.28 Na pohled mi-
nistra vnitra hned reagovalo MI, které napsalo, že se plně připojuje ke stanovisku mi-
nistra Noska. Nesmí dojít k diskriminaci zaměstnanců české národnosti. MI uvedlo, že 
pokládá za zcela dostačující nynější počet 20 slovenských zaměstnanců na MI, přičemž 
čtyři jsou zaměstnáni na prezidiu MI (1 jako přednosta slovenského oddělení), sedm. 
v I. odboru (informačním), pět ve II. odboru (tiskovém), dva (1 jako zástupce přednos-
ty) v V. odboru (filmovém) a dva v VI. odboru (kulturní styky s cizinou).29 Můžeme zde 
udělat porovnání s lednem 1946 a uvedenými návrhy, kolik Slováků a v jakých pozicích 
by mělo na MI působit. Vidíme, že skutečně Slováků pracovalo výrazně méně, než byla 
představa PI. Je zřejmá oprávněnost slovenských připomínek, že Slováci se nedostávají 
na MI do vedoucích funkcí.      

Od dubna 1947 se pověřenectvo informací snažilo o zlepšení situace ve vztazích 
institucí, zvlášť důrazně v tomto směru vystupoval prezidiální šéf  PI Fedor Jesenský, 
který za pověřence napsal 1. dubna 1947 Ludevítu Ilečkovi, úředníkovi slovenského 
oddělení při MI. Jesenský zdůraznil, že v posledních měsících bylo PI bylo velmi málo 
informováno o dění na MI, což vyčítalo pověřenectvo i bývalému přednostovi sloven-
ského oddělení dr. Tatarovi. Ani po jeho odchodu se stav nezlepšil. Přednostové od-
borů PI si tak stěžují, že se o záležitostech ministerstva dozvídají z novin. Povereníctvo 
chce znovu zorganizovat slovenské oddělení, ale potřebovalo by vědět, zda je možné 
tuto věc v rámci ministerstva řešit a dojít k účinné spolupráci institucí. Ilečko měl 
zjistit, proč stále jsou Slováci na MI ve dvou kategoriích – zaměstnanci pověřenectva 
a zaměstnanci ministerstva, zda by nemohli všichni Slováci patřit na MI do slovenské-
ho oddělení, v každém odboru by pracoval jeden Slovák, kterého by navrhlo pověře-
nectvo. Ilečko měl také co nejrychleji zjistit, proč ministerstvo neinformuje slovenské 
oddělení o různých záležitostech.30     

Ilečko odpověděl Jesenskému 11. dubna 1947, že slovenské oddělení nic neví 
o tom, že by dr. Tatara odešel. Ilečko viděl problém, že akce na MI jsou organizovány 
na  poslední chvíli. Referenti MI neznají organizaci PI a nevědí na koho se obrátit. 
Zprostředkování slovenským oddělením je zdlouhavé. Odbory MI posílají svoje spisy 
slovenskému oddělení, které bývá zváno na porady o celostátních akcích. Ilečko by vi-
děl řešení, že by jednotlivé odbory PI i MI byly zodpovědné za spolupráci s příslušným 
odborem a referentem druhého úřadu, přičemž slovenské oddělení by tyto kontakty 
kontrolovalo. Nyní se referenti necíti za spolupráci zodpovědní a spoléhají se na slo-
venské oddělení. Ilečko tedy připouštel problémy, ale viděl možnosti nápravy, které by 
nemuselo být tak složité zavést.31  

Svým obvyklým rázným způsobem se ale již následujícího dne ozval Jesenské-
mu dr. Tatara, kterého překvapilo, že Jesenský psal Ilečkovi, i když Tatara stále zastává 

28 SNA Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 12.
29 SNA Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 12.
30 SNA Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 12.
31 SNA Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 12.
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funkci přednosty slovenského oddělení a nebyl odvolán. Důrazně se ohrazoval proti 
obvinění, že by měl vinu na špatném vztahu pověřenectva a ministerstva. Tatara uvedl, 
že se podařilo udělat velký kus pozitivní práce. V Praze má Tatara plno starostí a pre-
zidiální šéf  by ho měl naopak podporovat. Vyzval Jesenského, ať napíše přímo jemu, 
pokud by ho zajímal jeho názor. Tatara se dost emocionálně ptal, jak by Jesenský řešil 
poměr institucí, pokud by vedl slovenské oddělení. Bylo by lepší přestat s osobními 
útoky a věnovat si vzájemně více důvěry.32    

Jesenský očividně již rezignoval na smysluplnost komunikace, k níž ho vyzval dr. 
Tatara. Dne 7. května 1947 napsal opět na slovenské oddělení MI, už rovnou uvedl, že 
list má dostat přímo Ludevít Ilečko. Dopis ukazuje, že v tomto období příliš nefungo-
vala komunikace ani mezi PI a Slováky na MI. Jesenský v dopise uvedl, že Ilečko byl 
osobně v Bratislavě a sliboval, že připraví návrh, jak by měly obě instituce spolupraco-
vat. Zatím ale žádný návrh do Bratislavy neposlal. Pověřenectvo však potřebuje znát 
jeho znění. Jesenský Ilečkovi při osobním setkání vyčítal, že od slovenského oddělení 
nepřicházejí žádné zprávy a zdá se, že nevyvíjí činnost. Ilečko prý namítal, že oddělení 
komunikuje s jednotlivými odbory. Jak je ale z dopisu zřejmé, tak toto vysvětlení Jesen-
ského neuspokojilo. Nechal si udělat statistiku za únor až duben 1947, z Prahy přišlo 
od oddělení jen 14 dopisů a obráceně šlo na MI 12 dopisů. V dopise pak vyjmenovával 
konkrétní akce MI, o nichž nebyla Praha informována, například zájezd slovenských 
novinářů do Čech. Proto by měl Ilečko zjistit, zda se dá podle prezídia MI tento stav 
změnit. Nemělo by dále smysl udržovat slovenské oddělení, když není spojkou mezi 
úřady. Také Jesenský nesouhlasil s pohledem, že by úředníci MI nevěděli, na koho se 
mají v Bratislavě obrátit, protože na MI znají pracovní strukturu pověřenectva. Jesen-
ský chtěl odpověď obratem s poněkud výhružným dovětkem, že podle ní pak zařídí 
další kroky pro budoucnost.33     

Ilečko hned 16. května 1947 odpověděl a zaslal návrh oběžníku pro ministra 
Kopeckého. Ilečko ale trval na svém názoru, že je žádoucí přímý kontakt jednotlivých 
odborů institucí. Uvedl například dobré styky tiskových odborů. Slovenské oddělení by 
nemělo být jen zprostředkovatelem informací, protože pak je pověřenectvo informo-
váno často až na poslední chvíli, neodborně a neúplně. Ilečko také polemizoval s Jesen-
ským, že pro činnost oddělení je měřítkem počet expedovaných spisů. Oddělení téměř 
denně telefonuje do Bratislavy a podává tedy zprávy nejen písemně. Znovu opakoval 
požadavek, že by na MI potřebovali mít k dispozici organizační pořádek pověřenectva 
se jmény, adresami a telefony konkrétních osob.34        

Jesenský chtěl mít připraveny argumenty pro kritiku komunikace pověřenectva 
a ministerstva informací. Uložil 4. června 1947 všem odborům a oddělením PI, ať 
mu oznámí všechny případy z posledních tří měsíců, kdy se obrátily na MI, přičemž  
záležitost zůstala nevyřízena. Odbory a oddělení mu pak následně zasílaly informace 
o nevyřízených spisech.35 

Ministr Kopecký vydal 18. června 1947 oběžník pro zaměstnance ministerstva 
informací. Při vyřizování věcí je nutno postupovat z celostátního hlediska, i když ještě 

32 SNA Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 12.
33 SNA Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 12.
34 SNA Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 12.
35 SNA Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 12.
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není ústavně upraveno postavení Slovenska. Pokud nepůjde o záležitosti jen českých 
zemí, tak bude nutné, aby prezídium a odbory MI vstupovaly vždy do jednání s přísluš-
nými slovenskými pověřeneckými úřady. Slovenské oddělení při prezídiu MI má sledo-
vat z hlediska slovenských potřeb práci prezídia a odborů MI. Toto oddělení tedy musí 
být informováno o všech záležitostech týkajících se Slovenska, a to buď před vypra-
vením u spisů důležitějších, nebo po vypravení, popř. před uložením, u spisů menšího 
významu. V oběžníku jmenoval Kopecký vedoucím oddělení Ludevíta Ilečka. Zároveň 
oznámil, že pro sledování slovenských otázek zásadního významu a politického dosahu 
zřídil při svém kabinetu referát pro otázky slovenské. Vedením referátu pověřil Eugena 
Stejskala. Je tedy zřejmé, že Kopecký vyhověl požadavku PI, aby pracovníci minister-
stva dostali pokyn, že musí komunikovat se slovenským oddělením a informovat jeho 
pracovníky o slovenských záležitostech. I když prakticky šlo o pokyn, který již měli 
pracovníci MI od konce roku 1945, ale jak bylo zřejmé, tak je nikdo nenutil, aby tento 
pokyn dodržovali, a slovenské oddělení značně ignorovali. Současně si ale Kopecký 
zřídil při svém kabinetu vlastní referát pro otázky slovenské. Oběžník ale nijak nestano-
voval, jaký je vztah slovenského oddělení a referátu pro otázky slovenské při projedná-
vání slovenských záležitostí.36 Srovnáme-li Ilečkův návrh a výsledný oběžník, tak jsou 
změněny formulace, ale obsah je zachován. Rozdíl je právě ale v doplnění referátu pro 
věci slovenské v kabinetu ministra. Jesenský za PI již na začátku října 1946 požadoval, 
aby byl připraven oběžník pro zaměstnance MI, že mají se slovenským oddělením spo-
lupracovat. Trvalo tedy zase skoro devět měsíců, než oběžník vznikl. Zde asi můžeme 
také uvést úvahu, že vzrostla Ilečkova aktivita, když z Jesenského dopisu vyplynulo, že 
by taky mohlo být slovenské oddělení zrušeno a Ilečko by přišel o své místo.     

Prezidiální šéf  PI Fedor Jesenský zaslal dne 29. července 1947 dost rozčilený 
dopis ministru Kopeckému. Oběžník č. 7867/47 z 18. června upravil agendu sloven-
ských záležitostí na MI. Oddělení má být informováno o všech věcech týkajících se 
Slovenska. Realita je ale taková, že po uplynutí jednoho měsíce prošly rukama před-
nosty slovenského oddělení pouze tři spisy – podpora Ústřední jednoty čs. šachistů 
a žádosti dvou uchazečů o cesty do ciziny. Podle Jesenského je tak zřejmé, že oběžník 
nebyl příslušnými referenty správně pochopen a praktikován. Přitom bylo určitě více 
záležitostí, o nichž by mělo slovenské oddělení vědět.37 Jesenského kritika měla výsle-
dek. Ilečko informoval 1. září 1947 Jesenského, že pokyny z Kopeckého oběžníku jsou 
dodržovány. Slovenské oddělení dostává předepsané spisy, většinou před schválením. 
Od začátku srpna do začátku září tak bylo oddělení předloženo 111 spisů.38  Fedor 
Jesenský napsal přednostovi slovenského oddělení MI Ilečkovi 10. září 1947, že na PI 
se každý měsíc konají gremiální porady a bylo by třeba, aby se jich alespoň jednou mě-
síčně také zúčastnil. Je tedy zřejmé, že PI se snažilo, aby se zlepšila komunikace mezi 
PI a slovenským oddělením.39 

V době Slovenského štátu se slovenská kinematografie rozvíjela hlavně v rámci 
společnosti Nástup. V roce 1945 oblast filmu spadala původně pod pověřenectvo vnit-
ra. Po vzniku pověřenectva informací byla ale převedena pod něj. Poválečná organizace 

36 SNA Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 12.
37 SNA Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 12.
38 SNA Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 12.
39 SNA Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 12.
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československá kinematografie byla poněkud složitá. Ministr informací Kopecký již 23. 
května 1945 jmenoval zmocněnce pro jednotlivé oblasti filmového podnikání. Bylo 
stanoveno, že ve společných oblastech pro české země a Slovensko (ateliéry a laborato-
ře, dovoz a vývoz filmů, Filmová kronika a Filmový ústav, kinofikace) budou zástupci 
zplnomocněnce Slováci. Tento systém opravdu fungoval – Ján Svikruha byl zástupcem 
zplnomocněnce pro filmové ateliéry, Ján Fintora pro dovoz a vývoj, Bohuš Vančo pro 
Čsl. filmový ústav, Eugen Matejíčka pro Čsl. filmovou kroniku a Jozef  Zourek pro 
kinofikaci.40 V červenci 1945 jmenoval ministr prozatímní správní výbor České sloven-
ské společnosti a na Slovensku pověřenec informací jmenoval členy správního výboru 
Slovenské filmové společnosti. Členové výboru se stali řediteli jednotlivých oblastí ki-
nematografie na Slovensku a byli odpovědni pověřenci informací. Předsedou výboru 
Slofisu se stal Karel Plicka jako průkopník slovenské kinematografie ve 30. letech. Pre-
zident Beneš podepsal 11. srpna 1945 dekret č. 50 o opatřeních v oblasti filmu, který 
nabyl účinnosti 28. srpna 1945 a deklaroval znárodnění československé kinematografie. 
Na ministerstvu informací měl na starost kinematografii V. odbor – filmový v čele 
s básníkem Vítězslavem Nezvalem. Filmový odbor existoval také v Bratislavě na pově-
řenectvu informací.41 Slofis měl na starosti správu kin, distribuci a výrobu filmů, stejně 
tak v českých zemích Česká filmová společnost. Ostatní oblasti byly řízeny centrálně 
přes zmocněnce ministra informací. V březnu 1946 došlo k úpravě, kdy vznikl dočasný 
správní výbor Československé filmové společnosti s působností na celém území re-
publiky v čele s ústředním ředitelem Lubomírem Linhartem. Pověřenectvo informací 
pak zrušilo správní výbor Slofisu. V rámci Československé filmové společnosti vznikl 
autonomní slovenský sektor, jehož ředitelem byl Ján Svikruha. Slovenský sektor zůstal 
pod názvem Slovenská filmová spoločnosť.42     

Dokumenty z roku 1947 ukazují, že i v oblasti kinematografie se vztahy začaly 
komplikovat. Opět se objevuje dr. Juraj Tatara, jak již výše bylo uvedeno, tak se na za-
čátku dubna 1947 divil, že už by nebyl přednostou slovenského referátu na MI. Z do-
stupných dokumentů se skutečně těžko rekonstruuje, jak fungovala komunikace mezi 
pověřenectvem informací a slovenským oddělením MI. Dr. Tatara byl totiž 5. března 
1947 jmenován dekretem ministra informací na návrh pověřence informací zástupcem 
ústředního ředitele Československé filmové společnosti, tuto funkci tedy již v dubnu 
1947 zastával, když komunikoval s Fedorem Jesenským a psal mu, že neví o tom, že 
by byl ze slovenského oddělení MI odvolán. Jesenský psal pracovníkovi oddělení Ileč-
kovi, že Tatara již v oddělení není, ale Ilečko se divil, že v oddělení neví o tom, že by 
byl Tatara odvolán. Je možné i spekulovat, že Kopecký jako ministr mohl s potěšením 
sledovat animozity mezi slovenskými činiteli a nesnažil se záležitosti slovenského od-
dělení MI nějak řešit, tedy i nevstupovat do toho, zda má být dr. Tatara odvolán ze své 
funkce na MI.  

Každopádně dr. Tatara i v Československé filmové společnosti dal hned po svém 
nástupu najevo, že je člověkem konfliktní povahy. I když zde byl teprve druhý měsíc, 
tak se důrazně ohradil proti tomu, když MI rozhodlo, že po dobu zdravotní dovolené 

40 SNA Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 1.
41 HAVELKA, Jiří: Kronika našeho filmu. Praha 1967, s. 27-29.
42 MACEK, Václav – PAŠTÉKOVÁ, Jelena: Dejiny slovenskej kinematografie. Martin 1997, s. 101-102.
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ústředního ředitele Lubomíra Linharta bude tuto funkci zastávat Oldřich Macháček, 
náměstek pro hospodářské a finanční věci filmu. Napsal Linhartovi 26. dubna 1947, že 
toto opatření považuje za nesprávné, když on je jeho zástupcem. I když zrovna v této 
otázce lze říci, že rozhodnutí nelze vnímat jako protislovenské. Tatara byl v Českoslo-
venské filmové společnosti teprve druhý měsíc, podle korespondence se stále pohybo-
val i ve slovenském oddělení MI, tak lze pochopit rozhodnutí, aby Linharta zastupoval 
Macháček jako zkušený náměstek odpovědný za finanční záležitosti. 

Tatara informoval 30. dubna 1947 filmový odbor pověřenectva informací, že 
Linharta bude zastupovat náměstek Macháček. Tatara v dopise uvedl, že Kopecký roz-
hodl po konzultaci se slovenským podpředsedou vlády Ursínym. Tatara u něj zjišťoval, 
zda s opatřením souhlasil, což Ursíny potvrdil. Je vidět, že Tatara během čtyř dní změ-
nil svůj pohled na věc. V dopise uvedl, že po určitých dalších vysvětleních souhlasil, 
že by nyní nebylo vhodné, aby jako Slovák zasahoval do českých hospodářských věcí. 
Macháček bude zastupovat Linharta také ve Správním sboru pro věcí hospodářské 
a finanční. Prezidiální šéf  PI Jesenský k dopisu napsal dodatek pro pověřence Belluše, 
že sám žádal ministra Kopeckého, aby bylo vyjasněno, jaké bude mít dr. Tatara v Čes-
koslovenské filmové společnosti kompetence. Personální změny v Čsl. filmové společ-
nosti nezná a byly provedeny bez součinnosti s ním.43   

Dr. Juraj Tatara se obrátil písemně 1. července 1947 na Macháčka pověřeného 
vedením Čs. filmové společnosti. Obsah dopisu byl podobný dopisu, který Tatara za-
slal na podzim 1946 ohledně jeho pozice přednosty slovenského oddělení. Nyní jako 
zástupce ústředního ředitele psal, že požaduje okamžité vymezení svých kompetencí, 
které mu náleží. Přes jeho osobní intervence i žádosti pověřenectva informací, tak 
stále nejsou jeho pravomoce stanoveny. Nemá určenu agendu v ústředním ředitelství 
Čs. filmové společnosti. Je obcházen i ve slovenských záležitostech, kdy jsou bez jeho 
vědomí řešeny personální otázky slovenské kinematografie. Když mu Macháček kom-
petence nestanoví, tak bude muset dát svoji funkci k dispozici. Tatara ovšem ve funkci 
zůstal a v září 1947 informoval pověřenectvo informací o své dosavadní činnosti v Čs. 
filmové společnosti. Stěžoval si, že sice absolvoval v Praze i Bratislavě řadu jednání 
o vytvoření jednoho podniku pro celou republiku, setkával se s porozuměním, ale ni-
koliv s ochotou něco zásadního dát na papír. Z úředních míst nikdo jasně nesepsal, 
jaké by měly být kompetence pověřenectva v oblasti slovenského filmového sektoru. 
PI by chtělo jmenovat ředitele pro slovenský film, což je negativně hodnoceno v Pra-
ze. Problémy jsou také se současným schvalováním rozpočtu slovenského filmového 
sektoru na PI i na ústředním ředitelství Čs. filmové společnosti. Řada otázek zůstává 
nevyřešena, a proto není dokončena definitivní organizace Čs. filmové společnosti. 
Tatara vyzýval, aby MI a PI stanovily jednotné směrnice pro fungování kinematografie 
na celém území státu. 44           

Poslanci Komunistické strany Slovenska Bašťovanský, Zupka a Jeleň a 31 dal-
ších slovenských komunistů podali 4. listopadu 1947 v Ústavodárném Národním shro-
máždění naléhavou interpelaci, která byla rozsáhlou kritikou činnosti pověřenectva 
informací. V personálních záležitostech kritizovali, že pověřenec dr. Samuel Belluš od-

43 SNA Bratislava, povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 51. 
44 SNA Bratislava, povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 51. 
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straňoval z vedoucích míst na pověřenectvu a v přidružených podnicích odbojové pra-
covníky a lidi oddané československé státnosti. Podle komunistů se zbavoval odborní-
ků a dosazoval na jejich místa osoby, vůči nimž byly vzneseny námitky z hlediska státní 
spolehlivosti i mravnosti. Angažoval lidi, kteří dělali kariéru v době Slovenského štátu, 
bývalé členy Hlinkovy slovenské ľudové strany. V hospodářských záležitostech vyčíta-
li Bellušovi plýtvání státními prostředky, vyplácení vysokých odměn, značných částek 
za služební cesty a reprezentační výdaje. Dále tito poslanci kritizovali v interpelaci 6. 
listopadu 1947, že pověřenectvo vydává publikace a periodika nízké kvality. Zpravodaj-
ská agentúra Slovenska pracuje v zájmu Demokratické strany v protisovětském duchu, 
informuje zkresleně o vnitropolitických záležitostech. V rozhlase jsou lidé, kteří jsou 
nepřáteli státního zřízení, a rozhlas pracuje v zájmu Demokratické strany. Slovenská 
filmová spoločnost zaměstnává lidi s nečistou politickou minulostí, kteří vystupují proti 
postátnění kinematografie. Jsou cenzurovány sovětské filmy.45

Politická situace na Slovensku dospěla na podzim 1947 do výrazné krize. Ko-
munisté útočili proti Demokratické straně a jejím politikům. Komunisté se snažili zdis-
kreditovat politiky DS, obviňovali je ze spiknutí proti republice. Také byla ze strany 
komunistů silná tendence prezentovat Demokratickou stranu jako politickou sílu, která 
podporuje bývalé fašisty a členy Hlinkovy slovenské ľudové strany. Obviňovali ji také 
z problémů v oblasti zásobování potravinami na Slovensku. Interpelace komunistic-
kých poslanců tedy zcela zapadala do této atmosféry útoků komunistů vůči politikům 
Demokratické strany, zde konkrétně Samuelu Belllušovi. Výsledkem politické krize 
bylo vytvoření nového Sboru pověřenců.46 Dne 19. listopadu 1947 odvolala Slovenská 
národní rada dr. Samuela Belluše z funkce pověřence informací a na jeho místo jme-
novala prof. Jozefa Lukačoviče, také z Demokratické strany.47 Ministr Kopecký napsal 
2. prosince 1947 pověřenci informací, že má připravit stanovisko k interpelacím. Po-
věřenectvo odeslalo své odpovědi 17. prosince 1947. Připravilo ke všem záležitostem 
podrobné odpovědi, kdy dokazovalo, že interpelace komunistů obsahují řadu dezinter-
pretací a nepravdivých informací. V personální politice pověřenectvo upozorňovalo, že 
na řadě postů v médiích zůstali členové KSS, takže není pravda, že by Samuel Belluš 
odstraňoval v zájmu Demokratické strany z funkcí slovenské komunisty. Pověřenectvo 
také argumentovalo, že někteří lidé, kteří byli v interpelaci obviněni, že dělali kariéru 
v době Slovenského štátu, byli po válce posouzeni jako lidé, kteří mohou dále působit 
ve veřejném životě. Pověřenectvo vysvětlovalo také jednotlivé ekonomické záležitosti. 
Pokud jde o rozhlasové vysílání, tak zdůrazňovalo, že v rozhlase působí řada komu-
nistů, a proto skutečně nelze tvrdit, že rozhlas působí v zájmu Demokratické strany. 
Ve slovenském filmu pracují jen lidé, kteří prošli úspěšně hodnocením prověřovací 
komise posuzující jejich činnost v době Slovenského štátu. V cenzurní komisi působí 
zástupci různých politických stran i náboženství. 48 V únoru 1948 došlo k reorganizaci 
Sboru pověřenců. Změnila se situace pověřenectva informací, které bylo přičleněno 

45 SNA Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 7.
46 BARNOVSKÝ, Michal: Na ceste k monopolu moci. Mocenskopolitické zápasy na Slovensku v ro-

koch 1945–1948. Bratislava 1993, s. 88; ŠUTAJ, Štefan: Občianske politické strany na Slovensku v rokoch 
1944–1948.  Bratislava 1999, s. 215-251.

47 SNA Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 7.
48 SNA Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 7.
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k pověřenectvu školství a osvěty, které vedl komunista Ladislav Novomeský. V červnu 
1948 opět nastala změna a pověřenectvo informací znovu začalo fungovat jako samo-
statná instituce a pověřencem byl jmenován dr. Ondrej Pavlík.

Ministerstvo informací mělo od 1. července 1948 novou organizační strukturu. 
Slovenské oddělení nyní vystupovalo pod názvem slovenský referát, který byl součástí 
prezidiálního odboru ministerstva. Pozici přednosty si udržel Ludevít Ilečko. Podle 
organizačního plánu bylo úlohou referátu podnětné sledování práce prezídia a odborů 
z hlediska slovenských potřeb, účast na všech počinech ministerstva celostátní povahy 
nebo takových, které by z hlediska slovenského měly povahu celostátní, sledování slo-
venských otázek zásadního významu a politického dosahu.49  

Pověřenec informací dr. Ondrej Pavlík psal 3. září 1948 Ilečkovi, aby s minis-
terstvem dohodl vzájemnou výměnu oběžníků, výnosů a zásadních úprav všech oborů 
činnosti ministerstva. Manipulační složky obou institucí by týdně posílaly hromadně 
na druhou instituci všechny výnosy, oběžníky, zásadní úpravy, které byly v příslušném 
týdnu vydány a nebyly adresovány pověřenectvu, resp. ministerstvu informací.50 

Pověřenectvo informací napsalo 8. září 1948 ministerstvu informací, že po jme-
nování nového pověřence by bylo nutné navázat úzké kontakty obou institucí. Dopo-
sud vykazovala tato spolupráce minimální výsledky, což bylo způsobeno hlavně politic-
kou situací na Slovensku. Ve výsledku tak Slováci byli často vynechávání z celostátních 
i zahraničních akcí. Dobře ale třeba fungovala spolupráce při popularizaci dvouletého 
plánu. Je třeba zintenzivnit činnost slovenského referátu na MI, což povede k lepší 
spolupráci obou institucí. Pověřenectvo žádalo, aby prezídium MI vycházelo tomuto 
slovenskému referátu vstříc a umožňovalo mu plnit jeho úlohy. 51 Tato očekávání však 
nebyla naplněna, protože již 31. ledna 1949 rozeslalo prezídium ministerstva oběžník 
všem přednostům odborů a oddělení, že slovenský referát je zrušen.52 

49 SNA Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 12.
50 SNA Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 12.
51 SNA Bratislava, fond povereníctvo informácií a osvety 1945–1952, kart. č. 12.
52 Národní archiv Praha, fond ministerstvo informací, kart. č. 20. V kartonu je uložena informace 

o rozeslání oběžníku s informací o zrušení slovenského referátu, ale samotný oběžník v kartonu 
chybí, nenalézá se zde ani žádný dokument, který by vysvětloval zrušení referátu.
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Summary

Complicated relations between the Office of  Commissioner for Information 
and the Czechoslovak Ministry of  Information in the years 1945-1948

Petr Bednařík

After the end of  2nd World War in Slovakia the Office of  Commissioner for Informa-
tion was responsible for the sphere of  media. And under the agreement of  1945 it should have 
closely cooperated with the Ministry of  Information. The agreement provided that the Ministry 
would consult with the Slovak institution the preparation of  laws and decrees in the sphere of  
media. The Slovaks should also have sent to Prague the experts who would have worked at the 
Ministry of  Information. In 1946 at the Ministry of  Information it was established the Slovak 
section. The head, Dr. Juraj Tatara should have been invited to the meetings of  the leadership 
and the appropriate departments of  the Ministry, where he would have expressed his opinion 
on discussed matters with relation to Slovakia. However this system was not observed on the 
part of  the Ministry and the Slovak representative was not sufficiently involved in the activities 
of  the Ministry. The Slovak institution did not receive from Prague the information about indi-
vidual matters of  functioning the media. Communication in preparation of  laws did not work 
either. The Office of  Commissioner repeatedly complained that it did not have a possibility to 
comment the being prepared legislation. There also existed complicated relations between the 
Czechs and Slovaks in the sphere of  Czechoslovak cinematography, which was nationalized in 
1945. The Slovaks also pointed out that the Prague Radio was informing insufficiently about the 
events in Slovakia. Tension between the institutions was strengthened due to the fact that while 
the Ministry of  Information was controlled by the Czechoslovak Communist Party, on the 
contrary the Office of  Commissioner was governed by the right-wing Democratic Party. The 
Ministry made obvious that it did not consider the Slovak institution to be the equivalent part-
ner. The commissioner Samuel Belluš was also criticized for his activities by Slovak communists.

Translated by Petr Bednařík       



Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 7/2014

199

PŮSOBENÍ ADOLFA HOFFMEISTERA 
VE SVAZU VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ V 50. A 60. LETECH1

Alena Binarová

Abstract:
Study analyzes the activities of  Adolf  Hoffmeister in the Union of  fine artists in the period 

of  totalitarian Czechoslovakia in 1950s and 1960s. Attention is focused on the possibilities of  his 
personal realization in this organization, which were possible especially in the second half  of  1960s, 
when Hoffmeister became leading the Union of  Czechoslovak fine Artists in 1965–1969.  The study 
also analyzes the influence of  the police investigation of  Hoffmeister on his career and everyday work.

Keywords:
Adolf  Hoffmeister, De-Stalinization, non-conformist art, socialist realism, totalitarian regi-

me, the Union of  fine Artists of  Czechoslovakia

Úvod

Adolf  Hoffmeister (1902–1973), všestranný umělec a teoretik umění, po sobě 
zanechal v českých a obzvláště v kulturních dějinách jen těžko smazatelnou stopu. 
Dokázal v sobě totiž skloubit mnohostrannou uměleckou osobnost s diplomatickým 
a organizačním talentem, přičemž těžiště jeho tvorby se rozprostírá v několika od-
lišných historických etapách, počínaje demokratickou první republikou a totalitárním 
komunistickým režimem konče.

Obsahem předkládaného příspěvku je analytický pohled na skutečnost, do jaké 
míry a jakým způsobem byl Adolf  Hoffmeister ze strany totalitního režimu, v souladu 
s definicí totalitárního systému jako systému represivního i aktivizujícího současně, 
politicky kontrolován.2  Snaží se tak nalézt jistý rámec, ve kterém se Hoffmeister 
pohyboval, a který tvoří ideologická indoktrinace, perzekuce ze strany režimu a přede-
vším policejní sledování. Přestože spektrum Hoffmeisterových aktivit bylo ve sledova-

1 Studie vznikla v rámci plnění vědecko-výzkumných aktivit projektu OP VK 2.3 „Historizace 
střední Evropy“ (CZ.1.07/2.3.00/20.0031), jehož nositelem je Slezská univerzita v Opavě.

2 Této kontrole byli vystavováni obzvláště funkcionáři na rozhodujících postech. Viz např. AREN-
DT, Hannah: Původ totalitarismu I - III. Praha 1996, s. 501–531.
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ném období široké,3 zaměřuje se studie výhradně na jeho činnost ve svazu výtvarných 
umělců. Studie se rovněž pokouší vysledovat jeho „manévrovací možnosti“ (tzn. mož-
nosti osobní iniciativy) v této organizaci a vnější politické podmínky, ve kterých se svaz 
v průběhu času nacházel. 

 Z heuristického hlediska je poznání naznačeného tématu limitováno nedo-
statkem archivních pramenů i nevelké pozornosti ze strany odborné literatury. Stu-
die vychází primárně z dosud nevyužitého archivního fondu: Svaz československých 
výtvarných umělců – Ústřední výbor, který je uložen v Národním archivu. Fond 
obsahuje cenné dokumenty využitelné k poznání dění ve svazu, v první řadě zápisy 
z jednání svazu. Jako další významný zdroj lze jmenovat Archiv bezpečnostních složek, 
kde jsou uloženy dokumenty o Adolfu Hoffmeisterovi, vzniklé především v souvislosti 
s tzv. Akcí Snob, a které umožňují vhled do skutečnosti, jakým způsobem byl vnímán 
ze strany režimních bezpečnostních služeb a potažmo i představitelů moci.4 K osobě 
Adolfa Hoffmeistera existuje i pozůstalost, která je uložena v Památníku národního 
písemnictví, pro účely tohoto textu však nepřinesla žádné relevantní informace.

Z produkce odborné literatury jsou pro účely této studie relevantní publikace za-
měřené na kulturně-politické dějiny období komunistického režimu v Československu. 
Zde je třeba upozornit především na díla Jiřího Knapíka5 a Karla Kaplana.6 Nejkomplex-
něji je nicméně Hoffmeisterova biografie zpracována v kolektivní monografii „Adolf  
Hoffmeister 1902–1973“, jíž vedl Karel Srp7 a která se soustředí na vylíčení Hoffme-
isterovi umělecké činnosti v souvislosti s intelektuálním prostředím. Další publikace 
zachycují vybrané segmenty z všestranného Hoffmeiserova působení v kultuře. Zuzana 
Lizcová například zmiňuje Hoffmeistera v souvislosti s jeho vedením podniku Artcen-
trum, a to v publikaci věnované vztahům komunistického Československa a Spolkové 
republiky Německo.8 Hoffmeistrově osudu se částečně věnuje Anna Pravdová, která 
v knize „Zastihla je noc“9 popisuje události spjaté s československou emigrací v Paříži 
v období druhé světové války.  Další autorka, Jarmila Cysařová, zase zachytila Hoff-
meisterovu spoluúčast na činnosti tzv. Koordinačního výboru českých tvůrčích svazů 
v období Pražského jara a nastupující normalizace.10 Stejnému tématu se věnuje také Jan 
Mervart. Výsledky jeho bádání však nebyly v době dokončení této studie zveřejněny. 
Sumarizaci vývoje českého umění v letech 1948–1989 potom poskytují publikace „Dě-

3 Působil jako pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, byl členem Penklubu, účast-
nil se zasedání UNESCA a OSN aj.

4 Pozorovací svazek, návrh agenturně operativního rozpracování akce Snob, agenturní rozpraco-
vání A. Hoffmeistera, Akce Snob – další opatření apod.

5 Především využita publikace: KNAPÍK, Jiří: V zajetí moci. Kulturní politika, její systém a aktéři 1948–
1956. Praha 2006, 399 s.

6 Především: KAPLAN, Karel: Kronika komunistického Československa. Kořeny reformy 1956–1968: spo-
lečnost a moc. Praha 2008, 828 s.

7 SRP, Karel – BREGANTOVÁ, Polana – BYDŽOVSKÁ, Lenka – VOJVODÍK, Josef  – WIN-
TER, Tomáš: Adolf  Hoffmeister 1902–1973. Praha 2004, 396 s.

8 LIZCOVÁ, Zuzana: Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století. Praha 2012, 190 s.
9 PRAVDOVÁ, Anna: Zastihla je noc: čeští výtvarní umělci ve Francii 1938–1945. Praha 2009, 179 s.
10 CYSAŘOVÁ, Jarmila: Koordinační výbor, tvůrčí svazy a moc 1968–1972. Praha 2008, 109 s.
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jiny českého výtvarného umění, díl V. a VI.“,11 které mimo jiné rozebírají tvorbu členů 
tzv. tvůrčích skupin, tedy uskupení, se kterými Hoffmeister vydatně spolupracoval a do 
jejichž řad sám patřil. 

Text předkládané studie je rozdělen chronologicky na tři části, které odráží mě-
nící se dynamiku i obsah jednotlivých časových období. Každá z nich se nejprve zamě-
řuje na obraz Adolfa Hoffmeistera vytvořený Státní bezpečností a na vliv, který tento 
aspekt představoval pro jeho pracovní život. Další tematický okruh pak tvoří analýza 
působnosti Adolfa Hoffmeistera ve svazu výtvarných umělců. Těmto kapitolám před-
chází stručný přehled hlavní umělcovy činnosti do roku 1951, bez kterého by zůstalo 
pochopení jeho pozdějšího vývoje neúplné.

Působení A. Hoffmeistera před rokem 1951

V životní cestě Adolfa Hoffmeistera lze zaznamenat několik protikladů, které, 
jak se lze domnívat, odrážejí jeho rozporuplnou povahu. Ač pocházel z rodiny známé-
ho pražského právníka a první léta dospělosti kráčel v jeho šlépějích, což mu zajistilo 
mj. hmotné zázemí, do širšího povědomí vstoupila až jeho výtvarná a literární činnost. 
V ní se odráží mnohem více než cokoliv jiného prvorepubliková atmosféra levicových 
intelektuálů. Jakožto příslušník avantgardní skupiny Devětsil, který současně plynně 
ovládal několik evropských jazyků, měl zajištěnou cestu mezi evropskou uměleckou eli-
tu. Jeho „kosmopolitismus“ a „buržoasní“ původ se mu nicméně v nových politických 
konstelacích po únoru 1948 staly přitěžující okolností. 

Příslušnost Adolf  Hoffmeistera k avantgardnímu hnutí jej již v meziválečném 
období sblížila se zastánci komunistických myšlenek i představiteli komunistické strany. 
Sepětí ještě zesílilo v období druhé světové války. V Paříži, kam se Hoffmeister uchýlil 
na jaře 1939 před nacistickou perzekucí, se utvořila komunita československých emi-
grantů z řad umělců i politiků. Umělci se přitom soustředili kolem tzv. Domu českoslo-
venské kultury. Vazby komunistů k této instituci však byly důvodem, proč byl vzápětí 
po propuknutí války, Dům kultury uzavřen a jeho osazenstvo pozatýkáno a obviněno 
z komunistické propagandy.12 Hoffmeister byl společně s dalšími nucen projít vězením, 
výslechy a později také internací ve francouzských koncentračních táborech. Jeho ná-
sledným útočištěm se staly Spojené státy americké.13

Do poválečného Československa se Adolf  Hoffmeister vrátil na konci srpna 
roku 1945 ve věku 42 let a již v září 1945 byl přijat do řad KSČ.14 Podobně jako řada 
dalších levicových umělců a intelektuálů se zapojil do tzv. kulturní obnovy prováděné 

11 BREGANTOVÁ, Polana – ŠVÁCHA, Rostislav – PLATOVSKÁ, Marie a kol.: Dějiny českého 
výtvarného umění V. Praha 2005, 525 s; BREGANTOVÁ, Polana – ŠVÁCHA, Rostislav – PLA-
TOVSKÁ, Marie a kol.: Dějiny českého výtvarného umění VI. Praha 2007, 526 s.

12 PRAVDOVÁ, Anna: Zastihla je noc. Praha 2009, s. 47 a 53–56.
13 Archiv bezpečnostních složek v Praze (dále jen ABS), Historický fond H-714, Akce Snob – zprá-

va o Adolfu Hoffmeisterovi.
14 ABS, Historický fond H-714, Akce Snob, souhrnná zpráva z 18. 11. 1955.
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pod záštitou komunistické strany.15 Jejím určujícím programem bylo zpřístupnění umě-
ní široké vrstvě společnosti, a to jak po materiální stránce, tak co do obsahu a zpraco-
vání uměleckých prací.16 Současně byl zaměstnán na ministerstvu informací, které pod 
kuratelou komunisty Václava Kopeckého působilo již od svého zřízení ve prospěch 
KSČ. Od listopadu 1945 zde pracoval jako přednosta odboru pro kulturní styky se za-
hraničím.17 Nastoupil rovněž jako vyučující na Umělecko-průmyslovou školu v Praze.18

Zásadní změnu v možnostech rozvoje československé kultury přinesl politický 
převrat v únoru 1948. Vzápětí na to byl zaveden systém řízeného dohledu nad umělci 
a jejich tvorbou. Vzorem přitom byl Sovětský svaz, kde již proběhlo zařazení uměl-
ců podle oborů do příslušných svazů, podřízených centrálnímu vedení KSSS. Podle 
tohoto příkladu byly likvidovány dosavadní československé nezávislé umělecké svazy 
a spolky a nahrazeny režimními svazy.

Na této „glajchšaltaci“ se podílel i Adolf  Hoffmeister, který zastával klíčovou 
funkci předsedy Akčního výboru českých výtvarníků19 (byl odpovědný za zastavení čin-
nosti Syndikátu výtvarníků československých a za převzetí Českého bloku výtvarníků). 
Z pozice člena Akčního výboru Svazu československých výtvarných umělců se Hoff-
meister podílel i na tzv. očistě mezi výtvarníky, tedy na vylučování politicky nepohodl-
ných umělců ze Svazu československých výtvarných umělců. O tom, že zmíněné akční 
výbory nebyly pouze poslušnými vykonavateli rozkazů komunistické strany, svědčí ale 
fakt, že stanovené normy pro počet osob, které měly být tzv. vyakčněny, nebyly splně-
ny.20

Nebyla to však pouze domácí kulturní politika, o kterou se Hoffmeister zajímal. 
Již 29. února 1948 nabídl ministerstvu zahraničních věcí své služby v roli diplomata, 
konkrétně jej přitahovala možnost diplomatického působení v jemu blízké Francii.21 
Po intervenci Hoffmeisterova přítele a pozdějšího ministra zahraničních věcí, Vlado 
Clementise, byla jeho nabídka vyslyšena.22 A již v srpnu nastoupil na post velvyslance 
v Paříži.23 

15 BYDŽOVSKÁ, Lenka: Ve službě míru. In: K. SRP (ed.) – P. BREGANTOVÁ – L. BYDŽOV-
SKÁ – J. VOJVODÍK – T. WINTER: Adolf  Hoffmeister 1902–1973. Praha 2004, s. 202.

16 Blíže k tématu kultury lidové demokracie: PETIŠKOVÁ, Tereza: Československý socialistický 
realismus 1948–1958. Praha 2002, s. 17; KNAPÍK, Jiří – FRANC, Martin a kol: Průvodce kulturním 
děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha 2012, s. 21; KNAPÍK, Jiří: V zajetí moci: 
kulturní politika, její systém a aktéři 1948–1956. Praha 2006, s. 23.

17 KUSÁK, Alexej: Kultura a politika v Československu 1945–1956. Praha 1998, s. 173; KNAPÍK, Jiří: 
V zajetí moci: kulturní politika, její systém a aktéři 1948–1956. Praha 2006, s. 24.

18 ŠETLÍK, Jiří: Cesty po ateliérech 1976–1986. Praha 1996, s. 11.
19 Blíže k tématu akčních výborů: KNAPÍK, Jiří – FRANC, Martin: Průvodce kulturním děním a život-

ním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha 2012, s. 124–126; KNAPÍK, Jiří: V zajetí moci. Kulturní 
politika, její systém a aktéři 1948–1956. Praha 2006, s. 19–21.

20 Národní archiv v Praze (dále NA), f. Svaz československých výtvarných umělců – Ústřední 
výbor, kart. č. 112. 

21 ABS, Historický fond H-714, Akce Snob.
22 Z rozhovoru s Adamem Hoffmeisterem a Martinem Hoffmeisterem, 28. 2. 2013 v Praze.
23 SRP, Karel – BREGANTOVÁ, Polana – BYDŽOVSKÁ, Lenka – VOJVODÍK, Josef  – WIN-

TER, Tomáš: Adolf  Hoffmeister 1902–1973. Praha 2004, s. 345.
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První polovina padesátých let

Zásadní změna v životě Adolfa Hoffmeistera se udála počátkem roku 1951, kdy 
byl odvolán ze svého zahraničního postu. Jeho odvolání mělo několik příčin, které on 
sám nemohl ovlivnit. Předně souviselo s procesem sovětizace československé zahra-
niční politiky, v jehož rámci přerušilo Československo kontakty se západními státy. 
Po nástupu Viliama Širokého do funkce ministra zahraničních věcí roku 1950 navíc 
proběhla rozsáhlá personální čistka na ministerstvu, která zasáhla především osoby 
dříve dosazené Vlado Clementisem.24 Dalším aspektem, který mohl vést k Hoffme-
isterově odvolání, bylo podezření StB, že zamýšlí i s rodinou emigrovat. Hoffmeis-
terovo působení na velvyslanectví bylo dlouhodobě sledováno pracovníky StB, kteří 
ho za přispění několika udání podezřívali, že: jednal s francouzskou stranou o asylu, 
projednával svou emigraci v kuloárech při příležitosti zasedání organizace UNESCO, 
během rozhovorů v OSN se měl „pochybovačně vyjádřit o vyhlídkách SSSR v event. válce“, 
nehájil československé zřízení proti útokům francouzského tisku, stýkal se s česko-
slovenskými emigranty, při zasedání OSN se tajně setkal se s velvyslancem USA aj.25 
Z důvodu domnělé emigrace, ze které byl Hoffmeister podezříván společně s několika 
dalšími diplomaty působícími v západních zemích, byl pozván na schůzi velvyslanců 
na ministerstvu zahraničních věcí.26 Poté mu byl zabaven pas a byl internován v hotelu 
Alcron (v podstatě se jednalo o domácí vězení).27 Ze služeb ministerstva zahraničních 
věcí byl propuštěn v květnu 1951. Jeho následným zaměstnáním se stává místo profe-
sora na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.28 

Za této konstelace se mohl snadno stát potenciálním obviněným v jednom 
z řady politických procesů, především ve spojitosti s Vlado Clementisem, svým pří-
telem a spolupracovníkem (Hoffmeister pracoval jako Clementisův tiskový mluvčí při 
OSN).29 Zjištěná svědectví dokládají, že Hoffmeister si byl tohoto nebezpečí vědom. 
Dochované materiály Státní bezpečnosti ale mluví o předpokladech pro Hoffmeiste-
rovo trestní stíhání spíše ve spojitosti s jeho původem, či rozvádí jeho jednání v době 
světového válečného konfliktu, kterou částečně strávil jako emigrant v Paříži a částečně 
v New Yorku. V této souvislosti StB promýšlela možnost Hoffmeisterovi spolupráce se 
západními rozvědkami, která mohla trvat až do současné doby.30 V zápisech StB je také 
široce rozebíráno Hoffmeisterovo údajné „buržoasní chování“, pro které byl pak oso-
čován i po odeznění politických procesů. Hoffmeister se stal v tomto směru snadným 
terčem, jelikož vždy vystupoval jako gentleman z vyšší společnosti (oblek a kravata, 

24 DEJMEK, Jindřich: Diplomacie Československa I. Praha 2012, s. 155–162; KNAPÍK, Jiří: V zajetí 
moci. Kulturní politika, její systém a aktéři 1948–1956. Praha 2006, s. 56–57.

25 ABS, Historický fond H-714, Akce Snob, III. správa MV – souhrnná zpráva z 18. 11. 1955.
26 ABS, Historický fond H-714, Akce Snob, zpráva z 6. 4. 1949 a 24. 1. 1951, výpis z roku 1950: věc 

zamýšlená demise čs. vyslanců.
27 DEJMEK, Jindřich: Diplomacie Československa I. Praha 2012, s. 155–162.
28 SRP, Karel – BREGANTOVÁ, Polana – BYDŽOVSKÁ, Lenka – VOJVODÍK, Josef  – WIN-

TER, Tomáš: Adolf  Hoffmeister 1902–1973. Praha 2004, s. 346.
29 Z rozhovoru s Adamem Hoffmeisterem a Martinem Hoffmeisterem, 28. 2. 2013 v Praze.
30 ABS, Historický fond H-714, Akce Snob, Adolf  Hoffmeister - souhrnná zpráva, v Praze 18. 11. 

1955.
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naleštěné boty, doutníky aj.).31 V tomto smyslu vypovídal proti Hoffmeisterovi jeho 
řidič z velvyslanectví v Paříži, který uvedl, že se Hoffmeister stranil rozhovorů s níže 
postavenými pracovníky, nejedl se svým řidičem u stejného stolu, nenáviděl a urážel 
československé výrobky (Hoffmeister se skutečně rozčílil nad rozbitou ledničkou), 
nechtěl jezdit v Tatraplanu (ve skutečnosti se obával, že v případě poruchy nebudou 
ve Francii k dispozici náhradní díly), místo „soudruhu“ preferoval označení „pane vel-
vyslanče“ atd.32

Adolf  Hoffmeister se vyhnul vězení v nejtvrdších letech politických procesů. 
StB jej však nepřestala „prověřovat“. Roku 1954 tajná služba obnovila Hoffmeistero-
vo vyšetřování pro podezření ze spolupráce s francouzskou rozvědkou. Navíc přibylo 
i obvinění ze „škůdnictví na poli kultury“.33 Bylo skutečností, že Hoffmeister nikdy 
nepřijal ve své umělecké tvorbě zásady socialistického realismu a nebyl jejich zastáncem 
ani ve své publikační činnosti.34 Bližší mu bylo takové pojetí kultury, která by sice odrá-
žela společenské hodnoty socialismu, avšak volnou výrazovou formou.35

Po nuceném návratu do Československa roku 1951 Hoffmeister přesunul své 
aktivity do svazu výtvarných umělců. Mezitím se komunistické vedení snažilo přimět 
umělce k socialisticko-realistické tvorbě prostřednictvím ekonomických stimulů (např. 
v podobě úkolových akcí nebo kulturních brigád), ale bez větších výsledků.36 Řada 
výtvarníků využívala nadále ve své práci dřívější avantgardní umělecká ztvárnění. Jejich 
přizpůsobení se „novým podmínkám“ proto bylo vnímáno politickými představiteli 
jako nedostatečné.37 Z toho důvodu byla již od roku 1952 plánována rozsáhlá členská 
obměna svazu. Tento požadavek přitom zazníval z nejvyšších politických míst. Napří-
klad Antonín Novotný konstatoval na zasedání ÚV KSČ v prosinci 1953, že je nutné 
zřídit novou organizaci, založenou na výběrovém principu a „očištěnou od neumě-
leckých živlů“, která později dostala název Svaz československých výtvarných umělců 
(SČSVU).38

Praktickými záležitostmi, předcházející ustavení tzv. výběrového svazu 
výtvarníků, se zabýval přípravný výbor Svazu československých výtvarných uměl-
ců. Jeho členem se stal i Adolf  Hoffmeister. Primárním úkolem přípravného výboru 
bylo, kromě zmíněného výběru nových členů, i vytvoření stanov. V tomto směru ale 
nedisponoval takřka žádnou samostatností. Jeho úkoly byly z hlavní části předurčeny 
politickými požadavky. Veškeré své návrhy proto musel předkládat ke schválení mini-

31 Z rozhovoru s Adamem Hoffmeisterem a Martinem Hoffmeisterem, 28. 2. 2013 v Praze.
32 ABS, Historický fond H-714, Akce Snob, zpráva Ladislava Šaška, Paříž 12. 5. 1951.
33 ABS, Historický fond H-714, Akce Snob, souhrnná zpráva z 18. 11. 1955.
34 Známý je jeho článek „Kritika výtvarné kritiky“ publikovaný v Lidových novinách 13. 1. 1952, 

který lze chápat jako kritickou polemiku s metodami marxistických estetiků umění. Článek vy-
volal sérii diskuzních reakcí. Jedním z reagujících byl i Ladislav Štoll – přední ideolog KSČ. Plné 
znění článku publikováno v: HOFFMEISTER, Adolf: Poezie a karikatura. Slova z let třicátých a z ne-
dávné minulosti. Praha 1961, s. 112–120.

35 Srov. KUSÁK, Alexej: Kultura a politika v Československu 1945–1956. Praha 1998, s. 104.
36 KNAPÍK, Jiří – FRANC, Martin: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–

1967. Praha 2011, s. 896.
37 NA, f. KSČ – Ústřední výbor 1945–1989 (oddělení kulturně propagační a ideologické), arch. 

jednotka 628, návrh postupu při přeměně ÚSČSVU na dva výběrové svazy z roku 1954.
38 K otázce výběrového Svazu a Fondu. Výtvarná práce 8, 1954, s. 1.
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sterstvu kultury a následně i Ústřednímu výboru KSČ. O poměrech, panujících mezi 
členy přípravného výboru, svědčí fakt, že znění nových stanov bylo z hlavní části do-
slovně převzato od Svazu sovětských výtvarných umělců.39 

Požadavky, které Ústřední výbor KSČ kladl na umělecké svazy, představova-
ly základní rámec, který o podobě výběrového svazu výtvarníků vyjadřoval také Ho-
ffmeister. Skládaly se z předpokládaného ideologického monopolu svazů, který měly 
uplatňovat v oblasti tvorby a prezentace umění. Jinak řečeno, umělecké svazy měly kon-
trolovat práci svých členů, aby kolidovala s normami socialistického realismu. Dalším 
předpokladem bylo, že umělecké svazy, jako „převodové páky“ strany, budou sloužit 
jejím politickým záměrům. A. Hoffmeister ze své pozice nemohl otevřeně vystoupit 
proti těmto premisám, které v podstatě definovaly funkci uměleckých svazů. Zrov-
na tak byl zastáncem vysokých čísel předpokládaných vyloučených výtvarníků ze sva-
zu, jak to vyžadoval Ústřední výbor KSČ. Podle Hoffmeisterových představ neměl 
počet příslušníků svazu přesáhnout tisíc osob, ideálním číslem by však podle něj byla 
polovina.40 Přitom svaz sdružoval v polovině 50. let kolem tří tisíc osob. Hoffmeister 
vnímal svaz výtvarníků jako „elitní“ sdružení. Vyloučeni podle něj měli být i průmyslo-
ví výtvarníci a umělečtí řemeslníci, v čemž se se stranou rozcházel.41 

Na rozdíl od představ komunistické strany zamýšlel Hoffmeister zajistit mož-
nost sdružování i pro výtvarné umělce, kteří nebudou přijati do řad nového výběro-
vého svazu. Plánoval za tím účelem vznik tzv. Zájmové organizace výtvarníků, která 
by měla přístup k účasti na veřejných soutěžích i výstavách. Navíc by podle něj dostala 
k dispozici síť výtvarných klubů, ve kterých by se mohli její členové setkávat a diskuto-
vat. Ačkoli byl jeho návrh přijat organizační komisí SČSVU jednohlasně v lednu roku 
1954,42 roku 1956 byl zredukován pouze do existence výtvarných klubů, které byly 
napojeny na svaz a jeho krajské pobočky,43 takže neměly pro výtvarníky stojící mimo 
svaz žádný význam.

Jistá účast Adolfa Hoffmeitera na reorganizaci svazu výtvarníků se dá zazname-
nat také v případě vzniku tzv. tvůrčích skupin. Od roku 1956 dostali výtvarníci právo 
zakládat na půdě svazu menší uskupení – tvůrčí skupiny, jejichž prostřednictvím mohli 
žádat o skupinovou podporu např. ve výstavních či tiskových aktivitách. Při plánová-
ní této nové možnosti zastával Hoffmeister názor, že nedopracovaný organizační řád 
tvůrčích skupin bude ku prospěchu věci, jelikož důsledně administrativně propracovaný 
systém je neohebný a tudíž stagnující. Doslova pak v této otázce pronesl: „myslím, že by 
byla velká chyba, kdybychom vytváření skupin definovali a vázali, protože nevíme, jaký bude vývoj 

39 NA, f. Svaz československých výtvarných umělců – Ústřední výbor, kart. č. 86, první schůze 
organizační komise 11. 1. 1954 a II. schůze organizační komise 14. 1. 1954, zápis ze třetí schůze 
organizační komise na ministerstvu kultury ze dne 21. 1. 1954.

