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STUDIE

DAROVACÍ LISTINA JINDŘICHA LACEMBOKA Z CHLUMU 
NA VESNICI LÁN PRO KOSTELEC NAD ORLICÍ Z 23. DUBNA 1406. 

DIPLOMATICKÝ, PALEOGRAFICKÝ A JAZYKOVÝ ROZBOR.1

PETR SEDLÁČEK 

This paper aims to bring some knowledge about the medieval charter from a collection of the
Archive of Kostelec nad Orlicí, Ref. No. 3. This document was issued by Jindřich Lacembok of
Chlum in 23rd April 1406 and by the wording of it he donated the village called Lán to the town
Kostelec nad Orlicí. The charter was descripted from the diplomatic and paleographic
perspectives as well as language analysis (Czech language of the 15th century), because it wasn’t
yet been done, but the document was edited and published in older edition, so this article doesn’t
bring the full wording of it. Modern copies of thus charter are also taken into account.

Key words: Jindřich Lacembok of Chlum; Town of Kostelec nad Orlicí; Village of Lán; Marš
of Dubé; 15th century; medieval charter; language analysis; description from the diplomatic and
paleographic perspectives.

1. Úvod

Jindřich Lacembok z Chlumu byl významnou osobností konce 14. a první poloviny
15. století.2 Roku 1395 obdržel Kostelec nad Orlicí3 zástavou od krále Václava IV.4 a zapsal se
do dějin kosteleckého regionu. Zmíněný Jindřich, jenž se také „z Potštejna“ psával, daroval Kos
teleckým 23. dubna 1406 vesnici řečenou Lán.5 O tomto postoupení se dozvídáme z dochované
originální listiny, jež je dnes součástí archivního fondu Archivu města Kostelec nad Orlicí,6

a jejíž text se dochoval ještě ve třech novověkých opisech,7 o kterých se dále v krátkosti také
zmíníme.  

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 34, 2020, č. 1

1 Text vznikl v rámci projektu Grantové agentury ČR „RBMV X. Listiny a listy východočeských archivů z doby Vác
lava IV.“, reg. č. 1716153S.

2 O Jindřichu Lacembokovi více např. JUROK, J.: Jindřich Lacembok z Chlumu. Od purkrabího markraběte Prokopa
k průvodci Jana Husa v Kostnici a husitovi: na paměť 600. výročí upálení M. Jana Husa. Vlastivědný věstník morav
ský 67, 2015, No. 3, s. 209–215. MUSIL, F. – FELCMAN, O. – ČECHURA, J.: Dějiny východních Čech: v pravěku
a středověku (do roku 1526). Praha 2009, s. 519–521, 524.

3 Ke Kostelci nad Orlicí blíže ZOUBEK, F. J.: Kostelec nad Orlicí: stručný přehled jeho minulosti. Česká Lípa 1860; TŘÍ
ŠKA, J.: Kostelec nad Orlicí a Kostelecko: sborník prací z dějin a současnosti. Díl 1, Z kulturní a literární historie Kos
telce nad Orlicí. Kostelec nad Orlicí 1992; RABYŠKA, J.: Kostelec nad Orlicí aneb památky města Kostelec nad Orlicí
dle nejstarších poznámek až do ukončení roku 1888, kteráž nově srovnal Jan Rabyška. Rychnov nad Kněžnou 1889.

4 HAAS, A.: Privilegia nekrálovských měst českých z let 1232–1452. Praha 1954, s. 265.
5 Srov. SEDLÁČEK, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl 2, Hradecko. Praha 1883, s. 13–14.
6 Státní oblastní archiv Zámrsk – Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou (dále pouze SOA Zámrsk – SOkA Rych

nov nad Kněžnou), Archiv města Kostelec nad Orlicí, inv. č. 3.
7 Tamtéž, inv. č. 57 (f. sine n.), 60 (f. 2r) a 61 (f. 1r).



Tento krátký příspěvek představí uvedenou listinu z hlediska pomocných věd historických,
zejména diplomatiky a paleografie s omezením na základní popis písma a s tím související ele
mentární otázky. Zvláštní zřetel bude věnován jazykové analýze pramene, tj. češtině 15. století,
přičemž reflektovány budou i pozdější opisy. Tímto pojetím naváže na další příspěvky8 o česky
psaných pergamenových listinách z období vlády Václava IV. z východočeských archivů. Listi
na Jindřicha Lacemboka byla otištěna v Codex Iuris Municipalis,9 tudíž nebude v tomto pojed
nání předložena její edice. Spolu se zmíněnými dřívějšími pracemi zaměřenými na jazykově
české listiny z archivů spadajících pod Státní oblastní archiv Zámrsk představuje předkládaná
stať důležitý střípek pro vypracování souhrnné práce o česky stylizovaných listinách z let Vác
lavovy vlády, které jsou dnes uloženy ve východočeských archivech.

2. Popis listiny

V pátek 23. dubna na den sv. Jiří10 daroval Jindřich z Chlumu řečený Lacembok Kostelci nad
Orlicí k požívání a věčnému držení vesnici Lán, kterou předtím koupil od Marše z Dubé, se vše
mi loukami i lesy, přičemž ji osvobozuje od úroků. Tato listina byla potvrzena panoši Jarošem
z Chlumu, řečeným z Vrbky, Otíkem z Bubna a Vaněčkem z Chvojence, kteří spolu s vydavate
lem přivěsili své pečeti, z nichž do dnešních dní žádná nepřežila. O jejich existenci tak vedle
samotného textu svědčí též čtyři průřezy na plice, přičemž ve dvou případech (na místech druhé
a čtvrté pečeti) se dochovaly pergamenové proužky, na kterých byly ověřovací prostředky při
věšeny. 

Postoupení výše zmíněné vsi Jindřichem Lacembokem bylo zlistiněno na pergamen o roz
měrech 32×12 cm (šířka × výška), jde tedy tradiční formát charta recta. Plika dosahuje rozmě
ru 1,5 cm na svém levém okraji a směrem doprava se rozšiřuje až na 2,9 cm. Psací látka je na
první pohled viditelně poškozená, nese na sobě několik trhlin, které se vyskytují v místech svis
lých ohybů pergamenu. U levého přehybu došlo k menšímu protržení v horní části, přibližně nad
slovem „řečený“ na prvním řádku. Druhá, tentokrát výrazná průrva pergamenu, se vyskytuje
u pravého vertikálního ohybu, přičemž v místě, kde dosahuje největší šířky, není postižen text
listiny. Drobného protržení si lze povšimnout na druhém řádku u slova „jest“. Třetí a opět znač
nou trhlinu nepřehlédneme na plice v části druhého (pravého) svislého přehybu pergamenu.
Z dalšího poškození psací látky můžeme zmínit zašpinění pergamenu a výskyt několika skvrn. 

Navzdory popsaným defektům je listina dobře čitelná. Pouze na několika místech, často
v pasážích, kde byl pergamen přehnut, je inkoust vybledlejší, avšak stále dostatečně viditelný
k zaručení správného čtení textu. Užitým písmem je bastarda, úhledná, orientovaná striktně ver
tikálně, vepsaná na mírně zvlněné řádky. Vzhledem ke spíše malému kontrastu tenkých a silných
tahů lze písmo označit za lehké. Patrně v souvislosti s krátkým rozsahem textu nebyly užity
zkratky, čímž je výsledná dobrá čitelnost ještě umocněna. Pro úplnost uveďme, že novověký opis
inv. č. 57 je psán úhlednou a dobře čitelnou německou novogotickou kurzívou, inv. č. 60 lze
označit za českou novogotickou polokurzívu s kurzivními prvky, přičemž inkoust je vybledlý

4

PETR SEDLÁČEK

8 SEDLÁČEK, P.: Několik poznámek k nejstarší jičínské listině  privilegiu Petra a Čeňka z Veselí a Vartenberka
(1416). Týž: Nadační listina Jětřicha z Janovic a Náchoda z 29. listopadu 1402. Diplomatický, paleografický a jazy
kový rozbor. Týž: Listina Stacha, podkomořího pražského arcibiskupství, pro Symka řečeného Kwyda z 9. června
1410. Diplomatický, paleografický a jazykový rozbor.

9 HAAS, A.: c. d., č. 184, s. 264–265.
10 A. Sedláček stanovuje chybně datum na 24. dubna. Viz SEDLÁČEK, A.: c. d., s. 13–14.



a psací látka výrazně poškozená s obrovskou trhlinou uprostřed, jež byla posléze nahrazena papí
rovou suspenzí. V této pasáži text logicky chybí. Poslední opis, inv. č. 61, je psán českou novo
gotickou polokurzívou s kurentními prvky. 

Z hlediska diplomatické skladby je listina tvořena standardními formulemi. Začíná intitulací
„Já Jindřich z Chlumu řečený Laczenbok“, po níž následuje promulgace „vyznávám tiemto lis
tem obecně přede všemi, ktož jej uzřie nebo čtúce slyšeti budú,…“. Dále je uvedena dispozice
a poté koroborace „A pro lepšie potvrzenie svú sem pečeť vlastní s svým dobrým rozmyslem
a s dobrú svú vólí k tomuto listu přivěsil a k lepšiemu svědomie podle sebe jsem připrosil uroze
ných a poctivých panoší Jarošě z Chlumu řečeného z Vrbky, Otíka z Bubna, Vaněčka z Chvojen
ce, že jsú také své pečeti na svědomie přivěsili k tomuto listu.“ Poslední formulí je datace, jež nás
nezpravuje o místě vydání listiny, ale přináší pouze inkarnační rok „léta od narozenie syna
Božieho tisíc čtyři sta šestého léta“ a den specifikovaný svátkem „v ten pátek den svatého Jiřie.“

Jazykem listiny Jindřicha Lacemboka z Chlumu je čeština, která se v době, kdy byla písem
nost sepsána, nacházela v období přechodu ke své stabilizované podobě. Důsledkem toho se v ní
vyskytují některé jevy, které neodrážejí skutečnou tehdejší výslovnost, ale jsou pozůstatkem
z dřívější formy, v níž takto setrvávají až do 16. století.11 Důsledkem toho mohou nastat problé
my při transkribování podobně starých písemných památek a bylo by vhodné se opřít o názory
z řad odborníků na starou češtinu k rozklíčování dílčích otázek např. ohledně ztráty jotace (ě >
e), jež proběhla už ve 14. století,12 ovšem přesahy do následujícího století nelze spolehlivě vylou
čit, či monoftongizace (ie > í), k níž došlo v průběhu 15. století.13 Následující prostor bude věno
ván jazykovému rozboru listiny, nastíněny budou některé hláskově změny, které si můžeme
dokladovat na příkladu zkoumané písemnosti. U analyzovaných jevů, kde je vhodné zdůraznit
pramennou podobu, použijeme transliteraci, kde to není zapotřebí, užijeme transkripci. Citova
ný pramenný text označíme uvozovkami a kurzívou.

V úvodu podotkněme, že listina Jindřicha Lacemboka je psána mladším spřežkovým pravo
pisem, do kterého ještě nezačaly pronikat prvky diakritiky, jako tomu může být u jiných obdo
bně starých písemností.14 Prvním jevem, u něhož se pozastavíme, je asimilace znělosti, která
nám na základě tehdejší grafiky potvrdí, že se v dřívějších dobách psalo v souladu s výslovnos
ti, tzn., že písaři zachycovali to, co slyšeli.15 Dokladem takové spodoby nám může být slovo
„geʃto“,16 tedy „ježto“, kde došlo k asimilaci hlásek „š“ a „ž“. Neopomeneme ani nejdůležitější
disimilační změnu šč > šť, ke které docházelo již ve 14. století. V následujícím století se postup
ně prosazovala a v 16. století již byla pravidlem.17 Proběhla však pouze v Čechách, vyhnula se
jak Moravě, tak i přechodnému českomoravskému pásu, a je tedy typická pro Čechy a spisovnou
češtinu.18 Z našich dosavadních pozorování tohoto jevu napříč dalšími českými listinami východo 
českých archivů můžeme konstatovat, že velmi často je zachována původní podoba ve skupení
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11 O tom více např. PLESKALOVÁ, J.: Stará čeština pro nefilology. Brno 2009, s. 24–48.
12 Tamtéž, s. 39.
13 Tamtéž, s. 47.
14 Srov. SOA Zámrsk – SOkA Rychnov nad Kněžnou, Archiv města Jičín, inv. č. 1. O ní více připravovaný článek

SEDLÁČEK, P.: Několik poznámek k nejstarší jičínské listině – privilegiu Petra a Čeňka z Veselí a Vartenberka
(1416). Dále srov. výskyt gracilis virgula v SOA Zámrsk – SOkA Náchod, AM Náchod, inv. č. 1. K listině více při
pravovaný článek SEDLÁČEK, P.: Nadační listina Jětřicha z Janovic a Náchoda z 29. listopadu 1402. Diplomatický,
paleografický a jazykový rozbor.

15 PLESKALOVÁ, J.: c. d., s. 42.
16 Viz SOA Zámrsk – SOkA Rychnov nad Kněžnou, AM Kostelec nad Orlicí, inv. č. 3, řádek 2.
17 PLESKALOVÁ, J.: c. d., s. 43.
18 Tamtéž.



sykavek u slova měščan – měšťan, v Lacembokově listině „myeʃczanom“,19 namísto nového úzu
„měšťanóm“. Na uvedeném příkladu lze ilustrovat i další zajímavý jev, konkrétně koncovku 
„óm“. S největší pravděpodobností se jedná o pozůstatek uskutečněné diftongizace ó > uo,20

k níž došlo v průběhu 14. století, aby v následujícím století došlo k monoftongizaci uo > ů.21

V souvislosti s popsanou změnou ó > uo, kdy se však udržuje stará grafika, se setkáváme s dlou
hou samohláskou také např. u slova „vóli“,22 namísto „vuoli“. Výskyt participia ntového od slo
vesa „býti“23 je možné vidět na příkladu „gʃʃa“, tj. jsa.24 Vraťme se ještě k tématu diftongizace.
Přeměna ú > ou, o jejímž provedení máme spolehlivé důkazy až z 80. let 14. století,25 se v listi
ně taktéž neprojevila, pročež se udržuje starý způsob psaní, např. „čtúce“, „budú“, „kúpil“,
„lúkami“ či „svú dobrú“ a s diftongem „ou“, jenž byl zprvu zapisován jako „au“ (např. u slova
„kúpil“ by šlo o tvar „kaupil“, v dobové grafice eventuálně „kawpil“), se v celém znění písem
nosti nesetkáme. Na závěr jazykového rozboru jsme si nechali ještě dvě změny, o nichž jsme se
zmínili v úvodu jazykové části a které mají zásadní vliv při práci s každým historickým prame
nem psaným v českém jazyce 14.–16. století. Období přechodu češtiny do stabilizované formy,
přináší řadu otázek, jež je nutné během transkribování vyřešit. Chronologicky starší změnou je
tzv. ztráta jotace, tedy mutace ě (tj. krátké jať) > e, jež spolu s hlavní historickou depalatalizací26

v průběhu 14. století způsobuje, že místo „ie/ye“ se píše „e“.27 Vlivem setrvačnosti však přetr
vává i v 15. století původní způsob, což si můžeme ilustrovat i v naší listině, např. „Marʃʃie“ (tj.
Maršě, 3. řádek), „wʃʃiey“ (tj. všěj, 5. řádek), „nepooʃtawugye“ (tj. nepoostavujě, 6. řádek) či
„Yaroʃʃye“ (tj. Jarošě, 8. řádek) namísto nové podoby: „Marše“, „všej“, „nepoostavuje“, „Jaro
še“. Onu druhou, mladší změnu, představuje monoftongizace dlouhého jať, ie > í, k níž dochá
zelo během 15. století, avšak v grafice dobových památek stále převládá „ie/ye“.28 Při transkri
bování písemného dědictví z této doby nám tak vyvstává otázka, k jaké verzi se přikloníme,
chcemeli reflektovat zvukovou podobu, tzn. ponechat původní formu „tyemto“, resp. „tiemto“,
či uvádět monoftongizované „tímto“. Starý úzus si můžeme doložit ještě na několika případech
ze zkoumané listiny: „drzyewe“ (tj. dřieve/dříve, 4. řádek), „potwrzenye“ (potvrzenie/pokolení,
7. řádek), „narozenye“ (tj. narozenie/narození, 10. řádek) či „Gyrzye“ (Jiřie/Jiří, 11. řádek). 

Srovnámeli znění originální listiny s jejími pozdějšími opisy, dojdeme ke zjištění, že nej
věrnější je inv. č. 57. Zachovány jsou tvary slov bez diftongu „ou“, např. čtúce, kúpil či dobrú
svú. Od původní listiny se liší například koncovkou ve spojení „slyšeti budú“, kdy novověká
varianta uvádí „slyšeti bude“, což je jev typický pro všechny další zkoumané opisy. Odchylkou
od originálu je také již novodobější úzus u slova „měšťanům“. Inv. č. 57 neponechává podobu
„měščanóm“, nýbrž „měšťanóm“. Nejvíce se původní listině vzdaluje opis s inv. č. 60 a inv. č. 61
stojí někde na pomezí mezi všemi exempláři. Hned na začátku inv. č. 60 je výraz „uzří“ doplněn
o literu „d“, tedy „uzdří“, dále pak došlo k diftongizování „ú“ v „ou“, např. čtouce, koupil, dobou
radou, atd. Podotkněme, že inv. č. 61 v těchto případech ponechává starší variantu s „ú“. U věty
„doplatil jemu všecka jeho práva; pak v plném držení“ došlo ke zkomolení do podoby „dopla
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19 Viz SOA Zámrsk – SOkA Rychnov nad Kněžnou, AM Kostelec nad Orlicí, inv. č. 3, řádek 5.
20 PLESKALOVÁ, J.: c. d., s. 40.
21 Tamtéž, s. 47.
22 Viz SOA Zámrsk – SOkA Rychnov nad Kněžnou, AM Kostelec nad Orlicí, inv. č. 3, řádek 7.
23 PLESKALOVÁ, J.: c. d., s. 110.
24 Viz SOA Zámrsk – SOkA Rychnov nad Kněžnou, AM Kostelec nad Orlicí, inv. č. 3, řádek 3.
25 PLESKALOVÁ, J.: c. d., s. 45.
26 O tom podrobněji tamtéž, s. 38–39.
27 Tamtéž, s. 39.
28 Tamtéž, s. 47. 



til jemu všecka jich pak v pelném deržení“, přičemž zcela chybí substantivum „práva“. Průvodní
samohláska „e“ před slabikotvorným „r“ se u slova „držení“ (deržení) vyskytuje pravidelně
v rámci celého opisu. Vsunutí samohlásky před slabikotvorné „l“ je pro změnu vidět v téže větě
u slova „pelném“, tedy „plném“. Zachování tohoto průvodního vokálu je důkazem, že některé
okrajové dialekty si jej ponechali i v pozdějších (de facto i dnešních) dobách.29 Zatímco právě
jsme byli svědky uchování si staršího úzu (paradoxně v originální listině se nevyskytuje), v pří
padě slova „měšťanům“ je užita právě novodobá verze oproti původnímu „měščanóm“ (inv.
č. 3), resp. měšťanóm (inv. č. 57), tedy s přeměnou šč > šť a koncovkou „óm“ > („uom“) > 
„ům“ (tatáž podoba i v opise inv. č. 61). Ve spojení „v Kostelci i všej obci“ došlo u inv. č. 60 ke
změně na „v Kostelci i vší obci“. Zajímavá transformace proběhla také u výrazu „nepoostavujě“
(inv. č. 3), jenž je v případě opisů změněn na „nepozůstavujíce“ (inv. č. 60) a „nepozostavujíc“
(inv. č. 61). Část koroborace „A pro lepší potvrzení svú sem pečeť vlastní…“ byla u opisu (inv.
č. 60) rozšířena o slovo „slibu“, tj. „A pro lepší potvrzení slibu sem pečeť vlastní…“. Originál
i dva opisy (inv. č. 57 a 61) uvádějí, že vydavatel listiny pro lepší potvrzení připrosil „urozených
a poctivých panoší“, ovšem u inv. č. 60 došlo k obměně do podoby „urozených a statečných
pánův“.     

3. Závěr

Pergamenová listina, jejímž prostřednictvím daroval 23. dubna 1406 Jindřich Lacembok
z Chlumu kosteleckým měšťanům vesnici Lán k věčnému držení se všemi loukami i lesy a osvo
bodil ji od úroků, se dochovala nejen v originále,30 ale také ve třech novověkých opisech.31

Fyzický stav všech exemplářů se různí, ovšem pouze u opisu s inv. č. 60 je skrze velkou trhlinu
uprostřed folia nemožné rekonstruovat značnou část textu bez existence ostatních znění. Origi
nál je zachován v ucházející podobě. Protržená psací látka spolu s ostatními drobnými vadami,
např. vybledlým inkoustem, nikterak nelimituje badatele při čtení. Užitým písmem je u originá
lu úhledná bastarda, opisy jsou psány novogotickými polokurzívami a kurzívami. K listině byly
původně přivěšeny čtyři pečeti, avšak všechny jsou dnes deperditní. Písemnost se sestává z běž
ných listinných formulí: intitulace, promulgace, dispozice, koroborace a datace, kterou tvoří pou
ze inkarnační rok a den konkretizovaný svátkem sv. Jiří. 