40 NA, f. Svaz československých výtvarných umělců – Ústřední výbor, kart. č. 86, zápis ze druhé 
schůze předsednictva svazu u náměstka Čivrného v Kolovratském paláci ze dne 3. 4. 1954.

41 NA, f. Svaz československých výtvarných umělců – Ústřední výbor, kart. č. 86, zápis z první 
schůze organizační komise pro Výběrový svaz  v Palfyho paláci ze dne 7. 1. 1954.

42 NA, f. Svaz československých výtvarných umělců – Ústřední výbor, kart. č. 86, zápis ze třetí 
schůze organizační komise na ministerstvu kultury ze dne 21. 1. 1954.

43 Moravský zemský archiv v Brně, f. Krajský národní výbor Gottwaldov, kart. č. 11, sign. kult/5, 
inv. č. 25, dopis Svazu československých výtvarných umělců pro krajský národní výbor Gottwal-
dov z 18. 1. 1957.
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v příštím Svazu.“44 Definice tvůrčích skupin byla ve výsledku po právní stránce skutečně 
vágní. Stanovy Svazu československých výtvarných umělců z října roku 1956 o nich 
hovořily jako o seskupeních zakládaných v rámci svazu a složených z jeho příslušníků. 
Každá tvůrčí skupina musela před veřejným oznámením svého založení (často v po-
době členské výstavy) vytvořit svůj ideový program a oznámit ho místním vedoucím 
orgánům svazu. Pokud byl shledán korektní (v souladu s požadavky socialistického re-
alismu), mohl být následně otištěn na náklady svazu či některého z výtvarných fondů.45 
Představovalo to jistou formu kontroly tvůrčích skupin. Nedořešenou otázku předsta-
vovaly případné postihy tvůrčích skupin, které se k socialistickému realismu nepřihlási-
ly. Vedoucím orgánům svazu totiž stanovy nepřidělily právo tvůrčí skupinu zrušit, nebo 
nepovolit její ustavení. Tahle nevyjasněná situace následně přispěla ke vzniku tvůrčích 
skupin, které se hlásily k avantgardní tradici. Proti jejich zakládání nemohlo vedení 
svazu efektivně zakročit.46

Hoffmeisterovo působení ve svazu výtvarníků bylo v první polovině 50. let silně 
determinováno politickými požadavky, proti kterým nebylo možné otevřeně vystoupit. 
Přesto se i v tomto období snažil najít jistá reorganizační východiska, která by jednak 
zmírnila silně zpolitizovanou podobu výtvarného života a na druhou stranu by do bu-
doucna otevřela prostor pro širší manévrovací možnosti. 

Druhá polovina padesátých let

V polovině 50. let Státní bezpečnost zintenzivnila svůj zájem o osobu Adolfa 
Hoffmeistera. Výsledkem bylo jeho zařazení do tzv. Akce Snob, která byla zahájena 
s předpokladem, že povede k zatčení některých předních československých uměl-
ců, kteří měli údajně sympatizovat se západní kulturou. V následném vyšetřování se 
charakter podezřelých smrštil do okruhu osob, které byly v blízkém kontaktu s Adol-
fem Hoffmeistram. Byli to například: Jiří Trnka, Jan Werich, Antonín Pelc, Vladimír 
Sychra, Alois Fišárek aj. Hoffmeister byl podle dochovaných spisů StB podezříván 
z úmyslu vyvolat „převrat“ ve vedení svazu výtvarníků za účelem dosazení svých příz-
nivců na vedoucí místa a také ze seznamování nonkonformních umělců se západními 
sponzory a pracovníky galerií.47 Pokud vezmeme v úvahu pozdější události ze života 
A. Hoffmeistera mohou být tato obvinění označena za oprávněná. Policejní vyšetřo-
vání Hoffmeistera, coby spolupracovníka francouzské kontrarozvědky, bylo na dru-
hou stranu ukončeno v únoru roku 1956. StB v závěrečné zprávě shrnula, že se toto 
spojení nezdá pravděpodobné. Naopak byl pro své dobré kontakty a „prominentní“ 
postavení ve svazu výtvarných umělců vytipován jako spolupracovník a informátor. 
V následujícím období proto Hoffmeistera „navštěvují“ pracovníci StB a snaží se 

44 NA, f. Svaz československých výtvarných umělců – Ústřední výbor, kart. č. 95, zápis z konference 
sboru delegátů Ústředního svazu československých výtvarných umělců ze dne 21. a 22. 1. 1956.

45 Stanovy Svazu československých výtvarných umělců. Výtvarná práce 14, 1957, s. 5.
46 Hlavní referát přípravného výboru SČSVU. Výtvarná práce 18–19, 1955, s. 10; Stanovy Svazu českoslo-

venských výtvarných umělců. Výtvarná práce 14, 1957, s. 5.
47 ABS, Historický fond H-714, Akce Snob, záznam z 23. 3. 1961.
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od něj získat informace o nonkonformních umělcích i o situaci ve svazu výtvarných 
umělců.48 Jak si sami ve svých zprávách ale stěžují, tak neúspěšně.

Současně se změnou přístupu státní bezpečnosti dochází k zásadním změnám 
v celém sovětském bloku, které zasáhly i oblast kultury. Po XX. sjezdu KSSS v únoru 
1956 došlo k postupnému poklesu významu socialistického realismu.49 Veřejně byly 
projevovány požadavky na rozšíření možných uměleckých stylů.50 V československé 
výtvarné estetice se v reakci na uvedený obrat vyvinul směr, který na rozdíl od dříve 
dominantního dogmatického pojetí socialistického realismu, zaměřil svou pozornost 
na širší definici socialistického umění, která posouvala hranice směrem k méně speci-
fikovanému individuálnímu vyjádření umělce.51 Tento vývoj byl však v rozporu s po-
žadavky strany, která odmítala otevřít dveře destalinizačnímu procesu v kultuře. Ještě 
například aktiv ÚV KSČ z 10. července 1958 vyžadoval od umělců umění socialistické 
a realistické.52

Přestože původním záměrem ustavení výběrového Svazu československých vý-
tvarných umělců bylo utužení socialisticko-realistické ideologické doktríny ve výtvar-
ném životě, nemohl být tento úkol vzhledem k časové blízkosti XX. sjezdu KSSS a jeho 
následků splněn. Ustavující konference Svazu československých výtvarných umělců se 
konala v říjnu roku 1956. Diskuze, které na ní proběhly, přejaly aktuální politická té-
mata, tedy kritiku dogmatických praktik řídících složek a také snahu vymezit nové hra-
nice oficiálního umění. Adolf  Hoffmeister byl některými řečníky spojován s malířem 
Janem Čumpelíkem, typickým představitelem socialisticko-realistiské malby. Oba měli 
ve svazu vytvořit, i přes svou rozdílnost v uměleckém výrazu, kooperující jednotu.53 
Hoffmeisterův příklad byl v tomto případě použit jako argument při snaze liberalizo-
vat dogmata socialistického realismu. Vzhledem k tomu, že Hoffmeister představoval 
v socialistické kultuře prominenta, měl být i jeho specifický umělecký styl začleněn 
do teorie socialistického umění (socialistického realismu) a tím posunuty jeho hranice. 
V podobném smyslu býval zmiňován i malíř Pablo Picasso, v jehož autoritě, které se 
těšil také ve východním bloku, mohla být skryta snaha o obhajobu abstraktní umělecké 
tvorby.54 Sám Adolf  Hoffmeister se k otázce stylů výtvarného umění vyjádřil krátce 
před ustavující konferencí na sjezdu delegátů SČSVU v lednu roku 1956: „Myslím, že 
stačí, když si každý umělec uvědomí, především, pro koho maluje, že maluje pro český a slovenský lid. 

48 ABS, Historický fond H – 714, Akce Snob, návrh na oficiální pohovor s Adolfem Hoffmeister 
ze dne 18. 2. 1956, zpráva o rozhovoru s Adolfem Hoffmeisterem ze dne17. 12. 1959.

49 BREGANTOVÁ, Polana – ŠVÁCHA, Rostislav – PLATOVSKÁ, Marie: Dějiny českého výtvarného 
umění V. Praha 2005, s. 287.

50 BLÁHOVÁ, Kateřina: Mezi literaturou a politikou: Souvislosti českého literárního života 1958–1969. 
Soudobě dějiny 3–4, 2002, s. 496.

51 MORGANOVÁ, Pavlína – SVATOŠOVÁ, Dagmar – ŠEVČÍK, Jiří a kol.: České umění 1938–
1989: programy, kritické texty, dokumenty. Praha 2001, s. 210–211.

52 NA, f. KSČ – Celostátní porady 1945–1990, svazek 42, arch. j. 224/2, aktiv IV. oddělení ÚV KSČ 
k zajištění výsledků XI. sjezdu strany v oblasti umění ze dne 10. 7. 1958.

53 NA, f. Svaz československých výtvarných umělců – Ústřední výbor, kart. č. 110, zápis z ustavující 
konference Svazu čs. výtvarných umělců konané 27. a 28. 10. 1956.

54 MÄRZ, Roland: Rezeptionen. In: Kunst in der DDR. Eine Retrospektive der Nationalgalerie. Ber-
lin 2003, s. 142.
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Dále musí vědět, co má malovat […] Myslím, že odpověď je jasná. Má malovat náš současný život 
kolem sebe. Konečně jak má malovat, to mu nemůže nikdo nařídit, to je jeho osobní věc.“55 

Adolf  Hoffmeister získal v nově ustaveném svazu několik vysokých funkcí. Byl 
předsedou zahraniční komise, členem výstavní komise a členem redakční rady nakla-
datelství svazu.56 

Následující dvouleté období (1956–1958) je ve výtvarném životě spojeno se 
snahou rehabilitovat avantgardní umělecké směry a tím posunout hranice oficiálního 
umění. Konzervativní československé komunistické vedení však omezilo destalinizaci 
v oblasti kultury pouze na správní úpravy v podobě decentralizace a odmítalo přiznat 
změny oficiální teorie umění.57 

Umělecké svazy získaly v rámci decentralizace do své správy oblast zahraničních 
vztahů. Decentralizační opatření také částečně uvolnila proces povolování zahraničních 
cest, když byly zjednodušeny byrokratické procedury rozhodující o žádostech na vy-
cestování.58 Adolf  Hoffmeister tak při svém nástupu do funkce předsedy zahraniční 
komise SČSVU získal zdánlivě široké pole působnosti. Opak byl ale pravdou. Hoffme-
isterova práce byla omezena řadou vnějších determinant. Schvalovací proces v oblasti 
zahraničních kontaktů totiž stále podléhal Ústřednímu výboru KSČ. Decentralizace 
zeslabila pouze „vměšování“ ze strany Ministerstva školství a kultury.59 Primárním 
úkolem československé zahraniční politiky bylo sbližování Československa se státy vý-
chodního bloku60 a se Sovětským svazem. Vzhledem k revolučnímu vývoji v Maďarsku 
a Polsku roku 1956 došlo k těsnějšímu sblížení ČSR a NDR, tedy zemí, jejichž vedení 
zůstalo „ideologicky pevné“. Na tomto základě vzniklo v letech 1956 a 1957 několik 
smluv, které se týkaly i kulturních vztahů a spolupráce.61 Hoffmeisterovy pravomoci 
spočívaly pouze v dohledu nad plněním uzavřených dohod.  Jak konkrétně se decen-
tralizace projevila na práci zahraniční komise svazu výtvarníků, shrnuje Hoffmeister 
ve svém projevu, proneseném na jednání Ústředního výboru SČSVU. Na zahraniční 
komisi přešla agenda, která byla dříve zajišťovaná na ministerstvu kultury, ovšem ne-
byl posílen personál svazu. Hoffmeister proto říká: „Pro nás je nyní nepříjemné, že veškerá 
styková služba přechází na svazy, ačkoliv k nám nepřišla ani jediná styková síla. Teprve nyní od 1. 
dubna [1957] nastoupí druhá síla na pomoc soudružce Reinerové. Není myslitelné, dělat celou práci, 
na níž bylo na ministerstvu školství a kultury jedno celé oddělení s veškerým vybavením se dvěma lid-

55 NA, f. Svaz československých výtvarných umělců – Ústřední výbor, kart. č. 81 a 95, zápis z kon-
ference sboru delegátů Ústředního svazu československých výtvarných umělců, 21. a 22. 1. 1956.

56 NA, f. Svaz československých výtvarných umělců – Ústřední výbor, kart. č. 104, komise svazu.
57 KNAPÍK, Jiří – FRANC, Martin: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–

1967, díl II. Praha 2012, s. 895–897.
58 KNAPÍK, Jiří – FRANC, Martin: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–

1967, díl I. Praha 2012, s. 187–188 (cestování do ciziny).
59 NA, f. Svaz československých výtvarných umělců – Ústřední výbor, kart. č. 80, zápis ze schůze 

Ústředního výboru SČSVU ze dne 1. 7. 1957.
60 Německá demokratická republika, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Rumunsko.
61 ZIMMERMANN, Volker: Medzi Kooperáciou a konfrontáciou: Kultúrnopolitické vzťahy medzi NDR 

a Československom v 50. a 60. rokoch 20. storočia. In: J. PEŠEK a kol.: Kultura jako nositel 
a oponent politických záměrů: německo-české a německo-slovenské kulturní styky od poloviny 
19. století do současnosti. Ústí nad Labem 2009, s. 321, 329.
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mi.“62 Přitom zahraniční komise měla na starosti, vyjma zmíněného zabezpečení plnění 
smluvených kulturních dohod se socialistickými státy, také studijní zájezdy, starala se 
o zahraniční hosty z řad výtvarných umělců, sestavovala plány zahraničních výstav aj.63 

Rok 1959 je chápán jako začátek utužení přímého vlivu KSČ nad umělecký-
mi svazy. To lze doložit například na odsouzení „atypického“ uměleckého vyjádření 
na sjezdu architektů téhož roku,64 nebo na průběhu třetího sjezdu svazu spisovatelů 
v březnu 1959, který se opět přihlásil k direktivním dogmatům odpovídajícím normám 
socialistického realismu.65 Svaz výtvarníků na tento vývoj reagoval s mírným zpoždě-
ním. Ačkoli byla na jeho hlavu snesena kritika některých řečníků již v průběhu jednání 
sjezdu Socialistické kultury v červnu 1959, politické utužení jeho vnitřních poměrů lze 
zaznamenat až v souvislosti s přípravou a průběhem prvního sjezdu Svazu českoslo-
venských výtvarných umělců koncem roku 1960. Nové stanovy, které sjezd schválil, 
oprávnily Ústřední výbor SČSVU zabránit založení jednotlivých tvůrčích skupin. Dří-
vější funkci úřadujícího místopředsedy svazu navíc nahradila nová funkce vedoucího 
tajemníka, což znamenalo přímé posílení stranického vlivu ve svazu.66 

Uvedené lze shrnout do konstatování, že pozice Adolfa Hoffmeistera byla bě-
hem padesátých let v rámci oficiálního umění ambivalentní. Na jednu stranu se po-
hybuje na nejvyšších místech československé výtvarné kultury, na stranu druhou není 
schopen ji výrazněji ovlivňovat. Tato druhá skutečnost je zřejmě výsledkem faktu, že 
se ani Hoffmeisterovy názory, ani jeho tvorba, neslučovaly s oficiálním pojetím kultury.

Šedesátá léta

Počátkem 60. let opět zesílila pozornost, kterou Státní bezpečnost upírala na Ho-
ffmeisterův život a činnost. V plánu z roku 1960, který vypracovala s úmyslem vytyčení 
dalšího postupu v Akci Snob, Hoffmeistera označila za tzv. hlavní objekt.67 Nadále 
však pokračovaly také schůzky Hoffmeistera s pracovníky StB, při kterých měl hrát roli 
informátora. Příslušníci bezpečnosti ho navštěvovali v jeho bytě ve Spálené ulici nebo 
v kanceláři na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a požadovali informace o or-
ganizaci a životě výtvarníků. Podle jejich zápisů Hoffmeister se schůzkami „ochotně“ 
souhlasil, ovšem žádal po pracovnících bezpečnosti „protislužby“. Již na první schůzce 
se tak měl přimlouvat za Karola Vaculíka (ředitele Slovenské národní galerie), kterému 

62 NA, f. Svaz československých výtvarných umělců – Ústřední výbor, kart. č. 79, zápis ze schůze 
Ústředního výboru SČSVU ze dne 29. a 30. 3. 1957.

63 NA, f. Svaz československých výtvarných umělců – Ústřední výbor, kart. č. 116, dopis Svazu 
československých výtvarných umělců pro Český fond výtvarných umění ze dne 23. 5. 1958.

64 KAPLAN, Karel: Kronika komunistického Československa.  Kořeny reformy 1956–1968: společnost a moc. 
Praha 2008, s. 292, 312.

65 BAUER, Michal: Souvislosti labyrintu. Kodifikace ideologicko-estetické normy v české literatuře 50. let 20. sto-
letí. Praha 2009, s. 313 a 332.

66 Diskuse k návrhu stanov. Výtvarná práce 21, 1960, s. 3; Usnesení sjezdu delegátů SČSVU. Výtvarná 
práce 23–24, 1960, s. 3.

67 ABS, Historický fond H – 714, Akce Snob, návrh na agenturně operativní rozpracování akce 
Snob z 25. 3. 1960.
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ministerstvo vnitra několikrát zamítlo možnost výjezdu do zahraničí.68 I další Hoffme-
isterovy žádosti se potom týkaly možnosti uvolnění zákazu vycestovat na západ pro 
jeho známé. Pokud jde o informace, které měl Hoffmeister Státní bezpečnosti posky-
tovat, nebyly jejími pracovníky hodnoceny jako kvalitní. Podle zápisů StB se Hoffme-
ister na dotazy vždy dlouze a s chutí rozvyprávěl, často ale stočil řeč na svou válečnou 
emigraci. Jeho výpovědi týkající se výtvarníků byly navíc pouze obecné. Trochu kuri-
ózně si před vyšetřovateli stěžoval na špatné stranické řízení Svazu československých 
výtvarných umělců a na jeho slabou hospodářskou podporu.69

Hoffmeisterův ateliér na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze proslul 
uvolněným stylem výuky i soudy nad uměleckým ztvárněním. Studentům také sloužil 
jako zdroj informací o vývoji západního umění.70 Z toho důvodu se Státní bezpečnost 
zaměřila také na sledování činnosti Hoffmeisterových žáků. Například se tak z jejích 
zápisů můžeme dočíst, že na výstavě, uspořádané roku 1960 při příležitosti 15. výročí 
osvobození ČSR Rudou armádou, vystavovali právě Hoffmeisterovi žáci z umělecko-
průmyslové školy díla „příliš moderní“ a vytvořená „dle západních vzorů“. Obdivovat 
je měli hlavně „pásci“ a „chuligáni“.71 

Období první poloviny 60. let je ve výtvarném umění charakteristické snahou 
o zpřístupnění nonkonformních (tj. například abstraktních, nebo tematicky neurčitých, 
pesimistických, nepolitických apod.) děl veřejnosti. Lze ji dát do souvislosti s problé-
my, se kterými se režim v tomto období potýkal – s hospodářskou krizí, s revizemi 
politických procesů, se společenskými liberalizačními snahami. To vše otvíralo prostor 
pro podporu nonkonformního uměleckého vyjádření. Zvláště, když byly tyto tendence 
podporovány některými reformními komunisty, mezi nimi i Adolfem Hoffmeisterem.

Hoffmeister se stal roku 1960 členem nově založené tvůrčí skupiny Mánes. 
A ještě téhož roku inicioval sloučení této skupiny s tzv. Blokem tvůrčích skupin, což 
bylo neoficiální uskupení osmi tvůrčích skupin, které zamýšlelo, díky své početnosti 
(více než 150 osob), získat vliv ve svazu.  Jejich záměrem bylo zrovnoprávnit abstraktní 
umění s uměním realistickým.72 

Aby mohli členové Bloku tvůrčích skupin ovlivnit situaci ve svazu výtvarníků, 
bylo nutné je zviditelnit a propojit se životem svazu, jelikož jeho dosavadní vedení se 
snažilo naopak tyto výtvarníky z veřejného života eliminovat. V květnu 1962 například 
Hoffmeister zorganizoval výstavu „Jaro 62“, která byla primárně připravena jako vý-
stava tvůrčí skupiny Mánes, ale pozváni na ni byli také členové Bloku tvůrčích skupin. 
V katalogu výstavy Hoffmeister uvádí: „Ani tvůrčí skupina Mánes, ani Blok tvůrčích skupin 

68 ABS, Historický fond H – 714, Akce Snob, úřední záznam: věc pohovor s prof. A. Hoffmeiste-
rem ze dne 10. 10. 1956.

69 ABS, Historický fond H – 714, Akce Snob, záznam o rozhovoru s A. Hoffmeisterem ze dne 
23. 3. 1960, 22. 9. 1960 a 18. 10. 1960.

70 Z rozhovoru s Martinem Hoffmeisterem, 28. 2. 2013 v Praze a Jiřím Šetlíkem, 23. 1. 2014 v Pra-
ze.

71 ABS, Historický fond H – 714, krajská zpráva ministerstva vnitra: Hofmeister a spol. - zaslání 
poznatků, Ostrava 9. 8. 1960.

72 KOLÍBAL, Stanislav: Umění mladých výtvarníků Československa. In: 90 let Domu umění města Brna. 
Architektura, historie, výstavy, kulturní činnost 1910 – 2000. Brno 2007, s. 127–128; ŠMEJKAL, 
František: České imaginativní umění. Praha 1996, 370–375.
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nezastupují nějaký všem společný výtvarný názor. Výstava má naopak ukázat, jak s přísným měřít-
kem výtvarné kvality lze seřadit široko zabírající výběr děl, která všechna lze nazvat moderními. […] 
Jakoby kritika nechtěla předpokládat vývoj. Picassův vývoj jde od překvapení k překvapení a souvis-
lost mezi jeho dvěma překvapeními je pravidelně překvapivě nelogická.“73 Výstava prezentovala 
nejen různé trendy v umění, ale odrážela i tradici avantgardního umění a jeho spojení 
se současnou tvorbou.74 Proběhla potom ve stejném roce, ve kterém byl Hoffmeister 
oceněn ve svých šedesáti letech titulem zasloužilého umělce.75 

Liberalizační nálady v československé kultuře dostoupily v této době natolik 
daleko, že se roku 1962 podařilo zlomit monopolní postavení socialistického realismu, 
a to na rozdíl od vývoje v Sovětském svazu. KSČ musela pod tlakem umělecké spo-
lečnosti začlenit do oficiálně akceptovaného umění širší škálu stylů. Proto XII. sjezd 
KSČ, konaný v prosinci 1962, nespojil socialistický realismus pod jeden umělecký směr, 
i když stále vyzýval k umění socialistickému a realistickému. Strana navíc ustoupila 
i z přísného „seznamu“ povolených umělců, takže se brzy na veřejnost vrátila umělecká 
díla Karla Čapka, Franze Kafky, Karla Teigeho, Emila Filly, Jana Zrzavého a dalších.76 
Rok 1963 pak označil i první tajemník ÚV KŠC Anotnín Novotný za zlomový, jelikož 
v něm ideologické oddělení ÚV KSČ ztratilo „iniciativu“. Podobu kulturní politiky pro-
to měl do budoucna více určovat cenzurní úřad.77 Zostřená cenzura však nedokázala 
nahradit, dříve uplatňovaná, direktiva socialistického realismu.

Rozhodující události v historii Svazu československých výtvarných umělců se 
kumulovaly do jeho sjezdů, na kterých se volilo nové vedení. Před druhým sjezdem 
roku 1964 se začal formovat Blok tvůrčích skupin jako aktivní „politický“ činitel, jeli-
kož hodlal ovlivnit volbu nových vedoucích funkcionářů a přivést svaz díky tomu k re-
formám.78 Původně navržení kandidáti, jejichž složení bylo předem schváleno na za-
sedání ÚV KSČ, byli v průběhu sjezdu (9. – 11. prosince 1964) členy Bloku tvůrčích 
skupin přehlasováni. Nově zvolené vedení tak obsáhlo i řadu „reformních“ umělců. 
Předsedou svazu byl navíc „překvapivě“ zvolen Adolf  Hoffmeister, jehož volba nebyla 
předem sválena v ÚV KSČ.79 

Vzhledem k vysoké funkci, kterou začal Hoffmeister ve svazu vykonávat, ukon-
čila StB jeho sledování. Jeho pozorovací svazek byl převeden v červnu 1965 do archivu. 

73 Archiv Hlavního města Prahy, f. MHMP II. – NVP, odbor kultury, inv. č. 829, dopis Svazu čes-
koslovenských výtvarných umělců – výstavní ústředí pro Odbor školství a kultury NV hl. města 
Prahy z 15. 5. 1962.

74 LAHODA, Vojtěch: Rozvoj tvůrčích skupin 1958–1970: každodenní modernismus. In: P. BREGAN-
TOVÁ – R. ŠVÁCHA – M. PLATOVSKÁ a kol.: Dějiny českého výtvarného umění VI. Praha 
2007, s. 108.

75 SRP, Karel – BREGANTOVÁ, Polana – BYDŽOVSKÁ, Lenka – VOJVODÍK, Josef  – WIN-
TER, Tomáš: Adolf  Hoffmeister 1902–1973. Praha 2004, s. 350–354.

76 KAPLAN, Karel: Kronika komunistického Československa. Kořeny reformy 1956–1968: společnost a moc. 
Praha 2008, s. 280 a 330–335.

77 KAPLAN, Karel – KOSATÍK, Pavel: Gottwaldovi muži. Litomyšl 2004, s. 287.
78 NA, f. Svaz československých výtvarných umělců – Ústřední výbor, kart. č. 100, zápis ze zasedání 

Ústředního výboru SČSVU ze dne 4. 6. 1964.
79 Blíže k volbě nového předsedy: KOKEŠOVÁ, Alena: Druhý sjezd Svazu československých výtvar-

ných umělců v roce 1964 a jeho vliv na liberalizaci výtvarné tvorby. In: Historica Olomucensia 42, 2012, 
s. 164–168.
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Ve zdůvodnění stálo, že vyšetřování takto prominentní osoby je „neúnosné“ a „neú-
čelné“.80 

Adolf  Hoffmeister byl zvolen v rozporu s pokyny ÚV KSČ, potažmo za ne-
souhlasu stranické skupiny SČSVU. Bylo proto dohodnuto, že se ve čtyřletém 
předsednickém období vystřídá s dalšími členy svazu.81 K tomu však nedošlo. Většina 
výtvarníků ze svazu jej totiž podporovala v předsednické funkci a navíc odstoupili i tři 
ze čtyř navrhovaných předsedů, kteří měli Hoffmeistera zastoupit.82 Pouze pro rok 
1966 byl vystřídán Stanislavem Libenským, za nímž stála podpora ze strany ÚV KSČ.

Hoffmeisterova hlavní odpovědnost jako předsedy spočívala v garanci splnění 
všech bodů usnesení sjezdu. Vůbec nejdříve a osobně se chopil realizace bodu, který 
mluvil o zrušení funkce vedoucího tajemníka SČSVU. Na schůzi Ústředního výboru 
SČSVU dne 12. února 1965 přítomné informoval o jednání, které již za tím účelem 
proběhlo v ÚV KSČ, a na kterém byl získán souhlas s požadavkem, aby byl vedoucí 
tajemník svazu Miloš Jiránek přeřazen na jinou pozici. K tomu došlo okamžitě, takže 
Hoffmeister požádal nyní shromážděný Ústřední výbor SČVU jen o schválení tohoto 
kroku, což bylo jednomyslně vykonáno. Funkce prvního tajemníka již nebyla obsazena. 
Dále Hoffmeister přítomné informoval, že předsednictvo svazu podalo návrh, aby byl 
tajemník Jiří Černý (za kterého se přimluvil ÚV KSČ) prozatímně ponechán ve výkonu 
práce, za účelem zapracování nových tajemníků. Při hlasování se pro návrh vyslovilo 19 
hlasů, proti 12.83 Jiří Černý si tak svou pozici ve svazu udržel a nadále také působil při 
nejvyšších svazových orgánech, tedy ústředním výboru a předsednictvu. S nastupující 
normalizací se bude podílet na opětovném přebudování svazu do podoby převodové 
páky komunistické strany.84

Adolf  Hoffmeister je iniciátorem řady změn uskutečněných ve svazu.  Za jeho 
působení vznikly nové výstavní síně, decentralizovala se správa výstav a rozšířil se te-
matický obsah svazového tisku. Z důvodu trvalého nedostatku výstavních prostor se 
vzdal možnosti vystavovat v síních SČSVU. Navíc vypracoval plán, který předpokládal 
vybudovat sérii nových přízemních galerií v Husově ulici v Praze. Měla tak vzniknout 
galerijní třída, jak říkal, podle pařížského vzoru, která by plnila funkci nového středis-
ka výtvarného života a odrážela jeho variace. Projekt nových galerií, jejichž podobu 
zatím navrhli architekti, dostal podporu od Fondu českých výtvarných umění a byl ná-
sledně Hoffmeisterem předložen primátorovi hlavního města Prahy Ludvíku Černému 
k posouzení. Magistrát se k návrhu sice stavěl kladně, nicméně realizován nebyl. Jistě 
i z toho důvodu, že o stejné prostory projevila zájem Československá akademie věd.85 

80 ABS, Historický fond H – 714, schválený návrh na uložení svazku, 1. 6. 1965.
81 Byli to: Jindřich Chalupecký, Stanislav Libenský, Miloš Chlupáč, Čestmír Kafka. 
82 Z rozhovoru s Olbramem Zoubkem, 14. 3. 2013 v Praze.
83 NA, f. Svaz československých výtvarných umělců – Ústřední výbor, kart. č. 92, zápis Ústředního 

výboru SČSVU ze dne 12. 2. 1965.
84 Jiří Černý byl navíc roku 1971 jmenován „likvidátorem majetkové podstaty“ Svazu českosloven-

ských výtvarných umělců. NA, f. Svaz československých výtvarných umělců – Ústřední výbor, 
kart. č. 84, připomínky ke zprávě o výsledku prověrky ve Svazu čsl. výtvarných umělců ze dne 
30. 6. 1970. Tamtéž, kart. č. 188, zápis z první schůze přípravného výboru Svazu českých výtvar-
ných umělců ze dne 11. 2. 1971.

85 NA, f. Svaz československých výtvarných umělců – Ústřední výbor, kart. č. 92, zápis ze schů-
ze Ústředního výboru SČSVU ze dne 15. 10. 1965. Tamtéž, kart. č. 110, usnesení konference 
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Českoslovenští umělci byli dlouhodobě nespokojeni s izolací československé 
kultury od západního vývoje. Prohlubování kontaktů, a to oběma směry, doznalo jis-
tý rozvoj od roku 1962 (vznikají překlady děl, zintenzivňuje se osobní kontakt pro-
střednictvím konferencí atd.). Na druhé straně se dá postupný návrat Československa 
do Evropské kultury ohraničit rokem 1965.86 Svaz výtvarných umělců navázal přičině-
ním Adolfa Hoffmeistera kontakty především s Francií, Itálií a Spolkovou republikou 
Německo.87 

Významnou příčinou liberalizace kultury byli ekonomické potíže komunistického 
režimu, který se je snažil překonat také díky zahraničnímu kapitálu. Obchod 
s výtvarným uměním přitom představoval jeden z prostředků na získání potřebných 
financí. Počátkem roku 1965 je za tím účelem založen podnik Artcentrum, jehož hlav-
ní funkcí bylo pořádání prodejních výstav výtvarného umění v zahraničí.88 V polovině 
roku 1965 bylo jeho vedení svěřeno Adolfu Hoffmeisterovi.89 Pod Hoffmeisterovým 
vedením prudce vzrostl výdělek Artcentra, takže jeho obrat za rok 1966 činil již téměř 
čtyřnásobek toho, co za rok 1965. Adolf  Hoffmeister se k charakteru Artcentra vyjá-
dřil na zasedání SČSVU v květnu 1966. Označil ho za organizaci, ve které panují tržní 
vztahy a rozhodující pro jeho činnost je zahraniční poptávka. Proto preferoval díla, 
která získala ohlas obzvláště na západě. Vůbec nejčilejší obchodní styky probíhaly se 
Spolkovou republikou Německo.90 

V dubnu roku 1966 Hoffmeister odjel jako vedoucí delegace SČSVU na sym-
pozium pořádané Svazem sovětských výtvarných umělců do Moskvy.91 Ve své zprávě 
o průběhu návštěvy, kterou přednesl na zasedání ÚV SČSVU po svém návratu, uvádí, 
že se ještě před sympoziem konal „zájezd“ do Arménie a Ázerbajdžánu. O vlastní ini-
ciativě zde československá delegace navštívila, vyjma oficiálně doporučených ateliérů, 
také umělce, kteří nebyli v přízni Svazu sovětských výtvarných umělců. Hoffmeister 
dále uvádí: „[…] potom jsme přijeli do Moskvy a účastnili se sympozia […] předsedala Jekaterina 
Fjodorovna Bekašová a já. Měli jsme možnost diskutovat o všem zcela otevřeně […] což bylo jedním 
z největších kladů této diskuze. Bylo to také ze sovětské strany zdůrazněno. Je to těžké se s nimi 
dohodnout. To bylo konstatováno. Oni mají svoji koncepci socialistického realismu […] pojímání 
bezbřehého realismu není tam nijak přijímáno moc kladně, kdežto u nás je to přijímáno jako samo-

SČSVU z roku 1966.
86 KAPLAN, Karel: Kronika komunistického Československa.  Kořeny reformy 1956–1968: společnost a moc. 

Praha 2008, s. 335.
87 SRP, Karel – BREGANTOVÁ, Polana – BYDŽOVSKÁ, Lenka – VOJVODÍK, Josef  – WIN-

TER, Tomáš: Adolf  Hoffmeister 1902–1973. Praha 2004, s. 355.
88 Blíže k tématu Artcentra LIZCOVÁ, Zuzana: Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. sto-

letí. Praha 2012, s. 139–140.
89 NA, f. Svaz československých výtvarných umělců – Ústřední výbor, kart. č. 92, zápis ze schůze 

Ústředního výboru SCŠVU ze dne 15. 10. 1965.
90 NA, f. Svaz československých výtvarných umělců – Ústřední výbor, kart. č. 92, zasedání Ústřed-

ního výboru Svazu čs. výtvarných umělců 13. 5. 1966. Tamtéž, kart. č. 110, konference delegátů 
SČSVU z roku 1966.

91 Sympozium proběhlo ve dnech 21. – 23. 4. 1966. Hlavní téma diskuzí znělo „Umělec a socialis-
tická společnost“. Sovětsko-československé výtvarné symposium. Výtvarná práce 10, 1966, s. 1.
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zřejmá věc a myslím, že jsme v našem vývoji šli ještě poněkud dál.“92 Československá delegace 
pod vedením Adolfa Hoffmeistera93 tedy navštívila nonkonformní umělce a navíc dala 
veřejně najevo, že podoba oficiálního výtvarného umění není v Československu vyčer-
pána realistickým zobrazením.

Od roku 1967 se projevují autonomní snahy uměleckých svazů, které se snaží 
odpoutat od přímého vlivu vládních a stranických orgánů. S úmyslem získat ve svých 
požadavcích silnější slovo vytvářejí v květnu 1968 společnou organizaci, tzv. Koordi-
nační výbor tvůrčích svazů, a to nejprve v Praze a následně i v dalších městech. Koordi-
nační výbor představoval dobrovolné sdružení bez vedoucího představitele.94 Jeho pri-
mární cíl představoval vstup do Národní fronty, čímž by došlo k jeho „zlegalizování“. 
Jedním z iniciátorů tohoto sdružení byl potom Adolf  Hoffmeister, který již počátkem 
roku 1967 sezval do svého bytu několik předních představitelů uměleckých svazů, se 
kterými při dalších schůzkách promyslel a zorganizoval vznik Koordinačního výboru.  
V něm následně Hoffmeister figuroval jako zástupce svazu výtvarníků a z této pozice 
je také podepsán pod všemi významnými vyjádřeními výboru. Koordinační výbor svou 
činností významně podpořil reformní hnutí v období Pražského jara. Zanikl květnu 
1969 se zdůvodněním, že ve změněných politických podmínkách je jeho činnost para-
lyzována a jeho existence tudíž zbytečná.95

Dne 4. ledna 1968 byl Adolf  Hoffmeister znovu zvolen za předsedu SČSVU. 
Jeho funkční období bylo nyní ohraničeno zahájením sjezdu svazu, který se po několika 
odkladech konal v dubnu 1969.96 V období Pražského jara Hoffmeister pracoval na fe-
deralizaci svazu. Ve svém článku pro časopis Výtvarná práce vyjmenoval změny, které 
měla budoucím národním svazům federalizace přinést.97 Na zřeteli měl v této souvis-
losti hlavně zrušení tzv. kategorického rozdělení výtvarníků do hierarchicky řazených 
skupin a také odstranění systému povolování výstav ze strany národních výborů. Orga-
nizační schéma nového Svazu českých výtvarných umělců (SČVU) Hoffmeister vypra-
coval s Luďkem Novákem a Jindřichem Chalupeckým již roku 1967. Členové SČVU se 

92 NA, f. Svaz československých výtvarných umělců – Ústřední výbor, kart. č. 92, zápis ze zasedání 
Ústředního výboru Svazu čs. výtvarných umělců ze dne 13. 5. 1966.

93 Jejími dalšími členy byli: Robert Dúbravec, Čestmír Kafka, Lubor Kára, Miroslav Klivar, Jindřich 
Chalupecký, Miloslav Chlupáč, Marian Váross, Václav Zykmund, Václav Dolejš a Jiří Šetlík. So-
větsko-československé výtvarné symposium. Výtvarná práce 10, 1966, s. 1.

94 Vždy po dvou zástupcích do něho vyslaly vrcholné orgány uměleckých svazů (Svaz architektů 
ČSSR, Svaz československých divadelních umělců, Svaz čs. filmových a televizních umělců, Svaz 
čs. novinářů, Svazu čs. skladatelů, Svazu čs. spisovatelů, Svazu čs. výtvarných umělců) a dále Svaz 
čs. vědeckých pracovníků. NA, f. Svaz československých výtvarných umělců – Ústřední výbor, 
kart. č. 67, Koordinační výbor českých tvůrčích svazů - informační leták č. 1.

95 PECKA, Jindřich – PREČAN, Vilém: Proměny Pražského jara 1968–1969: sborník studií a dokumentů 
o nekapitulantských postojích v československé společnosti. Brno 1993, s. 91–122.

96 Sjezd se měl původně konat již koncem roku 1967, ovšem pokyny, vzešlé z Ústředního výboru 
KSČ, žádaly jeho odložení na leden 1968. Politické špičky se totiž obávaly, že diskuze na sjezdu 
výtvarníků budou „kopírovat“ požadavky, která zazněly na IV. sjezdu svazu spisovatelů, a které 
žádaly výraznou liberalizaci uměleckého života. V lednu ovšem došlo k výrazné změně politické 
konstelace a sjezd výtvarníků byl znovu odložen, tentokrát na srpen 1968. Okupace nakonec 
posunula realizaci sjezdu až na duben 1969. NA, f. Svaz československých výtvarných umělců – 
Ústřední výbor, kart. č. 119, Hoffmeisterův projev na sjezdu SČVU 25. dubna 1969.

97 HOFFMEISTER, Adolf: Jednotný postup. Výtvarná práce 8, 1968, s. 1.



Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 7/2014

215

měli rozdělit do tzv. názorových celků o počtu třiceti až sta členů. Tím by došlo zároveň 
ke zrušení jejich dosavadního dělení podle bydliště. Každý „názorový celek“ (skupina 
umělců) by delegovala svého zástupce do Ústředního výboru SČVU. Jejich zástupci by 
také vytvořili uměleckou radu, tedy orgán, který by hájil právo na uplatnění variability 
uměleckých stylů.98 

V období Pražského jara se Hoffmeister veřejně přihlásil k politice reformního 
křídla komunistického vedení. V létě roku 1968 prezentoval tuto podporu také do za-
hraničí. V dopise, zaslaném vedoucím orgánům uměleckých svazů východního bloku, 
je informoval o politickém vývoji v Československu. Hovořil zde o garanci svobody 
v umělecké práci, kterou představuje československé vedení KSČ a nabádal k následo-
vání politického vývoje v Československu. Nedočkal se však žádné podstatné odezvy. 
Například vedení Svazu výtvarných umělců NDR na Hoffmeisterův dopis, po před-
chozí domluvě s vedením SED, vůbec neodpovědělo.99 

Vpád ozbrojených sil Varšavské smlouvy v srpnu 1968 radikálně zpřetrhal vaz-
by uměleckých svazů na ÚV KSČ. Jejich vedoucí orgány se dostaly do izolace, kte-
rou nedokázalo prolomit ani usilovné snažení Koordinačního výboru tvůrčích svazů. 
Všechna pražská sídla uměleckých svazů byla navíc obsazena cizí armádou, takže byly 
paralyzovány i ve své činnosti. Ze sídla Svazu československých výtvarných umělců 
v budově Mánesu sovětští vojáci odešli až v polovině září 1968.100 

Adolf  Hoffmeister odmítl opustit Prahu, přestože mu bylo v říjnu 1968 nabíd-
nuto místo profesora na pařížské vysoké škole Centre Universitaire ve Vincennes.101 
Poté, co se upálil Jan Palach, podal návrh na stavbu památníků k uctění jeho památky. 
Osobně si představoval, že by to byl památník v podobě „neustále“ hořící pochodně.102 
Jeho návrh nebyl realizován.

Dne 24. dubna 1969 odchází Adolf  Hoffmeister z předsednické funkce 
a zároveň se vzdává možnosti kandidovat na předsednictví Svazu českých výtvarných 
umělců. Jako důvod uvádí „nevýslovnou únavu a pracovní přetížení“.103 

Následný vývoj ve svazu českých výtvarníků byl již poznamenán počínajícím 
politickým tlakem. Strana požadovala veřejné odsouzení demokratizace svazu v období 
Pražského jara a zřeknutí se jeho představitelů, v čele s Adolfem Hoffmeisterem. 
Toho se však ještě několik měsíců nepodařilo dosáhnout. V září 1969 naopak vyjádřili 
představitelé pražských výtvarných umělců podporu a sympatie novému vedení Sva-

98 NA, f. Svaz československých výtvarných umělců – Ústřední výbor, kart. č. 131, předběžný 
návrh na zdokonalení svazové organizace z roku 1967.

99 Akademie der Künste – Archiv, Berlin, f. VBK – Zentralvorstand, sig. 52, dopis Horsta Weiße 
(prvního tajemníka kulturního oddělení ústředního výboru SED) ze dne 23. 7. 1968.

100 NA, f. Svaz československých výtvarných umělců – Ústřední výbor, kart. č. 67, zápis ze schů-
ze užšího předsednictva SČSVU ze dne 26. 8. a 27. 8. 1968, zpráva o činnosti předsednictva 
SČSVU. Tamtéž, kart. č. 85, zápis ze schůze předsednictva SČSVU ze dne 12. 9. 1968.

101 SRP, Karel – BREGANTOVÁ, Polana – BYDŽOVSKÁ, Lenka – VOJVODÍK, Josef  – WIN-
TER, Tomáš: Adolf  Hoffmeister 1902–1973. Praha 2004, s. 357.

102 NA, f. Svaz československých výtvarných umělců – Ústřední výbor, kart. č. 93, zápis ze zasedání 
Ústředního výboru SČSVU ze dne 13. 2. 1969.

103 NA, f. Svaz československých výtvarných umělců – Ústřední výbor, kart. č. 119, Hoffmeisterův 
projev na sjezdu SČVU 25. dubna 1969.
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VE SVAZU VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ V 50. A 60. LETECH

zu českých výtvarných umělců s předsedou Jaroslavem Otčenáškem i odstoupivšímu 
předsedovi A. Hoffmeisterovi.104

Normalizační režim postupně odstranil Adolfa Hoffmeistera ze všech jeho funk-
cí. Dne 28. července 1970 byl předvolán k prověrce ÚV KSČ, po níž následovalo vylou-
čení ze strany. Poté se stáhl do ústraní.105 

Svaz českých výtvarných umělců byl mezitím vystaven sílícímu politickému tla-
ku. ÚV KSČ použil hrozbu odepření finanční podpory, čímž donutil dne 2. dubna 1970 
vedení svazu k rezignaci.106 

Nové politické špičky spojovaly Hoffmeisterovo jméno s „rozvratnou“ činností 
ve svazu výtvarníků. Úsilí politicky kompromitovat Hoffmeisterovo působení ve svazu 
pak vyústilo v proces, ve kterém se museli umělci, kteří se chtěli stát novými členy svazu 
českých výtvarníků, odsoudit Hoffmeistera a s ním spojenou demokratizaci svazu jako 
„nepřátelskou“ pro socialistické Československo. Završením těchto změn byl sjezd sva-
zu dne 7. prosince 1972. Na přednesených referátech byl s konečnou platností odsou-
zen vývoj, který byl spojován se jménem Adolfa Hoffmeistera. Tímto okamžikem jeho 
vliv na československou kulturu končí.

Závěr

Adolfa Hoffmeistera lze považovat za osobnost, která v letech 1956–1969 zá-
sadním způsobem ovlivňovala dění ve svazu výtvarných umělců, obzvláště pak v še-
desátých letech. Navzdory tomu, že počátkem padesátých let byla jeho pozice silně 
otřesena, koneckonců sám byl prověřován Státní bezpečností, v následujících letech 
si znovu zajistil významné místo v umělecké politice. Tato skutečnost svědčí o tom, 
že neformální autorita, daná jeho vazbami k jiným umělcům, mohla mít stejnou váhu, 
jako v jiných případech přímá podpora vedení komunistické strany. Zároveň to však 
ukazuje, že svaz výtvarných umělců nebyl politickými špičkami považován za prioritní 
organizaci v systému kontroly společnosti. Zatímco Hoffmeisterovo vyšetřování 
ze strany StB zapříčinilo několik přímých dopadů na jeho diplomatickou kariéru, nezdá 
se, že by výrazně ohrozilo jeho postavení ve svazu výtvarných umělců.

Při své práci ve svazu výtvarníků se Hoffmeister nicméně musel podřizovat 
politickým požadavkům strany, konkrétně ideologického oddělení UV KSČ. Ty ur-
čovaly podobu zahraničních kontaktů, program sjezdů svazu, počet jeho členů atd. 
K uvolnění těchto pout došlo až po polovině šedesátých let a umožnilo realizovat řadu 
jeho podnětů, které korespondovaly také s podporou a potřebou nonkonformních 
výtvarníků (uvolnění výstavních síní, přijímání nových členů, zveřejňování informací 

104 NA, KSČ – Byro ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích, sv. 21, arch. j. 46/4, 
usnesení 46. schůze byra ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích ze dne 24. 3. 1970, 
zpráva o vývoji situace mezi tvůrčí uměleckou inteligencí.

105 SRP, Karel – BREGANTOVÁ, Polana – BYDŽOVSKÁ, Lenka – VOJVODÍK, Josef  – WIN-
TER, Tomáš: Adolf  Hoffmeister 1902–1973. Praha 2004, s. 360.

106 NA, f. Svaz československých výtvarných umělců – Ústřední výbor, kart. č. 84, připomínky 
ke zprávě o výsledku prověrky ze dne 30. 6. 1970. Tamtéž, kart. č. 188, zápis ze schůze Ústřed-
ního výboru SČVU ze dne 2. 4. 1970.
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o západní kultuře). Hoffmeisterova strategie jak toho dosáhnout spočívala v diploma-
tickém umu, který byl podepřen vysokou mírou informovanosti o umělecké i politické 
scéně. Vyhýbal se přímým konfrontacím s oponenty reforem svazu. Ve druhé polovině 
60. let navíc zahnal tuhle minoritní skupinu výtvarníků ve svazu do izolace. Společen-
ská obliba, které se Hoffmeister ve svazu těšil, pramenila z jeho schopnosti vyhnout se 
na jednu stranu konfliktům s politickou mocí a na druhou stranu vyjádřit v meziřádcích 
podporu nonkonformnímu uměleckému životu. Svým úsilím o reformy systému řízení 
umění předběhl nástup reformního křídla ve vedení komunistické strany. Vzhledem 
k okupaci nemohla být ale většina jeho dalších požadavků realizována. Svůj nesouhlas 
s normalizačním kurzem projevil rezignací na funkci ve vedení svazu výtvarných 
umělců.

Summary

Activities of  Adolf  Hoffmeister in the Union of  fine Artists in 1950s and 1960s

Alena Binarová

The study deals with the Adolf  Hoffmeister activities in the association of  visual artists 
within the 1952 – 1969. Among the primary researched topics are: Hoffmeister’s position in 
the association and his possibilities to influence the development of  this institution. Whereas 
Hoffmeister never belonged to the followers of  politically promoted Social Realism, this study 
is trying to explain his chosen “strategy” support unofficial artistic expression. Based on the 
archive sources it has been proved that Adolf  Hoffmeister’s activities within the association of  
artists were active and innovative even though he was under the political and police pressure. 
The study presents possible working frame in which Hoffmeister as “a high-ranking official” 
worked. In the meantime it is revealed that while trying to overcome the official directives his 
individual activities were to interlink the Czechoslovak culture with the European cultural herit-
age and also with the latest international artistic movements. 

Translated by Hana Baronová
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POZNÁMKY K VÝVOJI ČESKÉHO A NĚMECKÉHO  
MATEŘSKÉHO ŠKOLSTVÍ PO ROCE 1945 

(S PŘIHLÉDNUTÍM K DĚTEM  
TZV. GASTARBEITERŮ V SRN)1

Soňa Medveďová

Abstract:
The development of  nursery schools education took its place in two different lines - while in 

Czechoslovakia and East Germany was the education of  children influenced by the communist men-
tality and political propaganda, in West Germany prevailed some elements of  the traditional way of  
education and also the openness to the new perspectives. We can also observe economic growth in West 
part of  Germany with which goes hand in hand the rapid growth of  migration of  “guest workers” 
from poor countries such as Turkey or Italy. These people often brought there their wives and children, 
so the massive increase of  “non-German population” started. This study would like to also focus on 
these preschool children - how did they deal with the German language, different cultural habits and 
overall German environment.

Keywords:
nursery schools in Czechoslovakia and Germany, family, children, guest workers

Vývoj mateřského školství v poválečném období v Československu 
a v Německu představuje velmi zajímavou kapitolu dějin. Můžeme zde 
pozorovat, jakým způsobem vnímal mateřské školství tehdejší sovětský 

blok, a zároveň zde nacházíme kontrastní přístup země západní, jež dala ve výchově 
dětí prostor nejen tradičním zvyklostem, ale i novým trendům v předškolním vzdělá-
vání a zároveň se snažila vypořádat s problémem přistěhovaleckých rodin a jejich dětí 
umístěných v mateřských školách. Cílem této studie je předložit sondu o uvedeném vý-
voji.

1 Studie vznikla na základě řešení projektu Studentské grantové soutěže Slezské univerzity v Opa-
vě (SGS/9/2014), a byla dopracována v rámci plnění vědecko-výzkumných aktivit projektu 
OP VK 2.3 „Historizace střední Evropy“ (CZ.1.07/2.3.00/20.0031), jehož nositelem je Slezská 
univerzita v Opavě.
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Ještě před koncem druhé světové války byla v ČSR stanovena očista škol od po-
zůstatků nacistické ideologie, bylo rozhodnuto i o uzavření německých a maďarských 
škol a obnovení českých a slovenských škol všech stupňů.2 Z iniciativy národních výbo-
rů se začaly nově budovat, upravovat či rozšiřovat mateřské školy a léta 1945-1948 tak 
představovala období jejich intenzivního rozvoje.

Další změny v předškolním systému ČSR nastaly po převzetí moci komunistic-
kou stranou v únoru 1948.3 V této souvislosti můžeme hovořit o období budování tzv. 
socialistické předškolní výchovy, která se soustředila na zavedení jednotných vzdělá-
vacích osnov a ideologicky zaměřených programů s orientací na tehdejší socialistické 
státy, zejména na sovětskou pedagogiku,4 a rozšíření působení komunistických idejí. 
Postupně se od „socialistické školy“ požadovalo těsnější propojování různých forem 
vyučování, především propojení výuky a výrobní činnosti žáků s cílem získávání pra-
covních návyků pro jejich budoucí povolání. Uvedené přiblížení školy k výrobě tak 
mělo vést ke zkvalitnění všeobecného vzdělání a vytvořit předpoklady i pro další zlep-
šení školského politicko-výchovného působení v duchu socialismu. V polovině šedesá-
tých let vešel v platnost nový program týkající se výchovné práce v jeslích a mateřských 
školách.5 Jeho obsah byl rozdělen podle výchovných složek, ovšem snaha vytvořit co 
nejpropracovanější program vedla k přetížení dětí učivem. Programová náplň učitelky 
svazovala a nevytvářela podmínky pro tvořivou práci. Po potlačení snah o demokratič-
tější přístupy na konci šedesátých let přišla doba tzv. normalizace, jež vedla k dalšímu 
utužování socialistického vzdělávání. Práce v mateřských školách byla stále přeorgani-
zována; děti měly jen velmi málo času pro spontánní tvořivou činnost a z mateřských 
škol se tak vytrácela hravost. Tento program přestal platit roku 1989, kdy dochází s pá-
dem komunistického režimu k významným celospolečenským změnám, jež se promítly 
i do oblasti školství.6  

Snad ještě obtížnější poválečný vývoj prodělalo Německo, které se po druhé 
světové válce stalo nuceným svědkem mocenského soupeření západních mocností 
a Sovětského svazu. V roce 1949 vznikly na jeho území dva samostatné německé státy 

2 Košický vládní program. Košice 1945, s. 117; KOVAŘÍČEK, Václav: Materiály k dějinám pedagogiky. 
Dokumenty k vývoji školské soustavy v českých zemích. Olomouc 1976, s. 117; MIŠURCOVÁ, Věra - 
ČAPKOVÁ, Dagmar - MÁTEJ, Jozef: Úvod do dejín predškolskej pedagogiky pre strednú pedagogickú 
školu. Bratislava 1987, s. 81.

3 Školy měly za úkol pečovat o všestranný rozumový, citový, mravní a tělesný rozvoj svých žáků 
a pěstovat v nich smysl pro rodinu, národ a lidstvo. Zároveň měly vychovávat národně a „politicky 
uvědomělé občany, statečné obránce vlasti a oddané zastánce pracujícího lidu a socialismu“. 
Zákon č. 95/1948 Sb., o základní úpravě jednotného školství (školský zákon), ve znění účinném 
do 8. 6. 1949, uveřejněno v částce 38/1948 Sbírky zákonů, s. 829. § 2 zákona č. 95/1948 Sb. § 9 
zákona č. 95/1948 Sb.; § 10 zákona č. 95/1948 Sb. BOHÁČ, Antonín a kol.: Dějiny školství v Čes-
koslovensku 1945-1975. I díl. Praha 1982, s. 45; ŠMELOVÁ, Eva: Mateřská škola: Teorie a praxe I. 
Olomouc 2004, s. 54-55.