Jazykem Lacembokovy listiny je čeština s užitým mladším spřežkovým pravopisem.
U písemností vzniklých ve 14. a 15. století jsme postaveni před zásadní otázky ohledně trans
kripce slov, jejichž grafická forma je v souladu se starším územ, přestože zvuková podoba jazy
ka již mohla odpovídat provedeným změnám, např. ztrátě jotace ě > e („Yaroʃʃye“ = Jarošě/Jaro
še) a monoftongizace ie > í („potwrzenye“ = potvrzenie/potvrzení). Vedle těchto podstatných
změn jsme se věnovali také dalším jazykovým jevům: asimilaci znělosti (ješto/ježto), disimilaci
šč > šť (měščanóm/měšťanóm), nereflektovaným diftongizacím ó  > uo („vóli“ místo „vuoli“), 
ú > ou („kúpil“ místo „koupil“) a také participiu ntovému od slovesa býti (tj. „jsa“). Znění půvo
dní listiny bylo srovnáno s pozdějšími, novověkými opisy, v nichž jsou již často zastaralé jevy
nahrazeny modernějšími (např. měščanóm > měšťanóm > měšťanům; čtúce > čtouce). Nejvý
raznějších změn se dočkalo slovo „nepoostavujě“, které se v opisech inv. č. 60 a 61 mění na
„nepozůstavujíce“ a „nepozostavujíc“. Došlo také k záměně originální formule „urozených
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31 Tamtéž, inv. č. 57, 60, 61.



a poctivých panoší“ na „urozených a statečných pánův“. Do koroborace se v opise inv. č. 60
dostalo navíc také slovo „slibu“. Trochu paradoxním se zdá být výskyt průvodního vokálu „pel
ném“ a „deržení“ (tzn. „plném“ a „držení“) u inv. č. 60, zatímco originál listiny je tohoto jevu
prostý. 

Tento krátký příspěvek o listině Jindřicha Lacemboka doplňuje dřívější, podobně koncipova
né studie, a je zároveň příslibem pro vypracování souhrnné práce zaměřené na jazykově české
listiny z období vlády Václava IV., které jsou uloženy ve východočeských archivech. Nadnese
né otázky ohledně podstatných změn ve vývoji naší mateřštiny si zaslouží pozornost odborníků
na starou češtinu, s nimiž by bylo vhodné navázat spolupráci a dopracovat se k plauzibilním
závěrům v otázce transkribování problematických slov, resp. zmíněných jevů.        

Mgr. Petr Sedláček
Historický ústav Akademie věd ČR
Veveří 97
602 00 Brno
Česká republika
email: sedl.p@mail.muni.cz

8

PETR SEDLÁČEK



9

BRATŘICKÉ HNUTÍ V PLÁNECH A AKTIVITÁCH 

KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD

MARTIN ŠANDERA 

The study follows the position that the little brother movement on the territory of Slovakia took
the newly elected Czech King George of Poděbrady. He tried to play the role of mediator skilful
especially between John sparkle of Brandys and its allies among the brethren. Repeatedly in their
favor by the Hungarian king intervened in November 1460 to his envoys no truce negotiated an
important, but to restore good relations with Matthias Corvinus be successful in the eyes of King
greater weight. Genuine supporters of King George never had a little brother movement,
although he was often wrongly suspected that the brethren secretly supports. In 1465 selected not
very numerous group offered access to their services, but most of the movement declined in
August až September 1466 he had his son Prince Viktorín with the royal army to prevent the
Hussites from western Slovakia moved for Moravian border.

Key words: the late Middle Ages; the CzechHungarian relations; George of Poděbrady;
Brotherhood.

Bratřické hnutí a jeho příslušníky, navzdory jejich mnohonárodnostnímu složení označované
uherskou šlechtou i duchovenstvem prostě za Čechy, historiografie 20. století často vnímala jako
nositele husitské tradice či přímo jako pokračování husitství v jiném prostředí. S oblibou se
odvolávala na hlášení do Říma z roku 1449, podle něhož prý příslušníci Jiskrových vojsk zavá
dějí v horních Uhrách přijímání večeře Páně podobojí způsobou.1

Jak se však na bratříky díval ten, kdo je v dějinách střední Evropy zapsán jako husitský král
a kdo zemřel v papežské klatbě, tedy Jiří z Poděbrad? Navzdory tomu, jak často býval český
panovník podezříván i veřejně osočován, že bratříky podporuje, i navzdory nadějím, které vklá
dali do spojení s ním a jeho zásahů do uherských poměrů samotní bratříci, skutečného přízniv
ce, natož pak protektora toto hnutí v českém králi nikdy nemělo. 

To však neznamená, že by v jeho plánech a politických tazích nesehrálo zajímavou roli.
Pozornost si v prvé řadě zaslouží jeho poměr k muži, který měl na bratříky, i když se s nimi sám
několikrát dostal do ostrých střetů, stěžejní vliv – tedy Janu Jiskrovi z Brandýsa.2 Písemné dokla
dy máme již od počátku 50. let, kdy Jiří, v té době již zemský zvolený správce Českého království

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 34, 2020, č. 1

1 Svědectví o tom viz MORAVEC, M.: Bratříci – slavní bojovníci 15. století. In: Jihlava a basilejská kompaktáta. Jihla
va 1992, s. 203–220. Kde zazněla ta zpráva, že Jiskrovi vojáci šíří přijímání podojí. Doklady o tom, že jsou nazýváni
Čechy, potvrzoval i sám Matyáš Korvín, když 24. 3. 1458 udělil Košičanům právo razit peníze, což podmínil
vydržováním vojska „proti Čechům“ – MIŠÍK, M.: Husiti na Slovensku. Bánská Bystrica 1928, s. 262.    

2 K osobnosti Jana Jiskry SILVIUS, A.: De viris illustribus. In: Palacký, F. (ed.): Die Reise nach Italien im Jahre 1837.
Praha 1838, s. 116; HOLINKA, R.: Jan Jiskra z Bandýsa odpolitizovaný. Jednota 1. K dochovaným listinám, v nichž
byl Jiskra vydavatelem či adresátem srovnej MARSINOVÁ, A. (ed).: Ján Jiskra z Brandýsa a jeho diplomatická pro
dukcia 1441–1462. Bratislava 1977, s. 106, č. 4; BUZINKAYOVÁ, A.: Písomnosti a kancelária Jána Jiskru
z Brandýsa. In: Slovenská  archivistika 17, 1982, s. 64–91; BECANINOVÁ, K. a kol.: Regesty listín Jána Jiskru
z Brandýsa. In: Zborník príspevkov z konferencie Husiti na Slovensku. Zvolen 2001, s. 143.



opakovaně a překvapivě důrazně vybízel východoslovenská města, aby Jiskru podporovala.3 Dne
26. prosince 1457 Jiří, umírajícím Ladislavem Pohrobkem určený správce celé České koruny,
Jiskru kontaktoval s tím, že mladého Matyáše Korvína hodlá jako přítele propustit do Uher.
Důležitější bylo upozornění, že „...jej pana Mathiase na témž sem postavil, aby s tebú pokoj tak
měl“, a zve proto Jiskru na chystané jednání na moravskouherských hranicích.4

Na únorovém sjezdu ve Strážnici Jiří poprvé předvedl přístup, který se stal pro jeho zahra
niční politiku v následujících letech naprosto charakteristický – nabídnout se jako prostředník
a obratně si zavázat sobě znesvářené strany. Pro Matyáše, nyní už zvoleného uherského krále,
jemuž zasnoubil svou dceru, se s jistým úspěchem pokusil získat záruky míru z Jiskrovy strany.
Přesný obsah dohody uzavřené s Jiskrovými vyslanci nám není bohužel znám, ale v praxi měla
doslova jepičí život. Už po měsíci se Jiskra postavil proti Korvínovi s cílem dosadit na trůn pol
ského krále Kazimíra IV, proti jehož bratru Vladislavu Varnenčíkovi sám kdysi ve službách krá
lovny vdovy Alžběty tak urputně válčil.5

Matyáš Korvín si již na konci března 1458 v této souvislosti Jiřímu, tehdy už zvolenému čes
kému králi nejen na Jana Jiskru opakovaně stěžoval, ale požádal ho i o vyslání pomocného sbo
ru 500 těžkých jezdců.6 Historikové Mikuláš Mišík a Alžběta Gácsová vyslovili domněnku, že
tuto pomoc patrně i dostal, ale o tom lze vznést vážné pochybnosti. Pokud se tehdy Poděbrado
vi vojáci na území dnešního Slovenska objevili, pak je na místě je mnohem spíše spojovat
s vojenským doprovodem, který byl z české strany pod vedením Zdeňka Kostky z Postupic
poskytnut uherským biskupům (Augustin Rábský a Vincenc z Vácova), kteří 7. května 1458
v chrámu sv. Víta pomazali a korunovali Jiřího z Poděbrad na českého krále.7 Ani v oblasti
západního Slovenska, natož pak v bojích, které se na jaře rozpoutaly v spišské a šarišské oblasti
mezi bratříky a vojsky uherského krále, v nichž vynikl především Šebestián z Rozhanoviec, se
dochované prameny o jejich účasti nezmiňují.8

Pakliže nedošlo byť k symbolické vojenské pomoci ze strany krále Jiřího Matytáši Korvíno
vi, je zřejmé, že přes své předchozí vazby na Jana Jiskru měl Poděbrad na dobrých vztazích
s mladým uherským králem eminentní zájem. Matyáš Korvín dosud jako jediný ze středoevrop
ských panovníků otevřeně uznal jeho volbu a odpor ostatních stále ještě nebyl překonán. Podě
brad proto bratříkům nijak diplomaticky, natož pak finančně či vojensky nepomohl a jeho postoj
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3 14. června 1452 psal Jiří v tomto duchu do Kremnice, výslovně se zmiňoval o městech Košice, Levoča a Bardějov –
originál se dochoval v archivu města Kremnice, č. 102, odkud čerpal TELEKI, J.: Hunydiak kora Magyarországon X.
(dále jen TELEKI, J. (ed.) Magyarorszagon.) Pesten 1853, s. 344–345.

4 CHALOUPECKÝ, V. (ed.): Středověké listy ze Slovenska. Bratislava – Praha 1937, s. 90–91, č. 102. Originál není
k dispozici, současný opis se uchoval v archívu města Bardějov.

5 Texty dohod uzavřených ve Strážnici s datem 8. a 9. února jsou uchovány v rukopise z kanceláře Jiřího z Poděbrad,
Národní knihovna Praha, sg. XXIII D 163, fol. 357r–358r. Text listiny, kterou tehdy vydal Korvín, se uchoval ve Stát
ním oblastním archívu Třeboň, f. Historica, sign. 1726. K širšímu kontextu jednání ve Strážnici ČORNEJ, P. – BART
LOVÁ, M.: Velké dějiny zemí Koruny české VI. (1437–1526). Praha – Litomyšl 2007, s. 154; KALOUS, A.: Matyáš
Korvín (1443–1490). Uherský a český král. České Budějovice 2009, s. 52–53.

6 Korvínův list s žádostí o vyslání jezdců viz Urkundliche Beiträge zur Geschichte Böhmen und seine Nachbärlander
im Zeitlater Georgs von Podiberad. In: Palacký, F. (ed.): Fontes rerum Austriacarum (dále jen FRA) XX, s. 142–144,
č. 148, 150.

7 Ke korunovaci krále Jiřího a doprovodu pro uherské biskupy FRA XX, s. 151–152. 
8 MACEK, J.: Král Jiří a král Matyáš. Od přátelství k nepřátelství (1458–1469). Časopis Matice moravské (dále jen

ČMM) 110, 1991, s. 297–311; HEYMANN, F. G.: George of Bohemia. King of heretic. Princenton – New Jersey
1965, s. 166–172. K vojenskému doprovodu URBÁNEK, R.: Věk poděbradský III. Praha 1939, s. 186 a 367. GÁ 
CZOVÁ, A.: Boj Mateja I. proti Jánovi Jiskrovi z Brandýsa a bratrikom v letech 1458–1467. Historický časopis 25,
1977, No. 2, s. 199. MIŠÍK, M.: Husiti na Slovensku. Bánská Bystrica 1928, s. 257–258.



nezměnila ani krutá porážka u Šarošpatku (21. května 1458) a smrt hlavního vůdce bratříků Pet
ra Aksamita z Košova.9

Naději, že Poděbrad změní svůj přístup a bude ochoten je výrazněji podporovat, bratříkům
přinesl zdánlivě prudký obrat v jeho vztazích s Matyášem Korvínem v prvních měsících roku
1459. Na Poděbrada se tehdy obrátila i uherská opozice vedená Miklóšem Uljakim a Lájošem
Garayem s výzvou, aby sám, nebo pro svého syna Jindřicha přijal uherskou korunu. Jindřich byl
s Uljakiho dcerou Jeronýmou zasnouben již od roku 1455 a ona nyní dokonce pobývala na Podě
bradově královském dvoře v Praze. Na jednáních s uherskými pány v Olomouci a ve Znojmě se
měli objevit i zástupci bratříků, patrně zazněly i přísliby, že by v případě války o uherský trůn
mohl využít jejich vojenské síly. Poděbradův postoj byl však pro bratříky trpkým zklamáním. Za
situace, kdy potřeboval docílit plné pacifikace domácích odpůrců, především slezských knížat
a odbojné Vratislavi (Wroclaw, Breslau), a zajistit si plné uznání v Říši jakožto první z kurfiřtů,
nabídku uherské koruny jasně odmítl. Vrhnout se do uherského dobrodružství by i v případě
vítězství nad Korvínem vyvolalo velmi negativní odezvy nejen u císaře, ale i především u pape
že Pia II. Výhodnější se zdálo formálně podpořit právě nárok Fridricha III. a oplátkou žádat plné
uznání jako prvního kurfiřta Svaté říše římské a povýšení svých synů do stavu říšských knížat.10

Český král sice nepřerušil s bratříky kontakty a neměl sebemenší námitky, když jejich služeb
Fridrich III. využil proti Korvínovi, ale jeho podpora Habsburkovi při zápase o uherský trůn zůs
tala čistě proklamativní. Přestože ve smlouvách, které s císařem uzavřel, byly projednávány pod
mínky české vojenské výpravy do Uher včetně konkrétního termínu a stanovení vysoké finanč
ní kompenzace za tuto pomoc, fakticky Jiří proti Korvínovi vojensky nepodnikl naprosto nic.11

Přesto ani Jan Jiskra nemohl říci, že pro něj český král nic neudělal a zcela zapomněl na před
chozí přátelské vazby. Jiří v Jiskrův prospěch (a jeho velitelů) u krále Matyáše opakovaně poli
ticky intervenoval, ale přesnou dataci těchto jeho kroků postrádáme a informováni o nich jsme
až ze zdroje pocházejícího z podzimu 1460 a vázaného překvapivě na německé, nikoli uherské
prostředí. 

Tímto zdrojem je dohoda o vojenské spolupráci s bavorským vévodou a rýnským falckrabím
Ludvíkem Bohatým namířená právě proti Matyáši Korvínovi, kterou král Jiří s ambiciózním Wit
telsbachem uzavřel v říjnu 1460. Český král její váhu ještě zdůraznil, když na sněmu v Praze
požádal české stavy o svolání zemské hotovosti k výpravě do Uher ke dni sv. Martina. Ze smlou
vy jsme informováni, že Jiří v předchozích měsících opakovaně vyzýval uherského panovníka,

11

BRATŘICKÉ HNUTÍ V PLÁNECH A AKTIVITÁCH KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD

9 K porážce bratříků u Šarošpataku BONFINIUS, A.: Rerum Hungaricarum Decades Quingue. Typis. Leopoldus Fran
ciscus Landerer. Budae 1770, s. 411; URBÁNEK, R. Věk poděbradský III., s. 447–448; TRESP, U.: Söldner aus Böh
men. Im Dienstdeutscher Fürsten: Kriegsgeschäft und Heeresorganisationim 15. Jahrhundert. Paderborn –
München – Wien – Zürich 2004, s. 63. Opis listiny Šebestiána z Rozhanoviec o těchto bojích vydal v plném znění
TÓTHSZABÓ, P.: A csehhuszita mozgalmak es uralom törtenete Magyarorszagon. Budapešť 1917, s. 420–421,
č. 69.

10 K jednání v Olomouci a Znojmě PALACKÝ, F.: Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Praha 1921, s. 872.
URBÁNEK, R.: Věk poděbradský IV, s. 340. Výstižný nástin skladby a aktivit protikorvínovské opozice v Uhrách
v tomto období podal KALOUS, A.: Matyáš Korvín, s. 60–61.

11 Originál smlouvy z 5. srpna 1459, kde císař Fridrich III. slibuje králi Jiřímu poloviční výnos ze všech užitků a regent
království Uherského na 3 léta, jestliže mu vojenskou silou dopomůže k vládě v Uhrách, je uložen v Národním archi
vu Praha (dále jen NA Praha), f. Archiv České koruny (1158–1935) – (dále jen AČK), sg. 1638. K těmto smlouvám
ČORNEJ, P. – BARTLOVÁ, M.: Velké dějiny zemí Koruny české VI. (1437–1526). Praha – Litomyšl 2007,
s. 172–173. Král Matyáš byl o těchto smlouvách poměrně dobře informován a ještě v roce 1470 je tvrdě připomněl
českým vyslancům jako doklad Poděbradovy zrady na něm. K císařovým snahám prosadit se na Korvínův úrok
v Uhrách i NEHRING, K.: Matthias Corvinus, Kaiser Friedrich III. und das Reich: zum hunyadischhabsburgischen
Gegensatz im Donauraum. München 1975, s. 45–62.



jehož vojska Jiskrovi a jeho kapitánům oblehla několik hradů v spišské a šarišské župě, aby tako
vých škod zanechal a stáhl své vojáky zpět. Toho však Korvín nedbal a právě to je jedním ze tří
hlavních důvodů, proč je proti němu nyní uzavřeno českobavorské válečné spojenectví.12

Fakticky nebylo proti králi Matyáši podniknuto opět vůbec nic a k datu, kdy mělo do Uher
vtáhnout české vojsko, naopak právě do Košic přichází česká delegace s překvapivě přátelskými
návrhy. Proč tento zdánlivě nečekaný obrat – král Jiří musel v zájmu celistvosti České koruny
a plného uznání v pozici prvního kurfiřta Svaté říše římské dočasně obětovat své přátelské vzta
hy s Matyášem Korvínem, ale ve skutečnosti se nikdy nemínil v zápase o uherský trůn vojensky
angažovat. Jeho snaha se z pozice císařova spojence obratně přesunout do role prostředníka mezi
ním a Matyášem výrazně zesílila, když na březnovém sjezdu v Olomouci papežští nunciové Jero
ným Krétský a František z Toleda krále Jiřího důrazně upozornili, že v Římě má myšlenka česko
uherského spojenectví, které by bylo využito proti Turkům, stále velkou váhu a sympatie Pia II.,
ve střetu císaře a Korvína jsou na Matyášově straně. Na jednání se dostala i otázka bratříků. Jiří
byl informován i o plánu kardinála Juana Carvajala masově najmout a nasadit bratříky proti Tur
kům, který v březnu 1460 posvětil i papež Pius.13

Bylo nezbytné objasnit tyto širší politické souvislosti, neboť i ony výrazně ovlivnily vyslání
mise českého krále, která se přímo dotkla k oblasti Košic a Prešova, kde Korvínovi hejtmané
v čele s Šebestiánem z Rozhanoviec (Rozgoněm) a Imrichem Zápolským ve spojení s místní
šlechtou a s podporou východoslovenských měst (Košice, Prešov, Bardějov a další) již řadu
měsíců vedli vyčerpávající válku proti pevným bratřickým hradům Šariš, Rychnava a Šarišský
Hrádok (Novohrad).14

Misi předcházel ještě jeden zajímavý tah ze strany krále Jiřího a tím byl vojenský zásah pro
ti posádce bratříků v horním Slezsku, kteří v září 1460 obsadili městečko Lešnice patřící kníže
ti Mikuláši Opolskému. Na rozkaz krále Jiřího se k české hotovosti připojily i oddíly z Vratisla
vi, ale žádná krvavá řež se nakonec u Lešnice nekonala a bratříci se v pokoji stáhli.15 Jakoby Jiří
touto demonstrací síly upozorňoval slovenské bratříky – budu sice působit při jednání s Korví
nem ve váš prospěch, ale budeteli dělat přílišné potíže, mohlo by tomu být i jinak.

V listopadu 1460 tedy na východ dnešního Slovenska dorazilo poselstvo českého krále, vede
né jeho důvěrníkem Zdeňkem Kostkou z Postupic, který byl nejen nejvyšším mincmistrem
a budoucím nejvyšším purkrabím pražským, ale i nepsanou hlavou české kališnické šlechty.16

Oficiálně byl Kostka pověřen urovnat konflikt mezi uherským panovníkem a Janem Jiskrou
z Brandýsa a jeho hejtmany na zmiňované Rychnavě s Janem Talafúsem, Šariši s Matějem
z Kněžic, Novohrad ovládal zkušený válečník Petr z Ratkova. Kostkův příchod skutečně zna
menal zastavení válečných operací a pan Zdeněk bratříkům vyjednal několikaměsíční příměří.
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12 Originál je NA Praha, AČK, sg. 1689. Text dohody s Ludvíkem Bohatým – FRA XX, s. 232–233 a AČK VI, s. 81–82. 
13 O olomouckém sjezdu URBÁNEK, R.: Věk poděbradský IV, s. 342–344.
14 K těmto bojům GÁCZOVÁ, A.: Boj Mateja I. proti Jánovi Jiskrovi z Brandýs a bratrikom v letech 1458–1467.

Historický časopis 25, 1977, s. 187–216. K hradům PLAČEK, M. – BÓNA, M.: Encyklopedie slovenských hradů
a hrádků. Praha 2007, s. 287–288; SLIVKA, M. – VALLAŠEK, A.: Hrady a hrádky na východním Slovensku. Košice
1991, s. 189. Lokalizace Novohradu (dobové označování Ujvár) může být zavádějící, neboť odkazuje i k jiným
lokalitám.

15 ROTH, G. (ed.): Magister Petr Eschenloer. Geschichte der Stad Breslau. Teilband 1. Chronik bis 1466. Münster –
New York – München – Berlin 2003, s. 350–351. Z literatury URBÁNEK, R.: Věk poděbradský IV, s. 150 a 175.

16 K osobnosti Zdeňka Kostky – ŠANDERA, M.: Zdeněk III. Kostka z Postupic – přítel krále, nepřítel církve. In: Evropa
a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi. Centrum medievistických studií.
Praha 2004, s. 323–336; TÝŽ: Zdeněk Kostka z Postupic – „alter ego“ husitského krále (Životní osudy předního
kališnického šlechtice poděbradské éry). In: Acta Universitatis Reginaehradecensis. Historica I. Hradec Králové 2006,
s. 99–120; PAKOSTA, O.: Visutá pečeť Kostků z Postupic. In: Pomezí Čech a Moravy 1, 1997, s. 43–58.