4 ŠMELOVÁ, Eva.: Mateřská škola: Teorie a praxe I. Olomouc 2004, s. 42.
5 MIŠURCOVÁ, Věra - ČAPKOVÁ, Dagmar - MÁTEJ, Jozef: Úvod do dejín predškolskej 

pedagogiky pre strednú pedagogickú školu. Bratislava 1987, s. 85-86.
6 OPRAVILOVÁ, Eva - GEBHARTOVÁ, Vladimíra: Rok v mateřské škole. Praha 2003, s. 31; ŠME-

LOVÁ, Eva: Mateřská škola: Teorie a praxe I. Olomouc 2004, s. 61; PRŮCHA, Václav a kol.: Hos-
podářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. II. díl (období 1945-1992). Brno 2009, s. 990.
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se zcela odlišným vývojem. Spolková republika Německo (SRN) byla začleněna mezi 
západoevropské kapitalistické země a sovětská okupační zóna, pozdější Německá de-
mokratická republika (NDR), která spadala do sféry Sovětského svazu. Ten se svůj 
vliv pokoušel uplatnit ve všech společenských, ekonomických a politických oblastech, 
a tak byl v letech 1949–1961 do východního Německa importován politický systém 
Sovětského svazu.7  

Uvedené politické události se přirozeně promítly do vývoje mateřského školství 
v jednotlivých německých zemích. V NDR lze mateřské školství charakterizovat jako 
nejzákladnější bod socialistické výchovy. Vedoucí roli v předškolním zařízení zastávala 
učitelka, jež dohlížela na to, aby byl dodržován vzdělávací plán. Časový rozvrh plánu 
byl však postaven velmi těsně, proto nebylo mnoho prostoru pro spontánní činnos-
ti. Role dětí byly kontrolovány učitelkami a děti neměly možnost prakticky o ničem 
samy rozhodovat. Komunita se zde stala tzv. vyšším bodem - učitelka z mateřské školy 
vzpomíná, že ve školce bylo normální říkat „my“, např. my se jdeme umýt, my jdeme 
spát apod. Slovo „já“ se prakticky neříkalo. Zároveň byla ve výchově patrná snaha, aby 
všechny děti, které mateřskou školu navštěvovaly, byly „na stejné rozvojové úrovni“. 
Po roce 1990 lze díky politickým změnám pozorovat i proměnu mateřského školství, 
prvotní zmatení z mnoha nových věcí a jiného životního stylu vystřídaly otázky, jak 
toto odvětví zkvalitnit a vylepšit, aby se více přiblížilo tomu na západě země. 8

Ve Spolkové republice Německo (SRN) zaznamenal vývoj mateřského školství 
jiný směr,9 jenž navazoval na dřívější „výmarské období“ - mateřská škola zůstala sou-
částí péče o mládež a jejich zřizovatelem byly např. církve, jejichž výchovný program 
byl orientován spíše k náboženskému vzdělávání dětí, ale působily zde i školky se zamě-

7 Více internetový odkaz Středoevropských politických studií: http://www.cepsr.com/clanek.ph-
p?ID=359, citováno dne 1. 8. 2014.

8 WAGNER, Petra: Handbuch Kinderwelten. Vielfalt als Chance – Grundlagen einer vorurteilsbewussten Bil-
dung und Erziehung. Freiburg im Breisgau 2008, s. 12-15.

9 Školský systém v Německu nemá jednotnou strukturu, ta je proto v jednotlivých spolkových 
zemích odlišná. Za předškolní zařízení odpovídají zemská ministerstva sociálních věcí/kultury, 
jejich správa je záležitostí místních úřadů pro mládež. Paralelně existuje síť škol soukromých 
a církevních. Jednotlivé země tak utvářejí vlastní školství při respektování společného spolkové-
ho rámce. Naopak v ČSR byla výstavba školek v rukou státu či výrobních závodů. Dostupné z 
http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/510/STRUKTURA-VZDELAVACIHO-SYSTEMU-V-NE-
MECKU.html/, citováno 1. 9. 2014.
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řením na montessori10 či waldorfské11 vzdělávací programy. Do šedesátých let pak pro 
vzdělávání v mateřských školách chybí kurikulum, což bylo v souladu s přesvědčením, 
že děti by sice měly být ve školce vzdělávány, ovšem ne metodami školními, na něž při-
jde řada až po vstupu dítěte do první třídy. Obecněji lze konstatovat, že se ve školkách 
hodně hrály hry, jejich pořadí se rychle měnilo a učitelé do dění nijak radikálně nezasa-
hovali. Aktivity se plánovaly např. dle ročních období či církevních svátků.12 

Rozdílný byl také přístup k výstavbě mateřských škol. V ČSR a v NDR byla 
v uvedeném období podporována výstavba předškolních zařízení prakticky po celou 
dobu (v ČSR lze tento „boom“ pozorovat předně v sedmdesátých letech 20. stole-
tí),13 zato v SRN tomu bylo trochu jinak. Významnou roli zde mj. sehrála role matek. 
V komunistických zemích můžeme dokumentovat tlak na matky, aby se po narození 
potomka vrátily co nejdříve do práce, kdežto v SRN převládala konzervativní politika, 
jež podporovala matky jakožto ženy v domácnosti. Ty tak zůstávaly doma s dětmi a ne-
bylo třeba je dávat do školky. Proto zde ani nebyl nijak zásadní tlak na výstavbu nových 
předškolních zařízení. V šedesátých letech tak byla v mateřských školách volná kapacita 

10 Přední italská pedagožka a lékařka Marie Montessori (1870 – 1952) na počátku dvacátého sto-
letí vypracovala velmi významnou pedagogickou koncepci vycházející z premisy svobody dítěte 
a podpory rozvoje jeho schopností a dovedností. Montessori byla přesvědčena, že vytvářením 
vhodného výchovného prostředí a poskytnutím speciálního tzv. didaktického materiálu je mož-
né, aby dítě dosáhlo vlastní aktivitou maximálního rozvoje svého potenciálu, který má v sobě 
„naprogramován“. Důraz klade i na prostředí dítěte (kvůli dostatečnému a vhodnému přísunu 
podnětů, jež vedou ke zdravému vývoji jedince). Svým zaměřením se M. Montessori zabývala 
především obdobím předškolního a mladšího školního věku. Její systém předškolní výchovy byl 
však také kritizován předně proto, že postoj tzv. nezasahování pedagoga vedl k tomu, že se děti 
některé úkoly buď nenaučily provádět, nebo je prováděly na nízké úrovni, či některé zase naopak 
ovládaly až zbytečně precizně. Montessori klade důraz na svobodu, která je vyžadována disciplí-
nou a nevylučuje řád a pořádek. Za další pilíř ve vzdělání považuje podporu sociálního cítění, 
začleňování člověka do sociálních vazeb okolí. Zároveň se také zabývá osobou učitele a vychova-
tele, prostředím výuky dětí atd. KASPER, Tomáš - KASPEROVÁ, Dana: Dějiny pedagogiky, s. 132, 
134, 140; DOSTÁL, Antonín Maria - OPRAVILOVÁ, Eva: Úvod do předškolní pedagogiky, s. 43.

11 Waldorfská pedagogika vychází z anthroposofické antropologie Rudolfa Steinera (1861-1925). 
Všímá si zákonitostí vývojových kroků dítěte a mladého člověka, proměn a rozvoje jeho vztahu 
ke světu a jeho schopnosti učit se. Waldorfská škola by měla zajišťovat všestranný rozvoj dítěte 
v praktických a uměleckých oborech - učební plán těchto škol je velmi bohatý. Je tím zohledněna 
skutečnost, že schopnosti či nadání dětí se velmi odlišují. Dalším specifikem waldorfských škol 
je absence učebnic. Jejich roli plní materiály, které si učitel sám, ev. ve spolupráci s kolegy, vybírá 
nebo vytváří. Knihy mohou být doplňkem, nikoli hlavním prostředkem výuky, neboť postrádají 
vztah ke konkrétní pedagogické situaci a svou strnulostí nevyhovují dynamickému postupu a mo-
mentálnímu stavu třídy. 

      Dostupné z: http://www.iwaldorf.cz/wald_ped.php?menu=ped-owa, citováno 1. 8. 2014.
12 WAGNER, Petra: Handbuch Kinderwelten. Vielfalt als Chance – Grundlagen einer vorurteilsbewussten Bil-

dung und Erziehung. Freiburg im Breisgau 2008, s. 12-15; WAGNER, Petra: Sozial selektive Heteroge-
nität und Unverbindlichkeit. Freiburg im Breisgau 2013, s. 47.

13 Více o nárůstu počtu mateřských škol v poválečném období v ČSR – např. práce: VLČKOVÁ, 
Hana: Výstavba sítě mateřských škol na Opavsku v letech 1945–1970. Opava 2010, bakalářská práce; 
KYSELÁ, Hana: Předškolní výchova (jesle a mateřské školství) v Moravské Ostravě v letech 1945-1989. 
Ostrava 2014, diplomová práce.
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pouze pro jednu třetinu dětí ve věku tři až šest let a ve většině škol byla ustanovena 
částečná, půldenní péče.14

K reformě předškolního systému SRN ovšem došlo na počátku sedmdesátých 
let. Na základě průzkumu bylo zjištěno, že děti, které mateřskou školu navštěvovaly, 
lépe snášely příchod do školy a měly zde také lepší výsledky. Uvedená změna v před-
školní péči byla podpořena rovněž předchozím ekonomickým růstem, díky němuž se 
mohly uvolnit prostředky i pro investice do předškolního vzdělávání. V uvedeném ob-
dobí se začaly budovat další mateřské školy, investovalo se rovněž i do rozvoje ve vzdě-
lávání učitelů. Předškolní didaktika přinesla rozdělení učiva do oblastí např. jazykového 
vzdělávání, témat týkajících se životního prostředí, hudební či náboženské výchovy. 
Zároveň lze signalizovat nižší zájem rodičů dávat děti do církevních školek a nárůst 
zájmu o školy bez specifického náboženského vyznání.

Zajímavý je také pohled na celkové možnosti umístění dětí v mateřských školách 
v SRN a NDR, což názorně ukazuje následující graf, z něhož je patrný rozdíl mezi více 
než 80-93 % umístěných dětí ve školce ve východní části Německa a částí západní, 
která vykazuje nižší hodnoty řádově v rozmezí 50-70 %.15

14 V západních německých zemích se celodenní péče s obědem pro děti v mateřských školách ce-
loplošně zavádí v průběhu devadesátých let 20. století, i později. WAGNER, Petra: Sozial selektive 
Heterogenität und Unverbindlichkeit. Freiburg im Breisgau 2013, s. 47-48; Bildung in Deutschland. Ein 
indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Bildung und Migration. Bielefeld 2006, s. 35.

15 Bildung in Deutschland. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Bildung und Migration. Biele-
feld 2006, s. 35.

 �Graf  1. Pohled na možnosti umístění dětí v mateřských školách v SRN a NDR.
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V osmdesátých letech proběhla další reforma, díky níž se v Německu mj. začíná 
řešit problém cizího jazyka a náboženství u dětí, které školku navštěvovaly.16 Téma 
„mnohonárodnostních“ skupin dětí ve školkách se jeví jako velmi zajímavé už proto, 
že se v Německu vyskytuje opravdu mnoho cizinců. V následující pasáži jsou tak pre-
zentovány sondy v okolí města Stuttgart v Německu (lokalita Baden –Württemberg).

Děti v mateřské škole:

V ČSR navštěvovaly mateřské školy i děti romské, ovšem v Německu byla situ-
ace komplikovanější, protože zde přicházelo mnoho pracovníků ze zahraničí za prací 
(a později i jejich rodin) a přirozeně zde postupně vyvstala otázka umístění jejich dětí 
do předškolních zařízení. Setkáváme se tedy s poměrně zajímavým jevem, kdy se učitel-
ky v mateřských školách musely postarat o děti, které často nemluvily jazykem, kterým 
se ve škole komunikovalo, měly jiné hygienické návyky či kulturní zvyky. 

Od poválečného období v ČSR plnily mateřské školy úlohu výchovného pra-
coviště a zároveň se soustředily i na činnost sociální. Ta se koncentrovala především 
na romské obyvatelstvo.17 Dle směrnice ministerstva školství vydané v šedesátých le-
tech 20. století se měly budovat mateřské školy, popř. třídy pro romské děti, a pokud 
nebylo možné tato zařízení či aspoň třídy vybudovat, bylo nutné začlenit děti do „nor-
málních tříd“. 18       

16 Proběhly tak diskuze, konference např. na uvedená témata: „Fremde Religionen – fremde 
Kinder?“, „Die Welt der Religionen im Kindergarten“ nebo „Muslimische Kinder im Kindergar-
ten“. WAGNER, Petra: Handbuch Kinderwelten. Vielfalt als Chance – Grundlagen einer vorurteilsbewu-
ssten Bildung und Erziehung. Freiburg im Breisgau 2008, s. 15-18; WAGNER, Petra: Sozial selektive 
Heterogenität und Unverbindlichkeit. Freiburg im Breisgau 2013, s. 47-48; NAUWERCK, Patricia: 
Zweisprachigkeit im Kindergarten: Konzepte und Bedingungen für das Gelingen. Freiburg im Breisgau 2011, 
s. 74; Bildung in Deutschland. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Bildung und Migration. 
Bielefeld 2006, s. 36.

17 Před druhou světovou válkou se celkový počet romských obyvatel pohyboval okolo 6000 osob 
(toto číslo je však velmi nepřesné – více PAVELČÍKOVÁ). Za nacistické okupace se malá část 
českých Romů zachránila díky pomoci rodin ze Slovenska nebo přátel, avšak většina se stala 
obětí holokaustu, ať už v českých pracovních táborech či v koncentračním táboře v Osvětimi. 
V poválečném období lze pozorovat první vlny rozsáhlejších romských migrací (mj. z Rumun-
ska, Maďarska) a ty se týkaly předně přesunů do příhraničních oblastí, případně do dalších regi-
onů, které opouštělo německé obyvatelstvo. V následujících měsících se k nim přidaly početné 
skupiny usedlých slovenských romských rodin, které hledaly v českých zemích pracovní příle-
žitosti. PAVELČÍKOVÁ, Nina: Romové v českých zemích v letech 1945-1989. Praha 2004, s. 19-23; 
DUNOVSKÝ, Jiří: Cikánská otázka a předškolní zařízení. In: Predškolská výchova: pedagogický 
časopis pre učiteľky materských škôl, roč. XXV (1970/71), č. 7, s. 169-170.

18 OPRAVILOVÁ, Eva - GEBHARTOVÁ, Vladimíra: Rok v mateřské škole. Praha 2003, s. 31; ŠME-
LOVÁ, Eva: Mateřská škola: Teorie a praxe I. Olomouc 2004, s. 61. Více na příkladu Moravské 
Ostravy viz KYSELÁ, Hana: Předškolní výchova (jesle a mateřské školství) v Moravské Ostravě v letech 
1945-1989. Ostrava 2014, diplomová práce.
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V tehdejší SRN lze dokumentovat odlišný vývoj. Hlavní roli zde hrála silná eko-
nomika, která prakticky určovala další směr vývoje.19 V polovině padesátých let žilo 
ve Spolkové republice Německo řádově půl milionu cizinců. Od roku 1955 uzavře-
la SRN dohody o náboru pracovních sil nejprve s Itálií, poté Španělskem a Řeckem 
(1960), Portugalskem (1964) a s Jugoslávií (1968). V šedesátých letech pak rovněž s Ma-
rokem a Tuniskem.20  Příliv tureckých gastarbeiterů do bývalého západního Německa 
odstartovala smlouva mezi Bonnem a Ankarou ze dne 30. října roku 1961, podepsa-

19 Bezprostředně po druhé světové válce se Evropa obecně potýkala s úbytkem obyvatelstva 
způsobeným válečnými boji a mohutnými přesuny. Toto období bylo charakteristická otevře-
nost evropského kontinentu k imigraci, neboť zde byl pociťován nedostatek pracovních sil 
při rekonstrukci západoevropské ekonomiky. Mezinárodní pracovní migrace, směřující do prů-
myslově vyspělých států střední, západní a severní Evropy, charakterizovaly od padesátých let 
20. století převážně vnitroevropské pohyby obyvatelstva. Hlavní výchozí oblasti se nacházely 
ve Středomoří (Portugalsko, Španělsko, Itálie, Jugoslávie, Řecko a Turecko). NUSCHELER, 
Franz: Internationale Migration. Flucht und Asyl. 2. Auflage. Wiesbaden 2004, s. 33; OLTMER, Jo-
chen: Zuwanderung und Integration in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. In: LUFT, Stefan: Staat 
und Migration. Zur Steuerbarkeit von Zuwanderung und Integration. Frankfurt/Main 2009, s. 
151; OCÁSKOVÁ, Kateřina: Evropská migrace a multikulturní společnost. Brno 2006, diplomová 
práce, s. 32 a 34; PEŠEK, Jiří: Útěk, vyhnání, odsun I. Mezinárodní rámec odsunu Sudetských Němců. In: 
Rozumět dějinám. Dostupné z http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/Odsun1.htm, citováno 
1. 8. 2014; DOHNALOVÁ, Eva: Úvod do sociální práce s migranty. Problematika migrace a integrace 
v ES/EU a v České republice. Olomouc 2012, s. 23 a 24. 

    Dostupné z https://is.jabok.cz/el/JA10/zima2012/S5151/um/Socialni_prace_ED.pdf, cito-
váno 1. 8. 2014; HEŘMANOVÁ, Eva - FARYADOVÁ, Kateřina: Efektivnost integrace muslim-
ských minorit v zemích EU (se zaměřením na situaci v Česku). In: Současná Evropa, 1/2012. Fakulta 
mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze. Dostupné z http://www.vse.cz/se/
cislo.php?cislo=1&rocnik=2012, citováno dne 1. 8. 2014, s. 112.

20 V uvedeném období lze celkově i v Evropě pozorovat velký příliv přistěhovalců, u nichž se 
nekladl výraznější důraz na jejich zapojení do společnosti – předpokládalo se totiž, že jde pouze 
o dočasné pracovníky, kteří se, až jich dále nebude potřeba, vrátí zpět do své vlasti. Práce však 
nabyla dlouhodobějšího charakteru, imigranti si také postupem času zvykli na určitou životní 
úroveň a postupně přestali uvažovat o návratu do své vlasti. Zároveň si přivykli i na situaci, že 
žili vedle majoritní společnosti, do níž nebyli zapojováni, a tak po tomto začlenění ani mnoho 
netoužili. Tito pracovníci byli bráni jako levná a méně kvalifikovaná pracovní síla, pracovali 
v špatných pracovních podmínkách a za svou práci byli placeni méně, než bylo obvyklé. LUFT, 
Stefan: Staat und Migration. Zur Steuerbarkeit von Zuwanderung und Integration. Frankfurt/Main 2009, 
s. 19; WEBER, R.: 60 Jahre Einwanderungsland Baden-Württemberg. In: Archivnachrichten. Lande-
sarchiv Baden-Württemberg. Nr. 44, März 2012, s. 4; HEŘMANOVÁ, Eva - FARYADOVÁ, 
Kateřina: Efektivnost integrace muslimských minorit v zemích EU (se zaměřením na situaci v Česku). In: 
Současná Evropa 1/2012. Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze. 

     Dostupné z http://www.vse.cz/se/cislo.php?cislo=1&rocnik=2012, citováno dne 1. 8. 2014, 
s. 112; MEIER-BRAUN, Karl-Heinz: Einleitung: Deutschland Einwanderungsland. In: MEI-
ER-BRAUN, Karl-Heinz - WEBER, Reinhold (Hrsg.): Deutschland Einwanderungsland. 
Begriffe – Fakten – Kontroversen. Stuttgart 2013, s. 17; OLTMER, Jochen: Zuwanderung und 
Integration in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. In: LUFT, Stefan: Staat und Migration. Zur 
Steuerbarkeit von Zuwanderung und Integration. Frankfurt/Main 2009, s. 151 a 157; LUFT, 
Stefan: Staat und Migration. Zur Steuerbarkeit von Zuwanderung und Integration. Frankfurt/Main 2009, 
s. 35 a 41; OCÁSKOVÁ, Kateřina: Evropská migrace a multikulturní společnost. Brno 2006, diplo-
mová práce, s. 40.
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ná v Bad Godesbergu.21 Turečtí příslušníci pak tvořili nejsilnější národnostní skupinu 
ze skupiny států tzv. cíleného náboru.

Archivní dokumentace nacházející se v stuttgartském archivu uvádí, že v letech 
1963 až 1972 se počet zaměstnaných cizinců v zemi zvýšil o 252,4% a v samotné loka-
litě Baden-Württemberg dokonce na 263,8%, což dokládá i následující tabulka.

Záznamy okresního úřadu práce  
o počtu zaměstnaných cizinců z let:* 1963 1968 1972

Stuttgart 43 997 63 657 115 971
Göppingen 20 789 29 661 49 092
Ludwigsburg 16 561 25 424 45 916
Karlsruhe 10 355 15 532 34 604
Mannheim 12 234 16 650 33 918
Baden-Württemberg 209 463 301 890 575 786

 �Tab. 1. Záznamy okresního úřadu práce o počtu zaměstnaných cizinců z let 1963-1972, lokalita 
Baden-Württemberg v Německu.

* Dle státní příslušnosti se v lokalitě Baden-Württemberg nacházelo 47% italských pří-
slušníků, 43,1% Jugoslávců, 45% Turků, 62,4% Řeků či 51,5% Španělů. Hauptstaatsarchiv Stutt-
gart EA8/203, kart. č. 495. Uvedené záznamy však nemusejí plně odrážet obraz reality, protože 
se zde mohli také nacházet pracovníci, kteří zde pracovali tzv. načerno, bez povolení k pobytu.

V roce 1974 vzrostl počet tureckých příslušníků na více než milion a pracov-
ní uplatnění nacházeli především v klíčových oborech průmyslové výroby.22 Ovšem 
příchod ropné krize v roce 1973 předznamenal konec období ekonomické prosperity 
v Evropě a stal se počátkem restriktivních opatření řady evropských států vůči imi-
grantům. Téhož roku ukončila SRN nábor pracovních sil.23 Mohlo by se zdát, že se tím 

21 V září roku 1961 byla v Kolíně nad Rýnem do řad zaměstnanců přijata první skupina tureckých 
příslušníků. LUFT, Stefan: Staat und Migration. Zur Steuerbarkeit von Zuwanderung und Integration. 
Frankfurt/Main 2009, s. 90; THELEN, Sibylle: Migranten aus der Türkei. In: MEIER-BRAUN, 
Karl-Heinz - WEBER, Reinhold (Hrsg.): Deutschland Einwanderungsland. Begriffe – Fakten – 
Kontroversen. Stuttgart 2013, s. 64.

22 Pracovní uplatnění nacházeli především v ocelářském či automobilovém průmyslu. THELEN, 
Sibylle: Migranten aus der Türkei. In: MEIER-BRAUN, Karl-Heinz - WEBER, Reinhold (Hrsg.): 
Deutschland Einwanderungsland. Begriffe – Fakten – Kontroversen. Stuttgart 2013, s. 66; 
OCÁSKOVÁ, Kateřina: Evropská migrace a multikulturní společnost. Brno 2006, diplomová práce, 
s. 40.

23 BARINGHORST, Sigrid - HUNGER, Uwe - SCHÖNWÄLDER, Karen (Hrsg.): Politische Steue-
rung von Integrationsprozessen. Intentionen und Wirkungen. Wiesbaden 2006, s. 18; OLTMER, Jochen: 
Zuwanderung und Integration in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. In: LUFT, Stefan: Staat und 
Migration. Zur Steuerbarkeit von Zuwanderung und Integration. Frankfurt/Main 2009, s. 157; 
THELEN, Sibylle: Migranten aus der Türkei. In: MEIER-BRAUN, Karl-Heinz - WEBER, Rein-
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nárůst počtu cizinců zastavil, avšak počty imigrantů nadále rostly kvůli tzv. sociálnímu 
principu slučování rodin na základě úspěšných žádostí o azyl. Krize však migranty 
k návratu domů nemotivovala, neboť tam se často projevila v ještě větším měřítku.24

Problematiku rodin tzv. gastarbeiterů lze považovat za velmi rozsáhlou, a proto 
bych se nyní ráda zaměřila na úzkou skupinu, a to děti těchto pracovníků a na jejich 
pohled na celou situaci, vzpomínky na dětství a období v mateřské škole. V archivních 
materiálech z roku 1972 se uvádí, že v zemi žije přibližně 850 00025 dětí cizineckých 
pracovníků a téměř 100 000 těchto dětí ve věku 4-6 let navštěvovalo mateřskou školu 
či zažilo vzdělávání mimo jejich domov.26  V pozdějších letech počet umístěných dětí 
cizinců v mateřských školách narůstal.

Lze říci, že typickým příkladem je rodina Sinana S.27 Už jeho dědeček přišel 
z Turecka do Německa za vidinou dobře placené práce. Jeho syn se pak také rozhodl 
v Německu zůstat a přivést si sem i svou manželku. Společně žili v domě, kde bydlela 
jak rodina otce, tak jeho sourozenců. Sinan se ke svým prvním vzpomínkám na dětství 
vyjádřil takto:28 „Od malička jsme s mými dvěma sestrami vyrůstali v turecké komunitě. Doma 
se mluvilo turecky, když jsme si hráli s ostatními dětmi venku, mluvili jsme turecky. O to pak bylo 
větší překvapení, když jsem přišel poprvé do školky. To byl pro mě naprostý šok. Děti, které tam 
byly, vypadaly jinak, než ty turecké, co jsem doposud znal … A samozřejmě ten jazyk. Vůbec 

hold (Hrsg.): Deutschland Einwanderungsland. Begriffe – Fakten – Kontroversen. Stuttgart 
2013, s. 66; LUFT, Stefan: Staat und Migration. Zur Steuerbarkeit von Zuwanderung und Integration. 
Frankfurt/Main 2009, s. 50-52; OCÁSKOVÁ, Kateřina: Evropská migrace a multikulturní společnost. 
Brno 2006, diplomová práce, s. 40.

24 NUSCHELER, Franz: Internationale Migration. Flucht und Asyl. 2. Auflage. Wiesbaden 2004, s. 34; 
LUFT, Stefan: Staat und Migration. Zur Steuerbarkeit von Zuwanderung und Integration. Frankfurt/Main 
2009, s. 79; DOHNALOVÁ, Eva: Úvod do sociální práce a migranty. Problematika migrace 
a integrace v ES/EU a v České republice. Olomouc 2012, s. 23-24. 

      Dostupné z https://is.jabok.cz/el/JA10/zima2012/S5151/um/Socialni_prace_ED.pdf, citová-
no dne 1. 8. 2014; HEŘMANOVÁ, Eva - FARYADOVÁ, Kateřina: Efektivnost integrace muslim-
ských minorit v zemích EU (se zaměřením na situaci v Česku). In: Současná Evropa 1/2012. Fakulta 
mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze. Dostupné z http://www.vse.cz/se/
cislo.php?cislo=1&rocnik=2012, citováno dne 1. 8. 2014, s. 112.

25 Uvedené číslo je v archivních dokumentech označeno jakožto hrubý odhad. Hauptstaatsarchiv 
Stuttgart EA8/203, kart. č. 495.

26 Hauptstaatsarchiv Stuttgart, EA8/203, kart. č. 495.
27 Sinan S., narozen roku 1987 ve městě Goppingen v Německu. Pochází z turecké rodiny. Rozho-

vory s autorkou uskutečněny v květnu roku 2014.
28 Rozhovory s pamětníky pomocí metody tzv. oral history. Ta je v dnešní době považována za vý-

znamnou součást zkoumání problematiky současných dějin. Orální historii můžeme charakteri-
zovat jako metodu, díky níž se badatel v řadě humanitních, společenskovědních oborů dobírá no-
vých informací a poznatků na základě ústního, různě fixovaného sdělení osob, jež byly účastníky 
či svědky určité události či procesu, který badatel zkoumá. V oblasti soudobých dějin je zkoumán 
historický proces (historické události), jehož aktéři, účastníci a svědkové dosud žijí a mohou se 
k němu vyjadřovat na základě svých zkušeností a prožitků (uchovaných v paměti). V rámci his-
torie soudobých dějin však nepředstavuje orální historie zvláštní obor či odvětví, jedná se pouze 
o výzkumnou metodu, již lze uplatnit, zkoumá-li historik konkrétně vymezený aspekt dějin, jež 
má dosud žijící účastníky a svědky. Metoda výzkumu je charakterizována jako postup kvanti-
tativního výzkumu, který zohledňuje tzv. malé dějiny a rozměr „každodennosti“ v historickém 
procesu. VANĚK, Miroslav a kol.: Orální historie – metodické a „technické“ postupy. Olomouc 2003.
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jsem jim nerozuměl. A zrovna tak učitelkám. Vzpomínám si, že ze začátku jsem se snažil pochytit 
každé slůvko, co jsem slyšel, a spojit si ho s něčím, čemu jsem rozuměl. Například, když mi učitelka 
řekla, že něco nesmím, vztyčila ukazováček, a tak jsem pochopil, že mi nejspíše chce říct něco jako 
‚ne ne‘. Anebo třeba když jsme se prali s klukama a oni na mě něco zakřičeli, tak jsem to po nich 
pak opakoval ... Na druhou stranu však nechci říct, že by mi ve školce nebylo dobře. Hráli jsme tam 
hodně hry a to mě moc bavilo.“ Na období v mateřské škole vzpomíná i Yavuz29: „Mnoho 
si toho z tak brzkého období nepamatuji, ale určité střípky vzpomínek mi utkvěly v paměti. Třeba 
když jsme měli ve školce svačinu a paní učitelka mi přinesla preclík a začala mi ho mazat máslem. 
Preclíky mám moc rád, ale rozhodně ne s máslem. Jenže já německy neuměl, a proto jsem nevěděl, jak 
jí to mám říct, že ho nechci s máslem. Takže jsem se díval, jak jej připravuje k jídlu a pak 
jsem ho musel sníst i s tím máslem. Ale je možné, že v tom hrála roli i má nesmělost, že jsem 
se nesnažil si prosadit svou.“ Oba respondenti se zároveň shodli na tom, že třeba karne-
val (maškarní) ve školce pro ně byl nový a nevšední zážitek. Yavuz se k tomu vyjádřil 
následovně: „Na období karnevalu si vzpomínám moc dobře, protože jsem ho do té doby neznal. 
Děti se ve školce předháněly, kdo bude mít jaký kostým, a já pak utíkal domů za maminkou, 
aby mi taky nějaký připravila.“ I Sinan si na podobnou chvíli dobře pamatuje: „Doma jsem 
o tom řekl mamince a ta dlouho přemýšlela, co bych si na sebe mohl vzít. Nakonec jsem si na sebe vzal 
kostým prince.“ Zároveň si ani jeden z nich nevzpomíná, že by se k nim učitelky chovaly 
jinak než k ostatním dětem, popřípadě že by v mateřské škole navštěvovali odlišné třídy 
pro děti cizinců.

Jakmile dětem skončila docházka do mateřské školy, přišel čas na zahájení jejich 
další životní etapy vstupu do školy. Děti, jež navštěvovaly školku, měly čas se sezná-
mit se školním vzdělávacím systémem prostřednictvím aktivit ve třídách či německým 
jazykem. To se však netýkalo všech dětí. Například Zoran30 vzpomíná: „Do školky jsem 
nechodil. Ovšem jak jsem přišel do školy, to byla ale pořádná změna. Všechno bylo z ničeho nic tak 
těžké. Tolik nových věcí a do toho němčina. Vůbec jsem tam nikomu nerozuměl a ten první půl rok 
mi dal opravdu hodně zabrat. Nevzpomínám na to rád, nebylo to jednoduché období.“ Podobný 
zážitek popisuje i Eduard.31 Jeho rodina se na počátku devadesátých let přestěhovala 
z Kyrgyzstánu do Německa a on zde zahájil školní docházku. Na toto období vzpomí-
ná takto: „S německým jazykem jsem předtím nebyl vůbec v kontaktu, takže když jsem 
byl ve škole, seděl jsem ve školní lavici, nikomu jsem nic nerozuměl, a tak jsem si pořád s něčím hrál, 
protože jsem se tam prostě nudil. Co jsem tam měl taky dělat, že jo. No a učitelé si o mě pak mysleli, 
že pravděpodobně nejsem dost inteligentní, a proto mým rodičům doporučili mě dát do školy pro děti se 
zvláštními potřebami. Maminka, vystudovaná učitelka, však s tímto doporučením nesouhlasila a já 
tak zůstal ve škole. Teď si zpětně říkám … děkuji za to, protože kdo ví, kde bych skončil 
a co by se mnou pak bylo, kdyby mí rodiče tenkrát poslechli ty „doporučující rady 
výchovných pracovníků“. Takto jsem tam mohl zůstat, jazyk jsem se postupně doučil a nyní jsem 
vystudovaný inženýr.“

Mateřské školství představuje prvopočáteční a základní mezník ve vzdělávání 
dětí. Jedná se také o významný předěl v tom smyslu, že děti se zde setkávají se svými 

29 Yavuz Ö., narozen roku 1988 ve městě Karlsruhe v Německu. Pochází z řecko-turecké rodiny. 
Rozhovory s autorkou uskutečněny v červnu 2014.

30 Zoran B., narozen roku 1991. Pochází z chorvatsko-turecké rodiny. Rozhovory s autorkou usku-
tečněny v červenci 2014.

31 Eduard L., narozen roku 1986. Rozhovory s autorkou uskutečněny v září 2014.
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vrstevníky, učí se poznávat a respektovat své okolí a zároveň se připravují na další vý-
znamnou etapu ve svém životě, na vstup do základní školy. Každá z uvedených zemí, 
ať už ČSR, NDR či SRN, se k tomuto tématu snažila přistupovat dle rámce svých mož-
ností. Rozdílné přístupy, ať už k formám vzdělávání či výstavbě nových předškolních 
zařízení, lze pozorovat mezi ČSR a SRN. Na jedné straně vliv komunistického smýš-
lení, prakticky totožná kultura socialistických zemí nejen v předškolních zařízeních či 
uzavřenost vůči světu, na straně druhé pak otevřenost hranic vůči tzv. gastarbeiterům 
a mnohonárodnostní setkání dětí v předškolních zařízeních. Obecněji lze konstatovat, 
že snaha o začlenění romských dětí či dětí tzv. gastarbeiterů probíhala v uvedených 
státech postupně a jednalo se o hojně diskutovanou problematiku. Díky metodě tzv. 
oral history se ve studii zároveň podařilo zdokumentovat svědectví tehdejších přímých 
účastníků předškolního vzdělávání v SRN. Ze vzpomínek narátorů je patrné, že jejich 
první chvíle v mateřské škole byly zpočátku naplněny pocity neznáma či nejistoty a po-
byt zde pro ně nebyl jednoduchý. Nicméně tato zkušenost jim zajisté pomohla ulehčit 
vstup na základní školu. Některé děti však takovou možnost neměly a s cizím (němec-
kým) jazykem a kulturou se poprvé setkaly až při zahájení školní docházky, což jim 
mnohdy způsobilo značné potíže a u některých to dokonce mohlo ovlivnit celé jejich 
další vzdělávání – jak je patrné ze vzpomínek Eduarda L. Další možný výzkum proble-
matiky předškolní péče by se mohl například zaměřit i na rozhovory s rodiči, na příběh 
jejich rodin či na vzpomínky na období dětství jejich potomků.

Summary

Notes on the topic of  the Czech and German nursery education development 
after 1945 (Considering the “gastarbeiter” children in BRD)

Soňa Medveďová

Each of  the stated countries, whether Czechoslovakia, East Germany or West Germany 
were trying to approach to the framework according to their capabilities. Different approaches 
either in education or in building new pre-schools can be observed in Czechoslovakia and BRD. 
On the one hand, the influence of  the communist mentality with approach that was virtually 
identical in all socialist countries and not only in pre-school and also with the isolation from the 
rest of  the world, on the other hand the opened borders towards the so called “Gastarbeiter” 
and multinational meetings of  children in pre-schools. Generally it can be stated that the effort 
to integrate Romany children or so called “Gastarbeiter” children, gradually took place in these 
countries and it was a much discussed topic. Thanks to the so called oral history we were able to 
document the testimony of  direct participants at the pre-school education in BRD, at that time.

Translated by Hana Baronová





 EDICE



232

Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 7/2014



Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 7/2014

233

KRONIKÁŘSKÉ ZÁPISY V NÁVŠTĚVNÍCH KNIHÁCH
OPAVSKÉHO MĚSTSKÉHO MUZEA1

Zdeněk Kravar

Abstract:
Already since the 16th century until the end of  the 70s of  the 19th century a wide range of  

chronicles informs us about Opava history. After that period there is a time gap until 1945, when 
Czech commemorative books were kept and since 1976 there were the chronicles of  Opava town. 
There are two volumes of  Commemorative books of  the municipal museum, which cover the years 
1897-1912 and 1912-1945. Altogether both volumes contain 113 records for the period of  1899-
1916.

Keywords: 
chronicles of  Opava town, town museum, Moritz Hartel, Erwin Gerber, editions of  sources

Ve svém příspěvku na „Konferenci k dějinám města: Opava – město 
na hranici“, konané v Opavě 15. dubna 2014, jsem posluchače seznámil 
s obsahem kronikářských záznamů, které se nacházejí ve dvou svazcích 

návštěvní knihy opavského městského muzea. Své vystoupení jsem zakončil příslibem, 
že český překlad a edici tohoto zajímavého souboru v nejbližší době uveřejním tiskem. 
Činím tak právě na následujících stránkách.

Ve fondu Archiv města Opavy, se nacházejí dva svazky Pamětní knihy městské-
ho muzea, které zahrnují roky 1897–1912 a 1912–1945.2 Na levé straně otevřené knihy 
nacházíme krátké soudobé zprávy, jejichž autory byli kustodi opavského městského 
muzea, Moritz Hartel3 a jeho nástupce Erwin Gerber.4

1 Edice vznikla v rámci plnění vědecko-výzkumných aktivit projektu OP VK 2.3 „Historizace 
střední Evropy“ (CZ.1.07/2.3.00/20.0031), jehož nositelem je Slezská univerzita v Opavě.

2 Státní okresní archiv Opava, fond Archiv města Opava, inv. č. 486, sign. I Ba 8 a inv. č. 487, sign. 
III Ba 3. Blíže o prvním svazku ŠOPÁK, Pavel: Paměť Slezska (Památky a paměťové instituce českého 
Slezska v 16. až 19. století). Opava 2011, s. 308.

3 Moritz Hartel (1859–1905), blíže viz heslo v Biografickém slovníku Slezska a severní Moravy 
(BSSSM) 6, s. 44. Podrobněji rovněž ŠEFČÍK, Erich: Osobnosti opavských muzeí do druhé světové 
války. Časopis Slezského muzea – série B (ČSM–B) 38, 1989, s. 172–173.

4 Erwin Gerber (1854–1918), BSSSM 4, s. 38–39, ŠEFČÍK, Osobnosti, c. d., s. 171.
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OPAVSKÉHO MĚSTSKÉHO MUZEA

Opavské městské muzeum vzniklo v zemském hlavním městě jako čtvrté mu-
zeum v pořadí v samém závěru 19. století.5  Jeho stanovy schválila městská rada 11. 
listopadu 1896 a 19. září následujícího roku bylo muzeum slavnostně otevřeno. Infor-
muje o tom pamětní zápis na začátku prvního svazku návštěvní knihy muzea. Lze se 
zde dočíst, kdo všechno se slavnosti zúčastnil: zástupce starosty Krommer, viceprezi-
dent obchodní a živnostenské komory Lemach, ředitel německého gymnázia Schreiner, 
zemský konzervátor Kürschner, ředitel uměleckoprůmyslového muzea Braun, kustod 
Gymnazijního muzea Hadina. Podobný zápis byl pořízen při slavnosti k 15. výročí 
existence muzea.

Oba svazky obsahují dohromady 113 záznamů za období 17 let. V prvním svaz-
ku je zapsáno 83 zápisů od roku 1899 do července 1912, ve svazku následujícím pak 30 
záznamů od října 1912 do listopadu 1916. Po ukončení zápisů analistického rázu v roce 
1916 byla kniha nadále používána ke svému účelu až do roku 1945.6 

Představená „kronika“ vlastně žádnou kronikou města Opavy za léta 1899 až 
1916 není. Jedná se o zápisy řazené za sebou zjevně bez dopředu promyšleného systé-
mu, což podtrhují i dva pisatelé, kteří se v určitém časovém úseku dokonce prolínali. 
Není to ani kronika muzea, i když se k městskému muzeu zápisy velmi často vztahují 
a na muzejní předměty (asi většinou fotografie) odkazují i uvedená inventární čísla. Přes 
své nedostatky je to zajímavý dílčí pramen k dějinám Opavy a částečně i Rakouského 
Slezska v době před první světovou válkou a v prvních válečných letech. 

Ediční poznámka:
Předložený text byl přeložen z německého originálu, přičemž byly v případě 

šlechtických osobních jmen použity jejich české ekvivalenty, zatímco u jmen osobních 
ponechány jejich originální verze. Záznamy jsou průběžně číslovány podle toho, jak 
byly umístěny na jednotlivé stránky, ale byl každý svazek takto očíslován zvlášť. Pokud 
se v některých případech na těchto stránkách objevily i podpisy návštěvníků muzea, 
byly tyto části vynechány a nezařazeny do edice. Pamětní listy z roku 1897 a 1912 ne-
byly do edice rovněž zahrnuty, avšak nacházejí se v obrazové příloze. V textu byly po-
nechány i odkazy na exponáty muzea, resp. jejich přírůstková čísla. Poznámkový aparát 
má především doplňkovou informační funkci, proto jsou např. odkazy k jednotlivým 
osobám ve většině případů omezeny na Biografický slovník Slezska a severní Moravy, 
kde zájemce nalezne podrobnější informace i odkazy. U osob nadregionálního význa-
mu jsou v poznámce pouze základní biografické údaje, případně doplnění informací 
vztahujících se k dané události.

5 Blíže k vývoji muzeí v Opavě ŠEFČÍK, Erich: Přehled vývoje opavských muzeí v letech 1814–1938. 
ČSM–B 33, 1984, s. 1–44.

6 Podrobněji KRAVAR, Zdeněk: Opava na počátku 20. století ve světle záznamů „kroniky“ městského 
muzea. V tisku.
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První svazek

01

Otevření městského muzea 19. září 1897.7

02

Dne 11. července 1899 byl slavnostně vysvěcen nově postavený evangelic-
ký kostel (na rohu Školského okruhu a Alžbětiny ulice). Kostel byl postaven 
opavským stavitelem Juliem Lundwallem.8 

Dne 4. září 1899 zemřel pan Edmund Runk,9 majitel domu a obecní radní 
města Opavy.

Dne 8. října 1899 byla slavnostně otevřena purkmistrem Dr. Emilem 
Rochowanským „Jahnova tělocvična“, vybudovaná společně městskou obcí 
a opavským Turnvereinem. Stavbu provedl stavitel Alois Geldner.10

03

Dne 30. prosince 1899 byla vydražena a odprodána za nejvyšší nabídku 
ve výši 1301 zl. tzv. Boulovská kasárna.11 Vydražitelem je statkář Wlaschanek 
z Kylešovic.

04

Od 1. ledna 1900 vešla v platnost namísto rakouské měny měna korunová. 
Byly vydávány nové poštovní známky a poštovní ceniny.

05

Jeho c. k. apoštolský Majestát ráčil svým nejvyšším rozhodnutím dne 6. 
ledna 1900 co nejmilostivěji schválit sankci, předloženou a navrženou zem-
ským sněmem Vévodství slezského jako zákon, kterým se pro území zem-
ského hlavního města Opava a obec Kateřinky zavádí povinnost porážení 
na jatkách a jednotně se řídí zacházení s masem.

06

Dne 12. června 1900 začala výměna hodinového stroje a ciferníku na je-
zuitském kostele a hodiny jakož i ciferník byly přeneseny ze štítu, směřujícího 

7 Viz obr. 1.
8 Julius Lundwall (1844–1930), jeden z nejvýznamnějších opavských stavitelů. BSSSM 8, s. 73.
9 ZAO, Sbírka matrik, sign. Op II 41, fol. 7. Edmund Runk zemřel v 56 letech na následky infarktu, 

byl synem obchodníka s kůžemi, bydlel na Těšínské č. 7.
10 Alois Geldner (1860–1923), architekt a stavitel, v Opavě provozoval vlastní firmu od roku 1892. 

BSSSM nová řada 1 (13), s. 34–35.
11 Tzv. Boulovská kasárna se nacházela v blízkosti náměstí Františka Josefa. BUHL, Paul: Troppau 

von A bis Z. Ein Stadtlexikon. München 1973, s. 55.
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k Dolnímu náměstí, k uložení do městského muzea. Nové hodiny instaloval 
hodinář Alois Jaschek z Krnova.

(inv. č. 1318; 1779)

Dne 25. června 1900 byla slavnostně za přítomnosti úřadů otevřena nová 
městská jatka na Těšínské ulici a tamtéž provedli dne 27. června řezničtí mistři 
Neumann a Lamich první porážku koní.

(inv. č. 1284) 

Hartel

07

Dne 18. srpna 1900 proběhly oslavy 70. narozenin Jeho Majestátu císaře 
Františka Josefa I. 

(inv. č. 1242)

08

V srpnu roku 1900 byly sejmuty hodiny na městské věži za účelem údržby, 
číselník nově natřen a číslice nově pozlaceny. Práci provedl zdejší malířský 
mistr Robert Wolf. Údržbu hodinového stroje a hlásiče požárů, jakož i zho-
tovení nových ručiček s ohnivzdorným nátěrem z mědi provedl hodinářský 
mistr Alois Jaschek z Krnova a hodiny byly 31. října opět uvedeny do chodu. 

Na vnitřní stranu hodinové ručičky byl vyryt následující nápis:

„Hodiny byly zhotoveny v roce 1616. Hodinový stroj byl opraven a ručič-
ky vyrobeny nové v roce 1900 za úřadování purkmistra Dr. Emila Rochowan-
ského hodinářským mistrem Aloisem Jaschkem z Krnova“.

Náklady na zhotovení hodin, ručiček a ciferníku činily nových 2 700 korun.

(inv. č. 1311)

V sobotu 1. prosince byla uvedena do provozu nově postavená slezská 
nemocnice na Olomoucké ulici a Heiderichova nemocnice na Ostrožné uza-
vřena.12

(inv. č. 1383 ff)

V kapli patřící k Heiderichově nemocnici (bývalý františkánský kostel) se 
nacházel do roku 1797 zvonek umíráček používaný pro vyzvánění pro celé 
město, váží 28 liber.

(inv. č. 1593)

12 URBÁNEK, Jindřich: Z historie opavských nemocnic (Se zvláštním zřetelem k zemské nemocnici a jejímu 
popřevratovému vývoji do konce 1930). Věstník Matice opavské 36, 1931, s. 129–147.
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09

V pondělí 3. prosince 1900 se konalo slavnostní vysvěcení a otevření nově 
postavené dětské opatrovny na rohu Lichtenštejnské ulice13 a Zámeckého okruhu.

Vysvěcení provedl provinciál řádu minoritů páter Gregor Wessely, načež 
purkmistr Dr. Emil Rochowanski ústav předal „Ženskému dobročinnému 
spolku pro Opavu“.

Ústav byl postaven stavitelem Wilhelmem Schilderem v roce 1898 jako 
„Jubilejní stavba“.

10

Oslava sto let od narození divadelní herečky Therese Krones v Bruntále 
1901.14

(inv. č. 1769)

11

Nově položená střecha na kostele sv. Jiří v Opavě 1901.

(inv. č. 4102).

12

Koncem srpna 1901: 49. výročí dobrovolného hasičstva v Opavě (1861-1901). 

(inv. č. 4090)15

13

V létě roku 1901 byla kupole na hlavní věži kostela sv. Jiří na Dolním 
náměstí pro svůj všeobecně chatrný stav stržena a postavena kupole nová. 
Nová střecha věže nebyla již pokryta břidlicí, ale měděným plechem. Střecha 
věže byla zhotovena ve stejné podobě jako střecha stržená. Nová kupole byla 
nasazena bez jakýchkoli slavnostních okázalostí. Stavební práce provedla fir-
ma zdejšího stavitele Aloise Geldnera. Z listin, které byly ve stržené kupoli 
nalezeny, byly pro městské muzeum zhotoveny opisy.

Hartel 

14

Dne 23. září 1901 byla otevřena za přítomnosti úřadů Jubilejní škola císaře 
Františka Josefa I. na Rossyho16 ulici, kterou nechala postavit městská obec.

13 Dnes Komenského ulice.
14 Therese Krones (1801–1830), slavná vídeňská herečka. BSSSM 7, s. 61–62.
15 Škrtnuto, zápis se měl týkat až následujícího roku.
16 Od roku 1945 Mírová ulice.
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15

Dne 2. června roku 1902 začala demolice staré „Hlásky“.17

Na svatodušní svátky roku 1902: návštěva vídeňského Schubertova svazu 
v Opavě.

(inv. č. 4091)

16

V srpnu 1902 byla zahájena stavba nové městské spořitelny.

17

Dne 31. srpna 1902 v půl páté odpoledne podlehl infarktu zapisovatel mu-
zejního výboru, pan Ernst Baumann,18 redaktor Troppauer Zeitung a držitel 
Zlatého kříže za zásluhy.

Pokoj jeho duši!

Ve dnech 30. a 31. srpna 1902 se v Opavě konaly oslavy 40. letého výro-
čí založení Opavského sboru dobrovolných hasičů, které měly za příznivého 
počasí velmi hezký průběh.

(1861–1901)

(inv. č. 4090).19

18

Dne 11. července 1903: obrovská povodeň v Opavě.

(inv. č. 2864-70); (inv. č. 3041)

19

Dne 20. července 1903, smrt papeže Lva XIII.20 (inv. č. 4070)

V letech 1902-3 byla až na věž znovu postavena Hláska podle plánů vídeň-
ského architekta Srnetze, a to opavskou stavební firmou Kern a Blum.

17 ŠOPÁK, Pavel: Schmetterhaus/Hláska pohledem historie. In: Paměť místa – místo paměti. Almanach 
u příležitosti rekonstrukce opavské Hlásky v roce 2006. Opava 2006, s. 8–71.

18 ZAO, Sbírka matrik, ev. fara Opava, sign. ES II 7, fol. 80. Ernst Baumann zemřel ve věku 60 let 
na následky srdečního infarktu, pocházel z Lipska.

19 VÝTISK, Josef: Příspěvky k dějinám požární ochrany okresu Opava. Praha 1995, 197 s. Opavský sbor 
dobrovolných hasičů byl založen v roce 1862.

20 Papež Lev XIII. (1810–1903) byl v úřadu v letech 1878–1903, zasloužil se o reformu a moderni-
zaci římskokatolické církve.
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20

Dnes 29. srpna 1903 (neděle) je poslední návštěvní den městského muzea 
v historických prostorách, v městském domě na Rybím trhu č. 9 a 10 (starý 
cejchovní úřad).

Zítra odpoledne začne stěhování muzea do nových prostor ve III. podlaží 
nově postavené Hlásky.

Ing. Hartel, správce městského muzea

21

U příležitosti otevření městského muzea v nově postavené věži Hláska 
v Opavě dne 20. prosince 1903.21

22

V roce 1903 byl nově postaven špitál u sv. Kříže pána Pino z Friedentha-
lu22 na Otické ulici č. 30, v témže roce byl postaven rovněž měšťanský zaopa-
třovací dům na Otické č. 32.

23

Dne 9. února 1904 začátek rusko-japonské války.23

(inv. č. 4108)

24

V květnu 1905 – 25. výročí německého školského spolku. (inv. č. 3935)

Ve dnech 6. – 9. května 1905: vzpomínková oslava stého výročí úmrtí 
Friedricha Schillera.

(inv. č. 3936)

25

Dne 28. června 1905 otevření železniční dráhy Opava–Hradec.24

(inv. č. 3897, 4200)

21 Viz obr. 2.
22 Johann Anton Pino z Friedenthalu (1687–1769) založil špitál v roce 1762 na Rybím trhu, po pře-

nesení na dnešní třídu Spojenců bylo vybavení starého špitálu umístěno v městském muzeu. 
MÜLLER, Karel – ŽÁČEK, Rudolf: Opava. Historie – kultura – lidé. Opava 2006, s. 422; ŠOPÁK, 
Pavel – VOJTAL, Petr: 100 let Slezské nemocnice. Opava 200, s. 13.

23 Válka skončila 5. září 1905 vítězstvím Japonska.
24 SCHRÖTTER, Kurt: Alt Troppau: Die Eröffnung der Lokalbahn Troppau – Gräz. Troppauer Hei-

matchronik 1990, s. 150–151.
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26

Dne 8. října 1905 zemřel ve 46. roce svého života vrchní inženýr Moriz 
Hartel, první kustod městského muzea, který se o tuto instituci značnou mě-
rou zasloužil.25

Dne 14. října 1905 poctila městské muzeum svou návštěvou jeho Osvíce-
nost a Blahorodí arcivévoda Evžen26, velmistr Řádu německých rytířů, a to při 
příležitosti své návštěvy Opavy ve dnech 13. – 15. října.

27

Dne 14. prosince otevření elektrické městské dráhy (inv. č. 3959), elek-
trárna se nachází na Jaktařské ulici č. 53 (35), kde je také umístěno vedení 
podniku.

28

Od listopadu 1905 do února 1906 výstava rakouského domácího průmyslu 
a lidového umění v Rakouském muzeu umění a průmyslu ve Vídni. (inv. č. 4322)

29

Na Velikonoce (duben) 1906: zavedení elektrického osvětlení na městskou 
věž.

(inv. č. 4229)

30

První číslo časopisu Zeitschrift f. Geschichte und Kulturgeschichte österr. 
Schlesiens,27 vedeného Dr. Karlem Knaflitschem,28 bylo uzavřeno v měsíci 
červnu 1906.

(inv. č. 4037)

31

Dne 17. září byla zahájena školní docházka v nově postavené Schillerově 
škole na Lichtenštejnské ulici; žactvo se rekrutovalo především z dosavadní 
měšťanské školy na Ratibořském předměstí.

25 ZAO, Sbírka matrik, sign. Op I 46, fol. 692. Hartel zemřel na následky srdečního infarktu ve věku 
46 let, narozen 10. listopadu 1859 v Opavě.

26 Arcivévoda Evžen Rakousko-Těšínský (1863–1954), v letech 1894–1923 velmistr Řádu němec-
kých rytířů.

27 Časopis vycházel v letech 1906–1933 ve 20 ročnících. Poslední ročník byl připravován v době 
okupace, avšak vyšel až v roce 2006, kdy edici 21. ročníku připravili Karel Müller a Václav Pitu-
cha.