Zároveň však dal králi Matyáši najevo, že tu z české strany jsou ve hře mnohem vyšší zájmy
a úkolem mise není nic menšího, než výrazná změna české zahraniční politiky, odklon od dosa
vadní orientace na císaře Fridricha III. a opětovné sblížení krále Jiřího s Matyášem Korvínem.
Klíčovým bodem se stala realizace již v únoru 1458 (při jednáních ve Strážnici) dohodnutého
sňatku mezi Poděbradovou dcerou Kateřinou Kunhutou a Matyášem Korvínem. 

Výsledkem byla dohoda, podle níž Matyáš 21. prosince 1460 přijede do Trenčína a bude pro
střednictvím rychlých poslů s králem Jiřím, který se dostaví do Olomouce, konzultovat podmín
ky svatby i všechny sporné body ve vzájemných vztazích. Dne 25. listopadu (na den svaté Kate
řiny) nechal Korvín tuto úmluvu v Košicích veřejně vyhlásit.17

Byla uzavřena i dohoda ve věci obléhaných bratřických pevností, její text do zmíněné úmlu
vy z 25. listopadu začleněn nebyl a torzovitost, ba protikladnost zpráv způsobila u historiků urči
té zmatky. Podle první verze byly Kostkovi jako zástupci českého krále, jehož obě strany uzná
vají jako prostředníka a rozsudce, dočasně svěřeny – buď oba hrady Šariš a Rychnava, nebo
určité pásy fortifikací kontrolované bratříky, především opevnění na svahu pod šarišským hra
dem, k jehož stavbě dal kdysi pokyn sám Jiskra. Podle druhé verze převzal Kostka naopak do
svých rukou pevnůstky a obléhací ležení, které vybudovali vojáci Korvínova vojevůdce Imricha
Zápolského. Nevíme, jak početný vojenský doprovod s sebou Kostka přivedl, tak rozsáhlé pev
nosti (zvláště Šariš), by několik desítek vojáků držet nemohlo. Vycházejme nejen z logiky věci,
ale především z listu krále Matyáše zaslaném do Bardějova, v němž panovník oznámil, že před
vánocemi jako doklad dobré vůle dal pokyn svým velitelům, aby tyto pevnůstky vydaly do rukou
Kostkovým lidem. Jenže již na svátek tří králů příštího roku slyšíme, že uherský panovník pově
řil Imricha Zápolského, aby je přijal z Kostkových rukou zpět a osadil ozbrojenci.18

Česká mise přerušila tehdy válečné operace maximálně na tři měsíce, na jaře Imrich Zápol
ský obnovil válečné operace a na podzim byl Šarišský hrad po dohodě s hejtmanem Matějem
z Kněžic vydán do Korvínových rukou.

Na ohlášeném jednání v Trenčíně, komplikovaném ovšem Matyášovým onemocněním, dal
prostřednictvím svých vyslanců český král jasně najevo, že obnovenému spojenectví s uherským
králem přikládá stěžejní váhu a s jeho ochranou už nyní Jiskra počítat nemůže. Doslova šokem
byl pro starého válečníka Poděbradův výnos, podle něhož coby rozsudce respektovaný oběma
stranami navrhl, aby se Jiskra za vysoké finanční odstupné, vyplacené ve čtyřech splátkách, stáhl
i se svými muži z Uher. Jiskra rozhořčeně odmítl a nepříznivou situaci řešil rychlým spojenec 
tvím s císařem Fridrichem III., dne 10. března 1461 mu dokonce složil přísahu jako uherskému
králi.19

V následujících letech král Jiří k bratříkům zaujal postoj, který největší znalec poděbradské
éry historik Rudolf Urbánek označil slovy: záměrně jen bedlivý pozorovatel. V této situaci je na
místě připomenout obvinění, která se později často objevovala – tj. že Jiří z Poděbrad bratříky
tajně financuje. Fakticky se jednalo o pouhé vydržování informátorů, ostatně analogicky si Jiří
počínal, pokud šlo o rakouskou opozici.20
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17 Text dohody otiskl PALACKÝ ve FRA XX, s. 234–236, č. 30. Z literatury k tomu URBÁNEK, R.: Věk poděbradský
IV, s. 359.

18 Ke Kostkově uherské misi TOMEK, V. V.: Dějepis města Prahy VII. Praha 1886, s. 14–16; URBÁNEK, R.: Věk
poděbradský IV. s. 359, pozn. 103.

19 GÁCSOVÁ, A.: Boj Mateja I. proti Jánovi Jiskrovi z Brandýs a bratrikom, s. 202 a KALOUS, A.: Matyáš Korvín,
s. 58. Král Jiří při svém rozhodnutí nepochybně vážil i plány římské kurie, bratříkům se podle něj nabízela budouc
nost v boji s Turky, podobně jako kdysi zbytkům táborského polního vojska. 

20 K tomu listina krále Matyáše z 10. dubna 1464, ve které činí narovnání o nehodách na moravskouherském
pohraničí – AČ XV, s. 248–249, č. 133. Z literatury k tomu URBÁNEK, R.: Věk poděbradský IV, s. 499.



U města Nowi Targ v polském pohraničí sice pod velením někdejšího rychnavského hejtma
na Jana Talafúse došlo k novém vzepjetí bratrstva, ale roztříštěnost a nejednotnost navzdory stá
le ještě vysokému počtu držených pevností a bojovníků odsoudila hnutí k brzkému úpadku
a zániku. Čeští a moravští šlechtici, kteří působili jako hejtmani bratříků (Jan Talafús, Bartoš
z Hetvíkovic, Martin Korbel, bratři Brcálové, Petr z Březovic, Jan z Messenpeka, Boček a Burian
Puklice z Pozořic a další) začali mít stále větší zájem o dobrý poměr k Jiřímu, protože si chtěli
uchovat možnost návratu na území České koruny. Mnozí měli na Moravě a v Čechách nejen blíz
ké příbuzné, ale i majetek či alespoň věřili, že zde stále budou moci své majetkové nároky uplat
nit. V tom se měl trpce zklamat právě proslulý Jan Talafús, který si činil po tchánovi Janu Čap
kovi ze Sán nároky na hrad a panství Hukvaldy. S podporou českého krále se však tento majetek
v 60. letech navrátil do rukou olomouckého biskupa Protasia z Boskovic.21

Od roku 1464 probleskovaly zprávy, že chce Jiří využít bratříky proti odbojné slezské met
ropoli Vratislav. Paradoxně to však byl papežský legát Jeroným Lando, kdo v listu Baltazarovi
Zaháňskému z 16. března 1464 radil, aby Vratislavští, než se o ně papež postará, najali ke své
ochraně proti Jiřímu z Poděbrad právě bratříky. Nedošlo k tomu.22

Přesto byl v letech 1465–1466 král Jiří s bratříky konfrontován mnohem více, než by si přál.
V září 1465 na zemském sněmu v Praze jako II. bod stížnosti na styl Poděbradovy vlády vznesl
opoziční blok vysoké katolické šlechty obvinění, že Jiří chce najmout roty bratříků proti Vratis
lavi (v malé míře k tomu roku 1467 opravdu došlo).23 Samotný král v odpovědi na stížné člán
ky tento bod jako jediný nijak nevyvracel, naopak trval na tom, že má právo proti odbojné Vra
tislavi zasáhnout vlastním vojskem.

Problémy mu ale způsobil přesun bratříků na západní Slovensko a jejich snaha nejen zde
vybudovat svou novou mocenskou zónu, ale zajistit si i působiště a ochranu za moravskou hra
nicí. Do pohybu se dali i bratříci v jižním Polsku a Rakousku. Můžeme spekulovat, zda kontak
ty s vybranými veliteli a skupinami bratříků nepřerostly Jiřímu přes hlavu, nabídka vstupu do
jeho žoldu pro úzce vybraný okruh lidí mohla vyvolat mnohem větší očekávání. Do svého voj
ska najal král Jiří či jeho syn kníže Viktorín pouze skupinu několika set mužů. Většího významu
a věhlasu z nich dosáhl Václav Vlček z Minic, známý poději s přídomkem z Čeňova. Začleněni
byli do vojska, jemuž velel přední moravský kališník Ctibor Tovačovský z Cimburka. Ačkoli sly
šíme, že měl mezi nimi být i proslulý Jan Talafús, je zřejmé, že tento muž kupodivu nikdy
významnější roli v Poděbradově vojsku nehrál, bratrským oddílům velel Burian Puklice z Pozo
řic (pán na Štramberku). Při svém prvním nasazení v oblasti Namyslavi (Namyslow) ve Slezsku
způsobili Jiřímu z Poděbrad více problémů než užitku, protože pod záminkou dlužného žoldu,
který jim za prokázané služby z minulých let stále ještě nevyplatil polský král Kazimír IV., pod
nikli několik nájezdů do polského pohraničí.24
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21 JUROK, J.: Čeští husitští a katoličtí kondortiéři z Moravy na Slovensku v 15. století. Vojenská história, 2005, č. 3,
s. 22–25. O majetkových nárocích Jana Talafúsa k Hukvaldům – SEDLÁČEK, A. (ed.): Zbytky register králův
římských a českých z let 1361–1480. Praha 1914, č. 1454, o návratu hukvaldského panství do rukou olomouckého
biskupa – JORDAN, B.: Das Königtum Georgs von Podiebrad. Köln 1916, s. 516–518, stalo se tak před únorem 1467,
neboť právě tehdy král Jiří v listu biskupu Tasovi připomínal, jak mu ve sporu o Hukvaldy pomohl.

22 MARKGRAF, H. (ed.): Scriptores rerum Silesiacarum X. Breslau 1874, s. 51.
23 Text zmíněných stížných článků a odpověď krále Jiřího otiskl PALACKÝ v AČ IV, s. 102–109, č. 4–5. Z literatury

URBÁNEK, R.: Husitský král. Praha 1926, s. 212–216.
24 K osobnosti Václava Vlčka, který ovšem v 60. letech ještě přídomek „z Čeňova“ neužíval, neboť tento statek obdržel

až od krále Vladislava Jagellonského viz DURDÍK, J. v úvodní studii edice Staročeské vojenské řády. Praha 1952.
K nájezdům na polské pohraničí PALACKÝ, F.: Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě IV. Praha 1939,
s. 485–486.



Když Jiří z Poděbrad většinu bratříků, kteří se mu nabízeli do žoldu, odmítl, došlo k velmi
zajímavé situaci. V květnu 1466 zástupci bratříků navštívili vůdce opozičního bloku katolické
šlechty Zdeňka ze Šternberka na jeho hradě v Roudnici a nabídli mu své vojenské služby právě
proti králi Jiřímu. Jejich finanční požadavky však neměl Šternberk z čeho pokrýt a k dohodě
nedošlo. Teprve papežské subsidie mu v příštím roce umožnily najmout několik set mužů, kteří
kdysi s Jiskrou odešli z horních Uher do Rakouska.25

Odmítnutí bratříci se poté, co dostali posily z Polska i Rakouska, přesto pokusili získat si
nové základny i na Moravě. V důsledku toho vypukla na moravskouherských hranicích dvou
měsíční válka (srpen–září 1466). Přesný průběh těchto událostí nám bohužel torzovité prameny
neobjasňují, bezpečně je nám známo pouze toto – králův syn, moravský zemský hejtman kníže
Viktorín, bratřickým houfům nejprve zabránil proniknout hlouběji na moravské území a posléze
je zcela vytlačil za hranice.26

Přitom Matyáš Korvín právě v podpoře bratříků a v šarvátkách na českouherských hranicích
hledal záminku k vojenskému vystoupení proti králi Jiřímu. Čeští poslové, vedení Albrechtem
Kostkou (tento syn husitského hejtmana a diplomata známého z basilejského koncilu – Viléma
Kostky o necelé dva roky později přejde do Korvínových služeb a uzavře svůj na nečekané zvra
ty bohatý život jako komárenský župan) ho o opaku ujišťovali ještě v obléhacím ležení u Vel
kých Kostolan v lednu 1467.

Paradoxně podstatně víc bratříků proti králi Jiřímu bojovalo, než stálo v jeho službách, v boji
s oddíly vedenými jedním z vůdců proslulého černého vojska Františkem z Háje padl v noci z 1.
na 2. září 1468 i už vzpomínaný vůdce českého poselstva do Košic Zdeněk Kostka z Postupic.27
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25 O návštěvě bratřických hejtmanů na Roudnici ZAP, K. V.: Českomoravská kronika III. Praha 1906, s. 198
a SEDLÁČEK, A.: Hrady, zámky a tvrze Království českého VIII. Rakovnicko a Slánsko. Praha 1935, s. 34.

26 O těchto bojích PALACKÝ, F.: Dějiny národu českého, s. 485. URBÁNEK, R.: Husitský král, s. 224 a TOMEK, V. V.:
Dějepis města Prahy VII. Praha 1886, s. 222–223.

27 KAŠPAR, J. – PORÁK, J. (edd.) Ze starých letopisů českých. Praha: Svoboda 1980, s. 203–204.
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ŠPILBERK A JEHO PANSTVÍ ZA MEZIŘÍČSKÝCH Z LOMNICE
(1499–1547)1

ROMAN PAULO 

The castle Špilberk was a residence of margraves for the last time during the reign of Moravian
Luxemburg dynasty. In the next periode was the castle administrated by Brno, king’s
administrators or king’s creditors. The situation was changed in 1499. The Moravian hetman Jan
Meziříčský of Lomnice gained the castle and its dominion from Vladislav II. The Czech and
Hungarian king had to get rid of  his debts to the hetman, therefore he put Špilberk in pawn. Jan
Meziříčský and his sons had been holding the castle until 1547. House of Lomnice belonged to
the most important families in the Moravian margrave. We don’t know much about their
possession of castle. The literature mentions only the pawning and end of it. The study finds out
Jan Meziříčský’s struggles for the economic profit of his dominion. His sons Jindřich, Václav and
Vladislav were holding Špilberk together (it was called “nedíl” in the Czech law). The brothers
protected their subjects in the Moravian land court. They were renting the part of their dominion
for some period. It is no surprise, that the brothers had quarrels with the burghers of Brno. Their
economic interest was crossing (for example the beer brewing). There is no evidence of their
attitude to the reconstruction of the castle. The permament complaints about the defensive power
of Špilberk from the land officers prove, that the brothers did not invest too much to the defensive
of their castle. In the end they did some reconstruction after the year 1543. The brothers of
Meziříčští of Lomnice lost the property of Špilberk in the year 1547. The land court decided, that
Jan Meziříčský gained the castle and its dominion illegally. The argument was based on king’s
document, that was issued before the transaction. The king promised he would never pawn the
castle Špilberk.   

Key words: Jan Meziříčský of Lomnice; Jindřich Meziříčský of Lomnice and Jemnice; Václav
Meziříčský of Lomnice and castle of Znojmo; Vladislav Meziříčský of Lomnice and Lochenperk;
Špilberk castle; 1471–1526, 1526–1547.

Úvod

Hrad Špilberk plnil roli residenčního zeměpanského sídla naposledy za vlády moravských
Lucemburků.2 V následujícím období hrad většinou spravovalo město Brno, zeměpanský úřed
ník, nebo byl zastaven některému z významných panovníkových věřitelů.3 Situace se ustálila
v roce 1499, kdy hrad získal Jan Meziříčský z Lomnice, moravský zemský hejtman. Jeho rod

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 34, 2020, č. 1

1 „Příspěvek vznikl za podpory MŠMT ČR udělené UP v Olomouci (IGA_FF_2020_014), Společnost v historickém
vývoji od pravěku po moderní věk VI.“

2 Viz například LÍBAL, D. a kol.: Brněnský hrad. Stavebně historický průzkum. Praha 1965, s. 165; FUCHS, K. a kol.:
Brno, hrad a pevnost Špilberk. Stavební vývoj. Brno 1980, s. 15–17; HOSÁK, L. – ZEMEK, M. a kol.: Hrady, zám
ky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Jižní Morava, Praha 1981, s. 50; PLAČEK, M.: Ilustrovaná encyklo
pedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Praha 2007, s. 614.



držel zástavu Špilberku prostřednictvím jeho synů až do roku 1547. Páni Meziříčští z Lomnice
patřili mezi nejdůležitější panské rody na Moravě.4 O jejich držbě Špilberka toho v literatuře není
známo mnoho. Autoři se vesměs omezují pouze na zmínky o zastavení hradu roku 1498 a jeho
konci o téměř půl století později. Výjimkou je článek Hany Jordánkové a Ireny Loskotové, zabý
vající se špilberskými kachlovými kamny a jejich stavebníky.5 Krátce se k držbě Špilberku Mezi
říčskými vyjadřuje také Jiří Vaněk, jenž částečně vychází ze zmíněného článku.6 Informace
k Meziříčským a jejich držbě, uvedené v obou případech na přibližně jedné straně, je však potře
ba rozšířit. Souhrnné zpracování této problematiky tak chybí. Předkládaný drobný příspěvek má
za cíl alespoň částečně tento dluh napravit. 

Prameny

Studie vychází z písemných pramenů. Vedle dostupných listin a tištěných pramenů jsem při
stoupil rovněž k průzkumu Výtahu ze všech register zemských půhonných Markrabství morav
ského z let 1406–1598, uloženého v Moravském zemském archivu v Brně.7 Brněnské půhonné
knihy v edici Vincence Brandla a Bertolda Bretholze totiž končí rokem 1503.8 Následují přepi
sy Jiřího Radimského pro období let 1503–1516, které jsou uloženy v knihovně Moravského
zemského archivu v Brně.9 Půhonné knihy pro období po roce 1516 lze zkoumat pouze na mikro
filmech, přičemž pro ně nebyly vytvořeny rejstříky.10 Pouze pro knihu inv. č. 743 (pro léta
1536–1538) vytvořil Jiří Radimský pomůcku formou co nejstručnějších regestů.11 Dobové rejs
tříky pak chybí, nebo jsou nevyhovující.12 Za zmínku stojí dobový rejstřík vzniklý na počátku
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3 K tomu například FUCHS, K. a kol.: c. d., s. 18–19; HOSÁK, L. – ZEMEK, M. a kol.: c. d., s. 50; PLAČEK, M.:
c. d., s. 614; VANĚK, J.: Nejstarší špilberský inventář z roku 1552. In: Forum Brunense. Sborník prací Muzea města
Brna, 2014, s. 7.

4 Postavení rodu potvrdilo například „Zřízení o sedání panském“ sepsané 6. září 1479 za přítomnosti krále Matyáše
Korvína, následně vložené jak do olomouckých, tak do brněnských zemských desk. Po nejvyšších zemských úřadech
měli obsadit na zemském soudu nejčestnější místa příslušníci nejurozenějších rodů dle věku jednotlivců. Vedle pánů
z Lomnice se uvádějí také páni z Cimburka, z Lipé, z Hradce, z Pernštejna, ze Šternberka, z Lichtenštejna, z Bosko
vic, z Kunštátu, z Pezinku, z Lichtenburka, z Valdštejna, z Vlašimi, ze Sovince, z Krajku. Následovat měly méně
urozené rody povýšené teprve nedávno. Moravské zemské desky 1480–1566, 2. díl. Kraj brněnský. Ed. Tomáš Kali
na. Brno 1950 (dále jen ZDB II), s. 3–4, č. 2, Zřízení o sedání panském; Moravské zemské desky 1480–1566. 2. díl.
Kraj olomoucký. Ed. František Matějek, Brno 1947 (dále ZDO II), s. 3–4, č. 2. Ke správné dataci se vyjadřuje editor
brněnský desk Tomáš Kalina. Zřízení bylo sepsáno dne 6. září 1479. ZDB II, s. 3, pozn. č. 2. Uvedené zřízení se sta
lo rovněž součástí Tovačovské knihy. Kniha Tovačovská, aneb, Pana Ctibora z Cimburka a z Tovačova zemského hejt
mana Moravského Sepsaní obyčejů, řádů, zvyklostí starodávných a práv markrabství Moravského. Ed. Karel Josef
Demuth. Brno 1858, s. 41–44; Moravský zemský archiv v Brně (dále pouze MZA v Brně), f. Sbírka rukopisů, inv.
č. 172, f. 22r–24r; Vědecká knihovna v Olomouci, Kniha tovačovská, sig. M I 170, f. 31v–34r. O důležitosti rodu pak
vypovídá aktivita jeho členů v zemských úřadech a na zemském soudu.

5 JORDÁNKOVÁ, H. – LOSKOTOVÁ, I.: Špilberská kachlová kamna a jejich stavebníci. Archaeologia historica 27,
2002, s. 579.

6 VANĚK, J.: c. d., s. 7–8.
7 MZA v Brně, f. Benediktini Rajhrad (1045–1908), sign. H a 020, k. 347, inv. č. 2972. O jejich existenci a dostupnos

ti půhonných knih mě informoval Mgr. Pavel Fric, jemuž tímto děkuji. 
8 Poslední díl edice: Libri citationum et sententiarum. Tomus VII (dále KP VII). 1490–1503. Ed. Bertoldus Bretholz.

Brno 1911.
9 Brněnské knihy půhonné. Svazek 9, 1503–1511 (1512). Ed. Jiří Radimský. Brno 1954 (nevydaný strojopis). Brněnské

knihy půhonné. Svazek 10, 1512–1516. Ed. Jiří Radimský. Brno 1954 (nevydaný strojopis).
10 MZA v Brně, f. Stavovské rukopisy, inv. č. 771–774.
11 Brněnská kniha půhonná 1538–1539. Ed. Jiří Radimský. Brno 1958. 
12 Průvodce po státním okresním archivu v Brně. Brno 1954, s. 176.