28 Karl Knaflitsch (1873–1916), profesor německého gymnázia v Opavě a od roku 1912 jeho ředi-
tel, padl na haličské frontě. BSSSM 7, s. 56.
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32

Zima 1906/07 byla neobyčejně tuhá a dlouhá, začala počátkem prosince 
a trvala do začátku března, avšak chladné počasí vydrželo ještě do konce dub-
na. Od sv. Fabiána a Šebestiána (20. leden) nastala řada mimořádně chladných 
dnů a nocí, kdy bylo ve městě naměřeno mezi -18 až -20 R a v polích až 
do -24 R.29

Dne 14. května 1907 se konaly první volby do Říšské rady podle všeobec-
ného a rovného volebního práva.

V Opavě – městě získal prof. Dr. Rudolf  Sommer (Všeněmecká strana) 
2013, Joh. Weiser (Soc.), krejčí z Kylešovic 1203 hlasů; celkový počet platných 
hlasů 4048, proto byla absolutní většina 2024 hlasů. Z toho důvodu došlo 
k doplňovacím volbám 23. května, v nichž Sommer získal 2452 hlasů, čímž 
byl zvolen poslancem říšské rady, zatímco Weiser se 1488 hlasy zůstal v men-
šině.30

33

Dne 14. července zahájení Královské střelby. Následkem silného deště 
v neděli 14. a v pondělí 15. července stoupla hladina řeky Opavy a na mnoha 
místech se řeka vylila z břehů; nábřeží Kasino se dalo sotva rozeznat, zahrada 
Kasino vypadala jako skutečné jezero; v úterý 16. brzy ráno byl následkem 
bouřky v horách stav vody nejvyšší; během dopoledne voda klesala, teplota 
v průběhu neděle vystoupala na 10 R.31

Od pondělka 15. července začala adaptace prostorů v pokojích druhého 
patra Hlásky pro městský archiv.32

34

V červenci nechal jakýsi Dorostik na náměstí svaté Trojice v parku posta-
vit skluzavku, avšak neměla příliš velký ohlas, proto musela být v listopadu 
téhož roku opět odstraněna.33

35

Dne 19. září 1907 proběhly oslavy desetiletí trvání městského muzea, 
Hláska byla ověnčena prapory.

29 Podle Réaumurovy stupnice, což odpovídá -22,5 až -25, respektive -30 stupňům Celsia.
30 MÜLLER, K. – ŽÁČEK, R.: Opava, s. 258. Profesor olomoucké obchodní akademie Rudolf  So-

mmer (1872–1919) byl poslancem říšské rady v letech 1905–1918 a také poslancem Moravského 
zemského sněmu v letech 1906–1918.

31 Což odpovídá teplotě 12,5 °C.
32 KRAVAR, Zdeněk: Opavský městský archiv a jeho archiváři. In: Městské archivy a městští archiváři. 

Brno 2010, s. 215–216.
33 Za poskytnutí pohlednice této skluzavky děkuji panu Františku Šenkovi.
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36

Dne 6. října 1907 slavila opavská městská vyšší reálka 50 let svého trvání: 
po slavnostní mši svaté se konala slavnost v Jahnově tělocvičně (dvorní rada 
Huemer). Téhož dne, ve tři hodiny odpoledne, byly zavěšeny pro nově posta-
venou věž kostela sv. Trojice v parku pořízené tři zvony, objednané ve Vídeň-
ském Novém Městě u zvonaře Petera Hilzera.34 

37

60. výročí vlády jeho majestátu císaře Františka Josefa I., 2. prosince 1848–
1908.

Dne 25. ledna 1908 proběhly oslavy 40 let trvání opavského bruslařské-
ho spolku (20.1.1868–25.1.1908); panoval velmi čilý cizinecký ruch, proběhla 
mezinárodní krasobruslařská soutěž.35

Dne 6. února 1908, večer v půl jedenácté, zemřel zasloužilý purkmistr 
zemského hlavního města Opavy, pan Dr. Emil Rochowanski, právník, příse-
dící zemského výboru, předseda c. k. okresní školské rady, člen c. k. zemské 
školní rady, držitel Pruského korunního řádu III. Třídy,36 předseda direktoria 
opavské spořitelny, člen vedení slezského realitního a úvěrového spolku, čest-
ný občas měst Odry a Bohumín. Tělo zesnulého bylo vystaveno v hale radni-
ce 9. února ve tři hodiny odpoledne, rekviem odslouženo 10. února v devět 
hodin ráno v kostele minoritů. Purkmistrem byl od roku 1892.37

38

Dne 13. února byl zvolen purkmistrem Opavy c. k. zemský soudní rada, 
obecní rada Walther Kudlich,38 26. března byl potvrzen a 31. března složil slib. 
Hudba na věži vyhrávala Wacht am Rhein a Bismarcklied.

34 Známá zvonařská rodina Hilzerů, Ignaz Hilzer byl dvorním zvonařem, jeho syn Peter Hilzer 
(1846–1907) převzal firmu po otcově smrti roku 1880. Po úmrtí Petera dílna zanikla, bylo v ní 
vyrobeno asi 6600 zvonů.

35 PELC, Martin: Struktury opavského sportu 1850–1938. Opava 2009, s. 40–49 (zde také další litera-
tura); TÝŽ: Mistrovství světa v krasobruslení v Opavě roku 1908. Vlastivědné listy Slezska a severní 
Moravy 34, 2008, č. 2, s. 16–18.

36 Pruský Řád koruny (Königlicher Kronenorden) založen roku 1861 jako všeobecný záslužný řád, 
měl 5 tříd.

37 Emil Rochowanski (1841–1908), purkmistrem v letech 1892–1908. Blíže GEBAUER, Josef  
a kol.: Purkmistři města Opavy. Opava 2001, s. 53–55; BSSSM 6, s. 104–105;  ZAO, Sbírka matrik, 
sign. Op II 41, fol. 268. Rochowanski zemřel na následky přechozeného a neléčeného nachlazení, 
které si přivodil během inspekční jízdy do Hradce nad Moravicí. 

38 Walther Kudlich (1857–1930), od roku 1898 poslanec slezského zemského sněmu, v letech 
1908–1919 purkmistr Opavy. BSSSM 8, s. 68–69; BSSSM nová řada 8 (20) supplementum, s. 62–
63; GEBAUER, J.: Purkmistři města Opavy, s. 56–58.
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V tomto roce (1908) začala regulace řeky Opavy; provedením byla pově-
řena firma Angelo Migliarini39 z Vídně (za 2 miliony korun); první výkop rýče 
proběhl 24. března.

39

Dne 9. května náhle zemřel pan Ferdinand Puchner,40 městský stavební 
rada v. v. a byl 11. května za účasti městských úředníků a dalších zaměstnanců, 
jakož i početných státních a zemských úředníků, obecních radních a ostatních 
truchlících pohřben na komunálním hřbitově.

40

Opavská jubilejní slavnost, účastníci (západní Slezané) dorazili v pondělí 
15. června v 5 hodin 50 minut na severní nádraží z Vídně a byli přijati staros-
tou Kudlichem. Kolem sedmé hodiny se vydal průvod (asi 200 osob, 20 koní 
a 2 vozy) ulicemi Jánskou a Hrnčířskou na Horní náměstí a směřoval dále 
před radnici, kde za přítomnosti pana zemského prezidenta hraběte Couden-
hove41 předvedl slezské lidové tance. Po koncertu kapely z Písečné hrála také 
opavská městská kapela.

41

Dne 8. srpna 1908 zemřel v Düsseldorfu opavský rodák, architekt Jos. M. 
Olbrich,42 žák uznávaného Otto Wagnera.43 Spolu s jinými stejně smýšlejícími 
následoval jeho příkladu a kráčeje v jeho stopách patřil k zakladatelům sece-
se. V roce 1899 byl povolán velkovévodou Ernstem Ludwigem von Hessen 
do Darmstadtu, kde zřídil a vedl celou uměleckou kolonii. V Opavě postavil 
na Ratibořské ulici dům pro svého bratra.

42

Dne 6. září 1908 se v Opavě konala slavnost spolku pro podporu cizinec-
kého ruchu. (Sál u Tří kohoutů).

39 Správně Angelo Migliarina (1844–1918), firma později přesídlila do Opavy (1912) a realizovala 
stavby zejména v Kateřinkách. BSSSM nová řada, 10 (22), s. 49.

40 ZAO, Sbírka matrik, sign. Op I 50, fol. 172. Ferdinand Puchner pocházel ze Vsetína, bydlel 
na Školském okruhu č. 17, zemřel ve věku 55 let na následky kornatění tepen.

41 Max Coudenhove (1865–1928) byl slezským zemským prezidentem od ledna 1908 do března 
1915. KRAVAR, Zdeněk: Slezský zemský prezident Max Coudenhove. Region Opavsko č. 24, 17. 6. 
2014, s. 6.

42 Architekt Josef  Maria Olbrich (1867–1908), významný reprezentant vídeňské secese. BSSSM 1, 
s. 78–79.

43 Otto Koloman Wagner (1841–1918), rakouský architekt a teoretik architektury, výrazná osobnost 
moderní evropské architektury.
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43

Dne 3. října 1908 v poledne dorazil do Opavy na několikahodinovou ná-
vštěvu arcivévoda Karel František Josef44 a byl přivítán na Severním nádraží 
zemským prezidentem hr. Coudenhove, starostou Kudlichem, Brig. Fiebi-
chem45 a ředitelem státních drah Ambergem. Odpoledne odjel do Krnova, 
aby zde v zastoupení císaře byl přítomen slavnostnímu odhalení jezdeckého 
obrazu Jeho Majestátu.

Dne 17. října zde zemřel po dlouhé těžké nemoci pan Dr. Julius Walter,46 
právník, ve věku 50 let; byl vášnivým příznivcem a podporovatelem německé-
ho školského spolku a turismu.

44

V Opavě bylo slavnostně připomenuto 60. výročí vlády císaře, město bylo 
ve dnech 2. a 3. prosince vyzdobeno prapory, od večera 2. prosince byly slav-
nostně osvětleny náměstí, ulice a uličky, v půl šesté zahrála vojenská kapela 
večerku. Po děkovné mši, která se konala 3. prosince v 10 hodin dopoled-
ne v proboštském kostele, se vydali vedoucí úřadů a představitelé korporací 
k zemskému prezidentovi hr. Coudenhove, aby vyjádřili svá blahopřání k 60. 
letému výročí vlády Jeho Majestátu. Odpoledne ve 2 hodiny se konal slavnost-
ní oběd, recepce. Kromě toho byly uspořádány ještě jiné slavnostní recepce, 
například u Golasowského47 pro úředníky zemské vlády a ve Slezském dvoře48 
pro finanční úředníky.

45

Dne 14. května49 se konala volba purkmistra, při níž byl dosavadní purk-
mistr, zemský vládní rada Walther Kudlich jednomyslně znovu zvolen a 23. 
července složil slib.50

44 Pozdější císař Karel I. (1887–1922).
45 Plukovník Viktor Fiebich, velitel 10. pěší brigády v Opavě. Vollständiges Adreß-, Geschäfts- und 

Personal-Handbuch der Landeshauptstadt Troppau 1905, s. 164.
46 Jeho úmrtní zápis se nenachází ani v jedné z obou opavských katolických farností, ani v matrice 

evangelického sboru.
47 Plzeňská pivnice Johanna Golasowského se nacházela na Ostrožné ulici č. 19. Adressbuch 1905, 

s. 287.
48 Známý opavský hotel, stával na dnešní Masarykově třídě v místech, kde se nachází budova kata-

strálního úřadu.
49 1909 – pozn. ZK.
50 Walther Kudlich (1857–1930) byl purkmistrem v letech 1908–1919. GEBAUER, J. a kol:  Purk-

mistři města Opavy, s. 56–58, BSSSM 8, s. 68–69.
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46

Požár divadla

Dne 15. července 1909 vypukl v městském divadle ve ¾ na jednu v noci 
požár, který zcela zničil hlediště. Obětí plamenů se stala také galerie a místo 
nad hledištěm a rovněž strop;  také jinak byl celý prostor v mnoha ohle-
dech poškozen, především některé lóže. Po zásahů hasičů z Opavy, Kateřinek 
a z okolí se podařilo požár ve 4 hodiny ráno lokalizovat, čímž bylo zamezeno 
ohrožení okolních domů a proboštského kostela. Nedošlo k žádným ztrátám 
na životech ani vážným zraněním. Příčinu požáru lze hledat v nepozornosti 
řemeslníků, kteří předchozího dne v budově byli zaměstnáni (stolaři, malíři, 
klempíři a jiní). Divadlo je majetkem obce a pojištěné, škody se pohybovaly 
mezi 100 000–120 000 K, oprava by měla stát kolem 180 000 K.51

Poštovní automobily

Pro spojení zemského hlavního města s Vítkovem a Bílovcem dorazily 
do města dne 14. června, a sice 3 vozy. Dne 30. června se konala zkušební 
jízda do Bílovce a Vítkova, které se zúčastnili pozvaní hosté. Auta projížděla 
ulicemi rychlostí 30 km za hodinu; první služební jízda proběhla 1. července.

47

Dne 1. srpna byla otevřena železniční dráha Opava–Plšť–Bavorov,52 slav-
nostní banket na tuto počest byl uspořádán v restauraci Springer.53 

(viz inv. č. 5009)

48

Dne 28. srpna byla za přítomnosti zemského prezidenta hraběte Couden-
hove otevřena slezská řemeslnická výstava, která trvala do 19. září; bylo udě-
leno 11 stříbrných a 20 bronzových městských cen, dále byli četní vystavující 
oceněni zlatou, případně stříbrnou a bronzovou medailí za zásluhy, další ob-
drželi uznání.54

49

Dne 2. října bylo za přítomnosti zemského prezidenta hraběte Couden-
hove otevřeno po požáru znovu opravené divadlo. Po projevu starosty W. 

51 Urkunde zum Troppauer Theaterbrand im Jahre 1909. Die Heimat 3, 1925, s. 161–163.
52 ROSSMANITH, Josef: Die Entwicklung des schlesischen Eisenbahnnetztes. Die Heimat 1, 1923, s. 91–

92, 98–100. Trasa se napojovala na železnici vedoucí směrem na Berlín.
53 Restaurace se nacházela v domě na Horním náměstí č. 25.
54 Katalog der Schlesischen Handwerker Ausstellung – Troppau 1909 – (veranstaltet v. Troppauer Gewerbevereine 

anlässlich seines 30jährigen Bestandes) verbunden mit dem Tätigkeitsberichte des Troppauer Gewerbevereines. 
Troppau 1909, 64 s., 35 příloh.
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Kudlicha proběhla prohlídka prostor. Tajný rada dr. Veutz přečetl listinu pro 
závěrečný svorník. Večer byla uvedena Beethovenova opera „Fidelio“.

50

Ve dnech 18. a 19. června 1910 vysvětil olomoucký světící biskup Dr. Karl 
Wisnar55 kostel a klášter mariánských sester (dcer božské milosti), týž celebro-
val 19. června v 11 hodin dopoledne pontifikální mši svatou.

51

Dne 22. června 1910 zemřel vrchní inspektor Hugo Hampel,56 od roku 
1896 poslanec zemského sněmu; byl rovněž obecním radním a především 
v hospodářské oblasti oplýval velkými odbornými znalostmi.

Dne 23. června 1910 proběhlo slavnostní otevření Jubilejního opatrovnic-
kého ústavu císaře Františka Josefa pro chronicky nemocné, který byl zřízen 
mariánským opatrovnickým ústavem u příležitosti výročí vlády Jeho císařské-
ho Majestátu.

52

Dne 19. února 1911 zemřel v Bolzanu náhle dvorní rada Moriz Edler von 
Weittenhiller,57 kancléř řádu německých rytířů a ředitel velmistrovských stat-
ků. Jím zaváděné novoty byly provázeny značnými úspěchy.

Dne 25. února 1911 bylo odhaleno nové uliční osvětlení na ulicích Ná-
dražní a Johanitská, sestávající ze 14 obloukových lamp.

Dne 14. března 1911 zemřel ve Vrbně slezský spisovatel Josef  Lowag58 
ve věku 62 let.

55 Karel Wisnar (1852–1926), profesor teologie, kanovník olomoucké kapituly, světící biskup a v le-
tech 1906–1916 generální vikář olomoucké arcidiecéze.

56 BSSSM nová řada 8 (20) supplementum, s. 44; ZAO, Sbírka matrik, sign. Op II 41, fol. 330. Ing. 
Hugo Hampel zemřel ve věku 54 let na zánět ledvin, pocházel z Trenčína, bydlel na Kopečné 
č. 21.

57 Moritz Maria Edler von Weittenhiller (1847–1911), v encyklopediích uváděno úmrtí 18. února 
1911 v Bolzanu, známý především jako významný rakouský genealog a heraldik, autor nové řady 
genealogických přehledů „Siebmacher“ (od 1884).

58 ZAO, Sbírka matrik, sign. Br XI 20, fol. 185. Lowag zemřel na následky mozkového krvácení 
ve věku 61 let
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53

Dne 22. července 1911 byla odhalena pamětní deska opavskému rodáku 
a roku 1909 v Darmstadtu59 předčasně zesnulému architektu J. M. Olbrichovi 
na jeho rodném domě na Ratibořské ulici č. 15.60

Ve dnech 22. – 24. července 1911 se konal v městském parku okresní sraz 
německých turnerů za účasti 340 cvičících.

54

Dne 27. července 1911 proběhlo kladení závěrečného kamene do nábřež-
ní stěny největšího mostu přes řeku Opavu, čímž byly ukončeny práce na re-
gulaci toku řeky.

55

Dne 8. prosince byl předán k užívání nemocniční záchranný elektromobil 
dobrovolného záchranného oddílu a uspořádána při té příležitosti malá slav-
nost. Tento vůz bude nyní používán k pomoci při nehodách na území města, 
jakož i k převozu nemocných, kteří vyžadují mimořádně pečlivé zacházení. 
Zkušební jízdy se zúčastnila Jeho Excelence zemský prezident s chotí. 

V prosinci zemřel bývalý profesor náboženství na opavském státním gym-
náziu, Dr. Mathias Heeger, ve věku .. let.61

56

Dne 14. ledna 1912 byl otevřen německý útulek pro mládež, a sice pro 
učně řemesel, kteří navštěvují v Opavě Rossyho školu. Přítomné pozdravil 
obecní radní Dr. Baumgartner, který účel útulku vystihl následovně: cílem je 
výchova dorostu řemeslného stavu a jeho přeměna v ctnostné německé muže.

Dne 30. ledna zemřel ve Vrbně tamější farní správce P. Othmar Kloske,62 
člen Řádu německých rytířů, ve věku 42 let.

Dne 12. února 1912 zemřel na svém statku v Hlavnici prezident c. k. sou-
kromé zemědělské společnosti pro Slezsko R. Bayer von Bayersburg, posla-
nec zemského sněmu atd., ve věku 56 let.63

59 Správně má být letopočet 1908, také místo je nepřesně, neboť Olbrich zemřel v Düsseldorfu 
toho roku 8. srpna.

60 MÜLLER, K. – ŽÁČEK, R: Opava, s. 452 a 500; Das Edmund-Olbrich-Haus in Troppau. Troppauer 
Heimatchronik 1959, s. 256. Dům byl nově postaven podle Olbrichova návrhu pro bratra Ed-
munda v roce 1904, v roce 1958 byl zbořen, dnes stojí na tomto místě panelový dům.

61 ZAO, Sbírka matrik, sign. Op II 41, fol. 365. Mathias Heeger zemřel 26. prosince 1911 ve věku 
86 let na následky zánětu plic.

62 ZAO, Sbírka matrik, sign. Br XI 20, fol. 198. Kloske zemřel na následky mozkového krvácení. 
63 Robert Bayer von Bayersburg (1856–1912), od roku 1886 majitel statku Hlavnice. BSSSM nová 

řada, 8 (20) supplementum, s. 20–21; KRAVAR, Zdeněk: Starosta Hlavnice Robert Bayer von Bayers-
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Dne 20. února 1912 se konal na počest zdejšího pluku č. 1 (Císařský pluk 
č. 1), který právě opouštěl Opavu, v sále u Tří kohoutů rozlučkový bál, který 
proběhl se vší parádou.

Dne 28. byla pro mužstvo v odpoledních hodinách uvedena opereta „Alt 
Wien“, a to zdarma ve zdejším divadle.

Dne 29. února proběhla v sále obchodní komory přípravná rozprava 
a přednáška vrchního stavebního rady Erharda u příležitosti založení Tech-
nického muzea ve Vídni.

Dne 5. března 1912 ve 4 hodiny a 5 minut odpoledne odjel 2. a 3. prapor 
pluku „Císař“ se svým štábem do Krakova. Před odjezdem pronesl starosta 
Kudlich na náměstí Františka Josefa k vojsku rozlučkovou řeč. Prapor č. 1 
je nyní v Bosně, prapor č. 4 zůstane v Opavě, protože Opava je doplňujícím 
okrskem pluku Císař. 

Dne 6. března ráno v půl osmé dorazily na zdejší posádku nové jednotky: 
2. prapor pěšího pluku Jung – Starhemberg.

57

V Mödlingu zemřel na velikonoční neděli, 7. dubna 1912, soukromník 
Karl David, rodák z Opavy, po delší bolestivé nemoci ve věku 80 let; byl čle-
nem opavské měšťanské střelecké společnosti.

58

Dne 28. července byla v předsálí Hlásky odhalena pamětní deska upomí-
nající na okresní sraz turnerů v roce 1911.

Dne 21. srpna zemřel gymnaziální ředitel Rudolf  Scheich64 (německého 
gymnázia).

Druhý svazek:

01

Pamětní zápis u příležitosti 15. výročí založení městského muzea.65

02

burg. Region Opavsko 2014, č. 2, 14. 1. 2014. s. 9.
64 ZAO, Sbírka matrik, sign. Op II 41, fol. 384. Rudolf  Scheich zemřel ve věku 51 let na následky 

mozkového krvácení.
65 Viz obr. 3.
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Dne 20. října 1912 byl na starém evangelickém hřbitově za přítomnosti 
rakouského a pruského vojska slavnostně odhalen památník pruským a ra-
kouským vojákům z války roku 1866, kteří zemřeli v Opavě.66

Dne 17. listopadu 1912 byla slavnostně otevřena Jubilejní ohřívárna Císaře 
Františka Josefa v ulici Na valech za přítomnosti zemského prezidenta hra-
běte Coudenhove, starosty Kudlicha a obecních radních a jiných osobností.

Dne 19. února 1913 zemřel císařský rada pan Leopold Skasik,67 bývalý 
obecní radní, poslanec zemského sněmu a rada obchodní komory, ve věku 
59 let.

Dne 3. března začaly práce na rozšíření muzea, nejprve byly upraveny 
místnosti.

03

Ve dnech 2., 4. a 5. května uvedla slezská selská divadelní společnost pod 
vedením svého zakladatele, spisovatele W. Heegera,68 v opavském městském 
divadle slezskou lidovou hru „Die Wunderkur“ s nevídaným úspěchem.

Dne 1. června byl v parku poblíž evangelického kostela slavnostně odha-
len Jahnův69 pomník, dílo slezského sochaře Schwatheho70 z Vídně.

Dne 28. července byly otevřeny nově postavené centrální lázně, v Opavě 
na Rybářské č. 10, moderně vybavené lázeňské zařízení.

04

Dne 29. srpna 1913 zemřel obecní radní Eduard Kisa,71 inspektor opav-
ského sirotčince, předseda společenstva hodinářů atd.

66 PIECEK, Rudolf: 100 let opavského městského hřbitova. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 
19, 1993, č. 1, s. 26–27. Piecek uvádí jako datum konání odhalení 23. 10. 1912.

67 Leopold Skasik (1854–1913), jeho firma zažila největší rozkvět v generaci jeho tří synů a poté 
vnuka Maxe Skasika (*1890). ZAO, Sbírka matrik, sign. Op II 41, fol. 399. Leopold Skasik ze-
mřel na následky kornatění tepen. Blíže k rodině Skasiků: BSSSM nová řada, 6 (18), s. 128–129; 
BSSSM nová řada, 8 (20), supplementum, s. 97; KRAVAR, Zdeněk: Bratři Skasikové – Obchodní 
zahradnictví, školky a velkoobchod semeny a umělými prostředky hnojivými v Opavě. Naše Opavsko, 9. 11. 
1999, s. 13 a 16. 11. 1999, s. 13.

68 Viktor Heeger (1858–1935), učitel, spisovatel a amatérský divadelník, velmi populární mezi 
Němci v Jeseníkách. Lidové drama Die Wunderkur (Zázračná kúra) mělo do roku 1921 celkem 
180 repríz. BSSSM 8, s. 45–47.

69 Friedrich Ludwig Jahn (1778–1852), zakladatel německého turnerského hnutí, v Opavě nesla 
jeho jméno tělocvična na Jahnově náměstí (dnes Denisovo), otevřená roku 1899. Jahnova busta 
v nadživotní velikosti byla doprovázena postavou atleta s kužely a dubovými ratolestmi. Pomník 
byl odstraněn po roce 1945. KNAPÍKOVÁ, Jaromíra: Německý pedagog Friedrich Ludwig Jahn. Regi-
on Opavsko, 15. 6. 2010, s. 7; PELC, M.: Struktury opavského sportu 1850–1938, s. 23–27.

70 Hans Schwathe (1870–1950), rodák ze Strachoviček na Jesenicku, provedl několik zakázek pro 
Opavu, ale žil trvale ve Vídni. BSSSM 1, s. 94–95.

71 ZAO, Sbírka matrik, sign. Op I 51, fol. 90. Kisa zemřel ve věku 53 let na následky zápalu plic.
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Ve dnech 4. a 5. září se v Opavě konal slezský den policie, s nímž byla spo-
jena policejní výstava, otevřená ve dnech 4. – 14. září. Patronát nad výstavou 
měli v rukou zemský prezident hrabě Coudenhove a purkmistr W. Kudlich.

05

Dne 16. září 1913 Jeho Majestát císař Vilém II. během své návštěvy u hra-
běte Larisch-Mönnicha na zámku Solca v Dolním Slezsku72 zavítal do Opavy, 
a to když na cestě z Chuchelné projížděl na návštěvu ke knížeti Lichnovské-
mu na Hradec. Na říšské hranici u Kateřinek byl císař přivítán zemským pre-
zidentem hrabětem Coudenhove a poté se vydal přes Kateřinky a Ratibořské 
předměstí, Dolní náměstí, ulici Mezi trhy, Horní náměstí, náměstí Františka 
Josefa, Školský okruh a Hradeckou ulici. Město bylo nádherně vyzdobeno, 
včetně pozoruhodně ozdobeného velkého mostu před řeku Opavu. Navečer 
kolem 11. hodiny se císař vrátil zpět, vydal se ke státnímu nádraží, kde se 
shromáždily špičky úřadů ke slavnostnímu přijetí. Krátce po 11. hodině odjel 
císař dvorním vlakem do své rezidence. Purkmistr tlumočil obyvatelstvu nej-
srdečnější poděkování císaře za slavnostní přijetí.73

Dne 21. září 1913 byla otevřena Kudlichova rozhledna u Úvalna. Při té 
příležitosti byla uspořádána slavnost na počest osvoboditele sedláků Dr. 
Hanse Kudlicha, jež měla skvostný průběh. Zúčastnily se jí četné významné 
osobnosti, několik říšských radů a poslanců zemského sněmu, různá sdružení 
a spolky a vesnické obyvatelstvo ze širokého okolí. Slavnosti byl přítomen syn 
dr. H. Kudlicha, Dr. Tell Kudlich74 z New Yorku, se svou rodinou.

06

Dne 1. ledna 1914 byla v Muzeu císaře Františka Josefa pro umění a ře-
mesla otevřena Lichtenštejnská výstava. Jako zástupce knížete Jana II. z Lich-
tenštejna se otevření zúčastnil v doprovodu zemského prezidenta hraběte 
Coudenhove Dr. Eduard z Lichtenštejna, synovec úřadujícího knížete, který 
po pozdravení prezidentem kuratoria Janottou75 pronesl ke kuratoriu a pří-
tomným špičkám úřadů i k pozvaným hostům děkovnou řeč, v níž pouká-
zal na zásluhy svého strýce a starého šlechtického rodu Lichtenštejn.76 Karlu 

72 Tzv. Nový zámek v Karviné, mezi Dolem Darkov a Dolem Gabriela, dříve sam. obec Solca, 
území patří nikoli do Dolního, ale do Horního Slezska.

73 Blíže KRAVAR, Zdeněk: „Návštěvy slavných v Opavě“ – Vilém II. Hláska 3, březen 2012, s. 17.
74 Wilhelm-Tell Kudlich (1856–1917), lékař stejně jako jeho otec, více KLADIWA, Pavel – PO-

KLUDOVÁ, Andrea: Hans Kudlich (1823–1917). Cesta života a mýtu. Ostrava 2012, s. 111.
75 Heinrich Janotta (1856–1944), mj. prezident opavské obchodní a živnostenské komory, ředitel 

Opavské rafinérie cukru. BSSSM 5, s. 50; BSSSM nová řada 8 (20), supplementum, s. 51–52.
76 Jan II. z Lichtenštejna (1840–1929), známý mecenáš umění, mj. také v Opavě a v Rakouském 

Slezsku. Eduard z Lichtenštejna (1872–1951) nebyl jeho synovcem, ale příbuznost byla vzdále-
nější, protože otcové Jana II. a Eduardova otce Aloise (oba narozeni roku 1840) byli bratři, spojo-
vala je teprve osoba dědečka Jana Josefa z Lichtenštejna (1760–1836). Více: http://de.wikipedia.
org/wiki/Stammliste_von_Liechtenstein, citováno dne 6. 8. 2014.
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z Lichtenštejna udělil císař Matyáš 4. ledna 1614 v léno knížectví Opavské 
a Krnovské.

Výstava má trvat šest týdnů a nabízí návštěvníkům obrazy, plány, porcelán 
a mnoho dalších zajímavostí.

07

Dne 14. února 1914 obdržel purkmistr Walther Kudich jako výraz uznání 
za srdečné přijetí, kterého se od městské obce dostalo císaři Vilémovi II. při 
příležitosti jeho průjezdu městem na Hradec 16. září 1913, Řád červené orlice 
III. třídy.77

Dne 4. března 1914 zemřel v opavském minoritském klášteře zástupce 
zemského hejtmana, kardinál a knížecí biskup vratislavský, Dr. Georg Kopp, 
v 77. roce svého života.78 Více než 20 let se účastnil vedení zemského sněmu 
s neúnavným zápalem a nevídanou svědomitostí.

Dne 6. března v 10 hodin dopoledne se konala v minoritském kostele 
smuteční slavnost, smuteční

08

mši svatou celebroval vratislavský světící biskup Dr. Augustin,79 požehná-
ní zesnulému provedl olomoucký kardinál a arcibiskup Dr. Bauer.80 Přítomno 
bylo okolo 150 duchovních, mezi nimi několik kanovníků z vratislavské a olo-
moucké diecéze, dále zástupce papežské nunciatury ve Vídni a různé řádové 
sestry. Jako zástupce Jeho Majestátu se aktu zúčastnil arcivévoda Karel Fran-
tišek Josef.81 Z dalších významných osobností to byli ministr vyučování R. 
von Hussarek,82 zemský prezident hrabě Coudenhove, zemský hejtman hrabě 
Larisch,83 purkmistr Kudlich, generálmajor Kutschera.84 Dále se smutečního 
aktu zúčastnil celý důstojnický sbor a státní, zemští a městští úředníci ze všech 

77 Řád červené orlice (Roter Adlerorden) byl založen roku 1705, byl to pruský královský řád, měl 
5 stupňů, velkokříž a 4 třídy.

78 Georg Kopp (1837–1914), v letech 1887 až 1914 vratislavský biskup. BSSSM nová řada 8 (20), 
s. 58–59; Troppauer Zeitung 5. března 1914; ZAO, Sbírka matrik, sign. Op II 41, fol. 419. Biskup 
Kopp zemřel na následky zánětu mozkových blan. Zesnulý byl 5. března převezen do Vratislavi, 
kde se 10. března konal pohřeb.

79 Karl Augustin (1847–1919), vratislavský světící biskup od března 1910.
80 František Saleský Bauer (1841–1915), v letech 1882–1904 brněnský biskup, v letech 1904–1915 

olomoucký arcibiskup.
81 Pozdější císař Karel I. (1887–1922).
82 Max Hussarek von Heinlein (1865–1935), v letech 1911–1917 ministr školství a kultu ve třech 

vládách, předposlední ministerský předseda vlády Předlitavska od 25. července do 27. října 1918.
83 Jindřich hrabě Larisch-Mönich (1850–1918), od roku 1886 až do smrti zemský hejtman Rakous-

kého Slezska. BSSSM nová řada 5 (14), s. 83–84.
84 Richard Kutschera, velitel 10. pěší brigády v Opavě. Vollständiges Adreß-, Geschäfts- und Perso-

nal-Handbuch der Landeshauptstadt Troppau 1911, s. 43 a 265.
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rezortů, zemský výbor a úředníci biskupství ve Vratislavi, zemská rada. Učite-
lé a profesoři jednotlivých ústavů vytvořili špalír.

Smuteční průvod se vydal po Panské ulici, přes Dolní a Horní náměstí, 
Olomouckou ulicí směrem ke státnímu nádraží. Po dalším požehnání opět 
od Dr. Augustina byl vypraven v 1 hodinu v poledne zvláštní smuteční vlak 
do Vratislavi, kde bude zesnulý 10. března pochován v kryptě dómu.

Pohřbu se zúčastnila také neteř kardinála slečna Eckermannová, jakož 
i jeho synovec, Dr. theologie Eckermann z Berlína. Řád německých rytířů 
zastupoval řádový rytíř baron Reischach, kromě ministra vyučování byli pří-
tomni ještě sekční šéf  Hampel a sekční rada Loewenstein.

09

Dne 14. dubna t.r. zemřel čestný opat a převor Řádu německých rytířů 
P. Maxm. Fink85 a byl 16. dubna pochován. Smuteční rekviem sloužil v pro-
boštském kostele olomoucký světící biskup Dr. Wisnar, načež se vydal dlouhý 
smuteční průvod přes Horní náměstí k městskému hřbitovu. Biskupa dopro-
vázeli dva olomoučtí kanovníci. Na poslední cestu doprovázeli zesnulého 
žáci různých škol: německého gymnázia, klášterní školy. Hned za rakví kráčel 
velmistr, Jeho c. a k. Výsost arcivévoda Evžen v řádovém oděvu, následován 
dvorním radou Bandianem, komturem baronem Reischachem a řádovým špi-
tálníkem von Pelichy s úředníky německého řádu a četnými řádovými kněžími 
a kleriky. Nepřítomného zemského prezidenta zastupoval dvorní rada Werlik. 
Dále byl přítomen zástupce purkmistra Dr. Krommer86 s mnoha městskými 
radními, generálmajor Kutschera s důstojnictvem. Zastoupení světského i řá-
dového duchovenstva bylo velmi početné, rovněž se pohřebního průvodu 
zúčastnily spolky s prapory.

Dne 8. dubna 1914 proběhlo před zasedáním městského zastupitelstva 
v sále radnice za přítomnosti radních a úředníků magistrátu a městské spo-
řitelny slavnostní dekorování pana purkmistra W. Kudlicha Řádem železné 
koruny III. Třídy,87 který mu propůjčil Jeho Majestát císař.

Po delší řeči k panu purkmistrovi mu připjal zemský prezident na hruď 
řád, načež purkmistr Jeho Excelenci vyjádřil své poděkování a poté přijal 
blahopřání přítomných. Purkmistr Kudlich si svým velkým úsilím vysloužil 
uznání, ať už to bylo v souvislosti se zřízením ředitelství pošt a telegrafů, zá-
sluhy o regulaci řeky Opavy, o městskou kanalizaci, zvětšení opavské posádky, 
podporu školství a péče o mládež a humanitární akce.

85 ZAO, Sbírka matrik, sign. Op I 51, fol. 164. Maxmilian Moriz Fink zemřel v 76 letech na následky 
cukrovky, rodák z Vídně.

86 Dr. Hermann Krommer, zástupce purkmistra, právník.
87 Řád železné koruny (Österreichisch-Kaiserlicher Orden der Eisernen Krone) byl založen roku 

1816 císařem Františkem I., měl 3 třídy.
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Ve dnech 2. a 3. května: uvedení Heegerova divadelního kusu „Hans Kud-
lich“ v městském divadle.

Ve dnech 20. a 21. května proběhla oslava 10. výročí trvání opavského 
záchranného oddílu.

10

Zavraždění následníka trůnu Františka Ferdinanda a jeho choti vévodkyně 
z Hohenbergu v Sarajevu.

V Sarajevu byl v neděli 28. června 1914 dopoledne spáchán pumový aten-
tát na následníka trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda a jeho choť vévodky-
ni Žofii z Hohenbergu a krátce nato byl následník trůnu jedním gymnazistou 
zastřelen. Bombu hodil knihvazač z Trebinje jménem Čabrinovič,88 vrahem 
je gymnazista jménem Princip89 z Grahova. Oba atentátníci patří k srbským 
anarchistům, byli zatčeni.

Jeho Majestát císař se vrátil v pondělí 29. června v 6 hodin ráno z Ischlu 
do Schönbrunnu. Nástupnictví trůnu přechází na arcivévodu Karla Františ-
ka Josefa, syna arcivévodkyně Marie Theresie, manžela arcivévodkyně Zity. 
Vládce vyhlásil 30. června stanné právo nejprve v Sarajevu, poté 1. července 
nad celou Bosnou a Hercegovinou. 

Mrtvoly byly po požehnání převezeny do Vídně a po smuteční slavnosti 
v kapele Hofburgu převezeny 3. července do Artstettenu90 nedaleko Pöchbor-
nu, kde byly 4. července v 11 hodin dopoledne uloženy k věčnému odpočinku 
do krypty zámeckého a farního kostela. Všechny tři děti následnického páru 
zdědily tři statky Artstetten, Konopiště a Chlum91 a obdrží od císaře a nového 
následníka trůnu roční apanáž. 

Dne 29. listopadu zemřel ve vysokém věku 82 let čestný starosta města 
Opavy, „starý purkmistr“ Franz Hauer, který zastával úřad v letech 1888 až 
1892.92

Ve dnech 27. – 29. června 1914 proběhla pěvecká slavnost slezského pě-
veckého svazu. Slavnost začala v sobotu 27. odpoledne zpěvnou produkcí 
opavské studující mládeže, školáků a školaček, byla však v neděli 28. neoče-
kávaně přerušena v důsledku vyhlášení smutku po zavraždění následnického 
páru.

88 Nedeljko Čabrinovič (1895–1916), zemřel ve věznici Terezín.
89 Gavrilo Princip (1894–1918), zemřel rovněž v Terezíně na tuberkulózu.
90 Zámek v Dolním Rakousku v okrese Melk.
91 Zámek Chlum u Třeboně v jižních Čechách.
92 Franz Hauer (1832–1914), purkmistrem v letech 1888–1892. Blíže GEBAUER, J.: Purkmistři 

města Opavy, s. 51–52; ZAO, Sbírka matrik, sign. Op I 51, fol. 247. Franz Hauer zemřel na násled-
ky zápalu plic, byl pochován na opavském hřbitově.
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11

Válka roku 1914

A. vyhlášení válečného stavu

1. Rakousko-Uhersko Srbsku 28. července.

2. Německo Rusku 1. srpna.

3. Německo Francii 3. srpna.

4. Německo Belgii 4. srpna.

5. Anglie Německu 4. srpna.

6. Rakousko-Uhersko Rusku 6. srpna.

7. Srbsko Německu 6. srpna.

8. Černá Hora Rakousku-Uhersku 7. srpna.

9. Černá Hora Německu 12. srpna.

10. Francie Rakousku-Uhersku 13. srpna.

11. Anglie Rakousku-Uhersku 13. srpna.

12. Japonsko Německu 23. srpna.

13. Rakouský vyslanec opouští Japonsko 23. srpna.

14. Rakousko vyhlašuje válku Belgii 27. srpna.

15. Po Bothově93 prohlášení je také jižní Afrika ve válečném stavu s Ně-
meckem.

B. Průběh války

Na jihovýchodě ostřelování Bělehradu, na severu byly odraženy pokusy 
Rusů o průlom v Haliči. Německo překračuje ruskou hranici, obsazuje rychle 
Czenstochowou a jiná místa a poráží Rusy na severovýchodě u Johannisbur-
gu;94 9. srpna se zmocňuje pevnosti Lüttich (zde padl pruský generálmajor K. 
U. von Bülow).95 Rusové ničí 8. srpna přístav v Hanko96 a zaminovávají vjezd 
do St. Petrohradu. Chování Francouzů a Belgičanů vůči Němcům je vyslove-
ně odsouzeníhodné. Při obsazování Luttichu se velmi vyznamenal „Zeppelin 
6“.

93 Louis Botha (1862–1919), generál Búrské války, první premiér Jihoafrické unie.
94 Dnes polské město Pisz ve vojvodství Warmińsko-mazurském.
95 Generálmajor Karl Ulrich von Bülow (1862–1914), jeden z prvních padlých německých generálů, 

bratr tehdejšího kancléře Bernarda von Bülow.
96 Přístavní město na jihozápadě Finska.
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Dne 10. srpna jsou Francouzi za velkých ztrát poraženi u Mühlhausenu; 
stejného dne ztroskotá ruský dreadnought97 „St. Andreas“ u Hanko a jsou 
zničeny anglické jednotky u Lomé, hlavního města kolonie Togo. Bulharsko 
a Rumunsko se chovají neutrálně, také Itálie chce zpočátku udržet neutralitu; 
Portugalsko se staví proti Německu a Rakousku.

Pečovatelská činnost městské obce Opavy je velmi čilá.

12

Dne 29. března98 se na počest stého výročí Bismarckova narození se 
v Opavě konala slavnost, na níž pronesl slavnostní řeč poslanec dr. Perko. 
V den Bismarckových narozenin, tedy 1. dubna, byla Opava ověnčena pra-
pory.

Na místo knížete Thuna,99 místodržícího v Čechách, jenž odchází na od-
počinek, císař ustanovil českým místodržícím zemského prezidenta Slezska, 
hraběte Coudenhove. Novým slezským zemským prezidentem byl jmenován 
tajný rada Adalbert svob. pán von Widmann.100

Dne 9. února pozdravili nového zemského prezidenta jménem městské 
obce purkmistr Kudlich s radními.

13

Odhalení obranného štítu města Opavy,101 jehož čistý výnos má být ur-
čen vdovám a sirotkům padlých slezských vojáků, proběhlo 13. června 1915 
v půl 11. dopoledne před Hláskou. Dr. Krommer jako vicepurkmistr, stavitel 
a obecní rada Geldner, zemský prezident Wittmann102 pronesli po opakova-
ném vystoupení městské kapely a mužského pěveckého spolku své projevy. 
Téhož dne bylo získáno ještě 16 korun.

Dne 6. července 1915 padl hrdinskou smrtí u Lublinu poslanec říšské rady 
a obecní radní města Opavy, poručík domobrany Ferd. Seidel.103

97 Z angličtiny, těžká obrněná loď.
98 1915 – pozn. ZK.
99 František Antonín Thun (1847–1916) byl místodržícím v Čechách v letech 1889–1896 a v letech 

1911–1915.
100 Adalbert von Widmann (nar. 1868 – zemřel po 1944), 1911 ministr zemědělství, od 1915 posled-

ní zemský prezident Rakouského Slezska.
101 V originále Wehrschild. Blíže: Klenoty z Městské historické expozice. Hláska, 2011, s. 17.
102 Správně má být Widmann.
103 Ferdinand Seidl (1875–1915), novinář a politik, od roku 1909 opavský radní, byl poslancem 

říšské rady za Slezsko, a to za Deutsche Arbeiterpartei.
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U Zlote Lipy104 v Haliči padl na poli cti 19. července 1915 poručík v zá-
loze Otfried Kudlich,105 syn opavského purkmistra W. Kudlicha, na následky 
průstřelu srdce.

14

Dne 21. listopadu 1916 zemřel v Schönbrunnu Jeho Majestát císař Fran-
tišek Josef  následkem zápalu plic v 86. roce svého věku; státní smutek trvá 6 
měsíců.

Dne 23. listopadu nastoupil na trůn nový císař Karel I. a vyhlásil prohláše-
ní svým národům. Také vojska na frontách byla informována. 

Summary

Chronicle entries in the guest books of  the Opava town museum

Zdeněk Kravar

Despite its shortcomings, the chronicle entries in the guest books of  the Opava mu-
nicipal museum represent an interesting source of  the history of  Opava and partly also of  the 
Austrian Silesia in the period prior to the First World War and the early war years. Apart from 
the museum visitors’ signatures there can be found a large amount of  historical reports, origi-
nating from the two municipal museum curators. There are short contemporary reports on the 
left side of  the opened book, whose authors were the curators of  the Opava municipal museum 
- Moritz Hartel and his successor Erwin Gerber. The Opava municipal museum was established 
in the land capital as the fourth museum in order at the very end of  the 19th century. The mu-
seum statutes were approved by the town council on 11th November 1896 and the museum was 
inaugurated on 19th September of  the following year. There is a commemorative record at the 
beginning of  the first volume of  museum guestbook informing about this fact. Both volumes 
altogether contain 113 records for the period of  17 years. There had been written 83 records in 
the first volume, from 1899 till July 1912. There were 30 entries in the following volume, from 
October 1912 till November 1916. After the termination of  annalistic type of  entries in 1916, 
the book continued to be used for its purpose until 1945.

 Translated by Hana Baronová

104 Levý přítok Dněstru, dnes na Ukrajině.
105 Otfried Kudlich (1892–1915), prvorozený syn purkmistra, pochován na opavském městském 

hřbitově. GEBAUER, Josef  a kol.: Purkmistři města Opavy. Opava 2001, s. 58.
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ČESKÝ INŽENÝR NA DÁLNÉM VÝCHODĚ II (ČÍNA)1

Martin Franc

Abstract:
These are ongoing series of  travel diary of  yet unidentified worker of  Prague foreign trade 

company - Kovoprojekta. Nowadays edited section relates to a part devoted to travel to China, which 
the author undertook between 15th January and 26th March 1957. The diary mainly reflects the daily 
life of  Czech technician in China in the late fifties, in the era of  continuous good relations between 
China and other Eastern bloc countries. 

Keywords:
China, Beijing, travelling, development assistance, day to day routine 

Tato edice navazuje na vydání úryvku ze stejného zdroje věnovanou dří-
vějšímu pobytu v Koreji, která vyšla rovněž v Acta Historica Universitatis 
Silesianae Opaviensis.2 Jen v krátkosti zopakujme, co zatím víme o ruko-

pise a jeho autorovi. Cestovní deník v poměrně silném černém sešitě o velikosti A5 ob-
sahuje záznamy ze tří výprav autora – jedna směřovala do Koreje (10. 6. – 23. 7. 1956), 
druhá do Číny (15. 1. – 26. 3. 1957) a třetí výrazně nejdelší do Indie (7. 3. – 4. 9. 19583). 
Zápisky z indické cesty vcelku pochopitelně zabírají více než polovinu celého sešitu. 
Rukopis zakoupil do své soukromé sbírky editor počátkem 21. století v již neexistujícím 
antikvariátě v Praze v Palackého ulici. Autora se bohužel stále nepodařilo identifiko-
vat. Víme o něm, že se jmenoval Alexej a pracoval v pražském podniku Kovoprojekta. 
Ze jména, skutečnosti, že jeho hlavním úkolem bylo tlumočení z ruštiny a do ruštiny 
a dalších poznámek v jeho zápiscích můžeme soudit, že patrně pocházel z česko-ruské-
ho prostředí. Na druhé straně však postoj k Sovětskému svazu a sovětským či ruským 
expertům byl velice kritický. Víme, že byl nejpozději v době svého pobytu v Indii ženat, 
nicméně už v Číně sháněl dárky pravděpodobně pro partnerku (hedvábí).

1 Edice vznikla v rámci plnění vědecko-výzkumných aktivit projektu OP VK 2.3 „Historizace 
střední Evropy“ (CZ.1.07/2.3.00/20.0031), jehož nositelem je Slezská univerzita v Opavě.

2 FRANC, Martin: Český inženýr na Dálném Východě (Korea). Acta Historica Universitatis Silesianae 
Opaviensis, 2/2009, s. 255-268.

3 Toto datum však nebyl posledním dnem pobytu autora v Indii, protože zápis toho dne líčí jen 
jeden z dnů pobytu. Je na posledním listu sešit a i když zbývalo určité místo pro další zápisy, autor 
patrně pokračoval v psaní do dalšího sešitu.
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Deník zachycuje v celém svém rozsahu epochu raného navazování hospodář-
ských kontaktů Československa se zeměmi tzv. Třetího světa v druhé polovině pa-
desátých let, tedy před velkou vlnou pomoci počátkem šedesátých let, která se týkala 
jak zemí Afriky, tak některých států Blízkého a Středního Východu. Čína samozřejmě 
i v druhé polovině padesátých let neodpovídala zcela charakteristice „rozvojové země“, 
její průmysl však potřeboval pomoc českých odborníků velmi výrazně. Jak vyplývá 
i z nyní uveřejňovaných zápisků, uvědomoval si to i čínská strana. Jedná se o epochu 
před tzv. Kulturní revolucí, kdy naopak otevřenost země expertům ze Sovětského svazu 
a dalších států východního bloku byla skutečně velká. Hojnost a všestrannost kontaktů 
Československa s tehdejší Čínskou lidovou republikou dokládají přesvědčivě i stránky 
periodika Rudé právo, kde nechybí řada článků o návštěvách delegací československých 
představitelů různých oborů v Číně a naopak čínských v Československu.4 Rozvíjelo se 
intenzivně sinologické bádání v Československu, mj. i díky tehdejšímu řediteli Orien-
tálního ústavu ČSAV a významnému badateli o Číně Jaroslavu Průškovi.5 O kulturních 
stycích svědčí také např. vzpomínky divadelního vědce Františka Černého, kde pobytu 
v Číně v roce 1956 věnuje samostatnou kapitolu,6 hojné byly i kontakty na sportovním 
poli, jak naznačují i zápisky věnované utkání polských basketbalistek v Číně. Deník ov-
šem zároveň dokládá, že kritika v době Kulturní revoluce směřovaná proti sovětským 
expertům nebyla zcela neoprávněná, i když samozřejmě notně přeháněla. Autor deníku 
se o výkonech sovětských expertů vyjadřoval velmi kriticky a nezamlouvaly se mu ani 
některé rysy v jejich chování. Upozorňuje i na jeden z rysů typických pro Sovětský svaz 
chruščovovské éry – tedy na různé problematické pokusnictví, které mohlo končit, 
a často končilo, doslova krachem.

Na rozdíl od zápisků z Koreje je zde mnohem větší pozornost věnována ná-
vštěvě různých kulturních památek, což je vzhledem k jejich bohatému výskytu v Číně 
logické. Objevují se také zmínky o návštěvách divadel, cirkusu, varieté či sportovních 
utkání. Na rozdíl od pozdějšího pobytu v Indii autor nechodil do biografů, pravděpo-
dobně kvůli jazykové hradbě (v Indii se filmy promítaly v angličtině). Text tak dostává 
více „turistický“ nádech, zejména když pracovní činnosti, vnímané jako dost banální 
a únavná rutina, jsou věnovány jen stručné věty. Z dnešního hlediska stojí za úvahu, jak 
vypadala skladba míst hodných navštívení, kde se vedle památek dávné kultury objevují 
místa paměti dějin dvacátého století viděných optikou čínských komunistů. Nedá se 
říct, že by autor nějak systematičtěji studoval život místního obyvatelstva, ale přinej-
menším se značnou dávkou citlivosti reflektuje složitou sociální situaci na venkově, 
v místech, kde byla plánována výstavba nové továrny.

Zajímavé jsou popisy různých večírků a opět se autor věnuje poměrně v hojné 
míře gastronomii, přičemž nezapomíná ani na slavnou pekingskou kachnu. Čtenáře ale 

4 Například zhruba v době pobyta autora zápisků v Číně navštívila Čínu a Vietnam vládní delegace 
vedená premiérem Viliamem Širokým. Srov. např. Čs. vládní delegace přiletěla do Pekinu. Rudé 
právo, 10. 3. 1957, s. 1. V Praze zase pobývala ve stejném období čínská vládní delegace, která 
pak pokračovala do Afriky, na vyhlášení nezávislosti Ghany.

5 K Průškovu životu a dílu srov. vydaný inventář jeho osobního fondu. MÁDLOVÁ, Vlasta – PA-
LÁT, Augustin: Jaroslav Průšek (1906-1980). Prameny k životu a dílu zakladatele pražské sinolo-
gické školy, Práce z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, řada D, svazek 2. Praha 2011.

6 ČERNÝ, František: Za divadlem starým i novým. Praha 2005.
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jistě zaujme i popis opulentní hostiny o mnoha chodech, které se autor deníku zúčastnil 
v hotelu Peking v Pekingu 30. ledna 1957. 

Trochu možná překvapí, že ve srovnání s pobytem v Koreji autor méně sledoval 
ceny, i když samozřejmě se snažil zejména v Pekingu koupit výhodně některé atraktivní 
zboží. Pořídil si např. kožený kabát, sháněl látku na šaty apod. Pro sebe sháněl také lul-
kový tabák a také některé v českém prostředí méně obvyklé druhy ovoce (mandarinky, 
„čínské hrušky“). Stejně jako při cestě do Koreje, i při výpravě do Číny autor deníku 
detailně popisuje průběh letecké dopravy, v čínském případě navíc podobně podrobně 
rozebírá cesty vlakem.

Celkově se domnívám stejně jako u edice zápisků z Koreje, že jde o mimořádně 
zajímavé svědectví, které může pomoci objasnit každodennost českých techniků v Tře-
tím světě, v druhé polovině padesátých let. V tomto ohledu lze další důležité informace 
očekávat od výsledků orální historie, kde však bude asi spíše postiženo období 60. – 80. 
let, kdy se už zájem soustředil na jiné lokality (Afrika, Blízký a Střední Východ). Vysoce 
užitečný by byl i důkladný výzkum týkající se pobytů českých vědců v tzv. rozvojových 
zemích v této éře, jak na základě jejich vzpomínek a ego dokumentů, tak pomocí ces-
tovních zpráv uložených v Archivu AV ČR. Spíše než o celkových souvislostech styků 
Československa se zeměmi Asie či Afriky se tak něco dozvíme o způsobech vnímání 
cizího a exotického vědci a kvalifikovanými techniky ze země, která krátce předtím 
prošla obdobím takřka absolutní izolace.

Ediční poznámka:
Oproti edici zápisků z Koreje jsem poněkud rozšířil poznámkový aparát a ve 

větší míře jsem se snažil identifikovat konkrétní lokality a případně i pamětihodnosti. 
Problémem byla neustálenost přepisu označení míst, která se projevovala i v dobovém 
tisku. Sám jsem se snažil názvy přepsat moderním způsobem z čínštiny do češtiny, 
v textu deníku však ponechávám původní formy. Čínskou metropoli však přepisuji 
důsledně podle současných zvyklostí jako Peking a ne Pekin, jak to činil tehdejší tisk 
i autor deníku. Totéž platí i pro Šanghaj. Ne u všech lokalit jsem identifikací uspěl. 
Rukopis je dobře čitelný, takže nerozluštěných míst zůstalo jen několik. Opravil jsem 
některé autorovy prohřešky proti obvyklému pravopisu, především v délce jednotlivých 
hlásek. Některá specifika jako například špatné koncovky jsem však jako specifické rysy 
textu zachoval.  

Edice dokumentu:

Čína 15. 1. 1957 – 26. 3. 1957 

15. 1. [19]57. Úterý  – den odletu – pošmourno, větrno

Dopoledne pobíhání a čekání v ústav, stále bez peněz, pasu a letenky. 
Ve 13,30 sraz v Kotvě, dostal číčku [?] pro štěstí). 13,50 odjezd na letiště, 
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rozloučení a v 16 hod[in] odstartováno na dalekou pouť „OK-DBG“. Ve Vil-
ně7 se nepřistává - pro příznivé počasí pro let svítí Měsíc na plno. Svačina 
v letadle je hned po startu a místo ve Vilně večeříme v letadle. 2 párky, pivo, 
zákusek, jablko. Po plných 6 hod[inách] čistého letu přistáváme v Moskvě 
na Vnukovovu letišti.8 Vítá nás mrazík –7°C. Schovávám igeliťák9 do kufru 
a jdeme na večeři do známé již jídelny. Začíná výběr večeře dle variant. Večeří 
se rychle, zbylo na ní asi ½ hod[iny] a již nastupujeme do sovětského letadla 
Л 1633. Startujeme v 11,30 (1,30 M[oskevského] č[asu]). Kapitán se omlouvá, 
že stevardka je nemocná a tak letíme bez ní. (Není to vůbec znát, že schází.). 
Kromě nás letí mladí ukrajinští manželé se 4letým synkem, 2 Číňané, a ještě 
310 Rusové. Let je klidný, ale nemohu usnout, škubá mi to v nohou, zadek už 
je otlačen z předcházející etapy. Měsíc jasně svítí a je vidět na sněhem pokry-
tou zem, více než ve dne u nás.

16. 1. [1957] [Středa] 

Ve 1,50 (3,50) přistáváme v Kazani.11 Vystupujeme – mráz – -12°C a silný 
vítr, zima prolézá každým okamžikem. Zase známé místnosti, provádím kolegy 
a ve 2,25 (4,25) letíme dál. Letadlo prozatím vystydlo a tak se choulíme na se-
dadlech. 4,45 (6,45) Sverdlovsk12 - -29°C. Snídáme po variantách – mám šproty, 
slepici s rýží a čaj. Pro nepříznivé počasí v Omsku13 čekáme 2 hod[iny] a v 6,55 
(8,55) startujeme na Omsk. Letadlo v tom mrazu promrzlo, je tam zima jak 
v staré prdeli. Asi za ½ hod[iny] letu začíná topit, a tak teploměr z -7°C pomalu 
začíná stoupat. V Omsku jsme v 9,50 (11,50)14 jsme v Omsku - -20°C. [Letadlo] 
tankuje a my zatím pobíháme po větrném letišti a nevíme, co si dříve máme za-
hřát. Oči, uši, ruce, tváře, všechno v tom větru mrzne. Odlétáme v 10,25 (12,25) 
a v Novosibirsku15 - -11°C jsme ve 12,30 (14,30). Podle našeho obědváme, ale 
podle místního času (17,30) večeříme. Chléb, máslo, 3 kolečka salámu, polévka 
ze žampionů, slepice s bramborovou kaší, zákusek, čaj už jsme nedopili, ho-
nem dále – dohánějí 2 hod[iny] zpoždění. Nastupujeme do letadla Л 1884 a ve 

7 Vilno, Vilnius – tehdy hlavní město Litevské SSR, nyní hlavní město Litvy.
8 Letiště Vnukovo, 28 kilometrů od Moskvy, nejstarší dosud funkční letiště ruské metropole. Ote-

vřeno v roce 1941, za války však sloužilo pro vojenské účely a pro civilní lety bylo otevřeno 
až po jejím konci.

9 Míněn plášť do deště.
10 Přepsáno z číslovky 2 na 3.
11 Kazaň – město v Rusku na levém břehu Volhy, centrum Tatarstánu, v roce 2008 zde žilo 1 138 

000 obyvatel. 
12 Sverdlovsk – v letech 1924-1991 název města Jekatěrinburg. Leží na hranici mezi Evropou a Asií. 

Jedno z největších ruských měst, v roce 2013 zde žilo 1 424 704 obyvatel. Důležitý železniční 
a letecký uzel.

13 Omsk je ruské město na jižní Sibiři, poblíž hranic s Kazachstánem. V roce 2008 zde žilo 1 131 
000 obyvatel.

14 Závorka nadepsána nad řádku dodatečně.
15 Novosibirsk je největším městem Sibiře a leží na řece Ob. V roce 2010 zde žilo 1 474 000 obyva-

tel. Důležitý letecký uzel.
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13,30 (15,30) dál do Krasnojarsku.16 Poněvadž letíme proti Slunci, ani jsme si 
neuvědomili a už je tma, dne bylo tak pouze asi 4-5 hod[in]. Krasnojarsk –9°C, 
přistání 15,30. Sedíme v odpočinkové místnosti. Čaj za své peníze. Start v 16,30. 
Irkutsk17 – přílet v 19,30 (21,30) - -11°C. Dle místního času je 1,30 min[ut] 
po půlnoci. Večeříme : polévku, sýr, smažený omulj18 (ryba z Bajkal[ského] jeze-
ra).19 Začal se zmatek s počtem kufrů pro celnici, číšník usměvavý, zdvořilý, ale 
vše popletl, čas ubíhá, blíží se 10[.] hod[ina], když jdeme spát. Za 2 hod[iny] nás 
budí, holení a v 1,40 (3,40) startujeme.

17. 1. [1957] Čtvrtek 

Z Irkutska přes zamrzlé Bajkalské jezero (přelet je v jiném místě než při 
cestě do Koreje). Nádherné špičaté hory, čepice hor v[e] sněhu, zalito vše 
sluncem a už jsme za chvíli v Mongolsku. Ulan – Batar nás přivítal ve 3,30 
mrazem –37°C (a to bylo k polednímu místního času). Mezi celní prohlídkou 
svačina – chléb, sýr, salám, čaj. Odlet ve 4,10 hod[in]. Čínskou zeď jsme pro-
pásli. Celkem20 náhorní rovina, až před Pekingem hory, při jejich přeletu hro-
zivé houpání a už se objevil Peking. V 7, 15 (9,15) hod[in] – ve 14,15 místního 
času přistáváme a tím končí I. část dalekého putování.

Na letišti delegace – uvedení do čekárny, prostorná, čistá. Usedáme u dlou-
hého stolu – na jedné straně my, naproti Číňané. Tlumočím přivítání, pozdravy, 
všeobecné dotazy a odpovědi. Odvážejí nás do hotelu, po dvou v autu, jsou to 
samé Ameriky. Hotel dokončen teprve v prosinci, vše voní ještě barvou. Je to 
– Chienmen – Fantien.21 Bydlíme v 7. patře č[íslo] p[okoje] 752 s Kraminerem. 
Ústřední topení, kachlíkovaná koupelna. Široké, dlouhé postele, cigarety a jabl-
ka na stole. Hned po odložení (ani jsme nevybalili) žádají nás na předběžnou 
poradu. Špaček, Novák a já. Po poradě na večeři – mísa masa, chléb, máslo, po-
lévka, kuře, ryba, zelenina, zákusek, oranžáda, čaj. Konečně k 11. hod[ině] spát.

18. 1. 1957 Pátek

Dopoledne – na obchodním odd[ělení] našeho velvyslanectví. Odpoled-
ne porada: Špaček, Novák, Kraminer a já. Večer od 7 do 10 hod[in] spánek, 
od 22 – 3,00 hod[in] harmonogram prací po dobu pobytu.

16 Krasnojarsk je ruské město na jižní Sibiři, na řece Jenisej. V roce 2014 zde žilo 1 035 124 obyva-
tel.

17 Irkutsk je ruské město na jižní Sibiři na řece Angaře, poblíž Bajkalského jezera. Důležitý letecký 
uzel. V roce 2010 zde žilo 587 225 obyvatel.

18 Omulj, nebo omul – ryba žijící hlavně v Bajkalském jezeře, lat. Coregonus migratorius, česky síh 
tažný. 

19 Následuje škrtnutý počátek věty „Leháme si a“.
20 Následuje škrtnuté slovo „proti“.
21 Ulice Čchien-men se nachází v centru Pekingu nedaleko náměstí Tianmen. Žádný hotel Fantien 

se zde nepodařilo objevit, jedná se však o část města, kde probíhala v posledních letech mohutná 
výstavba.
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19. 1. 1957 Sobota

Práce na harmonogramech. Odpoledne poprvé od 16 hod[in] volno. Prv-
ní dopis a pohledy. Ve ¾ 18 připravení na Če fan. Če fan v čínské hospodě 
s mohamedánským personálem (tím vyloučeno vepřové, sádlo). Rozděleni 
podle funkce (hrozné kastovnictví) u třech stolů. Ručně psané pozvánky, mís-
ta u stolů rovněž označeny jmény. (Špatné překlady jmen – záměny). 

9 chodů – zvláštnosti – rybí ploutve – výborné

     mladý bambus, zeleniny

     kachna, krevety, sladkosti

     teplé rýžové víno – silné.

     červené sladké – míchá se.

V polovině hostiny jsem22 vyzván náměstkem invest[ičního] odboru, že 
oceňuje mou chuť při ocenění vína, a že proto prosí, abych s ním osobně 
vypil do dna, víno, jež je skutečně i u nich pokládáno za nejlepší. A tak jsme 
stáli sami dva a pili do dna. Oplatil jsem mu přípitek, a tak jsme stáli znovu 
dva proti sobě a pili do dna. A nakonec jsem mu připomněl ruské pořekadlo, 
že Bůh má rád Trojici. A tak jsme pili po třetí, za úžasu všech přítomných zase 
do dna – Gambei [?]

20. 1. [19]57 Neděle

Dopoledne autobusem do nejživější ulice – je tam obchodní dům a bazar. 
Odpoledne autobusem do „Zakázaného města“ – prohlídka s výkladem. Sál 
s hodinami.23 Večer do Opery dělnického domu – 2 klasické opery – první 
o vpádu Mongolů a boji proti nim. Druhá – o zlém sedlákovi, jeho dceři 
a chudém rolníku s dcerou.24

21. 1. [19]57 Pondělí

Dopoledne auty na I min[isterstvo] strojírenství 4[.] H[lavní] S[právu]. Pro-
jednání závodu 704. Skvělá (až ostrá) úvodní poznámka Kraminera. (všichni 
přítomní až na 80 [??]). Odpoledne – zařizování se v přidělené pracovně. 
Knězů, Antušek, Kraminer na H[lavní] S[právě] 1.

22 Slovo „jsem“ bylo dodatečně vloženo.
23 Autor má patrně na mysli proslulé muzeum hodin v Zakázaném městě.
24 K opeře a činohře v Pekingu té doby srov. ČERNÝ, František: Za divadlem starým i novým. Praha 

2005, s. 165-174. F. Černý byl v Pekingu na přehlídce činohry v roce 1956.
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22. 1. [19]57 – Úterý

Dopoledne kontrola překladu pro Knězů, odpoledne s Lochmanem vo-
zem na Van-fu-tienku25 - vyvolat filmy, pak v obchodním domě – zklamání 
ve výběru zboží a hlavně látek. V 16 hod[in] zpět, večer kontrola překladů.

23. 1. [19]57 Středa

Od ½ 9. hod[iny] na H[lavní] S[právě] 4 – porada o závodu 704. Odpole-
dne a večer dokončení překladu. Večer sám po ulicích – směr k Van-fu-tienu.

24. 1. [19]57 Čtvrtek

Počasí beze změny – jen ráno kouř (stlačený mlhou) dusí na ulici, v pokoji, 
všude je ho husto. Ráno i odpoledne studium podkladů dodaných čínskou 
stranou.

25. 1. [19]57 Pátek

Dopoledne na H[lavní] S[právě] 4. Oběd v Pekingu. Odpoledne pro filmy 
(vyvolané) a studium podkladů. Večer courání po ulicích, koupě tabáku pro 
fajfku. Večírek v hotelu – děvčátka sama chodí pro nás, doprovázejí zpět. Pro-
gram – tance v krojích – muži i ženy – nádherné. Zpěv dívenek též v krojích. 
Čínský orchestr doprovází. Pak kouzelník – slabé.

26. 1. [19]57 Sobota

Porada u organ[izace?] Kovoprojekty – u nás. Krkavý Budha. Tlumočnice 
česká. Odpoledne – domácí mládenecké práce. Večer v zadní místnosti příze-
mí lidový večírek. Orchestr z čínských lidových nástrojů, hrál taneční melodie 
v čínském taktu.

27. 1. [19]57 Neděle

Dopoledne autobusem do Chrámu Nebes26 – ohromné prostranství – 
obětní oltář. Jak z udělání poprvé pod mrakem – snímkům se nedaří. Odpo-
ledne do lamaistického kláštera.27 Modlitebny po stranách, chrámy za sebou 

25 Patrně Wang-fu-ťing, jedna z nejznámějších obchodních tříd v Číně. Nachází se v Pekingu 
v obvodě Tung-Čcheng.

26 Komplex taoistických chrámů v Pekingu v obvodě Tung-Čcheng budovaný od počátku 15. sto-
letí. Jedna z hlavních památek v Pekingu.

27 Mohlo by se jednat o Jung-che-kung, lamaistický klášter vybudovaný z paláce pro prince posta-
veného v roce 1694. Tamější socha Budhy však měří pouze 18 metrů.
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s postupně se zvětšující sochou Budhy. Poslední socha 25,00 m vysoká, řezaná 
z jednoho kusu dřeva, a sice jen z půlky, druhá půlka, z níž je rovněž vyřezaná 
socha Budhy je 40 m vysoká. Odpoledne horká koupel, prášky a vyhánění pří-
znaků chřipky pocením se v posteli. Večer v Divadle pracujících (nová budova 
za rohem u hotelu)28 na opeře. Celkem 3 kusy.

opera – „Pastoušek“

opera „Tři císařství“ (dle klasického čínského románu), hezká a zaujala.

opera s baletem a akrobacií – „Cesta na západ“ – úžasné výkony herců; 
zpěv, balet hraničící s akrobacií a v tom spojeny prvky baletu s cirkusáckými 
výkony.

Při návratu do hotelu setkání s polskými basketbalistkami.

28. 1. [19]57 – Pondělí

Ráno překvapení – napadl sníh a padá celý den. Šedý, ponurý den a stojí 
jako každé pondělí za hovno. S Lochmanem studium I. a II. svazku podkladů. 
Celé musím překládati, je to psáno rusky. Večer autem na zápas polského 
národního mužstva s čínskými basketbalistkami. Vítězství Polska o pouhých 
9 bodů.29 Překrásná hala asi pro 7000 osob. Lehká ocel[ová] konstrukce, žád-
ný sloup, výborné osvětlení, místa jen k sezení, odevšad výborně viděti. Antu-
šek, Knězů a Kraminer. Tleská se i na projev nespokojenosti. Lístky k sezení 
– 40 fenů.30

29. 1. [19]57 Úterý

Studium podkladů svazek III-IV, V a VI. Kraminer do nemocnice – ušní 
oddělení.

30. 1. [19]57 Středa 

Dopoledne studium podkladů pro závod 712 – I., II. a III. svazek. Od-
poledne – čištění a příprava na večer. Pozvání na večeři v hotelu Peking.31 
Přítomen ministr strojírenství a štáb. Konalo se v sálech v 7. patře. Máme stůl 
č[íslo] 10. 1. chod – mísa s masem, kuřetem atd., 2. chod – polévka s trávou, 

28 Snad jde o nynější Beijing Red Theatre dříve Dělnické divadlo Paláce kultury obvodu Čchung-
-Wen. Ovšem tato budova není v bezprostřední blízkosti ulice Qianmen.

29 Podle deníku Rudé právo utkání dopadlo 80:70 ve prospěch polského týmu. Srov. Rudé právo, 
31. 1. 1957, s. 4.

30 Čínský jüan se dělí na 10ťiao a na 100 fenů.
31 Může se jednat o luxusní hotel Peking otevřený v roce 1900 na rohu ulice Wang-fu-ťing a třídy 

Čchan-kan. Srov.  http://www.chinabeijinghotel.com.cn/en/hotelinfo.html, citováno 3. 9. 
2014.
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3. chod – žraločí žaludky, 4. chod – smažené krevety, 5. chod – bambus a hou-
by, 6. chod – ryba s karamelovým obalem a plněné noky, 7. chod – slepice 
pečená i se zobákem, 8. chod – fazole v zelené vodě, 9. chod – polévka ze stří-
brných hub a ananasu, strašně sladká – po ní se mi udělalo nevolno.

Proslovy, přípitky. Vtipný proslov ministra o utrpení specialistů: Češi trpí 
hrozně – nemají pivo (Krásná Praha – krásné ženy – no to nic, ale pivo). Ru-
sové jsou na tom hůře, mají tu s sebou ženy a nemohou tedy se vymlouvat, že 
pijí ze stesku a Němci vzpomínají na ovocné vody. Večeře od 19 – 21 hod[in]. 
Potom v přízemí tanec a hry. Za výhru se dostanou bonbony, a tak tu naši32 
kluci chodí jak Mikuláši a rozdávají dětem sladkosti. Jsou tu i trvaleji usídlení 
krajané, ale drží se každý zvlášť. Začli jsme zpívati Tancuj, tancuj – orchestr 
se okamžitě přidal a už při té písni tančil kdekdo. Odjezd 23,30 hod[in].

31. 1. [19]57 Čtvrtek  – 1. den svátků Jara neboli Nového roku.

 Dopoledne studium záv[odu] 712 – svazek IV. Oběd od 11 hod[in]. Ve 12 
hod[in] odjezd autobusem do Letního paláce. Takovou krásu jsem v Číně ješ-
tě neviděl. Škoda, že tu nejsme v létě. Jezero zamrzlé, žádná zeleň. Obloha se 
zatahuje, spěcháme se snímky. Malé pohoštění – polévka sladká z pomerančů 
s knedlíčkami plněnými ořechy a hruškami. K tomu něco jako náš piškot. 
Po cestě míjíme městečko sovětských expertů. Náročné stavby – to Číňany 
ta expertíza (ve většině případů i pokusnictví) přijde sakra draho. Po večeři 
dopsání deníku a šup do horké vany. – Přijel ing. Podešva a Dr. jedoucí do Vi-
etnamu.

1. 2. [19]57 Pátek

Dopoledne studium podkladů a vypisování dotazů. Odpoledne – ZOO – 
celkem málo zajímavá. Večer autobusem do univerzitního města. Vystoupení 
souborů písní a tanců. Velká hala pro 3 000 lidí, dřevěná konstrukce – nevy-
topená – provizorní jeviště, ale překrásný program. Překvapuje úžasná melo-
dičnost nápěvů, ale pouze u ligurských[!]33 národních tanců. Tibetské – po-
malé, ale plné harmonických vlnivých pohybů. Mongolské – trhané, u mužů 
– vlnivé (drobné vlnění u žen). Orchestr ½ evropský smyčcový – ½ čínské 
nástroje. Zvláštnost – sólo na malou trubku s doprovodem malého čínského 
orchestru. Melodie – při nemelodickém zvuku trubky – pak znázornění růz-
ných hlasů ptáků – rovněž za doprovodu orchestru hrajícího současně hezké 
písně. Napodobení hlasů slavných čínských operních pěvců na nástroj, jež byl 
schován v dlani a měl základní34 zvuk, jako když se fouká na hřebínek. Návrat 
po 11. hod[ině]. Živá zábava v autobuse – tlumočím. Náměstek min[istra] pro 

32 Slovo „naši“ dopsáno nad řádku.
33 Míněny patrně ujgurské.
34 Slovo „základní“ vepsáno dodatečně.
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zahraniční záležit[osti]: „My Číňané (jak uvidíte zítra v cirkuse) jsme velkými 
kouzelníky, dovedeme vykouzliti zázračné věci. Jen neumíme si vykouzliti zá-
vody těžkého strojírenství – a proto nám musíte pomoci.“

2. 2. [19]57 Sobota   – napadl nový sníh a padá drobounký celý den.

Dopoledne sepisování připomínek ke stavebním podkladům. Odpolední 
vyjížďku do bazaru jsme odmítli. Odpoledne šlofík a údržba. Obdržel první 
dopis od Myšáka. Večer - tanec35 v sále v přízemí. Česnekový pach, prach, 
matky s dětmi. Ženy výhradně v kalhotách.

3. 2.36i[19]57 Neděle

Noviny vyzývají a heftují lid, aby nastoupil do práce i v tyto sváteční dny. 
Odpoledne autobusem do budhistického kláštera. Přítomni bohoslužbě. Za-
čátek oznámen údery gongů, zvonu – má náš tvar, rozezvučí se narážením 
kuláče vyřezaného do tvaru ryby. Dále je tu buben, vyřezaný a vydlabaný 
kmen. Jen v místě úderu je oslí (silná) kůže. Různé tvary zvonů – jsou to spí-
še kovové (bronzové) mísy. Přítomni též ženy – kněží. Sborový zpěv začíná 
předzpěvem jedince. Ruce sepjaté jako u nás. Kněží – ženy i muži ostříháni 
dohola. V dalším chrámu (v patře) stavba [??] věže – celá ze zlata. V ní – ve vý-
klenku vpředu uložen jeden ze 4 zubů Budhových.37 Druhý je na Cejlonu,38 
další v nebi a poslední v zámku Droha [?]. Byl zrovna přítomen jeden církevní 
hodnostář. Všeobecný hovor mu museli tlumočit – nezná pekingské nářečí. 
V chrámu před Buddhou obětní oltář, ovoce, těsta, masa, kadidlové tyčin-
ky. Hrozně jsme promrzli. Bohoslužbě přítomno asi 25 kněží (včetně 6 žen) 
a pouze 3 čínští občané. Pak do parku Severního moře39 – asi náš oddycháč 
Juldy Fuldy.40 Ohromné jezero a na kopci mohyla ve formě věže. Večer do va-
rieté – nejhezčí čínští balancisté.

4. 2. [1957] Pondělí

Redakce a úprava textů stavebních dotazů. Odpoledne – opis těchto 
na stroji a pomocí korespondentky došlé k nám do pracovny.

35 Původně napsáno „taneční“.
36 Omylem napsáno 3. 3.
37 Údajný Buddhův zub je uložen od roku 1955 v Pekingu v chrámu Kuang-ťi na vnitřní třídě Fu-

-čcheng-men, kde sídlí Čínská buddhistická asociace.
38 Jde o zub uložený v chrámu v Kandy na Srí Lance.
39 Též park Pej-chaj, obrovský veřejný park na severozápadě Zakázaného města, přístupný 

od roku 1926. Je zde mj. Bílá pagoda a jiné pamětihodnosti.
40 Míněn pražský Park kultury a oddechu Julia Fučíka, dnešní Výstaviště.



267

Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 7/2014

5. 2. [19]57 Úterý   – pod mrakem.

Příprava a konečná úprava konceptu dotazů pro závod 712. Kraminer, 
Blažek, Dynibier – na H[lavní] S[právě] 4. Večer sám pro nákup mandarinek 
– u stojánku na cigarety s prodavačem čtvrthodinka na čínštinu.

6. 2. [19]57 Středa   – polojasno

Lochman dopoledne s Blažkem v Pekingu. Diktuje do stroje s[oudružce] 
Pospíšilové v Pekingu. Blažek má dnes s Dynibierem neděli. Dopoledne kon-
trola hydrogeologických podkladů. Odpoledne volno pěšky na Vanfutienku 
přes Čiemenskou bránu. Kraminer, Dynibier a já. Lochman, Blažek – nákup 
plnicích per. Pak první tři – prohlídka hedvábí v obchodě u „druhé“ brány 
ve zdi. Na Vanfutience – prohlídka látek, kožešin, kabátku a pak Obchodní 
dům. Po večeři příkaz – do zítra připravit závod 704. Fofr do 3 hod[in] ráno.

7. 2. [19]57 Čtvrtek  – jasno, mrazík

Do 10 hod[in] volno – pak porada o taktice, jak na závody 701 a 709. 
Odpoledne pokus o spaní neustále rušen telefonickými dotazy o konceptu 
včera vypracovaném. Večer autem s Kram[inerem] k Chiemenské bráně, pak 
sám na nádraží. Koupě tabáku lulkového, banánů a čínských hrušek. Večer 
strašlivý vítr od severu.

8. 2. [19]57 Pátek   – vítr trvá, v pokoji se točí vzduch, že by se dal 
pouštět drak.

Kram[iner], Lochman a já na H[lavní] S[právě] 4 – závod 704.

Odpoledne s Kr[aminerem] a Ant[ůškem] u nás jednání o 701. Vítr trvá, 
v pokoji závany větrů. Zima. Žádáme o přestěhování na jižní stranu. Vyhově-
no a večer se stěhujeme do 3lůžkových jů. Bydlím s Blažkem a Lochmanem. 
Pokoj č. 753.41 Večer sedánka u nás všech kovoprojekťáků. Večer výplata – se 
zpožděním 3 dnů – včetně do 15. 2.

9. 2. [19]57 [Sobota]  – Jasno – slunce.

Kraminer a Antůšek na H[lavní] S[právě] 4. Upravujeme pracovnu, kterou 
jsme též přestěhovali na jižní stranu – pokoj 707. Odpoledne vozem s Bl[až-
kem] a Loch[manem] k Obchodnímu domu. Tam setkání s Kr[aminerem] 
a spolu do obchodu, kde jsem si nechal šít kožák. Zkouška 28. 2., hotov 5. 
3. [19]57. Záloha 60 J[üa]n[ů]. Pak sám na Ha-ta-men,42 do kožešnikář[ství]. 

41 Slova „Pokoj č. 753“ připsána po straně.
42 Patrně jde o ulici Čchung-wen-men v centru Pekingu, dříve označovanou jako Hatamen.
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Vložky z […]43 170 – 200 J[üa]n[ů]. Večer do kina na film o čínských dobro-
volnících v Koreji. Přítomná Číňanka, která pomáhá vysvětlovati, tatáž jako 
na uměl[eckých] souborů. Ledový vítr – všichni promrzli.

10. 2. [19]57 Neděle  – slunce – mráz – vítr.

Skutečně nedělní dopoledne. L[ochman] a B[lažek] na nákupech. Sedím 
sám v lenošce. Za oknem slunce pěkně hřeje, naprostý klid, čtu V[ictora] 
Huga – Devadesát tři. Přinesli mi dopis Myšákův. Odpoledne vozem do hote-
lu Peking. Špaček, Novák jedem dál, s Kr[aminerem] couráme po Van-Fu-Ti-
enu. Obchody s látkami, umělecké předměty, kožešiny. V „ruském obchodě“ 
Číňánek mluvící „česky“. Pak do „blešího bazaru“. Stříbrné lišky od 26 – 36 
J[üa]n[ů]. Z blešáku do tržnice na Ham-ta-mence. Večer na operu „Bílá hed-
vábná košile“. Obsah nám dali v ruštině. Sedíme tentokráte tak, že tlumočníci 
jsou rozděleni mezi nás. Sedím vedle tlumočnice ze zahr[aničního] odd[ělení] 
min[sterstva] strojírenství. O přestávce v lokále v[e] II. patře oranžáda, výbor-
né oříšky v karamelu, pomeranče. Při opeře přítomné děti, matky s kojenci, 
pláč, kojení, plivání rozlouskaných semen. Účinkuje …44 soubor. Jelikož jim 
pekingští nerozumí, běží na plátnech visících po straně jeviště text v čínštině. 
Autobusem tam i zpět.

11. 2. [19]57 Pondělí  – slabě zataženo – mráz.

Dopoledne tvrdá diskuse, hlasování o názorech, jak pokračovati v45 zítřej-
ším jednání o závodě 704. Odpoledne závěr vysvětlen ing. Špačkovi. Příto-
men Vokoun.

12. 2. [19]57. Úterý  – jasno – slunce- mráz

Dopoledne na H[lavní] S[právě] 4 – přítomni zástupci projekčního ústavu 
– jeho hlavní inženýr. Ke konci rozladění – pro neustále opačné stanovisko 
Proj[ektového] ústavu. 

Od 16. hod[iny] u nás návštěva Vokálka s manželkou, synem a p[an]í Stra-
tilová. Očekávané směrnice nám nepředal a byl celkem špatně informován 
a úplně apatický k vzniklé krizi.

Společná večeře v našem hotelu, platí každý sám. Přítomni též oba důstoj-
níci, kteří tu jsou na dovolené z Koreje.

Ferda strašně chrápe – neusnul [jsem] až do 3 hod[in] ráno.

43 Nečitelné slovo.
44 Místo bylo vynecháno.
45 Místo „v“ napsáno „o“.
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13. 2. [19]57. Středa  – polojasno, mrzne.

Kr[aminer], Ant[ušek], Blažek a Dynib[ier] na jednání o 712.

Dopoledne psaní dopisu a deníku. Odpoledne opsaní pohlednic do 121. 
Pak zápis z jednání v ruštině přímo v češtině. Přítomen Kr[aminer], Kn[ězů], 
Ant[ušek] závod 709. Návrh čínské strany na cestu za výběrem stavenišťv Kaj 
funu46 a Nančanu47. Ohromná nálada.

14. 2. [19]57. Čtvrtek   – jasno, mrzne.

Dopoledne porada o dalším v naší pracovně. Odpoledne – s Lochmanem 
určování polohy měst na mapě a na podlaze.

15. 2. [19]57 – Pátek   – vítr, mráz. 

S Lochman[em] na H[lavní] S[právě] 4 vedu stavební jednání s odd[ělením] 
průzkumu na [….]48. Otevřené okno, které nejde zavříti – mrznu. Odpoledne 
překlad pro Knězů – tabulky. Večer – Ant[ušek], Blažek a já – licitovaný mariáš.

16. 2. [19]57 – Sobota  – jasno – mráz. 

Dopoledne – generel pro 704 – soupis objektů a přidělení prací. Odpoled-
ne v posteli – leze na mne chřipka. Ostatní na nákupu ve městě.

17. 2. [19]57 – Neděle  – vítr, mráz. 

Dopoledne – generel. Odpoledne v sportovním středisku tabletenisové49 
utkání – Korea: Čína.

18. 2. [19]57 – Pondělí 

Kramin[er], Blažek, Ant[ušek] na H[lavní] S[právě] 4. Ostatní generel.

46 Patrně může jít o zhruba pětimiliónové město Kchaj-feng ve východní části provincie Che-nan 
na břehu Žluté řeky.

47 Snad jde o město Nan-čchang, hlavní město provincie Ťiang-si. Jde o důležitý železniční uzel. 
Žije zde zhruba 4,85 milionu obyvatel.

48 Pokračování věty chybí.
49 Jde o starší výraz pro pingpong.
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19. 2. [19]57. – Úterý  – jasno – vítr. 

Kr[aminer], Bl[ažek], Ant[ušek]. Ostatní generel. Odpoledne – Kr[ami-
ner], Kotyk, Knězů v pracovně – H[lavní] S[práva] 1 – závod 709 – zapisují 
v češtině – jednání v ruštině. Děvčátko překládá – slabá v ruštině – potíže.

20. 2. [19]57. Středa  – vítr – všichni na generelu. 

Od neděle prodělávám chřipku. Nečekaně večer do divadla (za ruskou ne-
mocnici) na Malý balet. Z dosavadních představení jedno z nejhezčích. Tibe-
ťané – červený háv z vlněných šál – známost uzavřená. Podobá se Othel[l]u.

21. 2. [19]57. Čtvrtek 

Dopoledne porada o dodělání generelu. Soupis objektu s Blažkem. Ostat-
ní – Kn[ězů] a Ant[ušek] slovíčkují. Do čínštiny překládá v pracovně tlumoč-
nice z H[lavní] S[právy] 4.

22. 2. [19]57. Pátek  – Slunce, jasno, teplo, dosud nejhezčí den. 

Děláme však až do 3 hod[in] ráno 23. 2. [19]57.

23. 2. [19]57. Sobota – zataženo, začíná sněžit. 

Dopoledne končíme [s] českým popisem, čínský překlad udělala tlumoč-
nice, popsal to náš tlumočník. Přišel dopis od Milušky. Odpoledne zcela sám 
v 7. patře. Večer do Pekinu. Špaček, ing. Novák, Lochman a já. U paní Strati-
lové přítomná též Vokálková. Vokálek leží, vypocuje chřipku. Večeříme v čín-
ské restauraci. U Stratilové do 12 hod[in]. Při cestě zpět nedorozumění mezi 
Špačkem a Novákem.

24. 2. [19]57. Neděle  – zataženo, sněží. 

Dopoledne trapná schůze v naší pracovně. Spor Novák, ing. Podešva, Vo-
koun – největší blb.

Oběd v čínské restauraci v Pekingu. Špaček a já. Pak se Str[atilovou?] 
ke kožešníkovi, kde jsem smlouval zkrácení lhůty na zkoušku pláště. Pak au-
tem do uličky starožitníků a obrazárny – zamluvil jsem si „ráčky“. Přijeli též 
Vokálkovi, prošli jsme několika krámky. Odešel jsem pěšky do hotelu. Večer 
na opeře v divadle, kde jsme viděli „bílou zmiji“. Název opery „Pod plačící 
[j]ívou“. Fraška s rozmísťováním při sezení. Nakonec „naši vedoucí“ seděli 
sami. Se Soukupem seděli jsme vedle čínské elity. V opeře účinkoval nejzná-
mější čínský herec. Lochman leží.
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25. 2. [1957]. Pondělí  – zataženo – přesto mrzne. 

K Lochmanovi zavolán lékař. Přišlo copaté děvčátko v bílém plášti, z dálky 
svítila do očí, z dálky se dívala na jazyk. Předepsáno ležet a nebuditi po uspá-
vacím léku. Stále pro chrápání nespím. Nespavost už cítím. Podrážděnost, 
pocení, únava.

26. 2. [1957]. Úterý  – zamračeno – sníh se drží. 

Lochman stále leží. Bolesti v páteři. Odpoledne jedu sám na jednání s prů-
zkumníky z H[lavní] S[právy] 4. Večer oznámen odjez[d] a plán služební cesty. 
Přijel Jungr.50

27. 2. [1957]. Středa  – Jasno – poměrně teplo – cítit jaro. 

Dopoledne na Aerolinie. Na 17. 3. na Tu už místa nejsou. Na 24. 2.51 jsou 
2 místa. Volám Kr[aminerovi]. Odmítá pro nás ten termín. S Blažkem v ob-
chodním domě kupuji čínský kabátek (zkouším na sobě) a na kostým. Od-
poledne s Lochm[anem] do nemocnice. Ruská internistka, sympatická stará 
paní a pak neuropatolog – ruský lékař, rovněž milý. Lochman zůstává. Dostal 
samostatný hezký pokoj. Večer mu přináším propriety a pomeranče. Kr[ami-
ner] se mnou. Pak na zkoušku kožáku. Večeře v Pekinu s Jungrem a Kr[ami-
nerem]. Večer na č[ísle] 703 porada ved[ení] [s] Kr[aminerem]

28. 2. [1957]. Čtvrtek  – po prvé souvisle zatažená obloha, velká zima. 

Radostná zpráva – Špaček sděluje, že na 24. 3. jsou pro mne a Lochmana 
zajištěny místa v Tu 104. V ½ 10. hod[iny] odjezd na hospodářskou výstavu 
– koná se ve výstavních pavilonech postavených SSSR. Odpoledne Bl[ažek], 
Novák, Soukup a já návš[t]ěvou u Lochmana – veselejší. Pak příprava písem-
ností před odjezdem do Kaj fenu. Odjezd auty na nádraží. Vokoun, Novák, 
Antušek. V 19,40 vyjíždíme. Lůžkový vůz, první překvapení Fu-ve-sije s námi 
v kupé. Druzí 2 Číňané zvlášť. Myška spí nahoře. Kopy balíků a zavazadel, 
nevím, kde se vzaly. Fu spí oblečená, ale je to parádnice. Obličej a ruce si maže 
pleťovým mlékem. Rozpaky při svlékání. Čekáme na chodbě. Když vejdeme, 
sedí zase oblečená. Společný umývací kout s dvěma umyvadly pro celý vůz. 
Záchod – umění tam vejít a vyjít zase zpět. Po cestě se Fu učí českou kon-
verzaci. Snídaně vejce se šunkou. Oběd slepice. Míjíme po poledni po pravé 
straně první pár hor. Žlutá řeka – Chuan-Che. Valící se bahno. Koryto řeky 
přes 1,5 km široké. Pak ihned tunel a za ním pískovcové skály s vyhloubenými 
otvory – zde bydlí lidé.

50 Dopsáno dodatečně.
51 Patrně má být 24. 3.
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V Čen-dou52 na nás čekají s auty zástupci města. Přijeli jsme ve 15,15. 
Auty do úřednické čtvrti. Tam asi ½ hod[iny] rozprávky a pak odjezd auty 
na prohlídku města. Procházka po parku města – za námi průvod asi 60 dětí. 
Přidávají se i dospělí – našim průvodcům to okukování není příjemné a tak 
nás cpou do auta. Ohromné sídliště pro 10 000 lidí postaveno za 3 roky. Širo-
ké ulice, asfaltovaný povrch. 

Večeříme v jídelně v přízemí – asi pět chodů, bez pití, jen čaj. Pak fofrem 
do auta a na vlak. Oddělení s jednostranným sedadlem přes šířku kupé a jed-
na měkká židle. Skříň na šaty. Odjíždíme v 19 hod[in]. Jede s námi zástupce 
H[lavní] S[právy] 4. Neustále úřední hovory. Po půli cesty představuje nám 
tajemníka města Kaj fenu. Zase ouřední hovor. V 20,59 příjezd do Kajfénu. 
Autem do hotelu. Zase v přijímací místnosti představování, čínský čaj a zdvo-
řilostní řeči. Pak stanovení programu pracovního.

Pokoj – uprostřed železná kamínka, skříň, 2 širokánské postele, prostěra-
dlo jako naše přehozy, bojíme se [na] to lehnout, voláme Fu – prý se na tom 
spí. Fu si po každém jídle myje zuby, asi 6 – 7 x denně. Usínám ihned, přes 
pochmurný vzhled pokoje.

2. 3. [1957] Sobota  – Pod mrakem – tma – pochmurno.

Od 9 hod[in] v hotelu porada. Přítomen předseda stavebního městského 
úřadu, hlavní inženýr Šanghajského proj[ektového] ústavu, městský inženýr 
Va – úžasně sympatický. Po cestě jsme dostali zprávu, že mám míti přednášku 
o plánování měst a o vodním hospodářství. Bude to asi největší sranda z do-
savadního pobytu. Při přednášce ing. Va se červená, je pln rozpaků a nervóz-
ní. Má však velmi pěkně provedený návrh, a poněvadž je strašně milý se svými 
rozpaky – všechno schvaluji a chválím. V diskusi dávám některé připomínky 
a rady. To vše zapisuje 7 lidí. Celkem přítomno 11 Číňanů. Pak jim dává-
me otázky, jež mají doplniti naše podklady. Odpověď je slíbená na pondělí. 
Obědváme ve dvou. Pak auty na staveniště. Schvalujeme místo, provedem[e] 
ochotně 2 sondy. Pak objíždíme celou plochu určenou pro průmyslovou část. 
Zastavujeme se na bývalých pískových hradbách. Celá vesnice nás obklopuje, 
je to trapné pro naše průvodce a tak zas do aut a jedem domů.

Na 18 hod[in] je stanoven Čefan. Jdeme na to. V přijímacím salónku nás 
očekávají starosta Kajfénu, tajemník okresu, zástupce plánovacího odboru, 
městský inž[enýr], inž[enýr] Šanghajského ústavu a další. Uvítací cancy. Pře-
dáváme jim panenku v národním kroji. Jsou překvapení a v rozpacích. Pak 
jdeme na banket. Je to dosud nejkvalitnější (co se jídel týče). Zcela přátelské 
ovzduší. Jako jindy i teď po dvou hodinách končí. Sotva dojdeme do pokoje, 
přicházejí nějací občánkové a zvou nás na taneční večírek. Asi to spískal ten 

52 Snad město Čcheng Čou, hlavní město provincie Che-nan, nedaleko města Kchaj-feng. V sou-
časnosti zde žije 4,87 milionu obyvatel.



273

Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 7/2014

náš zbojník Fu-ven-jen. Svlékám[e] pulovry a jdem[e]. Je to přes dvůr. Nová 
budova a slouží též jako bio nebo divadlo. Sotva vejdem[e], přestává všechen 
ruch, všichni tleskají, tak tleskáme také. Přinesli lavici a tak sedíme v první 
řadě, jak na ukázku. Jsem tam v kanadách a pumpkách. Za chvíli jsou už před 
námi čínská děvčátka a prosí k tanci. Přede mnou stojí takový drobeček, že 
naše Věrka je proti ní panímáma. Už je mi všechno jedno, a tak tančím. Připa-
dá mi to, jako kdyby medvěd tančil s veverkou. Pak nás usazují po straně sálu. 
Jsou tam studenti a studentky místní univerzity. Něco tak přirozeného, veselé-
ho a bezprostředního jsem nezažil. Neznalost jazyka mizí, část rusky, anglicky, 
německy – ale tak živou besedu a tolik smíchu za malou chvíli po seznámení 
snad nikde jinde není možné. V 22 hod[in] končíme. Byly tam též dívky z jihu. 
Docela jiní tvorečci. Krásné oči, jemná slonová pleť, zcela a typicky jiné, než 
jsme viděli dosud. 

3. 3. [1957] Neděle 

V 9 hod[in] odjezd na Žlutou řeku – Chun-che. Mží, vítr. Projíždíme sta-
rým městem. Za městem rozpadávající se vesničky a v tomto ponurém dopo-
ledni, kdy vítr už přechází ve vichr, se zdá, jakoby tu prošla smrt.

Žlutá řeka – mlha a drobný déšť ve vichru zahaluje rozhled. Pod námi 
se valí vířící bahno. Hnědé, hnědě černé vlny, všude pusto a zbytek zahalen 
v mlhu. Těžko se držíme na nohou a proti větru lze jít jen husím pochodem. 
Prohlížíme přečerpací stanici. Mrznou tváře a ruce. Jdeme do přístavku, kde 
je čaj a ing. Va nám vysvětluje způsob zabezpečení zásobení města vodou – 
přírodní nádrž vzniklá přečerpáním vody ze Žluté řeky. Jedeme zpět. Před 
odjezdem se trochu prosvětlilo – honem 2 snímky.

Odpoledne autem do Císařského paláce. Starý a vevnitř zpustošený.53 Ko-
lem umělá jezera, Fu chce do loďky, ale odmítáme. Pak jedeme kolem univer-
zitního města do druhého parku. Zbytky ….54 zámečku. To už za námi chodí 
zase průvody. Tak nás strkají do aut a jedem[e] k Pagodě „Železná věž“: 57 
m[etrů] vysoká.55 Večer na operu. Čtyři představení. První „opera“. Druhé – 
balet o lupiči koní – srozumitelné a hezké. Třetí – veselohra. Čtvrté – jedna 
žena po dobu 1 hod[iny] a 20 min[ut], zpívá a běhá – k zoufání.

53 Jedná se o Císařský palác v Kaifengu, z něhož se ovšem zachovala jen malá část, jako například 
Dračí pavilón. Císařský palác v Kaifengu vznikl v době, kdy město bylo metropolí dynastie Se-
verní Sung.

54 Nečitelné slovo.
55 Patrně nejvýznamnější místní pamětihodnost – budhistická čínská pagoda, postavená v roce 

1049 za dynastie Sung.
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4. 3. [1957] Pondělí  – jasněji a tepleji.

Jedeme na staveniště. Zklamání ze základové půdy. Po 2,20 m[etru] bahno. 
Knězů zoufalý. Nechávám kopat dál. Projíždíme vesnici u staveniště a hle-
dáme další místo pro sondu. Během hodiny ručním vrtákem provedli sondu 
do 6,00 m[etru]. Odpoledne v hotelu porada. Vodovod pro město Kajfén. 
A prameny vodní. Určení další sondy pro 709. Večer na staveniště. Schody 
do sondy jako do hrobky faraónů. Strašné monstrum. Odebrání vzorků vody 
za asistence celé vesnice.56 Koupel – bronzová mísa se žhavým uhlím v kou-
pelně. Doplnění horké vody z termosek.

5. 3. [1957] Úterý  – jasno, slunce.

Ráno balíme kufry. Dopoledne na staveniště. Další 2 sondy se schodišti 
hotovy. Odebrány vzorky zeminy i vody. Pak na prohlídku závodu na země-
dělské stroje. Odpoledne ing. Va. Přednáším zásady kanalizace. V 17 hod[in] 
večeře. V 17,30 odjezd na nádraží. Náměstek starosty odevzdává pamětní 
knihu. Všichni nás doprovází na nádraží. V 18 hod[in] odjezd. V 19,26 v Čen-
džou57. Loučím se a s jedním mladíkem jedu dál. Spíme v témže voze. Rozklá-
dací postele ze sedátek. Horní odklopná. Velmi pohodlné – široké.

6. 3. [1957] Středa  – zamračeno. 

Po levé straně pás hor. Po pravé rovina do nekonečna. Ženy a muži točí 
kola studní. Někdy zcela opuštěný oslík chodí svůj nekonečný kruh. Vesnice 
lepené z hlíny. Jindy osada vydlabaná v pískovcových skalách. 10 hod[in] pří-
jezd do Siaňu.58 Na nádraží čekají – česká tlumočnice, ref[erent] inv[estičního] 
odb[oru] H[lavní] S[právy] 4. Jedeme do hotelu. Zvenčí ohromující dojem. 
Vevnitř už méně. Koupelna pro 1 hotelové křídlo. Pokoje malé a je v nich 
zima. Antůšek zrovna klímal. Jídelna oddělená od hlavní budovy. Musí se pro-
jít částečnou nekrytou pasáží. Odpoledne vozem na prohlídku rozestavěného 
závodu pro elektrotechniku. Dispozičně úplně diletantsky. To je ti ruští exper-
ti přijdou draho. Zároveň prohlídka závodu pro výrobu prefabrikátů. Ohrom-
ný pozemek. Propařovací nádrže. Automatická betonárka. Malé betonárky 
každá pro určitý druh betonu. Jsou to takové kurníčky v řadě na bambuso-
vých podpěrách. Úžasná věc bambus. Klenbové vazníky na rozpětí 24,00 m.

56 Tato věta vepsána výrazně menším písmem do textu.
57 Opět asi myšleno město Čcheng-čou.
58 Míněno město Si-an, hlavní město provincie Šen-si. V současnosti v něm žije 8,25 milionu oby-

vatel.
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7. 3. [1957] Čtvrtek  – Zataženo – mlha. 

V 8 hod[in] „je[e]pem“ odjezd na výběr staveniště do Šinpinu.59 Po noč-
ním dešti je jílovitá silnice kamenného podkladu těžce sjízdná. Do půl cesty 
nekonečná rovina. Řeka Chuj-che,60 ohromná šíře, ale mělká. Pobřežní opěry 
chráněny pytli s pískem. Přes ni železobetonový most se 14 podpěrami. Za ní 
terasovité písčité útvary s obydlí vykopanými v pískovci.

Šinpin – díra. Většinou vše z hlíny. Jen hlavní ulice jakžtakž mají domy. 
V přízemí krámky, v podkroví byt. Na stavební správě – holé místnosti – syro, 
pusto. Oběd jíme z kuchyně, kde jsou pod kotli měchy. Vedou nás na kopec – 
zase terasy, kde má býti sídliště, abychom přehlédli staveniště. Bohužel mlha 
a není nic vidět. Mimo to studený vítr. Jedeme tedy přímo na pozemek zá-
vodu. Nyní je tam vesnice. Prohlížíme „byty“. Hliněná podlaha, okna nejsou. 
Ohniště přímo v této díře, rovněž tak veškeré haraburdí, zemědělské náčiní, 
kukuřice, sláma, tráva. Stany a vřetena, na kterých v této tmě a zimě a sedíc 
přímo na podlaze se pilně dělá. Návštěva u předsedy JZD. Táž bída. Na zpá-
teční cestě nás zavezli k náhrobku císařovy milenky. Je v zpustošeném stavu. 
Berou si zde kousek země, aby byly tak hezké jako ta milenka.

Stavíme se též ve venkovské škole. Úplný poprask, je po vyučování, přes-
to, že jeden Číňánek zvoní na zvon, který je na vratech. Jsem tak obklopen 
drobotinou, že se nemohu hnout. Největší atrakcí je „igeliťák“ a „kanady“. 
Konečně učitel to silou rozhání a dostávám se k naší skupině.

Třídy studené, bez kamen, hliněná podlaha. Černá tabule na stěně, pár 
počitadel, obrázky o hygieně a to je vše.

Večer pozvání od žen města Siaňu, které v předvečer „svátku žen“61 uspo-
řádali představení „10 000 řek a 1000 hor“. Je to na oslavu „Dlouhého pocho-
du“.62 Překrásné vybavení kulisové. Trvá to však od 19 – ½ 24 hod[in]. Je to 
první činohra, kterou jsem v Číně viděl.

8. 3. [1957] Pátek  – Mlha, ale tepleji. 

Dopoledne auty na staveniště sídliště a závodu pro výrobu izolátorů.

Jeden pokoj asi 3,5 x 5 m pro 4-5člennou rodinu. Cihlová podlaha. Ku-
chyň – společná pro tři rodiny. Je tam pro každou rodinu jeden kotel. Vodo-
vod pouze v kuchyni. Záchod rovněž společný pro 3 rodiny. A přes to je to 
neuvěřitelné zlepšení proti těm hliněným dírám.

59 Toto místo se bohužel nepodařilo identifikovat. 
60 Patrně míněna řeka Chuaj-che, jedna z největších čínských řek.
61 Míněn Mezinárodní den žen 8. března.
62 Dlouhý pochod – jedna z nejznámějších událostí v dějinách komunistické strany Číny. Jednalo 

se o rozsáhlý ústup čínské komunistické Rudé armády před vojsky Kuomintangu během čínské 
občanské války v polovině třicátých let 20. století.
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Na obědě již po čtvrté za sebou „курица по китайску“63.

Zde se platí předem – snad jediné místo v Číně – Je to na základě zku-
šenosti se sovětskými experty, kterých je tu 99 %. Zkušenost smutná, jak to 
zdejší říkají.

Odpoledne – na společnou poradu v sídle Stavebního podniku.

Po návratu – čištění a zašívání (bundy a knoflíky).

Večer – pozvání na oslavu „dne žen“. Tanec a program. První tanec jsem 
tančil s paní předsedkyní místního výboru žen. Brýlatá, rozjizvená tvář kolem 
úst, asi 45letá. A tenká jak proutek a báječně tančila. Pak po polovině zase se 
mnou zahajovala. Antůšek tančí neustále se Šou-sej-che. Ke konci přiběhli 4 
zpěvačky zdejší opery pro nás. Zase si mne vybrala ta nejmenší. Děsná ku-
tálka. Hraje asi 12 taktů a ty opakuje po celý tanec. Pozouny, trubky a buben 
s činely řádí jak zběsilí.

9. 3. [1957] Sobota  – Nahoře jasno – dole prach tak hustý jako 
naše silná mlha. 

Jedeme do přírodních lázní asi 30 km od Siaňu.

Tam se šplháme do kopce, kde je památník na místě, kde se skrýval Čan-
kajšek a kde ho chytili.64 Pak kousek do vesnice ohrazené hliněnými valy. Tam 
hodně fotek. Odpoledne jedeme vozem kolem rozsáhlého univerzitního měs-
ta a do blízké pagody. Je vystavěna na počest mnicha, který pěšky vykonal 
cestu do Indie a zpět a přinesl „buddhistickou bibli“.65

Pak do chrámu Konfuciova, kde je též „les kamenů“. Jsou to kamenné 
desky, všechny umístěné v typických čínských stavbách. Též muzeum umís-
těné v podélných budovách. V jednom z chrámů u pagody oltář s obětním 
stolkem, na kterém leží ozdobené květinami „majudho“ [??]66

Pak po návratu domů – „velké prádlo“. Balení kufrů a aktovky. Večer 
na čínský taneční večírek v malém sálu u jídelny. Břinkavá vojenská kutálka. 
V 23 hod[in] do postele.

63 Rusky – česky slepice po čínsku.
64 Jedná se o tzv. Si-anský incident – zadržení šéfa Kuomintangu Čankajška prokomunistickým 

generálem Čang Süe-liangem v blízkosti Si-anu v prosinci 1936. Došlo k němu v malých lázních 
Chua-čching‘, dnes součásti Si-anu. Událost zde připomíná muzeum.

65 Míněna pravděpodobně proslulá Velká pagoda divoké husy postavené v polovině 7. století a pře-
stavěná na počátku 8. století. V pagodě jsou přechovávány sútry a sochy Buddhy přinesené z In-
die překladatelem a cestovatelem Süan-cangem.

66 Jde o „les stél“ v bývalém konfuciánském chrámu v Si-anu. V současnosti jde o si-anské Pej-lin 
muzeum.
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10. 3. [1957] Neděle  – Jasno, ale zima. 

V ½ 7. hod[iny] budí nás Číňánek. V ¾ [na] 8 odjíždíme autem na nádraží. 
Nákup hrušek a mandarínek, ovoce po 4-5 kouskách se prodává v „síťov-
kách“. V 8,16 odjíždíme. Jsme 3 v spacím kupé. Šou-sej-che – Antůšek a já. 
Čej a „ministerskej“ jsou v jiném voze. U Tongou67 se přibližujeme k Žluté 
řece. Most z rybářských bárek. Za 40 fenů se dostanou 3 balíčky čaje a horká 
voda až do Pekinu. Ve voze zima. Projíždíme roviny, ve kterých jsou vykopány 
vesnice v zemi. Nebo kolem hor, všude terasy a v nich jeskynní vesnice. Večer 
se Šou politická debata. V jídelním voze zvýšené ceny, aby byl menší nával. 
Zato jídlo na stanicích levné. Šou ustýlá a asi k jedenácté jdem[e] spát.

11. 3. [1957] – Pondělí  – jasno, na polích šedivák. 

V 7,35 jsem v Si-tina [?]-sonu.68 Jungr už nám přišel naproti. Autem do ho-
telu. Malý, ale máme každý jednolůžkový pokoj a zase mýdlo a ručník. Sotva 
odložíme, hned na snídani a pak hned porada tech[nického] odd[ělení] měst-
ského úřadu. Odpoledne na staveniště, určení sondy a návštěva rozestavě-
ného závodu. Holení elektrickým strojkem. Večer v čítárně. Šou-sej-che má 
malou přednášku o čínské skladbě vět a pravopisu.