17. století pod názvem Registratura podle alfabety a posloupnosti let půhonův z rejster zemských
Markrabství moravského pro léta 1405–1609.13 Je však poplatný době svého vzniku a troufám si
tvrdit, že není ani zevrubný. Vyhledávat je možné podle křestních jmen jednotlivých osob. Výtah
ze všech register přirozeně neobsahuje všechny půhony. Domnívám se, že je možné, že byl
vytvořen přímo podle odkazů v Registratuře podle alfabety. Každopádně Výtah umožňuje získat
poměrně cenné informace. Přestože se jedná pouze o část půhonů, dovoluje dílčí vhled do sle
dovaného období.   

Je nutno dodat, že archeologické výzkumy na hradě a v jeho okolí nějakou stavební aktivitu
Meziříčských na jim zastavené fortifikaci nepotvrzují.14 Respektive, vzhledem k charakteru pří
padných opravných prací na Špilberku, je za normálních okolností nemožné jejich přesnější
časové určení. Z vybavení hradu lze s Meziříčskými z Lomnice spojit například nalezené kach
le s jednoduchým plastickým motivem miskovité prohlubně uprostřed.15 Poněkud jinak je tomu
v této věci u písemných pramenů, což bude rozebráno níže.

Za Jana Meziříčského z Lomnice

Panovníkovy dluhy k osobě moravského zemského hejtmana Jana Meziříčského z Lomnice
se staly neúnosné již v květnu 1498. Vladislav Jagellonský tehdy přiznal, že Janovi dluží 10 000
zlatých uherských a zavázal se, že pokud do příštího svatého Václava sumu neuhradí, předá mu
do zástavy hrad Špilberk s platy a vším příslušenstvím.16 Vedle této částky mělo být na hradě
zapsáno také dalších 2 500 kop grošů.17 Král nakonec dluh nejenže nesplatil, ale dokonce navý
šil. Od Jana si půjčil dalších 8 000 zlatých na umoření dluhu u olomouckého biskupa Stanislava
Thurza. V lednu 1499 pak tuto sumu připsal na Špilberk spolu se stávajícími 20 000 zlatými
uherskými.18 Panovník mohl osmitisícovou zástavu vyplatit do dvou let, pokud by to nestihl,
musel by v budoucnu zaplatit celou částku najednou.19 Král Janovi část dlužné částky pravdě
podobně vyplatil, nebo jinak nahradil. V královských registrech z ledna roku 1501 se píše, že
Janovy pohledávky na Špilberku byly sečteny v jednu částku 18 630 zl. uher.20 V roce 1547 se
pak hovoří o 21 180 zlatých.21 Situace byla tehdy nepochybně komplikovanější. O svá práva se
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13 MZA v Brně, f. Benediktini Rajhrad (1045–1908), sign. H a 021, k. 348, inv. č. 2973.
14 Ke stavebnímu vývoji Špilberku viz stavebně historické průzkumy, za jejichž zpřístupnění děkuji Mgr. Aleši Navrá

tilovi, Ph.D.; LÍBAL, D. a kol.: c. d.; FUCHS, K. a kol.: c. d. Ke stavebnímu vývoji se mimo jiných vyjádřili také
PLAČEK, M.: c. d., s. 611–615. SAMEK, B.: Umělecké památky Moravy a Slezska. I. svazek. A–I. Praha 1994,
s. 130–135; HOSÁK, L. – ZEMEK, M. a kol.: c. d., s. 50. Na základě archeologického výzkumu na Špilberku vyšly
tyto studie: NAVRÁTIL, A.: Vývoj vnějšího opevnění Špilberku – výsledky archeologických výzkumů 2010–2013. In:
Svorník. Sborník příspěvků z 11. specializované konference stavebně historického průzkumu uspořádané 12.–15.
června 2012 v Žacléři, sv. 11, 2013, s. 71–77 (ke stavební aktivitě v 16. století pak především s. 74). NAVRÁTIL, A. –
MARTINISKOVÁ, M. – PETŘÍK, J. – VŠIANSKÝ, D.: Stavební materiál hradu Špilberk a jeho vývoj. Archeologia
historica 40, 2015, s. 121–131 (ke stavební aktivitě v 16. století pak s. 128–129). V uvedených studiích a publikacích
se nacházejí odkazy na další literaturu.

15 JORDÁNKOVÁ, H. – LOSKOTOVÁ, I.: c. d., s. 581–582.
16 Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích XVIII (dále AČ XVIII).

Red. Josef Kalousek. Praha 1900, s. 51–52, č. 51. 
17 AČ XVIII, s. 53, č. 52. Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích

VI (dále jen AČ VI). Ed. F. Palacký. Praha 1872, s. 570.
18 AČ VI, s. 574–575.
19 AČ XVIII, s. 113–114, č. 159.
20 AČ VI, s. 588. Dne 15. května 1501 potvrzeno dalším zápisem.
21 MZA v Brně, f. Benediktini Rajhrad, inv. č. 2972, f. 553a–b, č. 104.



přihlásil Jan Zelený z Říčan, jemuž byl hrad přislíben jako náhrada za poničení jeho statku Dam
bořice (okr. Hodonín) Matyášem Korvínem. Spor byl odložen a dále již o něm neslyšíme.22

Součástí zástavy nebyl jen hrad Špilberk, ale rovněž i panství k němu přináležící. Určit pře
sný výčet majetků, k němu náležících, je ale velmi složité. Radomíra Barteková provedla analý
zu rejstříku vycházejícího ze špilberského urbáře z roku 1548. Zdálo by se, že je problém vyře
šen, jenže není tomu tak. Uvedený pramen totiž neobsahuje všechny majetky, které k hradu
patřily. V rejstříku se zmiňují městečka Rousínov, Měnín23 a vsi Kučerov, Hrušovany, Ivanovice
a Nová Ulice (identifikace této obce není jasná, mohlo se jednat o vesnici, na jejímž místě se dnes
nachází ulice Lidická nebo Mlýnská, obě dnes na území města Brna).24 Nahlédnemeli do kupní
smlouvy mezi stavy a císařem Ferdinandem I.25 nebo pozdějšího zápisu v zemských deskách
(1561), bude nám jasné, že vedle uvedených městeček a vesnic byly součástí panství vsi Oujezd
(dnes Újezd u Brna, pozn. red.), Hostěrádky a Žatčany u Brna, obilné a vinné desátky v židlo
chovických a újezdských „horách“ „i stou zvuolí v horách veverských z strany lesu a dříví
k témuž zámku Špimberku vydávané, s kostelními podacími“.26 Zapomínat nesmíme také na dvůr
pod samotným hradem. Uvedený rozsah majetků víceméně potvrzují také půhony v první polo
vině 16. století, které budou níže rozebrány. 

Jan Meziříčský měl, vzhledem k vysoké zástavní sumě, jistotu, že panovník své dluhy ještě
dlouho nesplatí. Na nově nabytém panství proto začal aktivně hospodařit. Hned po nabytí zásta
vy požádal Vladislava II. o povolení opravit měnínský rybník. Ten nebyl v nejlepší kondici, jeli
kož „v některých miestech velmi škodně strhán a na hrázi zkažen jest“. Jan si ho mohl opravit,
jak uznal za vhodné, avšak za své vlastní peníze.27 Současně král požádal Jana Meziříčského,
aby, za přičtení 140 zlatých k zástavní sumě, opravil střechu na Špilberku.28 Jan na hradě vydr
žoval své správce. Známé je jméno Martina ze Skalice.29

Roku 1502 se Jan Meziříčský jakožto zástavní pán dostal do sporu s klášterem ve Žďáru. Ten
si nárokoval vesnice Kučerov a Hrušovany, pro něž měl dle svých slov lepší právo.30 Jan rovněž
odmítal vyslat poddané jako svědky k zemskému soudu.31 V roce 1504 řešil celý spor samotný
panovník, který rozhodčí pravomocí pověřil Ladislava z Boskovic a na Třebové a Hanuše Haug
vice z Biskupic. Ti potvrdili, že opat předložil starší listiny. Rozhodli ale, že dokud bude zásta
vu Špilberku držet Jan Meziříčský a jeho potomci, zůstanou zmíněné vesnice součástí jejich pan
ství. Po vyplacení zástavy se pak vrátí klášteru ve Žďáru.32 Následně došlo k potvrzení výroku
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22 KP VII, s. 186–187, č. 919. KP VII, s. 187, č. 920.
23 Rousínov k špilberskému panství patřil již od 14. století. ČÁDA, F. – JANÁK, J. – HLADKÝ, S.: Rousínov. Dějiny

a socialistická přítomnost. Brno 1982, s. 18. Měnín byl spolu se Špilberkem poprvé zastaven roku 1454. KALÁBO
VÁ, H.: Měnín v minulosti a dnes. Měnín 2000, s. 22. 

24 FLODROVÁ, M. – GALASOVÁ, B. – VODIČKA, J.: Seznam ulic města Brna s vývojem jejich pojmenování. 2. vyd.
Brno 1984, s. 99. BARTEKOVÁ, R.: Špilberské panství v polovině 16. století. Forum brunense, 1993, s. 21–26.

25 Kupní smlouvu stavů s císařem ze dne 28. září 1560 zveřejnil KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy a sjezdy moravské.
3. díl. Brno 1905, s. 611–613, č. 26.

26 ZDB II, s. 397, č. 44. Moravské stavy se tehdy ujaly Špilberku s příslušenstvím. Stavy se následně velké části přidru
žených statků zbavily. ZDB II, s. 398, č. 45. ZDB II, s. 398–399, č. 46. ZDB II, s. 399, č. 47. ZDB II, s. 399–400, č. 48.

27 AČ XVIII, s. 176, č. 291.
28 Tamtéž, s. 176, č. 290.
29 Martin ze Skalice se zmiňuje v jedné listině z roku 1500, kde se hovoří „o hejtmanu, kterýž byl toho času na Špilber

ku“. JORDÁNKOVÁ, H. – LOSKOTOVÁ, I.: c. d., s. 579.
30 KP VII, s. 244, č. 1163. Libri citationum et sententiarum seu. Knihy půhonné a nálezové. Tomus VI. Ed. V. Brandl.

Brno 1895, s. 244–245, č. 1164.
31 KP VII, s. 252, č. 1200.
32 Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích IX, (dále AČ IX). Red.

J. Kalousek. Praha 1889, 436–437, č. 77.



ze strany panovníka.33 V kupní smlouvě z roku 1560, ve které stavy od císaře získávají Špilberk
i s panstvím, se Kučerov ani Hrušovany neuvádí.34 Obě vesnice znovu připadly Žďárskému kláš
teru, přesně jak bylo domluveno před lety.35

Za Jindřicha, Václava a Vladislava Meziříčských z Lomnice

Je potřeba doplnit, že celá zástava hradu proběhla navzdory Vladislavově staršímu ujištění,
že Špilberk nikdy nezastaví.36 Panovník nakonec na smrtelné posteli 11. března 1516, moravské
stavy žádal, aby z berní Špilberk vyplatili a uchovali jej pro jeho syna Ludvíka.37 K tomu ovšem
nedošlo a zástavu si mezi sebe rozdělili Janovi synové. V rámci dělby majetku38 po Janu Mezi
říčském se v souvislosti se špilberským panstvím uvádějí tři z jeho synů. Jedná se o Jindřicha,
Václava a Vladislava. Poslední jmenovaný byl v Brně majetkově ukotvenější, než zbylí dva.
Držel rovněž dům v Brně zvaný Lochenperk, po kterém se i psal. Z žalob vyplývá, že zde byli
bratři dílní. Dá se říct, že většinou vystupovali při obraně práv panství a jeho jednotlivých vesnic
společně. 