12. 3. [1957] – Úterý  – Jasno – teplo. 

Dopoledne v elektrárně a textilní továrně – přádelně. Jesle – kde řvou malí 
čínští občánkové pomalovaní červenou barvou, čárkami a tečkami na tváři. 
Odpoledne na staveniště – vykopaná sonda. Zase plno lidí při její prohlídce. 
Odtud nás autem zavezli do „školky“ na prohlídku stromků. Zase ubohé, 
suché, zaprášené. Večer – zkoušíme rádio – co se dá chytiti. Je zde v každém 
pokoji přijímač.

13. 3. [1957] – Středa  – zcela jasno – na slunci teplo – vítr suchý 
a studený.

Ráno ještě jednou na prohlídku sondy a zase plno lidí a dětí ze školy. Od-
tud do parku, kde jsou památníky a museum. Vše uspořádáno jako upomínka 
na „Dlouhý pochod“. Je tam též hřbitov vojáků padlých za osvobozujících 
bojů. Na druhé straně dva kroky a před nima červený kříž. Je to hrob kanad-
ského a indického lékaře, kteří se zúčastnili osvobozeneckých bojů. Kanaďan 
se infikoval při operaci a Ind, který nebyl zcela zdráv, podlehl těžkým podmín-

67 Jde o město Tchung-kuan na Žluté řece. Má zhruba 37 tisíc obyvatel.
68 Bohužel toto město se nepodařilo identifikovat. Možná by se mohlo jednat o město Š‘-ťia-čuang, 

hlavní město provincie Che-pej. V samotném městě žije 2,86 miliónu obyvatel, celkově v celé 
aglomeraci 10,16 milionu obyvatel. V letech 1948-58 v městě probíhala mohutná industrializace, 
během níž se počet jeho obyvatel ztrojnásobil. Zvlášť se zde rozvíjel textilní průmysl.
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kám.69 Pak s Jungrem po návratu do hotelu jdeme nakoupit cigarety. Děláme 
malý okruh pěšky, zase plno lidí kolem nás. Několik foto a už je tu Šou. Nene-
chají ani na chvíli nikoho samotného. Vede nás do parku. Je to asi nemoc. Pak 
zase zaprášený, pustý – vstup 5 fenů. Dětské hřiště a několik klecí s medvědy, 
velbloudem, ptáky. Je tu pořídce stromů, a proto kousek zeleně – park – je asi 
národní hrdostí. Všude, kde jsme byli – vedli nás do „parků“.

K obědu zase jedna zvláštnost – plátky z kořene lotosového květu. Každý 
plátek prořezán různými tvary dírek, takže vypadá jako dětská vystřihovačka. 
Lístky na vlak v ½ 13. hod[iny] nejsou, takže pojedeme dalším.

Odjezd z hotelu ve 13,50. Odjezd vlaku 14,25 hod[in]. Je to rychlík mající 
vozy Vietnam-Peking.

Jedeme ve voze maďarské výroby. Světlé modré tapety. Světlá barva dřeva, 
lemovaná tmavým obložením. Bílé a tmavomodré záclony. Stolní bronzová 
lampa. Naprostá čistota. Při vstupu do vlaku je příznivý zrakový vjem a ra-
dostný pocit.

Je to lůžkový vůz. Oddělení pro čtyři lůžka. Hrajeme žolíky ve třech. Pak 
dudáka a k tomu se přidává i Šej.

Pak Šou vykládá patience.70 Učím ji ten čtyřřadový. Pak vykládá z ruky 
a určuje osud k ženám z deseti otázek. Je to psychologický trik – karty jsou 
jen mechanickým a pozornost poutajícím prostředkem.

Těsně před Pekingem mimořádně zastavujeme., a to způsobuje, že po 4 
dnech a 4 nocích dostává tento vlak 10 minutové zpoždění.

V 10,00 Peking. Na nástupišti čeká Kraminer. V hotelu přibíhají všichni, 
i když už byli v postelích (kromě Antůška) k přivítání. Jako překvapení je tu 
i malá Fu-en-vien, která tam na mne čekala od 17 hod[in]. Doprovázím ji 
dolů. Chudák asi dostane, že přijede po půlnoci domů. Jako obvykle s uzlíč-
kem. Odjíždí na kole. Před tím se chlubila foto, které jí připravil Knězů.

Stěhují zase postele do 753 a tak spím na tom samém místě jako před 
odjezdem. Lochman už je z nemocnice zpět. Spíme tedy ve složení Lochman, 
Jungr a já.

69 Pravděpodobně se jedná o Mauzoleum mučedníků v Š‘-ťia-čuangu, kde je pohřben kanadský chi-
rurg Norman Bethune (1890-1939), působící v řadách čínské komunistické Rudé armády. Jeho 
smrti věnoval esej i Mao-cetung. V Mauzoleu mučedníků je pohřben též indický lékař a rovněž 
prokomunistický bojovník Dwarkanath Shantaram Kotnis.

70 Míněn pasiáns, způsob vykládání karet.
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14. 3. [1957] Čtvrtek  – Dopoledne porada o sestavení invest[ičního] 
úkolu. Jasno, slunce už pěkně hřeje.

Dopoledne a odpoledne koncepty příloh. V 17 hod[in] do Aerolinií, pro 
kožák a vyvolání filmu. Tam vozem s Vokounem. Zpět náhodou s vracejícím 
se Kraminerem.

Večer s Kram[inerem] dodělání konceptu příloh pro 704.

15. 3. [1957] Pátek  – pod mrakem.

Dopoledne čistopisy příloh pro 704.

Odpoledne – p[an]í Stratilová píše návrh i[nvestičního] ú[kolu] u nás v po-
koji na stroji asi do 23 hod[in].

16. 3. [1957] Sobota  – Ráno mlha – pak se jasní.

Dopoledne blbinec. Fu-ven-jen [!] přišla k překladu 709 teprve k 11 hod[i-
ně]. Kr[aminer], Knězů a Antůš[ek] musí vykliditi pokoj do 12 hod[in]. Śpa-
ček se stěhuje k nám na místo Jungra, který s Vokounem a Šou-sej-che, An-
t[ůškem], Kn[ězů] a Kr[aminerem] jedou na sever a do Dálného. Všechno je 
to u nás – a tak v tom rumlu překladatelská práce s Myškou stojí za hovno.

Večer na Strakonického dudáka. Špaček a Novák, kteří skupinu doprová-
zeli na nádraží, stavěli se vozem pro mne. U divadla čeká bývalá překladatelka 
„maličká z ministerstva“.

Překrásné dekorace, české nápisy – jako hostinec, k nerozeznání kroje; 
a herci maskovaní tak, že vůbec nevypadají čínsky. Večer od ½ 24 – 24 hod[in] 
v Chienmenu na taneční chvilku. Po ukončení tance zpíváme Tancuj, Teče 
voda a Dobrú noc děvčátkům ze školy muzikálního umění.

17. 3. [1957] Neděle.  – Mlha.

V 9 hod[in] jedeme 3 vozy na Čínskou zeď. Mraky se snáší níže a pojí se 
s mlhou. Je to úplně k zoufání. Ze skalnatých rozeklaných hor s čínskými 
borovicemi nevidíme nic. Celá „Zeď“ v mlze a nahoře se ztrácí v mracích. 
Je to k pláči. Celý sen o této „Zdi“, všechna snaha o to se sem dostat, ztrácí 
na významu. Ještě ráno se dal program změniti, ale – je to čínské – jednou se 
jede tam a má to ten den smysl nebo ne – jede se.

Obědváme na nádvoří této zdi – hostitelé připravili každému krabici – 
chléb, 2 vajíčka, uzené maso, kousek slepice a ruládu.
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Odtud jedem k hrobkám dynastie Ming.71 Je jich celkem 13 a jsou roztrou-
šeny daleko od sebe.

Sloupový sál – sloupy z jednoho kmene v průměru asi 1,30 m[etru].

Zpět na rozrušené silnici pomáhá pracující brigáda vyprošťovati náš „Ca-
dillac“.

18. 3. [1957] Pondělí  – Jasno – slunce – a teplo. 

Dopoledne překlad závodu 709 – s Fu-ven-je[n].

Odpoledne exkurze do továrničky na výrobu „conzole“. Neuvěřitelná 
umělecká a piplavá práce s vykováním [?], lepením vzorů z drátků, nanášení 
barevných vzorů a to je krásný pohled. Ale brusírna – to jsou galeje. Tmavé 
přístřešky, vlhko, tma a děsivý a v tomto století neuvěřitelný pohled na řady 
skloněných, šlapajících a kývajících se trupů, bez jediného slova, úsměvu, žena 
ztrhaného, ztrnulého obličeje, často kladoucí hlavu v naprostém vyčerpání 
na ruce. Odtud na nákup, modrý kostým a fialové hedvábí. Zdržení na ob-
chodním zastupitelství, Špaček zase Zděnou [?].

Večeře čínská v Pekin[g]u, pak na pár slov a doušek koňaku u Stratilové se 
Špačkem a Havlasem.

19. 3. [1957] Úterý  – jasno a teplo. 

Od rána do 18 hod[in] překlad 709 s Fu-ven-jen. Po večeři na nákup „vá-
žek“, zpět rikšou. Jel se mnou Lochman.

20. 3. [1957] Středa  – Jasno – nejteplejší den. 

Dopoledne ještě dodělání překladů. Odpoledne nákupy. Špaček, Lochman, 
Stratilová, Ševčík (obchod[ní] rada). Při zpáteční cestě ještě pro posledního 
draka. Večer návštěva „zvláštního“ Číňana. Hoch, který se soukromě učí češ-
tinu. Dobrá výslovnost a znalost naší literaturu [!] a hudby.

21. 3. [1957] Čtvrtek  – Zataženo – mrazík, ledový vítr.

Dopoledne s Lu (tlumočník) a Fu – překlad i[nvestičního] ú[kolu] pro 704 
a 712.

Odpoledne porada v naší kanceláři se zástupci H[lavní] S[právě] 1 o zá-
vodě 709.

71 Míněny hrobky císařů z dynastie Ming asi 50 km severozápadně od Pekingu postavené v letech 
1409-1644.
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Večer pozvaní na čefan [?] na rozloučení - Žabím králem. Přítomen ing. 
Jiy a Podešva, Soukup, Hladík, Novák, Špaček, Lochman, já a tlumočník Lu 
a pan správce.

Obdrželi jsme dárkem po dvou vázách – hedvábí, lak. Předal jsem jim pa-
nenky – srdečné a milé prostředí. Dostávám po dvou porcích, to mi symbolic-
ky přejí, abych po návratu domů neseděl u jídla sám, nýbrž se svou vyvolenou. 
Po návratu večer u nás písně – přítomen ještě Lu a Fu-ven-jen. Pekingská 
kachna a stará vejce (Technologie kachny. Pod křídlem se nařízne, vykuchá 
tím otvorem, zašpuntuje zadek, naleje se vodou, a před zavěšením do pece se 
poleje cukrovou vodou)72 Rozloučení s Podešvou.

22. 3. [1957] Pátek  – Chladno, pod mrakem. 

Dopoledne dokončení překladů. Po polední ještě návštěva z H[lavní] S[-
právy] 1 a krátké dotazy. Odpoledne na fotbale – Čína – Lokomotiva 1:3. 
Přítomen Žabí král, správce a Lu. Lochman leží. Zvláštní pohled na tribunu 
– vše tmavomodré a bílé čtverečky na ústech.

Večer písně u nás – loučíme se s Fu, která za zpěvu Lu nám zatančila 2 tan-
ce – s obtížnými posuny hlavy. Za znění starých songů každý si s [ní] zatančil. 
Přítomen též „intelektuál“.

23. 3. [1957] Sobota  – Jasný sluneční den a tepleji. 

Dopoledne ještě jednání s H[lavní] S[právou] 4 – fotografie na terase ho-
telu. Pak odvoz zavazadel na aerolinie, odtud na „Blešák“, kde koupeny pod-
stavce pod vázy a nákup v květinářství. Oběd v Pekingu. Stratilová, Špaček, 
Lochman. Odtud na poslední nákupy – pero, čaj, tabák – vyprovází mne pod 
paždím z krámku až na ulici (útrata 5,60 Jüa[nů]) a žvýkačka. Honem domů, 
protáhl se nákup, oholiti se a na pekingskou kachnu. U Stratilové seznámen 
s prof[esorkou] Šťovíčkovou.73 Autem do restaurace. Čekáme, jelikož jsme 
přišli o 10 min[ut] dříve (Vyvádějí Číňana v zbědovaném stavu).

Večeří Špaček, Zdena, Šťovíčková, neboli „malé a hloupé a malé a milé“.

Po večeři do Mezinárodního klubu. Češi a Číňani. Některé efektní zjevy. 
Sedíme v zadní místnosti. Špaček na vrcholu blaha. Šťovíček netančí, má ho-
rečku a hnisají mu mandle. Závidím ji[m] další program cest po Číně, do Vi-
etnamu a cestu lodí zpět do vlasti. Nedovedl jsem si představiti dohromady – 
úžasnou inteligenci a znalosti, mládí a strašné skromnosti a bezprostřednosti 

72 Závorka s obsahem přenesena šipkou na své místo z druhé strany, ze zápisu k 23. 3. Umístěna 
za slova (Vyvádějí Číňana v zbědovaném stavu).

73 Pravděpodobně Dana Šťovíčková-Heroldová (1929-1976), překladatelka, v letech 1953-1957 
lektorka češtiny na univerzitě v Pekingu a v tamějším Ústavu cizích jazyků. Od roku 1958 v Ori-
entálním ústavu ČSAV vedla kolektiv připravující Česko-čínský slovník. 
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s milým zjevem. Z klubu pěšky k hotelu Peking, rozloučení a se Špágrem 
pěšky domů. Ironie, když po půlnoci se nás Číňan vyptával na cestu k Chie-
menské bráně a asi k nádraží.

24. 3. [19]57 – Neděle  – ráno bouřkové mraky – pak se vyjasňuje – 
poměrně teplo. 

Poslední fofr s dobalením, spěch na snídani, Špaček ještě financuje. Pak 
zpráva, že Tu-104 ještě je v Irkutsku. Zpět do pokoje a dopisování tohoto de-
níku. Se Špačkem autem do Pekingu. Stratilová předala mně další zprávy pro 
ministerstvo. H[lavní] S[práva] kompletace. Telefonické rozloučení se Šťo-
víčkem – odchází do nemocnice -. Poslední slova milého hlasu. Zpět k nám 
do hotelu, kde vyzvedám Lochmana a v 11 hod[in] jedeme na letiště. Daruji 
monťák jednomu z uklízečů a šoférovi 20 „moda“ [?].74

Vynášejí mi zavazadla až k autu, poslední poplácání a jedeme na jižní (vo-
jenské) letiště.

Tu-104 přistává v 11,50. Sedíme a čekáme, rozhovor vázne, je to všechno 
na měkko. Odevzdávám pas, vyplňuji celní formuláře. Pak přemlouvám Špá-
gra a Zdenu, aby už jeli. Rozloučení – Zdena pláče, Špačkovi tečou slzy – po-
libky na rozloučenou, jdou do auta, máváme kapesníky a jsme sami.

V 13 hod[in] přijíždí ing. Jiy, Hladík, Novák a Lu. Poslední zdvořilostní 
věty, potřásání rukou a nasedáme do autobusu, který nás odváží k letounu. 
Před tím potkávám partu, která byla s námi v Koreji, letí s námi do Prahy.

V 13,30 roluje Tu-104 zu Л [?] – 5417, v 13,35 startuje. A měli jsme star-
tovati v 7,30.

Mizí Peking, Park severního moře (Pej-haj),75 letní palác, mávám těm mi-
lým místům a už jsou tu hory, houpe to, a v 13,50 po pravé straně vidíme 
na vrcholcích bílou niť – Čínskou zeď.

Blíží se zasněžené vrcholky skalistých hor. A za nimi je zase žlutočervená 
do nedozírna se rozprostírající zem. Přináší jídlo – smažená slepice, bílý chléb, 
koblihu a pečivo, čaj a balíček čínských cucátek.

Je jasno a sluníčko svítí na bílé mráčky pod námi.

14,40 dole se v této pustině objevuje niť železniční tratě.

15,50 – blíží se zasněžené kopce s porostem a za nimi je už Bajkalské jeze-
ro – házím peníz,76 zamrzlé a zasněžené. Začínáme klesat a v 16,10 přistáváme 
v Irkutsku. Odevzdáváme pasy v letadle a vystupujeme, je tu pořádná zima, 

74 Není jasné, co tyto výrazy mají znamenat – monťák snad může označovat tzv. montgomerák, 
plášť z hrubého plátna khaki barvy.

75 Slova Pej-haj jsou napsána nad slova Park severního moře.
76 Poslední dvě slova dodatečně vložena.
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asi –10°[C] a po pekingském slunci před 2 hod[inami] je to divné. Za chvíli 
hlásí, že Omsk nepřijímá a že se bude nocovati v Irkutsku. Odvádějí nás (2 
Francouze a nás 2) do hotelu za letištní budovu. Ostatní spí přímo v ní. Zvou 
nás na oběd, ale je mi zle od jídla v letounu a tak se vydávám sám do města, 
které je asi 7 k[ilo]m[etrů] vzdálené. Pak si sedám do autobusu. Procházím 
hlavní třídu Karla Marxe a padá na mne hrozná tíseň a beznaděj. Všude špí-
na, hrozné dvory, bezútěšné prostředí a lidé. (Rvačka starce s klukem, ožralí 
chlapi a jedna asi 50tiletá žena, tančící v opici na ulici). Jedu zase honem zpět 
a dopisuji tyto poznámky. Výška letu 8 000 až 10 000 m[etrů]. Při klesání 
přece jen bolest v uších. Vydatně polykáme a učíme tomu Číňany, kteří sedí 
s námi v kajutě.

Od 18 hod[in] – 21,30 ležíme, mrazí mne na zádech. Pak jdeme na večeři. 
Večeříme sami dva a jeden Rus u stolu. Mám 3[.] variantu – chléb, máslo, sma-
žený omulj,77 čaj a zákusek. Hned mažem domů, čerstvý ledový vítr, ale přece 
jiný než v Pekingu – je svěží a vlhký. V 22,30 na kutě. Jdu si umýt ruce, ale 
nejde zavříti kohout s teplou vodou, posluhovačky lítají, křik, radím, než při-
jde zámečník, aby zavřeli dole vodu. Konečně v 23 hod[in] přišel a spravuje.

25. 3. [19]57 – Pondělí  – přes noc napadl sníh, pod mrakem střídavě 
déšť a sníh.

Vstáváme v ½ 6 hod[iny]. Odlet odložen a jdeme zase do postele. 
V 8 hod[in] na snídani – smažený omulj. Posedáváme v čítárně, chodíme 
po chodbách, všude dosti zima. Nikdo nic neví. Ve 12 hod[in] nás ženou kva-
pem na oběd. – smažený omulj – ať si vybereš jakýkoliv variant – výsledek je 
stejný. Kompot a další chod zůstává netknut – najednou není čas. V 13,20 ná-
stup do túčka, 13,37 odjíždí na start, v 13,50 start. Míjíme Angaru78v79 a začíná 
zase zasněžená pláň Sibiře. 14,05 vlevo zasněžené pásmo hor, dole vpravo 
černý pásek sibiřské magistrály a k obzoru zasněžená tundra s bílými nitěmi 
zamrzlých meandrů řek.

14,30 svačina – čaj, 4 sušenky, 4 cukrátka a jablko.

15,40 – oznamuje stevardka – Omsk a Sverdlovsk nepřijímají – přistaneme 
v Tolmačevu.80 Mám to tlumočit Číňanům – z nichž jeden mluví anglicky. 
Po 15 min[utách] myslím, že pochopil, co jsem mu chtěl říci, alespoň se už 
na nic neptal, sedl do koutka a vyčerpáním zavřel oči.

Klesáme – alespoň tak soudím podle bolesti v uších – ať nekecají, že je to 
v Tu hermetické.

77 Omulj – druh ryby žijící v Bajkalském jezeře, patří mezi lososovité.
78 V originále Ankaru.
79 Angara – sibiřská řeka dříve označována jako Horní Tunguzka. Odtéká z jezera Bajkal a vlévá se 

do Jeniseje.
80 Jde o letiště v Novosibirsku.
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16,00 zase stoupáme a pěkně se to houpá, mraky houstnou.

16,15 přistáváme v Tolmačevě – to asi vědí, že mám rád změnu. Je to 
vojenské letiště – proto nesmí žádný z letadla. Doplňují se pohonné hmoty. 
Z blízké stavby přibíhají lidé a okukují. Roztrhané obleky, hlavy převázané 
čímsi, co bylo asi dříve šátky. Dvě ženské bez ostychu zdvihají sukně a ve stoje 
močí – vždyť – все ровно!81 Chlapi se producírují – podrážejí si nohy, zaha-
zují si čepice, rvou a smrkají na sebe, na beztak špinavé hadry a zasrané boty.

To ty vatované kalhoty a kabátky i v dalekých končinách Číny – to je ele-
gance proti tomu zde.

17,10 na start. 17,17 startujeme na Sverdlovsk. Je to tedy zase změna – 
měli jsme letět rovnou na Moskvu.

18,30 výška 9 400 m, rychlost 850 km/hod., pod námi jednotvárná zasně-
žená tundra a sem tam černé tečky zavátých obydlí vesniček a zamrzlá oka 
jezer.

19,43 Sverdlovsk – teplota –8°C. Dohonili nás Iljušiny.

Oběd – žádný variant – prý mnoho lidí, tak pro všechny karbanátek. Z ob-
sluhy si dělají už srandu jak Belgičané a Němci, tak i Číňané. Kompot – sušené 
švestky v teplé vodě. – Nicht schlecht, aber sehr schlecht!82

Odlet 21,15 – Moskva 23,25 – z té výšky byla tak malá, že jsem jí vůbec 
nevěnoval pozornost a sháněl se v mapách, co je to za město.

Na letištní budově setkání s ing. Podešvou. Jako vždy zde všechny očeká-
vá nervák a blbinec. Blbinec s vracením peněz, zavazadly, letenkami, pasem 
a vyplňováním listin. Všechno to chtějí najednou, u každé přepážky se hezky 
dlouho čeká – „сейчас“.83 Konečně se nervozita přenáší i na cestující a začíná 
oboustranné štěkání v různých jazycích.

Podešva má ještě 18 rublů – tak nás pohostil čajem a cigaretami. Letadlo je 
kupodivu poloprázdné – letí nás pouze 20. A tak Podešva sedí s námi v první 
kabině, v které jsme jenom 3!

26. 3. 1957 Pondělí  – v 01,20 nastupujeme do téhož túčka. Před 
startem dostává každý jeden tvrdý bonbon.

Odlet 01,45. Večeře 02,15 – zcela po způsobu jako v našich letounech. 
Maso, pečený brambor, okurka, osetr84, chléb, zákusek, pomeranč, čaj.

3,25 přelétáme Varšavu

81 Rusky „Všechno jedno“.
82 Německy „Ne špatné, ale hodně špatné“.
83 Rusky „teď“.
84 Rusky „jeseter“.
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4,15 (pekingského času) 9,15 pražského – přistáváme

Ahoj Praho! Vystupuji, stavím kufry a sahám na zem. Je to pravda – je to 
pevné! Nikdo nás nečeká. Jen tu vítají Číňany. Na celnici potíže s přifařeným 
počítacím strojem. Slušný celník – po krabičce cigaret – 90 Kčs to tak – aby 
mu zbylo 10 kč ze 100 kč, které mám v celku.

 �Ukázka deníku
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V Aerolinii – shánění noclehu pro Lochmana. Před nosem ujíždí „19“.85 
A tak stojím docela rád tu čtvrthodinku, než přijede další a dýchám po dlouhé 
době zase jednou vlažný vzduch. Na Příkopech a Václavském [náměstí] svítí 
neony, lidi se vrací z bi[j]áku – vše jde po starém.

1 – i (igo)   6 - lju
2 – ör (liango)  7 – či (či-lo – sedmé patro)
3 – sen (senger)  8 - pa
4 – se   9 - tju
5 – u   10 – še

Summary

Czech engineer in the Far East (China)

Martin Franc

The ongoing series of  travel diary of  yet unidentified worker of  Prague foreign trade 
company – Kovoprojekta, whose name was Alexej and worked also as an interpreter of  Russian 
language. It is concerning his trip to China, where he travelled between 15th January and 26th 
March 1957. Whereas on one hand, the author dedicated only a very limited attention to the 
topic of  his profession in his notes, on the other hand, much larger part was dealing with the 
ways of  spending his free time. The notes are an important testimony of  a reflection on tourist 
destinations in the key areas of  China, before the development of  mass tourism in that country. 
The advantage of  the notes is undoubtedly in their openness, which is also due to the fact that 
they were not originally intended for publication. They show, for example an interesting tension 
between the Czech and Soviet Union experts.

Translated by Hana Baronová

85 Míněna patrně tramvaj číslo 19. Linka 19 směřovala z Nového Hloubětína, přes Vysočany, Měst-
ské muzeum, ulici Na Poříčí, zastávku Prašná brána, přes Příkopy, zastávku Muzeum dále na Vi-
nohrady, do Michle a na Spořilov. Autor deníku na ní nastupoval někde u kanceláře ČSA, tedy 
nejspíše na zastávce Prašná brána.
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HRDINSTVÍ, DOBRODRUŽSTVÍ A TECHNOLOGIE:
OBRAZY VELKÉ VÁLKY V ČESKÝCH ILUSTROVANÝCH 

ČASOPISECH PRO DĚTI1

Jan Jirák - Barbara Köpplová

Abstract:
The document analyzes the confrontation between the fictional world of  warfare and the reality 

of  the beginning of  war conflict as reflected in selected magazines for young readers at the beginning of  
the First World War. 

Keywords: 
magazines for children and youth, First World War, heroism, technology, Guardian Angel, 

Little Reader, Friend of  little children, Scout 

K dětskému světu neodmyslitelně patří boj a soupeření jako součást dět-
ské hry a jako významná složka primární socializace mladého člověka. 
V kulturní produkci se tato složka dětského světa promítá nejen do te-

matického zaměření hraček a her (v patriarchálně laděné společnosti zvláště hraček 
a her určených chlapcům) a vyprávění, ale s rozvojem dětské literatury a časopisů pro 
děti a mládež také do obsahů, jež byly dětem a dospívajícím nabízeny a které tím nava-
zují na starší tradici vyprávění. Téma boje, války a armády, hrdinství a utrpení se stalo 
samozřejmou součástí této produkce s vlastní tradicí zobrazování dobrodružství, hero-
ismu a válečného umění.2

V předloženém textu se chceme soustředit na to, jak se tematika boje a války 
promítla do obsahu vybraných časopisů pro děti a mládež vycházejících v českém ja-
zyce na území Čech na počátku první světové války, resp. v letech 1914 a 1915. Byla to 
doba, kdy válka přestala být mytologickým polem minulých či fiktivních dějů, do nichž 
bylo možné umísťovat příběhy hrdinství a dobrodružství, a stala se jako „velká válka“ 

1 Příspěvek vznikl v rámci plnění vědecko-výzkumných aktivit projektu OP VK 2.3 „Historizace 
střední Evropy“ (CZ.1.07/2.3.00/20.0031), jehož nositelem je Slezská univerzita v Opavě.

2 K pojetí dětství a k možnostem jeho zkoumání viz např. LENDEROVÁ, Milena: Ikonografické 
prameny k dějinám dětství – možnosti jejich interpretace (příklad 19. století). In: Dítě a dětství napříč sta-
letími. Edd. T. JIRÁNEK – J. KUBEŠ. Pardubice 2002, s. 79-92.
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neodbytnou součástí žitého světa. Náš text se bude snažit vyložit, jak v tomto období 
vypadala válečná a vojenská tematika v časopisech pro děti a mládež, zda a jak se reálný 
světový válečný konflikt promítl do těchto časopisů pro děti a mládež, nakolik se sám 
stal tematickým rozšířením časopisecké produkce.

Periodika pro děti a mládež na prahu světové války

České země patřily k průmyslově rychle se rozvíjejícím územím „aby se staly mo-
torem industrializace celého Předlitavska, měly české země příznivé podmínky: velké zásoby uhlí 
/…/ a vedle rozvitého průmyslu lehkého, hlavně textilního, i silný průmysl potravinářský…“,3 čes-
ká občanská společnost si během druhé poloviny 19. století vybudovala čilý spolkový 
život a dokázala se zorganizovat do velkých politických stran reprezentujících klíčové 
politické směry té doby a měla své zastoupení ve vídeňském sněmu. Českojazyčná kul-
tura (literatura, divadlo, hudba, vzdělanost univerzitním životem počínaje a založením 
České akademie věd konče) se úspěšně rozvíjela a postupně a nikoliv snadno se este-
ticky i myšlenkově osamostatňovala od potřeby srovnávání s německým živlem. Pocit 
rivality však v mnoha oblastech přežíval a ovlivňoval vztahy českého a německého živlu 
i během 20. století, neboť „kulturní moderna šla v českém prostředí ruku v ruce s modernou 
technickou a hospodářskou a s postupným vyrovnáváním německého průmyslového předstihu“.4  

Národnostní, resp. jazykové napětí uvnitř monarchie dostávalo její českojazyčné 
obyvatele do situace paradoxního střetu loajalit – vztahu k národu a vztahu k monarchii 
samotné. V časopiseckých příspěvcích, jejichž interpretaci dále nabídneme, se snaha 
dostat tyto dvě loajality do souladu zřetelně projevuje. 

Snaha o podporu emancipačních snah českého živlu a potřeba vyrovnat se ně-
meckému živlu v jeho ekonomickém, politickém, kulturním i spolkovém životě se pro-
mítla i do ustavování a rozvoje česky psaných periodik. Během 19. století se postupně 
zformovala dobře rozvinutá struktura česky i německy psaných novin a časopisů, v níž 
bylo možné nalézt v podstatě všechny typy periodik běžných v té době ve srovnatel-
ných evropských zemích, odbornými a vědeckými časopisy počínaje  přes osvětové, 
národně emancipační a politické tituly (české i německé) po politický a posléze stranic-
ký tisk rozvíjející se ve druhé polovině 19. století. K tomu je třeba přidat první pokusy 
o masový tisk s mírně bulvárním laděním v poslední dekádě 19. století (k rozvoji čes-
kých médií blíže viz například Bednařík-Jirák-Köpplová).5

Vedle těchto titulů se rozvíjel i tisk regionální a lokální, zájmový a spolkový a ča-
sopisy pro vybrané cílové skupiny – mezi nimi také tituly pro děti a mládež. Druhé 
desetiletí 20. století tedy zastihuje českou společnost ve stavu plně rozvinutého medi-
álního systému, pro který platí, že v dřívějších obdobích „se německy vydávaný tisk rozvíjel 
rychleji než jeho česky protějšek /…/. Hospodářský vzestup české buržoazie i rozvoj kulturního 

3 KŘEN, Jan: Dvě století střední Evropy. Praha 2006, s. 220.
4 TAMTÉŽ, s. 281.
5 BEDNAŘÍK, Petr – JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara: Dějiny českých médií. Praha 2011. 

K vývoji dětských periodik viz např. HENEK, Tomáš: Soupis českých a slovenských pedagogických 
časopisů do roku 1965. Praha 1967.
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a politického života však předstih německého tisku postupně vyrovnávaly a tempo rozvoje českého 
tisku po roce 1881 předstihlo dynamiku růstu početního stavu německy vydávaných listů“.6

Pokud jde o tituly určené právě dětskému či dospívajícímu čtenáři, jejich počátky 
sahají do poloviny 19. století (i když pokusy o vydávání titulů určených mladým čtená-
řům jsou staršího data, první skutečný časopis určený dětem vznikl pod názvem Včelka 
v roce 1850 a vycházel pouhých sedm let do roku 1856). V podstatě od 50. let 19. století 
se časopisecká produkce pro děti a mládež průběžně rozvíjí, ustavují se i tituly, které se 
udrží několik desetiletí (mezi nimi i evangelický měsíčník Přítel dítek, který byl založen 
v roce 1874 a vycházel do roku 1925, zařazený mezi tituly, v nichž sledujeme zpraco-
vání naší tematiky). Tituly měly zřetelně výchovně vzdělávací a osvětové poslání s mír-
ně zábavními (především 
humoristickými) prvky 
a jejich pojetí odpovídalo 
dobovému pojetí dítěte 
a dětství (stejně laděné 
byly i zhusta se objevují-
cí materiály určené dětem 
a zařazené do obrozenec-
kých periodik pro dospě-
lé). Štefan Švec v této sou-
vislosti poznamenává, že 
„první dětské časopisy v Če-
chách a na Moravě neslouži-
ly především domácímu čtení, 
nýbrž školní výuce. /…/ 
Časopisy vznikly jako 
doplnění a alternativní 
varianta školních čítanek, 
především pro učitele 
počátečních škol. /…/. 
Autory časopisů byli (tak 
jako autory dětské literatury 
obecně) především učitele“.7 
Obsah periodik má nejen 
vzdělávací, ale morálně 
výchovný charakter kla-
doucí důraz na poslušnost 
a píli, úctu dětí k rodičům 
a v neposlední řadě na ná-
rodní sebeuvědomění.

6 KUBÍČEK, Jaromír a kol.: Časopisy České republiky 1919-1945. Část 2. Brno 2006, s. 61.
7 ŠVEC, Štefan: Dějiny českojazyčných časopisů pro děti v letech 1850-1989. Obhájená disertační práce 

na FSV UK v Praze, Praha 2010, s. 86.

 �Obr. 1. Přítel dítek 1/1915, titulní strana.
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Nová vlna ustavování česky psaných časopisů pro děti a mládež přichází v 80. 
letech 19. století, kdy se objevuje celá řada titulů opět se silným výchovně vzdělávacím 
a moralizujícím akcentem, ale také první pokusy o komerčně orientovaný titul. V této 
době začínají mezi dvěma desítkami titulů, které vznikly mezi lety 1879 a 1901, vychá-
zet také dva tituly, jež jsme zařadili do naší interpretace – v roce 1882 vyšlo první číslo 
časopisu Anděl strážný (vycházel až do roku 1940) a v témže roce se do rukou čtenářů 
dostal časopis Malý čtenář (jeho vydávání bylo ukončeno v roce 1941). 

Anděl strážný byl konzervativně katolicky orientovaný list se zřetelným výchov-
ným a persvazivním posláním podporujícím křesťanské hodnoty a prokatolickou ori-
entaci.8 

Malý čtenář je příkladem významného posunu ve vývoji časopisů pro děti a mlá-
dež – reprezentuje titul, který má být svou popularitou zdatný i ekonomicky. Vydával 
ho zavedený vydavatel J. R. Vilímek (jenž se mimo jiné podílel i na vydávání populár-
ních knižních titulů pro mladé čtenáře, např. edici románů Julese Verna), který takový 
vydavatelský čin zjevně spojoval s reálnou vidinou podnikatelského úspěchu (dokonce 
zastavil vydávání jiného podobně laděného titulu, aby sám sobě nekonkuroval). Titul si 
zachovával osvětově vzdělávací a výchovné poslání s opatrně vlasteneckým akcentem, 
ale již kladl zřetelnější důraz na zábavnost a větší obsahovou pestrost (včetně nápaditěj-
šího výtvarného provedení), v níž se vedle básnické, pohádkové, povídkové (především 

8 HERKLOCOVÁ, Lucie: Pedagogické časopisy pro děti a mládež v 19. století. Obhájená bakalářská prá-
ce, Pardubice 2013, s. 23.

 �Obr. 2. Malý čtenář 1913 a Anděl strážný 1918 (desky pro svázání ročníku).
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historické) a reportážní tvorby pravidelně objevovaly i cestopisné črty a zprávy zaměře-
né na nejrůznější rarity, rekordy, jedinečné činy i přírodní jevy apod. Pravidelnou rubri-
kou byly také hádanky a rébusy orientované na rozvoj logického myšlení a elementární 
matematickou představivost.

Svůj výběr jsme doplnili o čtvrtý titul, který reprezentuje skupinu časopisů za-
ložených v prvních dvou dekádách 20. století. V této době se objevuje celá řada titulů, 
které odrážejí postupující vědomí zájmové a postojové rozrůzněnosti dětí a mládeže 
– mimo jiné v souvislosti s rozvojem dětských a mládežnických organizací. V roce 
1914 byl založen časopis Junák určený členům a sympatizantům ustavující se skautské 
organizace a svým obsahem podporoval šíření ideálů skautingu – jeho první číslo vyšlo 
v lednu 1915, tedy v době pro zakládání časopisů velmi nepříznivé. Ostatně v jeho 
úvodníku stálo: „Začínáme s novým listem v těžkých dobách, kdy jiné zanikají.“9 

Dobrodružství, hrdinství, technologie a rodina ve víru válečného konfliktu

Přes různost zaměření vykazu-
je čtveřice titulů, které jsme si zvolili, 
některé shodné rysy, jež dokládají, že 
v letech před první světovou válkou se 
produkce časopisů pro děti a mládež – 
navzdory velkému nárůstu titulů a po-
stupné diferenciaci cílového publika – tu 
výrazněji, tu opatrněji přizpůsobova-
la modelu komerčně úspěšných titulů 
a přitom se snažila zachovat si své osvě-
tově vzdělávací a výchovné, případně 
persvazivní poslání. Tituly jsou si v zá-
sadě dosti podobné z hlediska nabízené 
žánrové škály: kombinují povídkovou 
tvorbu (často s prvoplánově výchov-
ným poselstvím) se vzdělávacími texty 
zaměřenými na rozšiřování všeobecné-
ho vzdělaní, nabízejí poezii a většinou 
nezapomínají ani na aktivní zábavu 
v podobě hádanek, rébusů a hlavolamů. 
Odlišuje je pochopitelně postojová ori-
entace patrná z výchovného poselství 
zakódovaného do tematického zaměře-
ní syžetů povídek, námětů poezie, vý-
běru osvětově vzdělávacích příspěvků 
a z obrazové složky. V dalším výkladu se 
budeme orientovat podle jednotlivých 

9 Junák 1/2, leden 1915, s. 1.

 �Obr. 3. Junák 1915.
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žánrových typů, s důrazem na vojenskou povídku, která je nejvýraznější oblastí přítom-
nosti vojenské a válečné tematiky ve sledovaných titulech, a na reportážní a publicistické 
prvky s vojenskou tematikou (ty nesou jasný osvětově vzdělávací náboj). Sledovat přitom 
budeme dvě tematické roviny: vojenskou a válečnou tematiku obecně na jedné straně 
a reflexi sílícího válečného konfliktu na straně druhé.

Vojenská povídka: svět hry, hrdinství a vlastenectví

V žánru vojenské povídky se tematika válečnictví do produkce sledovaných ča-
sopisů promítá v mnoha polohách, někdy jako součást dětské „hry na vojáky“, asi nej-
silněji jako dobrodružně laděné vyprávění o minulých i současných válkách a bitvách 
(tu více fiktivní, tu laděné spíše autenticky), popřípadě jako odzvuk reálně probíhajícího 
konfliktu do (dětského a rodinného života v týlu). V povídce Kubíček hrdina10  se dětské-
mu čtenáři nabízí humoristicky laděný příběh o synovi hostinského Kubíčkovi, který se 
rád vychloubá svou statečností, ale ve hře na vojáky pak uteče před dvojicí hus a stane 
se terčem posměchu vrstevníků. Zjevné výchovné poselství (není správné se vychlou-
bat) je zarámováno hrou na vojáky jako zcela samozřejmou součástí dětského, resp. 
chlapeckého světa – skupinka šesti chlapců se organizuje jako vojenský oddíl, velitel je 
cvičí jako vojsko, vysílá je na výzvědy apod.

Vojenskou povídku 
pěstoval ze sledovaných 
titulů především časopis 
Malý čtenář, pro který to 
byl žánr nabízející zábavu 
v podobě napětí a dob-
rodružství s výchovným 
působením na mladé čte-
náře. V příbězích, v nichž 
nebyla nouze o nečekané 
zvraty, náhlá přepadení, 
hrdinné sebeobětování 
i kamarádství a solidaritu, 
se ke čtenářům dostávalo 
i základní poučení o pova-
ze soudobého válečnictví 
– jak tomu bylo například 
v povídce Hlavní bitva dě-
jově zasazené do období 

napoleonských válek a vydané před vypuknutím samotného světového konfliktu.11 Děj 
přípravy na rozhodující bitvu je podán z perspektivy obyčejného pěšáka, který se může 
jen dohadovat, jaký smysl má jeho počínání, zato drama boje prožívá z první ruky. Čte-

10 Anděl strážný 1, září 1914, s. 27-28.
11 Malý čtenář 1-6/1914.

 �Obr. 4. Hra na vojáky, ilustrace k povídce Kubíček hrdina (An-
děl strážný).



Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 7/2014

295

nář tak získává pohled na bitvu z bezprostřední blízkosti, tento pohled je mu nabízen 
jako velkolepá podívaná beroucí dech „Ohromná řada, plná blýskavých šavlí a přilbic, plná 
zvedajícího se prachu, letěla s úžasnou prudkostí od posledních výběžků lesních k nám. Nové a nové 
salvy rachotily z našich skupin“12 a smrt je na celé ploše povídky bezprostředně přítomna 
jen v jednom případě „…tu vidím, že tvář /…/ je zkrvavená, s ústy roztříštěnými a že známé 
oči na mne zoufale hledí. /…/ Dech jeho rychle mizel, šeptání ztichalo, oči hasly“,13 pak se znovu 
vrací při snášení mrtvých po bitvě – a v závěru povídky rychle bledne do podoby tklivé 
vzpomínky vojenského vysloužilce a vypravěče celého příběhu, který přijal za své ženu 
a rodinu padlého druha a došel štěstí.

Skutečný válečný konflikt proniká do povídky Předtucha14 odehrávající se za „ra-
kousko-uherské-srbské války“ na srbsko-bosenské hranici a mající za zápletku pře-
padení četnické stanice Srby a smrt jednoho z četníků. Příběh je napsán jednoznačně 
z pozice rakousko-uherské monarchie, jejíž hranice je ohrožena a kterou je třeba bránit 
„Vybudována tu kuča a obsazena četou četníků, kteří měli střežiti, opatrovati hranice. Stalo se tak 
hned po úkladném zavraždění následníka trůnu a jeho choti“,15 a současně je nesen v duchu 
českého vlastenectví. Čtveřice četníků koná zde těžkou službu a „jedinou útěchou jim zde 
bylo, že byli všickni české národnosti“,16 přičemž český živel je zde nadán příkladnými vlast-
nostmi svornosti „přilnuli k sobě jako rodní bratři“,17 odolnosti „Ani jednou na namáhavou 
službu si nezasteskli“,18 a smyslem pro povinnost „své povinnosti plnili… s takovou přesností, 
s jakou je dokáže plnit jen Čech.“19 Povídka výchovně kombinuje prorakouské postoje 
a české vlastenectví (zdůrazňující pozitivní charakterové rysy české národní povahy) 
a je dokladem snahy smířit loajalitu k národu a loajalitu k monarchii (zdá se, že toto 
smíření bylo pro tehdejší obyvatele českých zemí snazší a samozřejmější, než se zdá při 
zpětném hodnocení prizmatem poválečných změn v uspořádání Evropy).

Dopad probíhajícího válečného střetu na život dítěte v týlu zachycuje povídka 
Jobíškovy boty,20 jejíž zápletka je založena na tom, jaký šok a silný citový otřes představuje 
pro malého chlapce odvelení otce na vojnu. Hlavní postava povídky, malý Jobíšek, je 
hrdý na to, že má nové boty, ale když v nich přijde domů, doví se, že tatínka povolali 
na vojnu. Jobíšek se rozhodne, že napíše císaři, aby tatínka neposílal do války, a k dopi-
su přidá i „všechny své poklady, pokladničku s dvěma korunami, harmoniku a nové boty“21 (). Se 
svými úmysly se svěří strýci, ten ho pošle domů a vše řekne Jobíškovým rodičům, kteří 
jsou dojati. Otec nakonec odejde do války, tam ho ve svérázné verzi happy-endu za-
sáhne šrapnel, ruku má ochrnutou, ale vrátí se domů a maminka i Jobíšek jsou šťastní. 
Povídka pozoruhodným způsobem využívá tradičního schématu synovské a rodičov-
ské lásky a odloučení, aby dětskému čtenáři předvedla nevyhnutelnost války a bezpod-

12 Malý čtenář 5/1914, s. 76.
13 Malý čtenář 5/1914, s. 77.
14 Anděl strážný 3, listopad 1914, s. 80-83.
15 TAMTÉŽ, s. 80.
16 TAMTÉŽ.
17 TAMTÉŽ.
18 TAMTÉŽ.
19 Anděl strážný 3, listopad 1914, s. 80.
20 Rádce dítek 1/1915, s. 3-5.
21 TAMTÉŽ, s. 4.
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 �Obr. 5. Ilustrace k povídce Hlavní bitva (Malý čtenář 1-6/1914).
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mínečnou poslušnost (jen dítě může zkoušet zvrátit císařovo rozhodnutí, neboť nemá 
z věci rozum!) a ctnost velké oběti (byť v tomto případě jsou to jen nové boty).

Rádce dítek je jediným periodikem v našem vzorku, ve kterém se válka promítla 
i do inzerce: v dalším čísle je otištěn inzerát Pozdrav z domova nabízející „leták pro naše 
vojíny zvláště sepsaný /…/. Řada živě psaných článečků. /…/ Každý rád si přečte a dá přečíst 
i jiným. Zašlete ´Pozdrav z domova´ svým drahým ve vojsku…“22

Publicistika s válečnou tematikou: realita bojiště a týlu

Nejnaléhavěji vystupuje realita válečného konfliktu do popředí tam, kde jsou 
čtenářům předkládány reálné důsledky válečného konfliktu, ať již v podobě raněných, 
kteří přicházejí z fronty, nebo dopadu na civilní obyvatelstvo v zázemí. Příběhy trakto-
vané jako autentická vyprávění zraněných účastníků boje se objevily již na sklonku roku 
1914 – od prosincového čísla časopisu Anděl strážný nacházíme rubriku Obrázky z nynější 
války, v níž vyšlo mimo jiné drobné, publicisticky laděné vyprávění Nelekl se,23 jehož děj 
je umístěn do kláštera u Milosrdných bratří v Brně a která dává slovo „bodrému kraja-
novi z Čech“,24 jenž se tam zotavuje ze zranění. Ten vypráví o svém hrdinském chování 
na srbském bojišti, kde ač raněn přemohl skupinu sedmi Srbů, pět zabil a zbývající dva 
přiměl, aby mu pomohli přenést do tábora jeho raněného spolubojovníka. Zabití pěti 
Srbů je popsáno věcně a bez emocí („již zahoukl mezi lesy trojnásobný výstřel; při každém 
svalil se mrtvý Srb na zem. /…/ Rozehnal jsem se ručnicí, udeřil chlapa pažbou do hlavy tak, že se 
skácel na zem /…/ také jsem jej udeřil pažbou do hlavy; padl mrtev do trávy.“25 a může sloužit 
za příklad budování obrazu nepřítele, s nímž není možné mít slitování a jehož smrt je 
žádoucí a samozřejmá. Příběh končí poznámkou autora „Pochválil jsem statečného vojáka, 
který jistě bude za tuto svou odvahu a vzácnou duchapřítomnost vyznamenán“.26 V rubrice Obrázky 
z nynější války se pak také objevuje dítě jako účastník bojů, dovolující dětskému čtenáři 
identifikaci s postavou a umožňující tak překlenout propast mezi „hrou na vojáky“ 
a realitou válečného střetu.27 

S postupujícím časem se do časopisecké produkce dostávají texty, které přímo 
(a se zjevně propagandistickým nábojem) reagují na důsledky válečné situace pro oby-
vatele týlu. 

V lednu 1915 vyšel v časopise Malý čtenář článek Z poslední historie vracející se 
k osudu následníka trůnu arcivévody Františka Ferdinanda d´Este. Text připomíná pří-
kladný rodinný život arcivévodův „všechny ty obrázky dýchaly kouzlem rodinného štěstí, spoko-
jeností a blahem“, když atentátníkovy výstřely „změnily všecko to štěstí a blaho rázem v nevýslov-
ný bol“. V závěru textu se suše konstatuje: „Po smrti zavražděných manželův arcivévodských 
přikvačily brzy události, jejichž ozvukem je nynější válečný stav evropský“.28

22 TAMTÉŽ, s. 8.
23 Anděl strážný 4, prosinec 1914, s. 124-125.
24 TAMTÉŽ, s. 124.
25 TAMTÉŽ, s. 125.
26 Anděl strážný 4, prosinec 1914, s. 124-125.
27 Stašek, desetiletý hrdina. Anděl strážný 6, únor 1915, s. 187-190.
28 Malý čtenář 1/1915, s. 21-22.
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Fakt válečného dění se promítl i do osvětové publicistiky. V únoru 1915 vyšel 
text Jak se chovati v čas války,29 zaměřený proti riziku demoralizace obyvatel v zázemí šíře-
ním nepodložených fám o brutalitě nepřátel „ilustrovanými listy“, které hledají prospěch 
„v předvádění senzačních krvavých obrázků, které, ač jsou úplně vymyšleny, předkládá čtoucímu obe-
censtvu jako pravdivé a skutečné. /…/ tak vznikají znepokojující zprávy, které čím dále tím více se 
zveličují“.30 Text upozorňuje na to, že takové zprávy, stejně jako hovory „v přítomnosti dětí 
o domněle neschopných vojevůdcích“31 dráždí dětskou představivost a „ubohé děti /…/ nemohou 
pak spáti, převalují se v trapných snech a probouzejí se k ránu vysíleny a zemdleny. /…/ Na tom 
nesou vinu jedině neprozřetelné a nemoudré řeči“. Válka je tu představena jako něco nepříjem-
ného, ale v podstatě samozřejmého „Nynější jako každý jiný válečný stav přináší s sebou dosti 
nepříjemností. Nač tedy si ještě jiné zbytečně přidělávati…“,32  a výzvy ke klidu a rozvaze jsou 
doprovázeny připomínkou, že šíření poplašných zpráv je trestné „Bylo již vyneseno velmi 
mnoho přísných trestů pro podobné nerozvážnosti /…/ a mnozí již svou nerozvážnost odpykávají 
dlouhým vězením“.33 Článek pak končí apelem na dodržování hygienických zásad, neboť 
„je to ochrana proti nakažlivým nemocem, jež obyčejně současně s válkou se dostavují“.34 

Zatímco tituly určené nediferencovanému dětskému čtenáři nabízejí obraz války 
jako jevu samozřejmého (byť s nepříjemnými důsledky) a svým způsobem přirozené-
ho, „časopis pro dospívající mládež“ Junák, orgán spolku Junák – Český skaut, se sou-
střeďuje na důsledky válečného konfliktu pro spolkový život organizace a pro její členy: 
pravidelně přináší informace o odvedených a padlých členech a o tom, jak válka změ-
nila charakter činnosti skautských oddílů (zmiňuje se například o táborech zrušených 
v důsledku války). Již v prvním čísle listu, v lednu 1915, objevil se nekrolog skautského 
vedoucího. Text nabízí nečekaně podrobný popis mužova skonu: „František Konáš, pro-
fessor tělocviku na gymnasiu v Benešově, padl na jižním bojišti. Střelen byv do prsou spadl do roz-
vodněné Driny, kdež utonul“.35 Pak přechází k hodnocení významu profesora Konáše pro 
rozvoj skautingu „Byl z prvých, kdož pochopili přednosti skautské výchovy, a zaváděl ji u mládeže 
studující v Benešově“.36 Pravidelnou součástí rubriky Zprávy spolkové jsou pak informace 
o odvedených členech organizace, pravidelně doprovázené poznámkami o kontaktu 
mezi skauty na frontě a v týlu „Dr. K. Heller /…/ děkuje redakci z bojiště v Karpatech za za-
slání našeho listu“.37 Válka a její důsledky jsou přítomny i ve zprávách o činnosti skautů, 
např. o zapojení členů skautské organizace do práce Červeného kříže.

Silným motivem objevujícím se v Junáku je propojení výchovných ideálů skautin-
gu s životem na frontě: skauting byl zde představován jako vhodná průprava k přežití 
ve ztížených podmínkách. Ve výše zmíněné zprávě o K. Hellerovi je citát z jeho dopisu, 
kde se praví: „Žiji nyní životem čistě skautským v horách, ve sněhu a mrazu, ve dne 
v noci. /…/ Sekera, nůž, dřevo a sníh, toť jediné prostředky, které člověku nejen 

29 Anděl strážný 6, únor 1915, s. 181-183.
30 TAMTÉŽ, s. 181.
31 TAMTÉŽ, s. 182.
32 Anděl strážný 6, únor 1915, s. 182.
33 TAMTÉŽ.
34 Anděl strážný 6, únor 1915, s. 183.
35 Junák 1-2, leden 1915, s. 14.
36 TAMTÉŽ, s. 15.
37 Junák 3-4/1915, s. 38.
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umožní, ale i zpříjemní život v přírodě“.38 Podobně laděný je i dopis nazvaný Pro skau-
ting a podepsaný přezdívkou Sachem, který jako raněný voják píše z nemocnice: „Skaut-
ství má velký význam pro národ, tuží tělesné i duševní síly a poskytuje mnoho praktických znalostí. 
Vidím u našich raněných, jak by jim bylo bývalo na prospěch, kdyby byli prošli školou skautství. 
Mnozí vojáci nevyznají se v poskytování první pomoci, nedovedou šplhat, skákat, utíkat, plovat, atd. 
/…/ Kolik našich bratří zahynulo, protože nevěděli si rady ve volné přírodě, v zimě, v lese…“39 

Oslava moderního vojenství

Samostatnou kapitolu představuje prezentace války a vojenství jako výboje lid-
ského důvtipu. Tento typ reprezentace vojenství a války se vyskytuje především v časo-
pise Malý čtenář, kde zapadá do celkového racionalistického pojetí světa průmyslového 
a technického rozvoje jako světa pokroku, humanizace a překonávání hranic lidských 
možností. 

Válka je v souladu s tímto pojetím prezentována jako oblast lidské činnosti, která 
se – podobně jako jiné oblasti – humanizuje „Zajatci současných válek jsou na tom mnohem 
lépe, než zajatci starověcí či středověcí. Dnes není zajatec již považován za nepřítele; není vězněn, 
jsa pouze střežen, by se mu ne-
zdařil útěk“.40 Válečná vřava 
je představena jako dobře 
zorganizovaný mechanis-
mus na záchranu obětí vál-
ky – významnou roli zde 
sehrává například cvičený 
pes, neboť „mnohý z dnešních 
raněných žije dosud jen proto, 
že mu život zachránil – sanitní 
pes. /…/  po bitvě rozbíhají se 
do všech lesnatých zákoutí, úvo-
zův a skrýší cvičení policejní psi, 
aby zjistili živoucí vojíny. /…/ 
Aby ranění psa snadněji zpozo-
rovali, má na krku též obojek 
s malým zvonečkem“.41 

Zatímco Junák, jak 
jsme doložili výše, kladl 
důraz na význam skautské 
výchovy pro přežití ve ztíže-
ných podmínkách (a dokon-
ce pro zpříjemnění takového 

38 Junák 3-4/1915, s. 38.
39 Junák 6/1915, s. 57.
40 Malý čtenář 8/1915, s. 206.
41 Malý čtenář 9/1915, s. 281.

 �Obr. 6. Úryvek z Malého čtenáře (9/1915).
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 �Obr. 7. Vodní brusle německé armády, Malý čtenář 1/1915, 
s. 14.   

 �Obr. 8. Skládací kolo, 
Malý čtenář 5/1915, s. 175.   

 �Obr. 9. Granáty anglických vojáků, Malý čtenář, 12/1915, s. 315.
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života), Malý čtenář naproti tomu věnoval dost pozornosti technickým vymoženostem 
s válkou a válčením spojeným – v letech 1914 a 1915 se ve „zpravodajské“ rubrice Kro-
nika objevovaly právě příspěvky tohoto typu. Za všechny připomeňme výklad o tom, 
jak fungují mořské miny,42 co je bajonet,43 zprávu o vodních bruslích, které „zavedla 
nedávno německá armáda“,44 zprávu o skládacím kolu ve službách válečnictví45 a výklad 
o granátech anglických vojáků.46

Příznačná pro pojetí vojenství jako oslavy moderní technologie je zpráva na-
zvaná Moderní pevnost, která zdůrazňuje, že „v novověké bitvě třeba vojínu hrdinnosti, odvahy, 
ale také cenného umění: krýti se. /…/ Proto i moderní pevnosti jsou stavěny jinak, než středověké 
hradby se zjevnými baštami, střílnami“.47

Vedle toho všímal si i ekonomické a logistické stránky válečnictví, a to v rovině 
drobných kuriozit typu Zač je rána z těžkého děla48, Jak drahé je válčení vyčíslující náklady 
na vedení různých minulých válek pro jednotlivé země49, Roční náklad na jednoho vojáka 
v Rakousko-Uhersko50  či Jídelní lístek našich bojujících vojínů.51

Zprávy týkající se vojenství a války dostávají se díky zábavnímu zaměření časo-
pisu do sousedství zpráv o tom, kde byl zřízen nejvyšší telefon Evropy (na Monte Rosa 

42 Malý čtenář 5/1915, s. 144.
43 Malý čtenář 6/1915, s. 159.
44 Malý čtenář 1/1915, s. 14.
45 Malý čtenář 5/1915, s. 175.
46 Malý čtenář 12/1915, s. 315.
47 Malý čtenář 6/1915, s. 190-191.
48 Malý čtenář 10/1914, s. 176.
49 Malý čtenář 11/1914, s. 191.
50 Malý čtenář 12/1914, s. 314.
51 Malý čtenář 5/1915, s. 144.

 �Obr. 10. Ilustrace ke zprávě Moderní pevnost, Malý čtenář 6/1915, s. 191.
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v italských Alpách), o nalezení „zachovalého exempláře předpotopního mamuta“, o popravách 
slonem v Indii, o tom, kolik má člověk na hlavě vlasů, proč vyje pes na měsíc či o nej-
vyšším komíně světa apod.

Závěr

Naše pozorování vycházelo z předpokladu, že vojenská tematika je běžnou, 
samozřejmou součástí dětského života a promítá se do dětských her a hraček, patří 
do rejstříku základních narativů vztažených společností k (chlapeckému) dětství a pri-
mární socializaci. Pohled na vybraná periodika a jejich produkci těsně před vypuknutím 
první světové války a v prvním roce jejího trvání ukázal, že rozdílnost orientace titulů 
neznamenala nutně zásadní rozdíl v konstruování obrazu vojenské tematiky a války. 
Vybrali jsme dvě média postojově a hodnotově vyhraněná – evangelický a konzervativ-
ně katolický titul – a přidali k nim jeden list převážně komerční, určený nediferencované 
dětské čtenářské obci, a jeden ryze spolkový. I přes tuto různorodost nabídl se nám 
vcelku stereotypní obraz vojenství a války. 

Vojenství a válka byly vykresleny napříč žánry jako jevy nevyhnutelné a svým 
způsobem samozřejmé. Texty nezastíraly rizika spojená s účastí v boji, ale prezentovaly 
je jako osudová, popřípadě překonatelná. Specifickým rysem českojazyčné časopisecké 
produkce pro děti bylo smiřování prorakouské orientace a českého vlastenectví (absen-
tující jen v katolickém listu Anděl strážný) projevující se především v důrazu na kladné 
vlastnosti, které Češi uplatní v boji za Rakousko. Nejvýraznější – byť nijak zásadní – 
polarita se projevila mezi postojově a zájmově orientovanými listy Anděl strážný, Rádce 
dítek a Junák na jedné straně a Malým čtenářem na straně druhé. Zatímco první tři tituly 
byly explicitně výchovné a zdůrazňovaly nevyhnutelnost války a jejích důsledků, Malý 
čtenář zdůrazňoval technologickou racionalitu moderního vojenství a postupnou huma-
nizaci válčení.
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Summary

Heroism, adventure and technology: Images of  the Great War in the Czech 
illustrated magazines for children

Jan Jirák - Barbara Köpplová

War and warfare appeared in magazines and literary production for children and youth 
as suitable means of  socialization, as it offered an attractive form of  heroism, sacrifice and 
patriotism. The document analyzes the confrontation between the fictional world of  warfare 
established in production for children and the reality of  the beginning of  war conflict. These 
were reflected in the magazines for young readers of  Mentor of  little children, Guardian An-
gel, Little Reader and Scout in the years 1914-1915. The analysis showed that the magazines 
tended to reconcile the world of  war fiction and war reality with a different ratio in educational 
awareness (that was of  a greater importance, enriched with the aspects of  war technology) and 
fun-and-adventurous (that was still being represented but was fading into the background and 
was confronted with real problems of  the war). The political scope of  the war stayed almost out 
of  the media interest but the background values of  individual journals stood out (the religious, 
economic or federal focus).

Translated by Hana Baronová
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Węcławowicz, Tomasz:  
Cocto latere nobiliavit.  

O ceglanych murach kościołów  
średniowiecznego Krakowa.

Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. 
– Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2013, 

290 s. ISBN 978-83-7571-238-4

Pracovitý kra-
kovský badatel 
Tomasz Węcła-
wowicz se stačil 
v uplynulém dva-
cetiletí hluboko 
zapsat do povědo-
mí nejrůznějších 
zájemců o středo-
věkou architek-
turu Malopolska 
a v malopolském 
rámci především 

svého domovského Krakova. Protože ve svých 
pracích obratně kombinuje erudici prakticky 
vzdělaného architekta s přístupy historika 
umění, vyplatí se jeho produkci sledovat s pa-
třičnou pozorností. Hluboké znalosti kon-
strukčních postupů totiž zprostředkovávají 
čtenářům, zajímajícím se o historické, kultur-
ně historické či uměnovědné aspekty, nepří-
liš častý a přitom vždy nesmírně obohacující 
vhled do vybraného segmentu dávno oněmělé 
minulosti, kterou v zorném poli dnešní měst-
ské i venkovské společnosti stále připomínají 
sakrální stavby. A na ty jsou historický Kra-
kov a jeho bezprostřední okolí vskutku boha-
té. Dlužno říci, že při poznání těchto dodnes 
imponujících monumentů, nezaměnitelně 
dotvářejících panorama do nedávné minulos-
ti hlavního polského města, odvedl Tomasz 
Węcławowicz úctyhodný kus užitečné práce. 
To je dnes již neoddiskutovatelná skutečnost, 
aniž by bylo nutné vždy a bezvýhradně sou-
hlasit s úplně každým písmenkem, které nám 
autor zanechal ve svých knihách a studiích. 
Léta zkušeností posbíraných při opravách 
a průzkumech krakovských pamětihodností 
Tomasz Węcławowicz zúročuje v stále košatěj-
ším porozumění také původnímu smyslu, fun-
gování a vůbec širším souvislostem existence 
středověkých kostelů a klášterů. Už proto je 
mezi odborníky i poučenější laickou obcí každá 
jeho nová kniha či stať vyhlížena a sledována 

s jistým napětím a očekáváním. Tato očeká-
vání pak ve větší či menší míře naplňuje jak 
elegantní grafická úprava jeho publikací, tak 
především obsah do nich vložený.

 K takovým knihám bezesporu patří i pu-
blikace s názvem Cocto latere nobiliavit. Vytr-
žený větný výsek z Dluhošova hodnocení 
fundátorské činnosti Kazimíra III. Velikého 
– v polském nazírání téměř pololegendární-
ho posledního piastovského krále – je při-
tom důvtipně ambivalentní. Ono zušlechtění 
Krakova prostřednictvím pálených cihel totiž 
zároveň výstižně charakterizuje pro královské 
město typický stavební materiál i vnější do-
jem jeho nejdůležitějších posvátných staveb 
a odkazuje k jednomu z nosných témat knihy 
– zhodnocení výsledků autorem prováděných 
průzkumů zděných konstrukcí vybraných 
krakovských kostelů. Pro autora příznačně je 
kniha přehledně sestavena a obsahuje textu 
tak akorát, aby se dobře četla. Současně však 
důmyslně zanechává ne zcela vysvětlená místa 
a místečka, jež zaručují, že téma není možné 
považovat za vyřešené, a tedy uzavřené, a za-
jišťují tak alespoň u části čtenářů další zájem 
o budoucí poznatky a interpretace. Publikace 
je rozčleněna do dvou bloků či hlav. První je 
věnován dvěma stavbám ze 13. století – až 
fascinujícímu cisterciáckému klášteru Clara 
tumba v Mohyle u Krakova a neméně pou-
tavému a v mnoha aspektech dosud záhad-
nému areálu středověkého kláštera minoritů 
na rozhraní Okołu a Starého Města. V závěru 
se zlehka dotýká i třetího pozoruhodného 
objektu, přestavbami dosti zastřeného koste-
la sv. Augustina a sv. Jana Křtitele při klášteře 
premonstrátek na krakovském Zvěřinci. Jako-
by ostrým střihem je připojena druhá část vě-
novaná vybraným kostelům kazimírovské éry. 
S ohledem na autorův letitý zájem nepřekvapí, 
že zde je první (v pořadí pátá) kapitola zací-
lena na skvostný kostel Panny Marie při hlav-
ním náměstí Starého Města v Krakově, druhý 
blok se pak věnuje kostelu Božího těla, jedné 
z dominant jiné části historického krakovské-
ho souměstí – Kaziměře. Obě hlavy a jejich 
kapitoly jsou vždy systematicky rozčleněny; 
po úvodní pasáži následuje komentovaný 
přehled dosavadního stavu poznání, který 
autor potvrzuje, překonává či koriguje 
v následujících partiích, vycházeje v nich 
ze svých detailních stavebních průzkumů 
a komparativního studia. Obě hlavy uzavírají 
stručná, avšak výstižná shrnutí ikonografic-
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kých souvislostí pojednaných kostelů i texto-
vé odbočky, provazující je s další krakovskou 
i celoevropskou architekturou. 

Svižně napsané kapitoly knihy tak podávají 
výtečný přehled o nejnovějších Węcławowic-
zových zjištěních i o jeho soudech a hodno-
ceních důležitých krakovských sakrálních 
staveb. Stávají se tak jakýmsi zrcadlem aktu-
álního stavu výzkumu, jakkoliv podaného 
přirozeně hlavně očima pisatele. Naprostou 
většinu jeho postřehů je nutno brát velmi váž-
ně – jsou cenným příspěvkem k preciznějšímu 
a mnohdy, ve srovnání se starší literaturou, 
novému, významně pozměněnému pohledu 
na krakovské stavitelské skvosty. Užitečnost 
publikace navíc zvyšuje bohatý soupis literatu-
ry, praktický rejstřík a hlavně poměrně hojná, 
z velké části originální (anebo alespoň dosud 
nepublikovaná) obrazová příloha. V ní se vy-
skytly jak autorovy snímky, nejednou z obtížně 
přístupných míst anebo prvků během oprav, 
dnes, po dokončených rekonstrukcí již fakticky 
neviditelných, ale i cenné záběry vzdálených či 
vysoko položených detailů. Na druhou stranu 
je však nutno připustit, že ani toto kvantum 
obrázků nestačí dostatečně ilustrovat autorův 
místy hodně podrobný výklad. Tak se stává, 
že mnohá zajímavá pozorování Tomasze 
Węcławowicze a jeho soudy o analogiích či 
interpretace by si pro ověření vyžádaly provést 
v jeho stopách vlastní podrobný průzkum. To 
však rozhodně nebude autorova chyba; spíše 
jde o výsledek kompromisu mezi ideální ma-
ximální a optimální představou o vhodném 
rozsahu publikace. Za přínosnou, kvalitní 
a značně užitečnou je třeba označit i poměrně 
bohatou plánovou dokumentaci, opět nejed-
nou zveřejněnou vlastně poprvé. Při opření se 
o ní však není radno zapomínat, že téměř ni-
kdy se nejedná o prosté zakreslení skutečného 
stávajícího stavu, byť se tak mnohé z výkresů 
tváří, ale o jistou interpretaci (srovnej např. sní-
mek portálu z Mohyly, obr. I.37a, se zakresle-
ním tohoto prvku na výkresu I.17; jedná se zde 
především o podobu torza portálového rámu, 
z jehož verbální rekonstrukce v textu autor 
vyvozuje poměrně závažné důsledky týkající 
se celkového hodnocení klášterního kostela). 
Węcławowiczovu knihu lze vřele doporučit 
všem milovníkům krakovského středověku, ale 
jako metodicky návodnou a poučnou publikaci 
i všem, statisticky jistě početnějším, zájemcům 
o středověkou evropskou architekturu vůbec. 
Na tomto doporučení přirozeně nic nemění 

ani vědomí, že stále se nejedná o problematiku 
uzavřenou, vyčerpanou, ba ani, že není nut-
né a nelze vždy akceptovat všechny autorovy 
závěry. Mnohé z drobnějších přetrvávajících 
nedořešených míst může ilustrovat třeba roz-
por mezi autorovou kresebnou rekonstrukcí 
studničního stavení v jihovýchodním koutě raj-
ského dvora (obr. I.13), odrážející jeho v textu 
zmíněnou tezi o smyslu portálku nalezeného 
při opravách areálu, a situací doloženou sním-
kem I.44 a výkresem I.16. Z nich vyplývá, že 
studniční stavení muselo být konstruováno ji-
nak anebo se nacházelo jinde a portálek s ním 
nesouvisel.

Dalibor Prix

     
Bandžuch, Tomáš: Slovenské vize. 

Velká válka, krajané a představy  
o budoucím uspořádání státu  

1914 – 1918.

Praha: Akropolis, 2014, 160 s.  
ISBN 978-80-7470-059-0

A b s o l v e n t 
oborů politologie 
a historie na Fi-
lozofické fakultě 
Univerzity Kar-
lovy Tomáš Ban-
džuch, zabývají-
cí se především 
dějinami střední 
Evropy v prv-
ní polovině 20. 
století s důrazem 
na problematiku 
n á r o d n o s t n í ch 
menšin během 

konstituování ČSR, nedávno dovedl k vydání 
práci, která představuje a zároveň analyzuje 
úvahy o budoucnosti slovenského území tak, 
jak byly utvářeny a formulovány jednotlivými 
skupinami slovenských elit doma i v zahraničí 
během první světové války.

„Slovenské vize“ autor představuje v cel-
kem osmi kapitolách, z nichž první dvě fungují 
víceméně jako obecný úvod k celé problema-
tice. Popisují totiž vztahy Slováků s vybraný-
mi národy (konkrétně Maďary Čechy, Rusy 
a Poláky) několik let před vypuknutím Velké 
války a současně se zaobírají slovenským vystě-
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hovalectvím do USA a Ruska. Zatímco hlavní 
představitelé ruské emigrace jako například 
historik a komeniolog Ján Kvačala, osobní 
lékař a důvěrník Lva Nikolajeviče Tolstého 
Dušan Makovický nebo významní obchodníci 
bratři Országhové nedokázali vytvořit zastře-
šující krajanskou organizaci, početná a silná 
komunita Slováků žijící ve Spojených státech 
založila roku 1907 významnou zastřešující 
organizaci, Slovenskou ligu v čele s katolic-
kým knězem Štefanen Furdekem. Právě tuto 
stručně vyjádřenou tezi mají úvodní odstavce 
za úkol zdůraznit.

 Následující pasáže charakterizují chování 
jak domácích, tak zahraničních Slováků 
po vypuknutí války a dále již přichází na řadu 
představení konkrétních koncepcí budoucího 
vývoje Slovenska. Vyjma třech hlavních 
konceptů (česko-slovenského, proruského 
a propolského) jsou zde uvedeny ještě při-
nejmenším další dva méně známé, o to však 
zajímavější. V prvním figurovalo Slovensko 
jako součást světové federace národů, což 
byla představa slovensko-amerických socialis-
tů, druhý uvažoval o vytvoření zcela nezávis-
lého státu. Z textu jasně vyplývá, že myšlenka 
na samostatný a nezávislý stát, ač je to jinak 
samozřejmý cíl snažení většiny národnostních 
skupin, měla v oné době mezi Slováky doma 
i v exilu pramálo přívrženců. Pomineme-li ná-
zory již zmíněného Jána Kvačaly, které se snad 
v některých ohledech tomuto bodu mohly blí-
žit, zůstávají jen fantastické představy hrstky 
zanícených národovců, marginální už před 
válkou.

Slovenské elity musely během první světo-
vé války řešit složitý, ale naprosto zásadní úkol, 
jenž spočíval v nalezení optimální státoprávní 
podoby budoucího Slovenska. V bouřlivém vý-
voji střední Evropy bylo nakonec zvoleno řeše-
ní česko-slovenské, vzpírající se tradiční něko-
likasetleté vazbě slovenského území na Velké 
Uhry, a tudíž nesoucí i značná rizika, která se 
později jasně projevila. K realizaci vybraného 
konceptu, počítajícího se vznikem společné-
ho států Čechů a Slováků, však bylo zapotřebí 
aktivizovat na konci války domácí slovenskou 
politiku a zajistit její pročeskou orientaci. Prá-
vě o tom detailně pojednává poslední, osma 
kapitola. Autor se tedy věnuje i původu mezi-
válečného čechoslovakismu a eventuálním plá-
novaným alternativám ke vzniku ČSR, což jsou 
otázky, které dodnes nelze považovat za zcela 
rozřešené. Na uvedených základech tak vzniká 

detailní obraz celého slovenského odboje bě-
hem první světové války.

Kniha přináší svému čtenáři vlastně dva 
příběhy: nejen ten český nebo česko-slovenský, 
známý z učebnic dějepisu, ale i ryze sloven-
ský, vyprávěný samotným autorem. Pokud jde 
o příběh slovenský, nejsou zde v žádném přípa-
dě otevírány nové dimenze slovensko-českých 
vztahů, ani výrazně posouvána hloubka jejich 
poznání. Jde pouze o novátorský přístup, který 
má českému čtenáři ukázat jiný úhel pohledu.

Vojtěch Szajkó

Hnojil, Adam: Osvobozování sen-
timentu. Podoby středoevropského 

romantismu a biedermeieru.

Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská  
galerie; Praha: Patrik Šimon – Eminent, 

2013, 148 s.

ISBN 978-80-86952-98-7  
(AJG Hluboká n./Vltavou)

ISBN 978-80-87352-05-2 
Patrik Šimon – Eminent)

Adam Hno-
jil (nar. 1976) je 
historikem umě-
ní, pracujícím 
v Národním pa-
mátkovém ústavu 
v Praze. Zajímá se 
o výtvarné umě-
ní první poloviny 
19. století; tento 
interes, pro jeho 
generaci poněkud 
překvapivý, zúročil 
v několika výstav-

ních projektech a navazujících publikacích. Je 
jim společný jeden aspekt: objevování zapo-
menutého umění, tedy artefaktů, osobností, 
mimouměleckých souvislostí. Vždy se mu 
podaří zaujmout pořadatele, který dá nemalé 
peníze na organizačně náročný projekt; ten je 
pak působivě prezentován katalogem i formou 
mediálního ohlasu v odborném i denním tisku. 
Tak tomu bylo bezesporu v případě výstavy 
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umění doby Ferdinanda V. (Ferdinand V. Dob-
rotivý a umění jeho doby, Správa Pražského hradu, 
2012), což je téma, které by – upřímně řečeno – 
nikoho nenapadlo zpracovat. Ohlas byl pocho-
pitelně rozpačitý a rozpaky proto může vyvolat 
i Hnojilův poslední projekt, jímž je prezentace 
malířství 19. století Ale je třeba zdůraznit, že 
Hnojilovi nejde o artefakty, jež pro širší pu-
blikum i ctitele umění mohou zavánět kýčo-
vitostí. Jeho přístup je vskutku profesionální, 
tj. v případě Osvobozování sentimentu je to 
sám titulní pojem, analyzovaný jako hodnotová 
součást uměleckého diskursu 19. století. 

Jaké jsou proměny sentimentu ve středo-
evropské malbě 19. století podle Adama Hno-
jila a v jeho výběru, umožněném sbírkovými 
možnostmi státních zámků a hradů ve správě 
Národního památkového ústavu a soukromé 
sbírky Patrika Šimona! Je to samo prolínání 
žánrových kategorií, které napomáhá utvářet 
vizuální podobu sentimentality. Hnojil začíná 
Heinrichem Fügerem s jeho historizujícími od-
kazy k Albrechtu Dürerovi a pokračuje Františ-
kem Tkadlíkem – zde netřeba si povšimnout, 
že akcent na určité osobnosti koresponduje 
nejen se stávajícími autorovými badatelskými 
zájmy, nýbrž s desideraty české uměnovědy. 
Vždyť František Tkadlík, jenž byl zhodnocen 
monografií Evy Petrové, vydanou v roce 1960, 
je pevnou součástí kontinuity (sic!) české ná-
rodní umělecké tradice od klasicismu po ge-
neraci Národního divadla a přes ni směrem 
k české secesi. To je určující diskurs, jak slavná 
jména českých malířů chápat v obraze, nabíze-
ném českým dějepisem umění posledního půl-
století. Nyní je žádoucí, tento diskurs inovovat. 
O to se již řadu let pokouší Hnojilův učitel 
z Karlovy univerzity, profesor Roman Prahl, 
na nějž jeho učenlivý žák viditelně navazuje. 
Tkadlík je Hnojilem postaven do kontrastu 
vůči vídeňskému sentimentálnímu žánru, což 
je určující vizuální strategie, s níž Tkadlík do vi-
zuální kultury své doby přispěl. Tato vizuální 
strategie je současně badatelskou strategií, která 
se zhodnocuje u dalších jmen, jež neměly to 
štěstí, aby si už před padesáti, šedesáti lety našli 
své vykladače, jelikož byli málo „čeští“. Platí 
to o Vilému Kandlerovi a Emanuelu Maxovi. 

Novou kvalitu představuje krajinomalba, 
bezesporu nejdůležitější žánr evropského ma-
lířství 19. století. Je to laboratoř nových forem, 
nových výrazových prostředků, nových kom-
pozičních řešení, nových způsobů traktamen-
tu a současně prostor pro titulní osvobozování 

sentimentu. Krajinomalba souvisí se soudobými 
názory na přírodu a na její empirické poznání 
(o to Hnojilovi jistěže nejde; je to obecně málo 
probádaná oblast, jež se u českých historiků 
umění netěší velké přízni, a to na rozdíl od je-
jich německých a rakouských kolegů); krajina 
je obrazem duše, je mediem sebeprezentace, 
což je maximálně moderní postoj, ve své pod-
statě anticipující určující výtvarnou strategii 
celé výtvarné kultury 20. století, tedy alespoň 
její „klasicky moderní“ fáze; krajina je ideální 
i heroickou, je tragickou a je i – sentimentál-
ní. Anebo jinak: sentimentální komponentu 
identifikujeme v esteticky odlišně zacílených 
obrazech krajin. A do toho vstupuje proměna 
metody, když kolem roku 1840 se vlivem ně-
meckých akademií rozšiřuje do střední Evropy 
princip plenérismu, jejž po roce 1850 podstat-
ně proměňuje vliv Francie.

Aniž bychom si vydechli, už je tu další dob-
rodružství malby 19. století: historická malba 
a její politicky provokativní konsekvence pl-
ného uplatnění formové syntézy nazarenismu 
a historismu. A je zde nejen Christian Ruben, 
nýbrž opět se vynořuje Vilém Kandler (jako 
bychom už tušili, že dalším, komu Adam 
Hnojil bude věnovat monografickou práci, 
bude právě tento malíř a lze odhadovat, že rok 
2016 bude přímo ideální pro jeho připomenu-
tí vzhledem ke Kandlerovým základním bio-
grafickým údajům (1816–1896). K Christianu 
Rubenovi přistupuje belgická lekce a proměna 
žánrové malby vlivem Francie o žánr sociální 
i o salonní žánr. Opět jde o atraktivní materiál, 
skýtající nepřeberné množství analýz senti-
mentality, byť – jak se jeví nápadné – v inter-
pretaci pokulhávající za první polovinou 19. 
století, protože Hnojilovi toto období už není 
tak vlastní. Doba po roce 1860 je prostě jiná: 
není to jen odlišná vizuální, nýbrž politická 
strategie, odvozená od nové sociability. Umě-
ní doby Tkadlíkovy bylo uměním stavovské 
společnosti, obohacené o prvky modernizač-
ního procesu, jenž do konzervativní střední 
Evropy se zdejší aristokracií a zdejším kato-
lickým duchovenstvem rezonoval jako vzdá-
lený ohlas něčeho, co nebylo myslitelné ani 
plně pojmenovat.  Každopádně šlo o sociálně 
přísně uzavřený hodnotový systém. Konec 19. 
století, to je naproti tomu již doba cílené, ba 
okázalé veřejné prezentace děl, to je doba, kdy 
se o obrazech píše v novinách, to je epocha, 
kdy se do galerií zvou dělníci a kdy se mluví 
a píše o vzdělávání mládeže a dětí návštěvami 
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obrazáren. Neuplynulo ani sto let a svět se dra-
maticky, principiálně změnil. Ostatně s ním se 
blížíme také k finále, jež znamenalo plné pro-
sazení realismu na úkor sentimentalismu jako 
(sebe)prezentace aktuálního sociálního nebo 
mentálního stavu.

Hnojilova kniha je podnětná; je cenná bib-
liografickými odkazy a především je nepostrada-
telná svým obrazovým doprovodem, který auto-
ra bezděčně usvědčuje, že téma, jež si zvolil, je 
daleko, daleko složitější. Koneckonců jako celá 
výtvarná kultura předminulého století.

Pavel Šopák 

Švec, Štefan: Česky psané časopisy 
pro děti (1850–1989).

Praha: Karolinum - Národní muzeum,  
2014, 707 s.  

ISBN 978-80-246-2478-5

Časopisy pro 
děti a mládež 
v českém prostře-
dí doposud nepatří 
k pramenům, které 
by naši historikové 
badatelsky využí-
vali. Je to poněkud 
zarážející, neboť 
se jedná o mate-
rii velmi vděčnou 
a bohatou na nej-
různější témata, 
které lze zkoumat 
například z pohle-

du dějin dětské literatury, dějin médií, dějin 
školství, výtvarného umění. Vysvětlit to může-
me snad i tím, že naše historiografie doposud 
nedisponovala přehledovou prací z této oblasti. 
Tuto mezeru se nyní pokusil odstranit mladý 
badatel Štefan Švec, který ve spolupráci s na-
kladatelstvím Karolinum a Národním muzeem 
vydal obsáhlou publikaci zaměřenou na vývoj 
česky psaných časopisů pro děti a mládež od je-
jich vzniku v polovině 19. století až po pád 
komunistického režimu v roce 1989. Autor 
v ní přitom velmi invenčně navázal na před-
chozí dílčí pokusy, které podnikl především 
Zdeněk Pírek (toto jeho dílo zůstalo pouze 
v rukopise) a Markéta Fialová, jejíž diplomová 
práce byla obhájena na Masarykově univerzitě 

v roce 2002. Připomeňme, že v poslední době 
a fakticky souběžně se vznikem Švecovy práce 
u nás vyšla řada publikací přibližujících vývoj 
dětských časopisů z pohledu komikové litera-
tury (Helena Diesing, Olga Bezděková a Milan 
Krejčí, Josef  Ládek a Robert Pavelka).

Kniha Štefana Švece je rozvržena do dvou 
svébytných, nicméně vzájemně se doplňují-
cích celků, jimž ovšem předchází zasvěcený 
metodologický rozbor a vyrovnání se s pod-
něty starší odborné produkce (s. 14–64). První 
část práce reprezentuje obsáhlá studie o vývo-
ji dětských časopisů. Autor ji rozvrhl do pěti 
kapitol naznačujících zároveň Švecův koncept 
periodizace. Jejich výstižné názvy dostatečně 
charakterizují převládající funkci dětských ča-
sopisů ve vytyčených etapách; Štefan Švec se 
v nich zabývá zejména hlavními tituly, naklada-
telstvími, redakčními kolektivy, sleduje náklad 
periodik, jejich funkci a především obsahové 
proměny dětských časopisů s ohledem na do-
bově podmíněné vnímání dětí a mládeže v čes-
ké společnosti.

Druhou profilovou součást Švecovy prá-
ce tvoří přehledný katalog desítek časopisů, 
u nichž autor zachycuje základní encyklopedic-
ké parametry (titul a podtitul, období vydávání, 
periodicita, vydavatel, redakce a spolupracov-
níci, charakteristika časopisu) a jednotlivé ti-
tuly přibližuje ukázkami jejich titulních stran 
(s. 180–631). Další ilustrační materiál autor 
zpřístupňuje i na svých internetových strán-
kách (www.stefansvec.cz). Autor připouští, 
že katalog posléze ještě mohou doplnit další 
dosud neznámé tituly. (Zmiňme zde např. cy-
klostylovaný kulturní časopis Hrátče vydávaný 
v letech 1947–1949 pražskými středoškoláky.)

Výkladovou část práce významně rozšiřu-
jí další přílohy (s. 655–707).1 Autor je faktic-

1 Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro 
dospělé; Regionální časopisy a vlastivědné 
sborníky; Druhy a příklady časopisů pro 
mládež; Zájmové a oborové dětské časo-
pisy; Dětské časopisy vycházející v češtině 
mimo území českých zemí; Stručný přehled 
dějin slovenských časopisů pro děti; Dějiny 
dětských časopisů v kontextu dějin školství; 
Nástin souvislostí dějin dětských časopisů 
s dějinami časopisů pro dospělé; Marginální, 
příležitostné a reklamní časopisy pro děti; 
Cizojazyčné dětské časopisy na území Čech 
a Moravy (přehled nejznámějších titulů).
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ky pojal jako krátké, ale faktograficky hutné 
studie přibližující tvorbu pro děti a mládež 
ve specifických tištěných médiích. Nechybí 
zde ani stručný přehled vývoje slovenských 
časopisů pro mladou generaci. (Domnívám 
se, že by do příloh bylo možné zahrnout i sérii 
esperantských periodik vydávaných mládeží 
po roce 1945; i když se práce zabývá česky 
psanými časopisy, tato periodika byla určena 
českému čtenáři.) Vítanou přílohou je samo-
zřejmě i rejstřík periodik a rejstřík jmenný.

Vzhledem k výše zmíněné široké využi-
telnosti časopisů pro děti a mládež v historic-
kém bádání je třeba práci Štefana Švece při-
vítat. Sám autor upozornil, že byť toto téma 
již bylo u nás částečně otevřeno, doposud 
chybělo syntetické přehledové dílo komplex-
ně zhodnocující postavení dětských časopisů 
v našem prostředí. Zdůrazněme také, že Švec 
navíc předložil solidní interdisciplinární práci, 
v níž kromě historického nástinu problematiky 
souběžně mapuje specifickou mediální roli dět-
ských časopisů v různých vývojových etapách. 
Autor nicméně nepředkládá hotový koncept; 
sám předpokládá, že jeho dílo, psané velmi vý-
stižným a přístupným jazykem, bude impulsem 
k dalšímu bádání.

Štefanem Švecem navržená periodizace se 
jeví jako velmi funkční. „Zakladatelské“ ob-
dobí (do 70. let 19. století) charakterizuje jako 
léta, v nichž byl dětský časopis chápán jako 
školní pomůcka. V dalších letech až do první 
světové války tuto původní funkci doplňuje 
rostoucí komerční zájem, který pro dětské ča-
sopisy „objevuje“ jejich zábavnou funkci. Ros-
tou také snahy o posílení umělecké hodnoty 
periodik pro děti. V období po první světové 
válce do roku 1935 se také zde odráží přede-
vším výrazná diverzifikace společnosti mladé 
republiky, charakterizovaná značným nárůstem 
počtu titulů dětských časopisů (např. v roce 
1930 u nás vycházelo přibližně šest desítek ti-
tulů) a vznikem titulů orientujících se na určité 
zájmové a jiné skupiny dětí. Za jakýsi vrchol 
této etapy vývoje autor po právu spatřuje léta 
1935–1948. V tomto období se dětská peri-
odika (zejména Mladý hlasatel, Vpřed) stávají 
doslova hybateli světa dětí a dospívající mláde-
že, a to navzdory dramatickým společenským 
a politickým zvratům, které vyústily v šest let 
nacistické okupace a posléze nástup komunis-
tického režimu. Navzdory pronikání politické 
propagandy na stránky dětských časopisů vzni-
ká, slovy autora, „koncept autonomního, co 

možná nejapolitičtějšího dětského světa… jako 
jistý únik před nejistotami světa dospělých…“ 
(s. 124). Následující dekády po roce 1948 až 
do pádu komunistického režimu Štefan Švec 
vnímá jako etapu, která přes politickou a ide-
ologickou kontrolu (zejména v prvních letech 
existence režimu) a vznik zcela nové struktu-
ry dětských časopisů (Ohníček, Pionýr, ABC 
mladých techniků a přírodovědců aj.) do určité 
míry syntetizuje řadu progresivních prvků do-
savadního vývoje. Zejména 60. a 80. léta chá-
pe jako údobí stavící vědomě na interpretaci 
tradic českých dětských časopisů při uplatnění 
nových estetických či pedagogických zřetelů. 
Tehdy byla „tradice domácího dětského časo-
pisectví dovršena komplexním pojetím dětství 
jako složité a nejednotné sociální a psycho-
logické situace s početnou řadou existujících 
vzorců chování, motivací a prožívání.“ (s. 145)

Jiří Knapík

Drašarová, Eva a kol.:  
Průvodce po Rakouském  
státním archivu ve Vídni  
pro českého návštěvníka.

Praha: Scriptorium 2013, 912 s. 
ISBN 978-80-87271-77-3

Tu část odbor-
né historické litera-
tury, jež se věnuje 
archivnictví, obo-
hatilo roku 2013 
dlouho očekávané 
dílo, představující 
výsledek projektu, 
který s podporou 
Grantové agentury 
ČR realizoval v le-
tech 2008–2010 
Národní archiv 
v Praze. Na více 
než devítisetstrán-

kovém průvodci, pro české historiky nesmír-
ně důležitém, odvedli velký kus práce archi-
váři a výzkumní pracovníci nejen Národního 
archivu, ale též Archivu hlavního města Prahy, 
Státního oblastního archivu Praha, Státního 
oblastního archivu Plzeň, Masarykova ústavu 
– Archivu Akademie věd ČR, Filozofické fa-
kulty UK a Vídeňské univerzity. Náročné práce 
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hlavního redaktora se chopil Jan Kahuda, zá-
štitu nad celým vydáním převzala ředitelka Ná-
rodního archivu Eva Drašarová. V autorském 
kolektivu nacházíme některá známá jména jako 
Petr Maťa nebo Jan Županič.

Rakouský státní archiv ve Vídni, vznik-
lý roku 1945 sloučením několika vídeňských 
archivů, je nepochybně jednou z klíčových 
zahraničních institucí, která uchovává pr-
vořadé archivní prameny pro dějiny českých 
zemí v období 1526–1918, kdy tvořily sou-
část habsburské monarchie. Nutnou potřebu 
sestavení přehledného soupisu všech fondů 
bohemikálního charakteru uložených v Ra-
kouském státním archivu podněcovalo něko-
lik důležitých aspektů. Ač po roce 1920 došlo 
na základě československo-rakouské úmluvy 
ke spisové rozluce, mnohé významné fondy 
zůstaly v souladu s provenienčním principem 
ve Vídni a za druhé světové války byla spisová 
rozluka dokonce anulována. Počátky syste-
matičtějších výzkumů realizovaných českými 
historiky ve vídeňských archivech sice spadají 
zásluhou Františka Palackého už do poloviny 
19. století, ovšem některé materiály zůstávaly 
doposud stranou pozornosti, o jiných zase naši 
badatelé třeba ani netušili, že existují. Potře-
bu komplexní příručky vyžadoval též značný 
nárůst bohemikálních výzkumů v rakouské 
metropoli především po roce 1989 a souběžný 
nástup moderních informačních technologií, 
nabízejících netušené možnosti jak archivnímu 
zpracování, tak badatelům.

V úvodu rozsáhlého díla nás autoři se-
znamují s historií a vývojem archivu a s jeho 
současnou organizací. Publikace je členěna 
podle struktury fondů (tj. podle jednotlivých 
oddělení) Rakouského státního archivu. Obsa-
huje tedy následující kapitoly: Dvorský, domá-
cí a státní archiv (Haus-, Hof- und Staatsarchiv); 
Všeobecný správní archiv, Finanční archiv 
a Archiv Dvorské komory (Allgemeines Verwal-
tungsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv); Váleč-
ný archiv (Kriegsarchiv). Každá kapitola nejdříve 
informuje o původu, vzniku a vývoji popisova-
ného oddělení, dále pak pokračuje přehledem 
fondů a sbírek. Čtenář získává kromě samot-
ného obsahu fondů důležitý přehled struktury, 
významu a kompetencí úředníků centrálních 
úřadů habsburské monarchie, přičemž u řady 
fondů lze najít informace rovněž o dějinných 
proměnách legislativy příslušné oblasti. Napří-
klad část popisující fondovou skupinu Dopra-
va (Verkehr) ve Všeobecném správním archivu 

charakterizuje měnící se poměr státu k želez-
niční dopravě, organizaci příslušných úřadů, 
jakož i relevantní legislativu. Práce tak vlastně 
představuje všechny části Rakouského stát-
ního archivu. To znamená nejen fondy, které 
mají přímý vztah k českým dějinám, nýbrž i ty, 
které se jeví na první pohled českým dějinám 
vzdálené, ale v jejichž obsahu jsou přesto hojně 
zastoupeny spisy bohemikálního původu.

Jednotlivé fondové skupiny jsou popsány 
zejména s ohledem na potřeby českého ba-
datele, tudíž se v popisu nachází hned vedle 
originálního (zpravidla německého) názvu jeho 
český ekvivalent, doprovázený signaturami, 
stručnými dějinami původce i vlastního fondu 
a údaji o jeho vnitřní struktuře. Text eviduje 
také dostupné registraturní a archivní pomůcky 
stejně jako základní literaturu. Detailní popis 
jednotlivých fondů upozorňuje na materiály 
důležité pro výzkum českých dějin. Navíc do-
stává uživatel cenné informace ohledně orien-
tace ve webbové aplikaci archivního informač-
ního systému i praktické rady jak postupovat 
při žádostech o studium jednotlivých fondů. 
Díky publikaci může nahlédnout mezi poklady 
vídeňských archivů i začínající badatel.

Vojtěch Szajkó

Snyder, Timothy:  
Krvavé země.  

Evropa mezi Hitlerem a Stalinem.

Praha-Litomyšl, 2013, 493 s.  
ISBN 9788074322549

Mohlo by se 
na první pohled 
zdát, že problema-
tika holocaustu či 
stalinských represí 
ve 30. a 40. letech, 
je po desetiletích 
nepřeberné knižní 
produkce vyčer-
paná a až na dřeň 
vymačkaná. Avšak 
nejnovější publi-
kace amerického 
historika Timo-
thyho Snydera nás 

přesvědčuje o opaku, znovu nám ukazuje, že 
tragické a skutečně krvavé dějiny středový-
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chodní Evropy lze nadále pojmout novým 
způsobem.

V čem je tedy jeho publikace natolik jiná 
a výjimečná? Snyder přichází s termínem „ 
krvavé země“, jimiž rozumí rozsáhlou oblast, 
která se nacházela mezi nacistickým a komu-
nistickým panstvím, oblast, která byla oběma 
režimy nejhůře zasažena a která tak pocítila 
nejhůře dotek černé i rudé smrti. Konkrétně 
se má jednat o oblasti předválečného Polska, 
Pobaltí, Ukrajiny, Běloruska a západního Rus-
ka. Tyto oblasti byly od uměle udržovaného 
hladomoru na Ukrajině na počátku 30. let, přes 
masové stalinské čistky, vražedné šílenství jed-
notek Einsatzgruppen a koncentračních tábo-
rů, až po vysídlování milionů lidí po skončení 
2. světové války jevištěm, kde oba režimy na-
plno projevily své ideologické priority, za což 
zaplatily miliony lidí svými životy. Stejně tak 
autor odmítá pojímat tyto zločiny obou reži-
mů, jako jednotlivé a na sobě nezávisle stojící 
činy, nýbrž je definuje jako vzájemně propoje-
ný mechanismus, kde jednotlivé konání jedné 
strany, bylo ovlivněno a případně i motivováno 
stranou druhou.

Autor chronologicky postupuje od počátku 
30. let a s použitím nejenom úředních mate-
riálů, cynických a chladnokrevných rozsudků 
smrti, nýbrž i osobních svědectví přeživších 
i obětí, vytváří mozaiku, na níž názorně uka-
zuje propojenost sovětského a nacistického 
násilí. Jako jeden z tragických osudů předsta-
vuje Poláky, kteří po rozbití republiky houfně 
utíkali před vražednými komandy SS a RSHA 
do Sovětského svazu, jenom aby se cestou 
setkali s podobnými zástupy uprchlíků před 
NKVD. Cílem obou režimů bylo pomocí fy-
zické likvidace opozice dosáhnout dominan-
ce a prosazení svého světonázoru v prostoru 
středovýchodní Evropy, avšak to ani jednomu 
z režimů nebránilo spolupracovat s tím dru-
hým na pronásledování společných nepřátel, 
případně si mezi sebou vyměňovat internované 
uprchlíky ze zóny svého souseda.

Ono ovlivňování obou vražedných strojů 
pak Snyder demonstruje nejenom na spoluprá-
ci při likvidaci Poláků, ale i v jiných případech. 
Neúspěch německých armád před Moskvou 
znamenal krach původních nacistických plánů 
na možný transfer evropských Židů na Sibiř, 
což ale jenom dále mobilizovalo zastánce ko-
nečného řešení v podobě, jakou známe. Vojen-
ské úspěchy Rudé armády pak zase stále více 
a více urychlovaly Hitlerův tlak na likvidaci 

všech Židů, které měl v té době ve své moci, je-
likož neúspěch ve válce měl být vyvážen úspě-
chem v  „rasovém boji“. Stejně tak problém 
kolaborace jednotlivých složek obyvatelstva 
a jejich postavení se na stranu jednoho, či dru-
hého režimu, byl ovlivněn právě i genocidní 
politikou obou režimů. A opět to byli obyčejní 
lidé, na nichž se nejvíce odrazilo osudné posta-
vení jejich domoviny mezi dvěma barbarskými 
režimy, z nichž si mnozí dříve, nebo později 
museli jeden zvolit, jako menší zlo. Za všechny 
toto kruté dilema vyjádřil ve své básni jeden 
z vojáků polské Zemské armády, když napsal: „ 
Čekám na tebe rudá pohromo, abys nás zbavila 
černé smrti.“

Kniha Krvavé země je rozhodně důstoj-
ným pokračováním mnoha autorů, kteří feno-
mény zločinů stalinismu i nacismus studovali 
a syntetické pojetí obou těchto fenoménů 
v jedno je rozhodně zajímavým a neotřelým 
příspěvkem do debaty o první polovině „krát-
kého“ 20. století. Jako taková rozhodně stojí 
za pozornost (díky svému nezpochybnitelné-
mu lidskému rozměru) nejenom pro badatele 
a odborníky.

Lubomír Hlavienka

Šumůnek, Robert: Reprezentace  
české středověké šlechty.

Praha 2013, 474 s.  
ISBN 978-80-257-1004-3

„La longue du-
reé“ neboli dějiny 
dlouhého trvání 
jsou často připi-
sovány věhlasné 
škole Annales, je-
jíž členové se sna-
žili pokrýt všech-
ny stránky lidské 
společnosti a je-
jich vývoje v mi-
nulosti. Obdob-
nou problematiku 
v českém prostředí 
před nás předkládá 

Robert Šimůnek. Zaměřil se na tématiku čes-
ké šlechty a její snahy reprezentace, která je 
patrná i dnes v písemných i hmotných prame-
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nech. Svou knihu nazval poněkud zjednodu-
šeně „Reprezentace české středověké šlechty“, 
neboť, jak sám autor v úvodu přiznává, není 
možné do několika slov zahrnout všechny 
aspekty této problematiky, kterou podchycuje 
z interdisciplinárního hlediska. Ve dvou částech 
své knihy se nesnaží plně zodpovědět všechny 
otázky týkající se tohoto tématu, ale poukazuje 
na jednotlivé problémy v prostoru a symbolice 
využívané k reprezentaci jednotlivce či rodu 
ve středověku a následně na základě svých roz-
sáhlých badatelských zkušeností je interpretuje, 
vědom si mnohdy diskutabilnosti svých závě-
rů, které ovšem podkládá četnou argumentací.

Celkově se v jeho díle seznamujeme s pro-
středím profánním i sakrálním, do níž česká 
šlechta vtiskla svou nesmazatelnou tvář uro-
zených, slovutných pánů a rytířů. Tento svět 
byl natolik lákavý, že již od 14. století se do něj 
promítají změny ve společnosti a zejména 
vzrůst vlivu měšťanů, kteří přejímají symbo-
liku šlechtické každodennosti, aby tak alespoň 
vizuálně smazali rozdíly a postavili se na roveň 
šlechtě. Eskalace napětí v českém království 
spatřuje na konci 15. a počátku 16. století, kdy 
se častěji objevily pokusy zastavit růst „nové 
šlechty“, která často imitovala vzhled i vystu-
pování vyšších vrstev. Následně (v druhé čás-
ti knihy) přecházíme do roviny symbolické, 
kterou autor nastínil na typických případech, 
jako byl erb, obrazy, rodové legendy či literár-
ní díla, která vznikla na objednávku, aby tak 
podpořila kořeny, od nichž ona „stará šlechta“ 
odvozovala svá práva. Často se při tom pohy-
bujeme zejména v jižních Čechách skýtající bo-
hatou pramennou základnu s četnými případy 
šlechtické reprezentace (např. Rožmberkové, 
Rožmitálové atd.), se kterou se autor setkal již 
dříve během svých výzkumů.

Považujeme-li tuto monografii za jakési 
nastínění problematiky šlechtické reprezentace 
a možných východisek, nepřekvapí nás závěr, 
ve kterém je zdůrazněna snadná čitelnost ne-
boli četnost a viditelnost šlechtické symboliky, 
se kterou se ještě dnes setkáváme na mnohých 
hradech, kostelech, klášterech či ve městech. 
Tento středověk plný rytířů a ctihodných pánů 
tak přežil až do dnešních dob, ačkoliv dozajis-
ta ne zcela ve své úplnosti, jak to jeho tvůrci 
předpokládali. Přesto se i dnes dočkávají jakési 
glorifikace či mytologizace, kterou jim před tím 
nabízela odlišná a jednodušší média, a tím se 
stávají právě tak nesmrtelní jako urození.

Petr Chlebec

REGIONALIA

Kněz a národní buditel Moravců  
P. Cyprián Lelek a jeho doba

Sborník příspěvků z konference konané dne 
26. 11. 2013 v Branici, Matice Slezská,  

odbor Stěbořice. Stěbořice 2013, 98 s. 
ISBN 978-80-260-5380-4

 
V rámci pro-

jektu „Krajina, lidé 
a jazyk Opavska 
a Hlubčicka aneb 
odkaz Cypriána 
Lelka dnešku“ se 
mimo jiné usku-
tečnila 26. listo-
padu loňského 
roku v Branici 
konference nazva-
ná příhodně Kněz 
a národní buditel 
Moravců P. Cyprián 
Lelek a jeho doba. 

Výstup z této akce v podobě sborníku obsa-
huje šest příspěvků, které byly na mezinárodní 
česko-polské konferenci předneseny. Tři české 
a tři polské studie se zabývají zajímavou a pro 
Čechy v Rakouském i Pruském Slezsku důleži-
tou osobností přispívající ke vzrůstu osobního 
uvědomění a národní identity.

Osobnost Cypriána Lelka byla podle Pav-
la Solnického, jednoho z realizátorů projektu 
i samotného setkání, vybrána jako symbol 
a zastřešující osobnost česko-polského pohra-
ničí z toho důvodu, že je jednou z mála postav 
spojujících ve své práci národnostní snahy 
s klasickým lidským a náboženským nadhle-
dem. Kněz Cyprián Lelek, budoucí duchovní 
v pruské Vodce, se narodil v Dolním Bene-
šově v roce 1812. Nejprve studoval gymnázi-
um v Opavě a později se jej rozhodl dokončit 
v pruských Hlubčicích. V roce 1832 se Lelek, 
jako nadějný student, rozhodl pro studium teo-
logie ve Vratislavi. V Poznani byl pak v roce 
1835 vysvěcen do kněžského stavu. Duchovní 
správu vykonával dva roky v Bavorově, rok 
v Oldřišově a následujících 10 let v Hlučíně. 
V roce 1854 obdržel duchovní správcovství 
ve Vodce u Hlubčic.
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Národnostní a buditelskou činnost C. Lel-
ka na Hlubčicku (Branicku) i Opavsku, včetně 
jeho činnosti pro Opavský besedník a týdeník 
a veškeré etnografické činnosti při sběru lido-
vých písní a básní, shrnují první dva příspěvky. 
Maria Reidel a Jaromíra Knapíková se v nich 
zabývají činností Cypriána Lelka na poli lite-
rárním, národnostním a osvětovém. Archivář 
Zemského archivu v Opavě Zdeněk Kravar 
shrnuje poznatky z Lelkova osobního fondu 
uloženého v ZAO a poukazuje na případné 
další možnosti a cesty bádání, jenž tento malý 
tříkartonový fond umožňuje. Kornelia Lach 
pak rozebírá jazyk a zvyky polsko-českého 
pohraničí s přihlédnutím k významu Lelkovy 
činnosti. Příspěvek opavského historika Petra 
Tesaře je věnován Lelkovým následovníkům, 
páteru Arnoštu Jureczkovi, páteru Josefu 
Hlubkovi a Msgr. Josefu Otavovi a Benedykt 
Pospiszyl obecně popisuje dějiny Branického 
generálního vikariátu.

Sborník z konference shrnuje součas-
né znalosti o osobnosti C. Lelka a připojuje 
k nim nejnovější poznatky z historického bá-
dání o této významné osobnosti, jež se snaži-
la s nebývalou intenzitou bránit vytlačení tzv. 
moravské řeči jak z prostoru všedního života 
obyvatel, tak z prostoru chrámového. Lelek 
představoval typ duchovního, u nějž vlaste-
nectví a národovectví mírně převažovalo nad 
katolicitou. Tento násilský kněz, zvaný posled-
ním mohykánem, spojil vydavatelské, etnografic-
ké, národnostní a buditelské snahy společně 
s katolickým smýšlením a lidským nadhledem, 
čímž se stal osobností hodnou následování 
i v dnešních časech.

Denisa Řezníčková

Opava město na hranici.

Sborník k dějinám města 8, Matice Slezská, 
Opava 2014, 48 s. 

ISBN 978-80-86887-20-3
„Opava – město na hranici“ byl název 

v pořadí osmé historické konference, kte-
rá se letos konala pod záštitou Statutárního 
města Opava, Matice slezské, Slezské univer-
zity v Opavě, města a vysoké školy v Ratiboři 
dne 15. dubna 2014. V aule Slezské univerzity 
v Opavě si asi 100 posluchačů z obou stran 
hranice vyslechlo 9 příspěvků týkajících se 
regionálních dějin a zohledňujících nejnověj-

ší poznatky z této 
oblasti historie 
regionu. Z akce 
vyšel  tradiční 
sborník s uveřej-
něnými příspěvky 
se stejnojmenným 
názvem. V rámci 
projektu „Histori-
zace střední Evro-
py“ tak vystoupili 
přední odborníci 
z řad historiků 
s příspěvky k ději-
nám opavsko-rati-

bořského pohraničního prostoru.
Úvodního slova i úvodní studie se ujal 

garant projektu „Historizace“ a primátor Sta-
tutárního města Opavy Zdeněk Jirásek, který 
ve svém příspěvku shrnul a zhodnotil teritori-
ální rozsah okolního „pohraničí“ a z historic-
ké perspektivy osvětlil pojem hranice. V druhé 
části příspěvku se autor věnuje dějinnému vzta-
hu Opavy a Ratiboře v kontextu česko-polské-
ho (popř. česko-německého) soužití.

V příspěvku Dana Gawreckého se můžeme 
dočíst zajímavé informace o vztahu tzv. Mo-
ravců, lidí, hlásících se národnostně k Pruské-
mu Slezsku, ale hovořících dialektem češtiny 
a moravštiny, k Opavanům. Poutavě je ve stu-
dii také popsána situace 30. a 40 let 20. století 
z pohledu protinacistických aktivit říšskoně-
meckých sociálních demokratů.

Geograf  Tomáš Grim shrnuje teritoriální 
vývoj území Slezska s přihlédnutím k Opav-
sku, Hlučínsku a Těšínsku od Slezských válek 
v 18. století až po dnešní nedořešené soudní 
spory o území. Pracovník Ostravské univerzity 
Jiří Jung se ve studii věnuje srovnání Opav-
ské a Ratibořské meziválečné architektury, 
od staveb činžovních domů, obytných čtvrtí, 
po kostely a koupaliště. Debora Kosel se krát-
ce dotkla historie a geopolitiky polsko-českého 
pohraničí na příkladu obce Křenovice (Krza-
nowice) od počátku osídlení před téměř šesti 
tisíci lety do dnešních dnů. Výpovědní hodno-
tou kroniky Městského muzea v Opavě jako 
narativního pramene se zabývá archivář opav-
ského Zemského archivu Zdeněk Kravar, který 
v zápiscích hledal jména známých osobností, 
záznamy o úmrtí významných obyvatel města, 
zápisy pojednávající o otevření významných 
budov, o pohromách a neštěstích či oslavách 
narozenin panovníka. Ludmila Nowacka shr-
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nuje současnou kulturně-osvětovou spoluprá-
ci obou regionů po roce 1991 s přihlédnutím 
k realizovaným projektům a jejich úspěšnosti. 
Přínosným je pak příspěvek Pavla Šopáka, kte-
rý erudovaně popisuje teritoriální a geologické 
snahy o poznání našeho regionu ze strany mu-
zejníků a muzeologů spolupracujících s opav-
ským Slezským zemským muzeem a vyzdvi-
huje práci Faustina Ense na jeho Oppalandu. 
Poslední studií, která sborník uzavírá, je stať 
pracovníka Opavské kulturní organizace Fran-
tiška Švábenického, jež zde včleňuje dosavadní 
bádání v tématu, jímž se dlouhodobě zabývá 
a to je meziválečný film a opavské přispění 
do kinematografie 20. a 30. let do kontextu 
doby. Ve sledovaném příspěvku se autor za-
bývá třemi konkrétními filmy o Opavě a jejich 
významem.

Sborník k dějinám Opavy 8 je výstupem 
ze stejnojmenné konference a stejně jako jeho 
předchůdci sumarizuje nejnovější poznatky 
z historického bádání o našem regionu a po-
kládá historikům a badatelům další otázky 
ke zkoumání.

Denisa Řezníčková

Vilém a Magda Plačkovi: 
Kobeřice 1236–2014

Kobeřice – Háj ve Slezsku 2014,  
ISBN 978-80-86458-41-0

 
Rozsáhlá pu-

blikace o dějinách 
obce Kobeřice 
z pera regionál-
ních historiků Vi-
léma a Magdy 
Plačkových začala 
vznikat již před 
třemi lety. Kniha, 
jež není v pravém 
slova smyslu od-
bornou publikací, 
mapuje dějiny jme-
nované hlučínské 
obce od prvního 

osídlení v neolitu, přes středověk a novověk 
až do současnosti. Bohatá ikonografická i fo-
tografická dokumentace, která je publikaci 
provází, pochází z majetku občanů Kobeřic, 
z archivu spolků obce i opavského zemského 

a okresního archivu. Kniha o Kobeřicích, které 
jsou s dalšími 37 obcemi součástí Hlučínska, 
z populárněvědného hlediska zdařile mapuje 
nejen dějiny obce a kraje, ale vhodně kloubí 
i etnografické a demografické prameny a popis 
dobové každodennosti. Nemalá část práce je 
také věnována popisu okolních zeměpisných 
a přírodních poměrů.

Publikace bude jistě zdobit knihovnu ko-
beřických občanů, obohatí také jako první 
ucelené populárněvědné dílo obce regionální 
historiografii a přinese jejím historikům jistý 
základ pro jejich další bádání.

Denisa Řezníčková
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Ohlédnutí za činností Ústavu historických věd v roce 2014

Na Ústavu historických věd byly v roce 2014 postupně ukončeny dva z celkem 
tří řešených projektů Evropského sociálního fondu; nejprve projekt „Popularizace nejno-
vějších výzkumných výsledků ÚHV FPF SU“ (k 30. 4.) a poté „Historizace střední Evropy“ jako 
téma pro rozvoj lidského potencionálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných 
a budoucích vědeckovýzkumných pracovníků do mezinárodních VaV aktivit“ (31. 12.).

V rámci projektu „Historizace střední Evropy“ se během roku 2014 uskutečnilo 
celkem 5 workshopů, a to za účasti řady významných zahraničních odborníků, z nichž 
někteří během svého opavského pobytu současně realizovali speciální přednášky a se-
mináře pro naše posluchače. První workshop na téma „200 let: muzea a české země“ 
(10. 4.) připomněl významné výročí založení prvního muzea na našem území, konkrét-
ně Gymnazijního muzea v Opavě, k jehož tradicím se hlásí současné Slezské zemské 
muzeum. Dále zmiňme workshopy „Hrady, zámky a soubory lidové architektury jako 
živý historický pramen.“ (23. 10.), „Cla a mýta ve středověku“ (11. 11.) a „Dějiny kla-
sické filologie“ (13. až 14. 11.). Na loňský workshop „Děti, mládež a socialismus“ pak 
tematicky navázalo pracovní setkání „Děti, mládež a moderní média“ (12. 11.).

Kromě zmíněných workshopů uspořádal ÚHV v rámci projektu „Historizace“ 
i letní školu na téma „Když život náš je v půli se svou poutí. Člověk mezi tradicí a mo-

 �Doc. J. Knapík zahajuje workshop v rámci projektu Popularizace
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dernitou.“ (24. až 25. 9.) a mezinárodní vědecké kolokvium „Procesy kulturní výměny 
1800–2000“ (22. až 23. 5.) za účasti zahraničních odborníků ze Spolkové republiky Ně-
mecko a Slovenska. Výsledky projektu „Historizace střední Evropy“ přitom bilancova-
la zejména stejnojmenná mezinárodní vědecká konference (16. 10. 2014); jednání pro-
běhla ve třech sekcích, jež sledovaly hlavní směry výzkumu projektu: Kultura a identita 
(vedl Jiří Knapík), Politické a ekonomické krize z perspektivy kulturních dějin (vedl 
Martin Čapský) a Mobilita a komunikace (vedl Martin Pelc). Z mezinárodního kolokvia 
a závěrečné vědecké konference budou publikovány také anglickojazyčné kolektivní 
monografie. V průběhu podzimu 2014 přitom pracovníci našeho ústavu vydají dalších 
11 monografií, shrnujících výsledky jejich bádání, nejčastěji v oblasti kulturních dějin.

Jak jsme zmínili, koncem dubna 2014 skončil projekt „Popularizace nejnovějších vý-
zkumných výsledků ÚHV FPF SU“; v prvních čtyřech měsících proto Ústav historických 
věd uspořádal poslední sérii naplánovaných akcí. V lednu se ovšem v rámci tohoto 
projektu uskutečnil zásluhou Karly Vymětalové seminář k dějinám latinského jazyka 
a moderním způsobům výuky latiny „Vivat latina reserata!“, který původně na sezna-
mu uvažovaných akcí chyběl. Na semináři, který se setkal se značným zájmem našich 
studentů, zazněla řada zajímavých příspěvků. Ústav tím mohl navázat na dlouhodobější 
spolupráci s českými i zahraničními pracovišti věnujícími se dějinám starověku a klasic-
kým jazykům; připomeňme zde např. uspořádání Letní školy klasických studií v Opavě 
v červenci 2010 i další akce projektu „Popularizace“ a „Historizace“. Populárně laděné 
příspěvky z tohoto semináře byly rovněž vydány v samostatné publikaci. V březnu 
2014 zazněl pro naše posluchače a zejména studenty gymnázií poslední popularizač-
ní cyklus nazvaný „Čas jsou peníze. Peníze, čas a informace ve světle středověkého 
města“. Projekt „Popularizace“ pamatoval také na zintenzivnění vazeb mezi slezskými 
univerzitami (Opava, Ostrava, Katovice, Opolí, Vratislav), zejména pracovišti zaměře-
nými na historické vědy; z toho důvodu se v únoru a dubnu 2014 realizovaly hned dva 
mezinárodní workshopy. Prohloubení zájmu o výuku moderních dějin pak sledoval po-
slední ze série didaktických seminářů, který se tentokrát uskutečnil v Olomouci. Nelze 
opomenout ani zahraniční exkurze, inovativní semináře a workshopy. Samotný výčet 
a přiblížení jejich programu by však bilanční charakter tohoto přehledu poněkud zne-
přehlednilo, proto zde pouze odkazujeme na souhrnnou publikaci „Popularizace vědy 
a výzkumu na Ústavu historických věd. Výsledky a zkušenosti.“ – v ní jsou obsaženy 
seznamy a anotace všech akcí projektu za léta 2012–2014, včetně statistických výsledků 
naplňování všech klíčových aktivit. Na tomto místě alespoň uveďme, že všechny sle-
dované tzv. monitorovací indikátory byly překročeny, některé z nich i velmi výrazně. 
Věříme proto, že projekt splnil své hlavní poslání; to ostatně zaznělo i na závěrečné 
bilanční konferenci, která se uskutečnila na Slezské univerzitě za účasti zástupců někte-
rých spolupracujících gymnázií dne 10. 4. 2014. Dodejme, že v říjnu 2014 ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy schválilo Závěrečnou monitorovací zprávu projektu.

Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy (1000–1800) 
při FPF SU uspořádalo společně s obdobným centrem na Filozofické fakultě Ostrav-
ské univerzity, Slezským zemským muzeem, Zemským archivem a historickým ústavem 
univerzity v Opolí konferenci „Opavsko mezi Moravou a Slezskem. Identita regionu 
a její proměny“; akce se uskutečnila v prostorách rektorátu SU dne 26. 9. 2014.
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Při ohlédnutí za aktivitami Ústavu historických věd v roce 2014 samozřejmě 
nelze opomenout ani na úspěchy pracoviště na poli vědecko-pedagogickém. Co se týče 
zajišťování výuky, je třeba zmínit, že Akreditační komise MŠMT schválila počátkem 
roku 4 žádosti o prodloužení akreditace studijních oborů, konkrétně Historie (nava-
zující), Historie-muzeologie (bakalářské a navazující) a Ochrany kulturního dědictví; 
všem oborům byla prodloužena platnost do července 2022. V srpnu 2014 byla také 
připravena žádost o prodloužení akreditace navazujícího oboru Učitelství dějepisu pro 
střední školy.

Na ústavu byly v tomto roce obhájeny hned 3 doktorské dizertace: v lednu 2014 
úspěšně absolvovali postgraduální studium Aleš Binar (s prací „Hospodářský a sociální 
vývoj Hlučínska v letech 1945–1989“) s Pavlem Krákorou („Politické strany na Přerov-
sku 1861–1918“), v srpnu doktorské studium ukončil Jan Dvořák obhajobou dizertace 
nazvané „Židé v Českém Slezsku 1918–1945“. Vědecká rada FPF SU v březnu 2014 
na návrh vedoucího ÚHV souhlasila s rozšířením oborové rady doktorského studia 
o dva externí členy: prof. PhDr. Ing. Aleše Skřivana, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická) 
a doc. PhDr. Martina France, Ph.D. (Masarykův ústav / Archiv AV ČR); dva noví čle-
nové tak posílí zastoupení specializace na dějiny 19. a 20. století.

V případě interních pracovníků Ústavu historických věd došlo k jedné personál-
ní obměně: vzhledem k tomu, že odborná asistentka pro středověké dějiny Dr. Klá-
ra Hübnerová nastoupila v lednu 2014 na mateřskou dovolenou, její výuku dočasně 

 �Letní škola - Člověk mezi tradicí a modernitou.
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převzali Mgr. Petr Kozák, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě) a Mgr. David Kalhous, 
Ph.D. (Masarykova univerzita). Významnou událostí je také posílení ÚHV o nového 
docenta, jímž se stal Martin Čapský, který se počátkem října na Masarykově univerzitě 
habilitoval v oboru Historie – české dějiny. Pedagogickou práci ústavu posílily také dvě 
nevšední mezinárodní mobility; v letním semestru 2013/14 působila na ÚHV jako hos-
tující profesorka Univ. Doz. Dana Cerman-Štefanová, jejímž mateřským pracovištěm 
je Vídeňská univerzita a v zimním semestru 2014/15 zde hostovala Dr. Wiesława Duży 
(absolventka Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni).

Na XIX. ročník Celostátní studentské vědecké konference HISTORIE 2013, 
kterou ve dnech 3. a 4. 4 2014 pořádal Ústav historických věd Filozofické fakulty Uni-
verzity Pardubice, náš ústav (vzhledem k enormnímu množství vlastních pořádaných 
akcí) tentokrát nevyslal žádnou soutěžní práci. Zato se dne 24. 1. 2014 v prostorách 
ústavu uskutečnil již tradiční VIII. ročník Krajského kola dějepisné soutěže pro gym-
názia. Role zkoušejících se ujali naši doktorandi. Úspěšní středoškolští studenti (1. až 
3. místo) získali jako odměnu za své znalosti nové publikace z produkce našeho pra-
coviště.

Závěrečné bilancování uzavíráme potěšitelnou zprávou, že v lednu 2014 bylo 
potvrzeno zařazení časopisu Acta historica USO na Seznam recenzovaných neimpakto-
vaných periodik ČR; je to dobré východisko pro úsilí o zařazení časopisu do meziná-
rodních databází.

Jiří Knapík

Konzervátorské centrum ÚHV a projekt  
„Zkvalitnění výuky muzejní konzervace“ v roce 2014

Projekt inovace výuky muzejní konzervace a restaurování, jehož realizace pro-
bíhá od roku 2012 v rámci Konzervátorského centra ÚHV FPF SU v Opavě se dnes 
nachází prakticky již ve fázi, kterou můžeme nazývat závěrečnou. Projekt má za sebou 
většinu z aktivit, které byly v průběhu předchozích etap naplánovány a realizovány. 
V současné době probíhá tedy především etapa aplikace a zavedení dříve vyvinutých 
a naplánovaných inovací do praxe výuky studentů v oboru. Přesto nás čeká ještě ně-
kolik měsíců nabitých realizací úkolů, které jsme záměrně stanovili až na toto poslední 
období, kdy je již možné efektivně zúročit zkušenosti a výsledky předchozího vývoje.

Klíčové oblasti, které projekt inovace řeší, jsou zaměřené na inovace studijních 
kurzů, realizace odborných praxí studentů a internacionalizaci výuky jednak prostřed-
nictvím přednášek a kurzů zahraničních odborníků, kteří přijali pozvání a přednášejí 
našim studentům v rámci samostatných lektorských přednášek a workshopů a jednak 
prostřednictvím zahraničních stáží členů realizačního týmu. Realizační tým je složen 
z pracovníků tří partnerských pracovišť, která jsou do projektu společně zapojena – 
Ústav historických věd FPF SU, Centrum nanotechnologií VŠB-TUO a Slezské zem-
ské muzeum.
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Jednou z podstatných součástí projektu byla nyní již uzavřená fáze rozšíření 
technického vybavení Konzervátorského centra. Díky prostředkům, které byly v pro-
jektu na tuto fázi vyčleněny, bylo do laboratoří pořízeno nové vybavení za více než mi-
lión korun.1 Jedná se například o rozšíření optiky a softwarového backgroundu badatel-
ského mikroskopu BX51, piezoelektronický čistící systém, mobilní odsávací jednotku, 
speciální digitální mikroskopovací kametry. Pro studenty je nyní k dispozici také profe-
sionální zoomovací stereomikroskop či digitální dokumentační zrcadlovka s kvalitním 
objektivem. Pracoviště disponuje velkoformátovou i laserovou tiskárnou, interaktivní 
tabuli a standardem je také kvalitní laboratorní nábytek. Nemalou položku v nákupech 
zastupuje také doplnění literatury odborné příruční knihovny, která tak disponuje i zce-
la aktuálními zásadními publikacemi v oboru.2 

Hmotné dovybavení umožňuje do výuky zahrnout nová cvičení nebo nové po-
stupy, studenti jsou tak lépe obeznámeni s technikou a instrumenty běžně používanými 
v zavedených muzeologických a konzervátorských provozech, o kterých slýchají v rám-
ci teoretické přípravy. Díky projektu je právě tato část výuky výrazně pozměněna oproti 
minulosti. Dá se říci, že dnes je výuka konzervace a restaurování na Slezské univerzitě 
opět vedena v kontextu současného vývoje a poznání obdobně, jako je tomu na těch 

1 Celkově bylo v rámci projektu nehmotným majetkem v hodnotě cca 2,5 mil. Kč dovybaveno více 
pracovišť partnerských organizací Slezského zemského muzea a Centra nanotechnologií TUO. 

2 Jedná se o 17 zásadních publikací, pro ilustraci zmiňme alespoň Materials for Conservation, Second 
Edition: Organic consolidants, adhesives and coatings nebo Pigment compendium: a dictionary and optical 
microscopy of  historical pigments. 

 �Studenti ÚHV při práci v Konzervátorenském centru.
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školách v Evropě, ze kterých jsme 
měli možnost čerpat zkušenosti 
v rámci pracovních stáží a meziná-
rodních workshopů. Těch nebylo 
málo. Třítýdenní stáže, které jsme 
realizovali prostřednictvím pra-
covních pobytů na předních ev-
ropských pracovištích konzervace 
a restaurování, mimo jiné např. 
na Istituto Superiore per la Con-
servazione ed il Restauro Roma, 
Hochschule für Bildende Künste 
Dresden, Österreichisches Sta-
atsarchiv (ÖStA) Wien a dalších 
přinesly nejen neocenitelné zku-
šenosti, ale také kontakty, trvalej-
ší vazby a možnosti další budoucí 
spolupráce.3 To se projevilo také 
v programech dvou již realizova-
ných a aktuálně připravovaném 
mezinárodním workshopu, které 
hostují odborníky z navštívených 
pracovišť.4 Nyní je připraven po-
slední ze tří workshopů, na jehož 
realizaci se můžeme těšit v počát-
ku listopadu 2014.

Zcela novým výstupem 
projektu, na kterém se v součas-
nosti pracuje, budou multimediální 
výukové opory, instruktážní videa 
a další pracovní materiály a dokumenty, které se stanou součástí výukových podkladů 
studentům dostupných prostřednictvím webových stránek.

Tomáš Skalík

3 Celkem je v rámci projektu realizováno 15 zahraničních stáží.
4 Díky navázané spolupráci jsme měli možnost v Opavě přivítat celou řadu špičkových odborníků, 

zmiňme alespoň pro příklad Poula Klenze Larsena z Dánska, Arnulfa von Ulmann z Německa 
nebo Johanna Webera z Rakouska.

 �Studenti ÚHV při práci v Konzervátorenském centru.
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Ekomuzea a alternativní modely ochrany  
kulturního a přírodního dědictví v severním Norsku

V rámci vědeckovýzkumných aktivit Projektu OP VK 2.3 „Historizace střední 
Evropy“ (CZ.1.07/2.3.00/20.0031) byla uskutečněna studijní cesta v oblastech severní-
ho Norska (Troms, Finnmark, Lofoten) s původními obyvateli (Sami, Kven) s hlavním 
cílem získat poznatky o vztazích mezi Tromsø University Museum a těmito etnickými 
menšinami s jejich místními ekomuzei. Bylo navštíveno Tromsø University Museum 
a vybrané muzejní instituce v North Troms Museum Territory (Troms, Finnmark) 
a Museum Nord Territory (Lofoten). Byly získány poznatky o metodách řízení cent-
rálního univerzitního muzea (Tromsø university museum) a metodách managementu 
ekomuzeí v oblastech Nord Troms Museum Territory a Museum Nord Territory (Lo-
foten) s původními obyvateli, dále poznatky o dokumentaci života původních obyvatel 
a přípravě společných projektů řízených na jedné straně akademickou obcí a na druhé 
straně původními obyvateli. Tyto poznatky budou následně využity ve výzkumu trvale 
udržitelného rozvoje kulturního a přírodního dědictví v kulturní krajině.

Tromsø University Museum je největší muzejní institucí uvnitř polárního 
kruhu, která nabízí komplexní zobrazení kultury Sámů v minulosti i současnosti a člo-
věkem způsobené změny v přírodě. Autora článku zajímal především výzkum, který 
realizují pracovníci Tromsø University Museum v oblasti zachování přírodního pro-
středí a hmotné kultury v arktické části Norska. Jsou zde zkoumány komplexní vztahy, 
které existují v populaci Sámů (pobřežní rybáři - farmáři versus vnitrozemští pastevci 
sobů, regionální jazykové skupiny, atd.) a komplexní vztahy mezi Sámi a menšinovými 
skupinami, jako jsou finsky mluvící přistěhovalci a jejich potomci Kven, kteří přišli 
do severního Norska (Nordland, Troms a Finnmark) během osmnáctého a devatenác-
tého století. Drtivá většina těchto přistěhovalců se usadila a bydlí na severu Norska. 
Vztahy mezi Tromsø University Museum a Sami, Kven a dalšími etnickými menšinami 
a jejich místními muzei (ekomuzei) jsou zkoumány a kriticky posuzovány se zamě-
řením na roli hmotné kultury a přírodního prostředí. Iniciativy vycházející z Tromsø 
University Museum podporují holistický přístup ke kulturnímu a přírodnímu dědictví 
a podporují ústřední roli „místa“ pro zachování multi-etnické identity.

North Troms museum má odpovědnost za šest obcí: Storfjord, Lyngen, Kå-
fjord, Skjervøy, Nordreisa a Kvænangen v Severním Norsku. Oblast je obydlena domo-
rodými Sami, etnickou menšinou Kven a většinovým obyvatelstvem (Norové). Hlav-
ním cílem North Troms museum je zachovávání a výzkum hmotné a nehmotné kultury, 
která se vztahuje k těmto skupinám. Nord-Troms museum prosazuje ekomuzejní pří-
stup k dokumentaci přírody a kultury. Od roku 1979 je muzeum obnoveno s více než 
90 budovami, z nichž 30 je nyní otevřeno pro veřejnost. Mezi tyto budovy patří statky 
a farmy v každé z obcí a tyto budovy ukazují různé aspekty kultury severního Troms, ži-
vot rybářů a zemědělců, způsob života bohatých a chudých Sámů a příslušníků menšiny 
Kven. V Norsku existují dvě muzea, která významně dokumentují menšinu Kven, a to 
Vadsø muzeum / Ruija kvenmuseum ve Finnmark a Nord-Troms muzeum v Troms. 
Obě muzea byla založena v průběhu 70. let 20. století. Stejně jako v případě národních 
muzeí, která byla založena v průběhu devatenáctého století, rozvoj muzeí zaměřených 
na menšiny nemůže být vnímán jako izolovaný jev, ale spíše jako jejich vztah k jiným 
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historickým a soudobým procesům 
vývoje norské společnosti, mezi-
národním trendům, regionálnímu 
růstu a rostoucímu zájmu o místní 
historii.

Sjøsamisk Tun museum 
se nachází v obci Smørfjord (region 
Finnmark). Muzeum se skládá z ně-
kolika tradičních obydlí a prvků, 
které společně ukazují každodenní 
život pobřežních Samů kolem roku 
1900 a jejich úzký vztah k přírodě. 
Budovy byly tradičně konstruovány 
s použitím kmenů a rašeliny.

Alta Museum se nachází 
v zálivu u města Alta. Zachycuje 
kulturní dějiny oblasti Finnmark 
od doby kamenné až po druhou 
světovou válku. Součástí muzea je 
území, kde byly v roce 1973 obje-
veny první skalní kresby. V součas-
nosti je evidováno přibližně 3000 
těchto kreseb, které jsou chráněny 
v rámci světového kulturního dě-
dictví UNESCO. Je to oblast, která 
byla pro lid kultury komsa posvát-
ným místem, kde prováděli rituální 

obřady. Skalní kresby vznikly před 6200 až 2000 lety. Zachycují tvrdé životní podmínky 
obyvatel, jejich víru v boha, lovecké výjevy, symboly plodnosti, medvědy, losy, soby 
a lodě. Skalní kresby byly zvýrazněny červenou barvou a jsou propojeny 2,9 km dlou-
hou cestou, která začíná u hlavní budovy muzea. Původně byly skalní kresby vytvoře-
ny blízko vodní čáry, která symbolizovala hranici mezi podsvětím a božským světem. 
V současnosti se všechny kresby nachází nad hladinou moře v důsledku zvedání pevni-
ny způsobené táním ledovce z poslední doby ledové. Z tohoto důvodu se nejstarší skal-
ní kresby nachází nahoře. V muzeu se nachází expozice o prehistorii a kultuře oblasti 
Finnmark, expozice zachycující kulturu Samů, vojenskou historii v oblasti Finnmark 
a problematiku polární záře (Northern Lights).

Museum Nord Territory v oblasti Lofot zahrnuje Lofoten War Memorial Mu-
seum Svolvær, Lofoten Museum, Storvågan Kabelvåg Skrei Experience Center Lofo-
ten, Gallery Espolin, Lofoten Aquarium, Storvågan Kabelvåg Lofotr Vikingmuseum 
Borg, Skaftnes Gård/Vestvågøy Museum, Skaftnes Fygle Museum/Vestvågøy Muse-
um, Fygle Norwegian Telecom Museum Sørvågen a Norwegian Fishing Village Mu-
seum. Museum Nord Territory bylo založeno v 2002 jako jednotka, která řídí muzea 
v celém severním Nordland. Cílem bylo vytvořit přiměřený počet stálých odborných 
administrativních jednotek a reformovat muzea v kraji Nordland. Od roku 2002 exis-

 �Obr. 1. Příslušník sámské menšiny v tradičním oděvu 
s autorem příspěvku (region Finnmark).



329

Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 7/2014
KRONIKA

tují tři regionální muzejní jednotky v severním Norsku: Helgeland museum (jižní hrab-
ství), Nordland Museum (Salten) a Museum Nord (severní Nordland).

Museum Nord Territory je nadace, která dokumentuje muzejní místa a objekty, 
provádí výzkum kulturní a přírodní historie Lofot. Chrání archeologické a architekto-
nické památky a fyzické prostředí historického významu, objekty, písemné prameny, 
obrázky a ústní tradice. Je centrem odborných znalostí pro všechny činnosti souvi-
sející s muzejními institucemi v regionu a zaměřuje se na podporu koordinační práce 
na místní a regionální úrovni. Museum Nord se zaměřuje na oblast rybolovu, farmář-
skou společnost, rybářský průmysl, mořské zdroje, těžební průmysl, historii Vikingů, 
dopravu, navigaci a obchod. Archeologie, starověká a moderní historie, etnické vztahy, 
přírodní zdroje a nepodstatné kulturní dědictví tvoří komplexní základ práce v Muse-
um Nord Territory. Muzeum chrání a archivuje dokumentaci budov, sbírek, památko-
vých zón kulturní hmotného a nehmotného dědictví.

Norwegian Fishing Village Museum bylo založeno v roce 1989 a je nedíl-
nou součástí severní norské rybářské vesnice. Muzejní výstavy a aktivity jsou umístěny 
ve starém (100 až 200 let) architektonickém prostředí v okolí přístavu. Řada zajímavých 
muzeí poskytuje vhled do místní historie života v rybářské vesnici, rybářství, prode-

 �Obr. 2. Každý rok se v okolí dnešní vesnice Smørfjord (region Finnmark) setkávali Sámové, kteří 
byli pastevci sobů, s pobřežními Sámi, kteří se věnovali rybářství (Sjøsamisk Tun museum v regionu 
Finnmark).
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je ryb, motorizace rybářských lodí v průběhu posledních 100 let. Norwegian Fishing 
Village Museum je v podstatě zachovalá norská rybářská vesnice. Hlavním tématem 
muzea je život v rybářské vesnici mezi roky 1840-1960 a rozvoj rybářství v průběhu 
posledních 250 let.

Museum Nord - The Lofoten Museum zachycuje autentické prostředí z roku 
1800 v krásném malebném prostředí. Storvågan byla jedna z největších rybářských ves-
nic na Lofotech v 19. století a muzeum bylo postaveno kolem starého bydliště majitele. 
Na místě středověkého města Vágar (nyní nazývané Storvågan / SKREI Experien-
ce Center) je hlavní budova, autentické rybářské budovy, loděnice s loděmi a naučná 
cesta. Výzkumné centrum podporuje dialog o trvale udržitelném rozvoji a strategii pro 
vytvoření podmínek pro dobrý život místní populace.

Viking museum má největší světové zachovalé obydlí Vikingů, které bylo re-
konstruováno v celém rozsahu a je dlouhé 83 metrů. Součástí je expozice původních 
řemesel. Vůně ohně a dehtu, původní řemeslné práce Vikingů, jídla a vyprávění, to 
vše přenáší návštěvníka více než tisíc let zpátky v čase. V blízkém okolí se nachází 
replika vikingské lodi Gokstad. Muzeum nabízí moderní výstavy více než tisícileté his-
torie Vikingů. Archeologická studie tvořila základ pro rekonstrukci domu. Půdorys, 
pokoje, umístění krbů, dřevěné stěny a obvodové stěny byly rekonstruovány v souladu 
s původními nálezy.

 �Obr. 3. Typické obydlí pobřežních Sámů kolem roku 1900, kteří se živili rybolovem (Sjøsamisk 
Tun museum v regionu Finnmark).
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Návštěva muzejních institucí v severním Norsku poskytla informace 
o alternativních modelech ochrany a zachování tradičních činností a znalostí původních 
obyvatel této oblasti. Základy těchto modelů spočívají v řízení a hodnocení lokálních 
iniciativ původních obyvatel v severním Norsku velkým univerzitním muzeem. Velké 
univerzitní muzeum, lokální ekomuzea a komunitní muzea společně uskutečňují kon-
zervační a dokumentační programy zohledňující kulturní identitu a politiku původních 
obyvatel.

Miloš Zapletal

Seminář k dějinám latinského jazyka Vivat Latina reserata!

Ve dnech 31. ledna až 1. února 2014 se na Slezské univerzitě konal seminář věno-
vaný dějinám latinského jazyka a moderním způsobům jeho výuky, nazvaný Vivat La-
tina reserata! Akce se konala v rámci projektu OP VK 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu 
a vývoji (CZ 1.07/2.3.00/35.0037). Svým programem byl určen jak pro učitele latinské-
ho jazyka, popřípadě dějepisu na středních školách, ale také pro studenty historických 
oborů na Ústavu historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě. Lze konstatovat, že 
zájem obou skupin oslovených byl značný.

Program semináře bychom mohli rozdělit do několika bloků. Jeden mapoval 
historii klasické filologie, a to ať již tu vzdálenější (Artur Sommer – 50. léta na FF 
Palackého univerzity v Olomouci, Karla Vymětalová – argumenty pro a proti, použité 
v boji o klasické jazyky na středních školách v tisku konce 19. století), či současnou 
(Katarína Karabová, Alexandra Ostertagová, Nicol Sipekiová). Následovala skupina 
zabývajícími se spíše historickými tématy (Tomáš Klokner – alimentace ve starověku, 
Ivana Koucká – itineráře pro cestu římskou říší, Jiří Knapík – latina na římských min-
cích, Marta Sendeková - ideologické pojetí tetrarchie v římských pramenech, Jiří Šubrt 
– sv. Augustin). Jan Janoušek ve svém referátě doporučil pozornosti auditoria knihu 
Wilfrieda Stroha „Latein ist tot – es lebe Latein!“, která je v současné době překládána 
pro českého nakladatele, Nicol Sklenářová se zamyslela nad úskalími skloňování někte-
rých slov v latinském a českém jazyce.

Velkou pozornost vzbudily zejména příspěvky týkající se soudobé výuky latiny či 
práce s ní. Sem lze zařadit zprávu Lubora Kysučana o středoškolské soutěži Certamen 
Latinum, zkušenosti Bořivoje Marka s využitím latinského divadla při výuce tohoto 
jazyka na střední škole či praktickou ukázku výuky latiny jako živého jazyka, spojenou 
s informací i Academia Vivarium novum Jiřího A. Čepeláka. O zkušenosti s výukou 
latiny na vysoké škole trochu jinak se podělila i Jana Kepartová.

Mezi přednášejícími byli zastoupeni jak lektoři z Filozoficko-přírodovědecké 
fakulty Slezské univerzity v Opavě, tak hosté z Palackého univerzity v Olomouci či 
Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Zastoupeny byly i univerzity slovenské 
– Trnavská univerzita z města téhož jména, Univerzita J. A. Komenského v Bratislavě 
a Univerzita Pavla Josefa Šafaříka v Košicích. Samotný seminář i další jednání v jeho 
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rámci vytvořily vhodné diskusní fórum pro prodebatování další spolupráce jak praco-
višť, tak jednotlivých lektorů.

Příspěvky přednesené na semináři byly vydány v rámci výše zmíněného projektu 
jako samostatná publikace pod názvem „Vivat Latina reserata!“.

Karla Vymětalová

Workshop „200 let: Muzea a české země“

Dne 10. dubna 2014 proběhl v bývalé knihovně Minoritského kláštera v Opavě 
workshop „200 let: Muzea a české země“; akce se uskutečnila v rámci řešení projektu 
„Historizace střední Evropy“.  Volba jak data, tak místa konání této akce nebyla ná-
hodná. Váže se k nim první písemná zmínka o opavském Gymnazijním muzeu z roku 
1814, které se tak řadí mezi nejstarší muzea v České republice. Minoritský klášter je 
s dějinami slezského muzejnictví spjat tím, že zde v letech 1854–1945 sídlila knihovna 
Gymnazijního muzea. Volba tohoto data a místa tak de facto formálně „oslavila“ 200. 
výročí českého muzejnictví a je nutné připomenout, že právě tato dlouhodobá muzejní 
tradice ve Slezsku přispěla ke zformování bloku studijních oborů Historie-Muzeologie 
na Slezské univerzitě.

Workshop zahájil vedoucí oddělení památkové péče a muzeologie ÚHV FPF 
SU v Opavě Jaromír Olšovský. Jako první přednášející se představil Otakar Kirsch 

 �Seminář k dějinám latinského jazyka Vivat Latina reserata!
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z Masarykovy univerzity, který přednesl příspěvek věnovaný moravskému muzejnictví 
s názvem „Oscilace mezi národním a internacionálním? Několik poznámek k vývoji br-
něnského muzejnictví na přelomu 19. a 20. století.“ Poté vystoupil Pavel Šopák (ÚHV), 
který se ve svém příspěvku „Dichtung und Wahrheit – založení muzea v Opavě roku 
1814 jako fikce“ zabýval formováním opavského muzejnictví a to zejména ve vzta-
hu k nově objeveným nebo opomíjeným pramenům, které upřesňují samotný proces 
vzniku Gymnazijního muzea. Na něj navázal David Váhala, doktorand z téhož ústavu, 
jenž v první části svého příspěvku posluchače seznámil s vývojem Slezského zemského 
muzea po druhé světové válce, na což navázala hlavní část s názvem „Transforma-
ce Slezského zemského muzea v letech 1990-2014“. Jako poslední referent vystoupil 
Karel Boženek, dlouholetý pracovník Slezského zemského muzea a někdejší pedagog 
Slezské univerzity, který v příspěvku „Slezské zemské muzeum v letech normalizace“ 
zhodnotil vývoj a poměry muzea v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století, která 
se s odstupem času jeví jako vzorová pro překonávání určitých „časových“ obtíží, jimž 
bylo muzeum vždy vystaveno, naši současnost samozřejmě nevyjímaje.

Přednáškový program workshopu zpestřilo vystoupení žáků a hudebníků opav-
ské Církevní konzervatoře, kteří si připravili hudební produkci organizovanou externí 
pracovnicí ÚHV FPF SU a muzikoložkou Slezského zemského muzea Mgr. Markétou 
Wiesnerovou. Předvedli hudební díla, jejichž notové zápisy Slezské zemské muzeum 
získalo, a které se kdysi prováděly právě v dějišti akce – v Minoritském klášteře.

David Váhala

 �Workshop 200 let Muzea a české země.
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Opavská pobočka Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872) 
v akademickém roce 2013/14

V pořadí již šestnáctý rok působení opavské pobočky SH ČR se nesl ve znamení 
mírně ochablé činnosti způsobené jednak pracovním a studijním vytížením členského 
jádra, ale i neočekávaným odřeknutím plánovaných přednášek na podzim 2013, na kte-
rých již tradičně spočívá hlavní část našich aktivit. Po říjnových prezentacích pobočky 
v historických proseminářích pro studenty prvních ročníků Ústavu historických věd se 
v listopadu 2013 uskutečnila přednáška Mgr. Davida Váhaly, který posluchače seznámil 
pomocí dochovaných audiovizuálních pramenů s lidovou kulturou Českého Slezska 
po druhé světové válce. V závěru přednášky měli hosté příležitost zhlédnout unikátní 
filmové záběry dobové Opavy. Před koncem roku se někteří členové pobočky podí-
leli mimo jiné přípravou podkladů spjatých s historií města na organizaci soutěžního 
orientačního běhu Černočerná Opava zaštítěného Asociací studentů a přátel Slezské 
univerzity.

Zimní spánek pobočky přerušila až členská schůze v březnu 2014, na níž do-
šlo k výrazné obměně výboru. Po úspěšných čtyřech letech v jejím vedení, více jak 
třech desítkách uskutečněných přednášek a odborných seminářů, nespočtu exkurzí 
do blízkého i vzdáleného okolí aj. odstoupil její dosavadní předseda Mgr. Martin Sosna, 
jemuž za jeho obětavou práci patří dík nejenom členů pobočky, ale jistě i širší opavské 
historické obce. V následném hlasování byli do výboru pobočky zvoleni Mgr. Hana 
Komárková, Mgr. Aleš Krempl a Petr Waleczko, všichni tři úzce studijně spjatí s Ústa-

 �Opavská pobočka Sdružení historiků ČR.
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vem historických věd. Svého delegáta pobočka v dubnu vyslala na celostátní setkání 
zástupců studentských historických spolků, které se uskutečnilo na půdě pražské Filo-
zofické fakulty pod záštitou její děkanky doc. Mirjam Friedové. Po představení všech 
zúčastněných spolků a postihnutí aktuálních problémů, se kterými se ve své činnosti 
setkávají, se přistoupilo k reflexi studia a společenského uplatnění historie z perspek-
tivy dnešních studentů a zástupci se mimo jiné dohodli na formě budoucí, doufejme, 
že úspěšné, spolupráce. Dne 30. dubna proběhla přednáška doktoranda ÚHV Mgr. 
Ladislava Vaverky, který v prostorách univerzity referoval o dopadech války roku 1809 
na obyvatelstvo země Moravskoslezské. Začátkem května se uskutečnila tradiční klu-
bová „šlépěj“ s komentovanými zastaveními z rodiště Hanse Kudlicha v Úvalně, přes 
zříceninu hradu Šelenburk, až k poutnímu kostelu Panny Marie Sedmibolestné na Cvilí-
ně. I přes nepřízeň jarního počasí se exkurze zúčastnila silně zastoupená skupina zahra-
ničních studentů Slezské univerzity z Polska, Turecka a Čínské lidové republiky. Tímto 
se dostáváme k aktivitě pobočky protínající celý akademický rok a tím je asistence a po-
radenství studentům ÚHV v případě jejich zájmu vyjet na takzvaný zahraniční semestr 
na některou z partnerských univerzit do Polska, Německa, Rakouska či na Slovensko. 
Mnoho z našich členů již absolvovalo několik takových badatelských pobytů a mo-
hou tak studujícím pomoci nejenom s nutnou byrokratickou zátěží, ale také poradit 
s praktickými nároky dlouhodobého pobytu v zahraničí. V tomto ohledu již delší dobu 
spolupracujeme s Oddělením pro vědu a zahraniční styky FPF SU. Mezi další z institu-
cí, s nimiž nás pojí úspěšná spolupráce, patří především Ústav historických věd, který 
poskytuje tolik potřebné zázemí pro činnost pobočky a Opavská kulturní organizace, 
jejíž prostory využíváme pro realizaci přednáškové činnosti. Oběma výše zmíněným 
organizacím bychom tímto chtěli vyjádřit náš dík. Zatím poslední akcí opavského His-
torického klubu je přednáška Mgr. Hany Miketové z poloviny září 2014 s výmluvným 
názvem, „Mezi hříchem a požehnáním, pivo očima středověkých kazatelů“.

Petr Waleczko
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 Mgr. Robert Antonín, Ph.D. (nar. 1977 ve Svitavách) vystudoval historii 
a filozofii na FF MU v Brně, kde v roce 2008 také získal titul Ph.D. (dizertační práce: 
Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283–1300, vydáno knižně v Brně roku 2009). 
Od roku 2005 byl zaměstnán jako výzkumný pracovník Výzkumného střediska pro 
dějiny střední Evropy, prameny, země, kultura při FF MU v Brně. V současné době 
působí jako odborný asistent na katedře historie FF OU. Zaměřuje se na dějiny vrchol-
ného středověku, česko-polské vztahy, filozofii dějin a středověké narativní prameny. Je 
autorem monografie Ideální panovník českého středověku (Praha 2013).

Kontakt: robert.antonin@seznam.cz

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (nar. 1973 v Hradci Králové) vystudoval mediál-
ní studia a žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK a filmovou vědu na Filozofické 
fakultě UK. Působí na katedře mediálních studií Institutu komunikačních studií a žur-
nalistiky na FSV UK. Ve své výzkumné a publikační činnosti se zaměřuje na dějiny 
českých médií ve 20. století. Je autorem řady odborných studií. V nakladatelství Grada 
publikoval v roce 2011 s J. Jirákem a B. Köpplovou knihu Dějiny českých médií. Od počátku 
do současnosti. Současně je také vědeckým pracovníkem v Ústavu pro soudobé dějiny AV 
ČR, kde se specializuje na dějiny židů v českých zemích ve 20. století.

Kontakt: petr.bednarik@fsv.cuni.cz

Mgr. Alena Binarová (nar. 1984 ve Zlíně) vystudovala obor Kulturní dějiny 
na FPF SU v Opavě. V současné době je prezenční doktorandkou oboru České dějiny 
na Univerzitě Palackého v Olomouci a dlouhodobě se zabývá tématem kulturní politiky 
v komunistickém Československu, mj. ve své diplomové práci anebo v připravované 
studii pro kolektivní monografii Totalitarismus 6.

Kontakt: alena.kokesova01@upol.cz

Doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. (nar. 1973 v Praze), historik a archivář, pů-
sobí od roku 1995 v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., kde vede Oddělení 
pro dějiny Akademie věd, a v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Přednáší také 
na FHS UK v Praze. Zabývá se dějinami životního stylu v letech 1948–1989 a zejmé-
na dějinami stravování v 18. až 20. století. Kromě toho se věnuje problematice vědy 
a vědní politiky v období 1945–1992. Publikoval knižní monografie Řasy, nebo knedlíky? 
Postoje odborníků na výživu k inovacím a tradicím v české stravě v 50. a 60. letech 20. století (2003), 
Úderná skupina? Výprava českých lékařů a přírodovědců do SSSR v roce 1950 ve světle dopisů 
Ivana Málka (2009) a Ivan Málek a vědní politika 1959–1989 aneb Jediný opravdový komunista? 
(2010), Dějiny Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (s J. Šoukalem, 2013), Volný čas 
v českých zemích 1957–1967 (s J. Knapíkem, 2013). Spolu s J. Knapíkem a kolektivem 
vytvořil dvousvazkovou publikaci Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých ze-
mích 1948–1967 (2011), která v roce 2012 získala ocenění Magnesia Litera v kategorii 
Literatura faktu.

Kontakt: franc@mua.cas.cz
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Mgr. Jana Janišová, Ph.D. (nar. 1978) vystudovala historii a českou filologii 
na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, titul Ph.D. získala na Právnic-
ké fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2006). Od roku 2004 působí jako odborná 
asistentka na Katedře teorie práva a právních dějin PrF Univerzity Palackého v Olo-
mouci. Odborně se zabývá právními dějinami pozdního středověku a raného novo-
věku, především zemským právem a kritickými edicemi právněhistorických pramenů.

Kontakt: janisovajana@seznam.cz

PhDr. Jan Janoušek, Ph.D., pracuje jako odborný asistent na Katedře kla-
sických studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Předměty jeho 
odborného zájmu jsou starořecký jazyk, antická řecká literatura, antické náboženství 
a mytologie.

Kontakt: jan.janousek@upol.cz

Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (nar. 1958), mediální teoretik, absolvoval Filo-
zofickou fakultu UK v Praze. Vyučoval český jazyk a stylistiku na Fakultě žurnalistiky 
UK, od roku 1990 přednáší na Fakultě sociálních věd UK mediální komunikaci; zajímá 
se hlavně o roli jazyka a řeči v médiích, o analýzu zpravodajství a roli médií v součas-
né společnosti. Je spoluautorem publikací Politická komunikace a média (s B. Říchovou, 
(2000), Dějin českých médií (s B. Köpplovou a P. Bednaříkem, 2012), dále monografií 
Média společnost (2003) a Masová média (2009, obě s B. Köpplovou) ad. V roce 1993 se 
podílel na založení Katedry mediálních studií na Fakultě sociálních věd UK. V roce 
2011 založil na Metropolitní univerzitě Praha Katedru mediálních studií, kterou vede. 
Publikoval fejetony v Lidových novinách, spolupracoval s časopisy Týden a Nový prostor, pů-
sobil na univerzitách v Evropě a USA. V letech 1996–1999 byl šéfredaktorem časopisu 
KMIT zaměřeného na problematiku médií a novinářské práce. V letech 1997–2000 byl 
předsedou Rady České televize.

Kontakt: jirak@fsv.cuni.cz

Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. (nar. 1976 v Brně) v roce 2001 absolvoval magister-
ské studium religionistiky, historie a muzeologie na Filozofické fakultě Masarykovy uni-
verzity v Brně (dále jako FF MU). Od roku 2005 zde působí jako asistent (od roku 2009 
odborný asistent) na oddělení muzeologie při Ústavu archeologie a muzeologie. V roce 
2009 ukončil doktorandský studijní program Historické vědy na Historickém ústavu FF 
MU obhajobou disertační práce s názvem „Německé muzejnictví na Moravě“. Speciali-
zuje se především na problematiku dějin muzejnictví a muzejní dokumentace.

Kontakt: o.kirsch@seznam.cz

Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (nar. 1975 v Opavě) vystudoval historii na FPF 
Slezské univerzity v Opavě. Je vedoucím Ústavu historických věd FPF SU, na němž 
působí od září 2000. Zabývá se kulturní politikou v Československu po roce 1945 
a společenskými aspekty volného času v 50. a 60. letech 20. století, věnuje se také dě-
jinám Českého Slezska ve 20. století. Je autorem řady knižních prací, např. dvousvaz-
kového Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967 (2011; s M. 
Francem a kol.), který získal v dubnu 2012 prestižní ocenění MAGNESIA LITERA 
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a Kniha roku 2011 Nakladatelství Academia. S M. Francem publikoval také knihu Volný 
čas v českých zemích 1957–1967 (2013). Naposledy vydal s kolektivem autorů práci Děti, 
mládež a socialismus v Československu v 50. a 60. letech (2014). Je členem oborových rad 
doktorského studia na FPF SU a FSV UK, Vědeckých rad FPF SU a FSV UK, členem 
redakčních rad časopisů Soudobé dějiny, Slezský sborník, Kuděj, Marginalia Historica, Dvacáté 
století. Působí také v panelu pro dějiny 19. a 20. století Grantové agentury ČR.

Kontakt: jiri.knapik@fpf.slu.cz

Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc., historička, působí na Katedře medi-
álních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, nyní jako vedoucí 
tamního Centra pro mediální studia (CEMES). Vystudovala Filozofickou fakultu UK 
obor němčina-čeština a nástavbový kurz dějin nakladatelství. Věnuje se zejména ději-
nám a současnosti masových médií, mj. komparaci vývoje českých médií ve světovém 
kontextu. Je spoluautorkou Dějin českého novinářství a českých novinářských spolků (2002), 
Dějin českých médií (2012), monografie Masová média (2009, s J. Jirákem), Český tisk pod 
vládou Wolfganga Wolframa von Wolmara (2003, s J. Končelíkem a J. Kryšpínovou), Řízení 
legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava 1939–1945 (2010, s J. Gebhartem a J. 
Kryšpínovou).

Kontakt: Barbara.Kopplova@seznam.cz

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (nar. 1963 v Ostravě) absolvovala obor 
archivnictví na FF Univerzity Karlovy a postgraduální studium českých dějin na Uni-
verzity Palackého. V roce 2005 se habilitovala na Univerzitě v Hradci Králové a roku 
2010 byla jmenována profesorkou. V roce 1988 nastoupila do Slezského ústavu ČSAV 
v Opavě, od roku 1993 působí na Slezské univerzitě v Opavě, kde přednáší pomoc-
né vědy historické, dějiny správy a archivnictví. Odborně se zabývá dějinami Slezska, 
zvláště dějinami měst, a vydáváním pramenů k dějinám raného novověku. V rámci 
svých vědeckých aktivit vydala vedle četných studií a dílčích kapitol v kolektivních dí-
lech kupříkladu knihy Poddanská města Opavského a Krnovského knížectví v letech 1648–1740 
a Města na Těšínsku v 18. století, společně s R. Žáčkem je autorkou publikace Těšínsko – 
země Koruny české/Ducatus Tessinensis – terra Coronae Regni Bohemiae.

Kontakt: irena.korbelarova@ fpf.slu.cz

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (nar. 1971 v Opavě) vystudoval obor Učitelství 
pro střední školy (němčina – občanská výchova) na FF Ostravské univerzity (1995 
Mgr.) a poté historii na FF Slezské univerzity v Opavě (2003 Mgr., 2011 Ph.D.); od roku 
1995 působí v Zemském archivu v Opavě v oddělení pro správu fondů a sbírek (od 
2013 jako vedoucí oddělení). Zabývá se dějinami českého Slezska v období nacistické 
okupace, genealogií, dějinami podnikání na Opavsku a historií Opavy. V roce 2014 
publikoval práci Das Reichsarchiv Troppau. Die NS-Etappe in der Geschichte des Archivwesens 
in tschechisch Schlesien.

Kontakt: z.kravar@zao.archives.cz

Mgr. Soňa Medveďová (nar. 1988 ve Valašském Meziříčí) vystudovala obor 
Historie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě (OU). V současné době 
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je prezenční doktorandkou oboru Historie se zaměřením na české a československé 
dějiny na FPF SU v Opavě. Diplomovou práci orientovala na téma mateřského školství 
v ČSR po roce 1945 s přihlédnutím k současnému systému mateřských škol. Autorka 
se zabývá historií předškolních zařízení a svou disertaci orientuje na téma vývoje 
předškolní péče v Československu v letech 1945–1960. 

Kontakt: F130814@fpf.slu.cz

PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D. (nar. 1985 v Praze), historička umění 
a kulturní antropoložka působící na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
Zabývá se dějinami kultury a umění s důrazem na studium západoevropského symboli-
smu a dekadence a výzkumy mladopaleolitického umění. Provádí komparativní terénní 
paleoantropologické výzkumy na území Portugalska a Francie. V odborné monogra-
fii Félicien Rops: enfant terrible dekadence (2013) komplexně zpracovala život a uměleckou 
tvorbu jednoho z hlavních představitelů umělecké dekadence a symbolismu 19. století. 
Svými výzkumy, pedagogickou a publikační činností přispěla k etablování současné 
české antropologie umění a vizuální antropologie. Absolvovala zahraniční stáže na ev-
ropských univerzitách a muzeích (Innsbruck,  Köln, Frankfurt am Main, Wien), které 
využila ke zpracování odborné monografie Benin: království ušlechtilého bronzu věnované 
kultuře a umění afrického království Benin. Je autorkou nebo spoluautorkou řady vě-
deckých monografií a odborných studií publikovaných v tuzemských i zahraničních 
časopisech. 

Kontakt: barbora.putova@ff.cuni.cz

Doc. PhDr. Václav Soukup, CSc. (nar. 1957), kulturní antropolog působící 
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve své výzkumné, publikační a pe-
dagogické činnosti se zaměřuje na sociální a kulturní antropologii a paleoantropologii. 
Vydal řadu odborných studií a monografií, které jsou věnovány teorii a dějinám kul-
tury. V knize Dějiny antropologie, která byla oceněna Cenou rektora Univerzity Karlovy 
jako nejlepší publikace v oblasti společenských věd za rok 2004, synteticky analyzoval 
dějiny antropologického myšlení. Jeho rozsáhlé kompendium Antropologie: teorie člověka 
a kultury (2011) představuje komplexní uvedení do biologické a kulturní antropologie. 
Ve spolupráci s českou historičkou umění a kulturní antropoložkou Barborou Půtovou 
a americkým kulturním antropologem Josephem Nevadomskym napsal knihu Benin: 
království ušlechtilého bronzu věnovanou dějinám, kultuře a umění afrického království 
Benin. Společně s Barborou Půtovou a třiceti předními světovými paleoantropology, 
archeology a prehistoriky v současné době dokončují mezinárodní projekt, jehož 
výstupem bude kniha The Genesis of  Creativity and the Origin of  the Human Mind.

Kontakt: vaclav.soukup@ff.cuni.cz

Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (nar. 1970 v Opavě) vystudoval teorii a dějiny 
umění na FF Univerzity Palackého (zde 2000 PhDr., 2006 Ph.D.), od roku 1997 působí 
na Ústavu historických věd FPF SU v Opavě. Zabývá se uměleckou kulturou Moravy 
a Slezska v 19. a na počátku 20. století, dějinami moderní architektury, památkové 
péče a historiografií dějin umění. Autor výstav ve Slezském zemském muzeu v Opavě 
a Domě umění města Opavy. Je autorem knih Klasicistní architektura Opavy let 1780–1850 
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(Opava 2003), Koliba (Opava 2004), Edmund Wilhelm Braun (Opava 2008) a spoluauto-
rem knihy Opava – Vídeň. Měšťanská kultura 19. století mezi periférií a centrem (Opava 2011). 
Naposledy publikoval obsáhlou práci Výtvarná kultura a dějepis umění v českém Slezsku a na 
Ostravsku do roku 1970 (Opava 2011).

Kontakt: pavel.sopak@fpf.slu.cz

PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D., přednáší římskou literaturu na Univerzitě Palackého 
v Olomouci, ve své odborné práci se zaměřuje především na pozdně antické latinské 
písemnictví a věnuje se rovněž překladům latinských církevních otců do češtiny.

Kontakt: jiri.subrt@upol.cz

PhDr. Karla Vymětalová (nar. 1957 v Ostravě) vystudovala obor historie-něm-
čina na FF Univerzity Palackého v Olomouci, následně obor latina na téže univerzitě. 
Pracovala jako odborný pracovník v Krajském vlastivědném muzeu v Olomouci, jako 
středoškolský pedagog na gymnáziu ve Šternberku. Od roku 2002 působí na Ústavu 
historických věd FPF SU v Opavě, kde přednáší dějiny starověku a latinský jazyk. Od-
borně se zabývá dějinami starověkého Říma a novodobou českou historiografií o antice.

Kontakt: karla.vymetalova@fpf.slu.cz
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Příspěvky pro Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis jsou přijímány vý-
hradně v elektronické podobě (editor Word), společně s jednou vytištěnou a pode-
psanou verzí. Rozsah příspěvku činí maximálně 40 normostran textu včetně poznám-
kového aparátu, který je umístěn na každé straně pod čarou. Citace odborné literatury, 
archivních fondů a sbírek se řídí podle normy Českého časopisu historického. Každý 
příspěvek musí být vybaven anglickým resumé (20–30 řádek), případně doplněným 
o resumé v jiném světovém jazyce. Příspěvek v anglickém jazyce je doplněn resumé 
českým. Obrazové přílohy (v počtu max. do 5 ks) se přijímají pouze v elektronické 
podobě, včetně popisků a informace o uložení originálu. Autoři spolu s příspěvkem 
dodávají také stručnou informaci o autorech (zaměstnání, stručná charakteristika od-
borné činnosti, rok narození – není povinný).

Adresa redakce 
 

Ústav historických věd FPF SU, Masarykova 37, 746 01 Opava 1.
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