Bratři museli své špilberské panství hájit v řadě sporů. Tak již v roce 1516 se zmiňují spory
s rajhradským klášterem. Jindřich Meziříčský tehdy v listu z 15. dubna vysvětloval břevnovské
mu opatu Jakubovi, že pro svůj měnínský dvůr musí brát dřevo z klášterních lesů. Držitelé Špil
berka dle jeho slov měli pro takové počínání právo. Jindřich, rovněž opravní pán rajhradského
kláštera, opata ujišťoval, že nehodlá tuto instituci poškodit.39 Do sporu zasáhl roku 1524 král
Ludvík Jagellonský a přikázal proboštu Blažejovi, aby poddaným Meziříčských nebránil v jejich
právu brát dřevo pro potřeby měnínského rybníka.40 Probošt však rozhodnutí nerespektoval.
Roku 1527 si stěžoval Vladislav Meziříčský, že když vyslal své pacholky z měnínského dvora
do rajhradského lesa pro dřevo, probošt rozkázal vzít jim koně i vůz. Zemský soud odmítal ten
to spor řešit, jelikož to příslušelo králi.41 Ve stížnosti panovníkovi měly vyjít najevo další spory
ohledně pasení dobytka v blízkosti dvorů, nebo sběru žaludů.42 Snad spory skončily Blažejovou
smrtí. Měli ho na jaře 1529 zabít nějací pikarté při přepadení kláštera.43
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33 AČ IX, s. 437–438, č. 78.
34 KAMENÍČEK, F.: c. d. III, s. 611–613, č. 26.
35 BARTEKOVÁ, R.: c. d., s. 24.
36 MZA v Brně, f. Benediktini Rajhrad, inv. č. 2972, f. 550–550b, č. 88.
37 Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích XI. Red. J. Kalousek.
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38 Bratři Jindřich, Václav, Jan mladší, Vilém, Vladislav a Zdeněk si mezi sebe vedle zástavy Špilberka a několika oprav
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Krieges (1500 –1650). Horn 1956, s. 16, 18. K Asparnu an der Zaya viz MAURER, J.: Geschichte des Marktes Asparn
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39 DUDÍK, B.: Geschichte des BenediktinerStiftes Raygern in Markgrafthum Mähren. II. Band. Vom Ende der hussi
tenstürme bis in die Gegenwart 1449–1848. Wien 1868, s. 40; MZA v Brně, f. Benediktini Rajhrad, inv. č. 593. In:
monasterium.net, URL <http://monasterium.net/mom/CZMZA/E06/593/charter>, accessed at 20190328Z.

40 DUDÍK, B.: c. d., s. 42–43; MZA v Brně, f. Benediktini Rajhrad, inv. č 596. In: monasterium.net, URL <http://monas
terium.net/mom/CZMZA/E06/596/charter>, accessed at 20190328Z.

41 MZA v Brně, f. Benediktini Rajhrad, inv. č. 2972, f. 345; DUDÍK, B.: c. d., s. 43.
42 DUDÍK, B.: c. d., s. 43.
43 Tamtéž, s. 44.



Roku 1518 pohnal Jindřich Meziříčský Elišku z Melic, že mu její lidé z Viničných Šumic bra
li svévolně mýtné na cestě z Rousínova do Habrovan a Viničných Šumic. Při této příležitosti
vyhnali lidé Elišky Jindřichovy bránící se muže z cesty, přičemž jednoho zajali a vsadili rovnou
do vězení. V tomto případě však Jindřich nedokázal, že měli „mejtní jeho z Rousínova té cesty
na gruntech Sumic“ právo se hájit.44

Ze dne 22. prosince 1524 se dochovala listina krále Ludvíka Jagellonského, ve které panov
ník opakuje slova brněnských měšťanů, když uvádí, že Meziříčští z Lomnice „nám z obydlí
a zámku našeho jakožto krále Českého, markrabě moravského krčmu dělají“.45 Na takové pod
nikání si stěžovali sami Brňané, protože šlo proti jejich privilegiím a zároveň je poškozovalo.
Ludvík proto přikázal zemskému hejtmanovi a podkomořímu, aby takovému nalévání vína
a piva zamezili. 

Téhož roku 1524 pohnal Jan Kyjovský z Kyjovic Jindřicha Meziříčského a Václava kvůli
tomu, že jejich služebníci z Měnína „přijevše k Zadčianov, z truhly jizby mé a návod muoj na
gruntu mém sebrali svévolně a on pan Jindřich toho mi od týchž lidí a služebníků napravit nech
ce“. Jan ale neměl pro své obvinění žádné důkazy.46 Spory pokračovaly a o dva roky později
žaloval Vladislav Meziříčský z Lomnice Jana Kyjovského i na místě svých bratrů. Ten mu všech
ny grunty „zapověděl“, ale Jan Kyjovský i přes tuto „zápověď mou svévolně jezdil po gruntech
našich měnínskejch“. Soud tuto stížnost neřešil, protože v té době již byli bratři dílní. Vladislav
je tak nemohl zastupovat bez náležitého zmocnění, které očividně neměl.47 Problémy s Janem
Kyjovským (tentokrát s predikátem na Kobylnicích) pokračovaly roku 1527. V tomto případě byl
pohnán za 4 kopy a 20 českých grošů. Meziříčským odmítal vrátit sumu, kterou odvedli úřední
kům menšího práva. Patrně se jednalo o správní poplatek v rámci jednoho ze sporů o Žatčanský
rybník. Jan Kyjovský nejprve bratry pohnal, následně spor prohrál, a proto jim měl uvedenou
částku proplatit.48 Nicméně, problém se Žatčanským rybníkem pokračoval. Téhož roku si bratři
prostřednictvím Jindřicha stěžovali, že Jan Kyjovský „jest dal v rybnice našem Začanském své
volně ryby loviti, práva k tomu nemaje a toho nám napraviti nedbá.“49 Nižší šlechtic se mocných
sousedů příliš nebál. Když dělníci „před některým časem“ tento rybník opravovali, přijel Jan
Kyjovský k hrázi a dělníky „svévolně sehnal“.50 Vladislav Meziříčský si opět stěžoval, že „jest
mimo zápověď ode mě učiněnou na gruntech mých měnínských s chrty jezdil.“ Vedle toho „na
gruntech našich měnínských svévolně zemi bráti dal a na hráz rybníku z Začan vozil.“ 51 Spor
gradoval. Jan Kyjovský totiž poslal své muže, aby vysekali stavidla rybníka v Žatčanech, jehož,
jak Vladislav Meziříčský v žalobě roku 1528 uvádí, „jsou od starodávna páni i držitelé hradu
Špilberku i my...“. Ani zde však Meziříčští neuspěli, Vladislav totiž požadoval odškodnění
v podobě 300 kop grošů, čímž přesáhl hodnotu škody.52

Nejstarší Jindřich musel práva panství hájit také proti svému vlastníku (jejich otcové byli
bratranci) Janovi z Pernštejna, moravskému hejtmanovi. Jindřich si roku 1527 stěžoval, že Jan
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44 MZA v Brně, f. Benediktini Rajhrad, inv. č. 2972, f. 234a–234b, č. 56.
45 Přepis doslovného znění listiny publikoval VANĚK, J.: c. d., s. 16.
46 MZA v Brně, f. Benediktini Rajhrad, inv. č. 2972, f. 319b, č. 80.
47 Tamtéž, f. 330b–331a, č. 172.
48 Tamtéž, f. 341, č. 251.
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č. 264.
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z Pernštejna, nebo spíše jeho lidé, upravili starodávnou cestu z Brna do Měnína, a to tím, že ji
svedli pod rybník Dunavu (dnes na jeho existenci poukazuje pouze potok Dunávka a část katas
tru zvaná Dunava). V tomto případě Jindřich dokázal, že má pravdu a cestu spravoval rajhradský
probošt. Zemský soud proto nařídil tehdejšímu moravskému hejtmanovi, aby cestu, která vedla
částečně po hrázi rybníka, a most k ní opravil a nadále udržoval tak, aby zde mohli lidé svobod
ně chodit.53 Roku 1535 Jindřich svůj půhon zopakoval, jelikož Jan z Pernštejna „toho mostku, po
kterémž se na hráz rybníka Dúnavy vjíždí, neudělal“. Zemský soud dal Jindřichovi opět za prav
du.54

Roku 1534 si stěžoval Vladislav na Jiříka ze Sutic, že začal vařit pivo na svém dvoře v Pod
břežicích a „jinam vystavuje lidem mým rousínovským, kteréž tu mám, ke škodě a protiv jejich
výsadám“. Rousínovští sice měli privilegium od krále Jiřího z Poděbrad, že nikdo v okruhu jed
né míle od jejich města nesmí vařit pivo, avšak s výjimkou rytířů. Jiřík takovým rytířem byl,
a proto nemusel na tento půhon odpovídat.55

Bratři měli špilberské panství v zástavě až do osudného roku 1547, ke kterému se níže dosta
neme. Celou dobu jej však nedrželi, alespoň ne celé. Z půhonu podaném roku 1536 Bernardem
Zásmuckým ze Zásmuk lze jasně vyčíst, že tento nižší šlechtic si od bratrů Špilberk pronajal.
Podal však z nájmu výpověď s roční lhůtou. Bratři ji nerespektovali a o dvě neděle dříve ukon
čili Bernardův pronájem. Soud nařídil Jindřichovi, Václavovi a Vladislavovi, aby každý z nich
Bernarda odškodnil 30 hřivnami grošů českých. Není jasné, zda bratři na čas pronajali pouze
samotný hrad nebo i celé panství. V záznamu se však hovoří pouze o „zámku“.56 Nejedná se
o jediný případ pronájmu špilberského panství, nebo jeho části. Roku 1538 pohnal Jan Osovský
z Doubravice a na Hrotovicích57 Vladislava Meziříčského s tím, že nechce pustit pastýře Vítka
z měnínského dvoru k jeho potřebě před zemského hejtmana a pány. Vladislav se problému zba
vil prokázáním, že měnínský dvůr v té době nedržel.58

Meziříčští bratři se nevyhnuli konfliktu ani s blízkým městem Brnem. Kde navíc, jak je uve
deno výše, Vladislav držel dům. Roku 1539 si purkmistr s radou Brna stěžovali, že jejich lidé
rychtář a konšelé městečka Měnína zajali Jana Pasíře a Michala Kloboučníka, brněnské sousedy
z Mnišské ulice, přičemž je „z toho rukojemství propustiti nechtí“.59 Následně rozkázal Hanuš
Ullersdorf z Němčího, úředník Meziříčských z Lomnice na Špilberku, tyto měšťany převézt
z měnínského vězení přímo na Špilberk.60 Žalovaní bratři Jindřich s Vladislavem půhonu města
neodpírali. Lze tedy důvodně předpokládat, že se vězni následně dostali na svobodu. 

Do sporů s městem se dostával především Vladislav. Purkmistr a rada města Brna si na něho
stěžovali, že odmítá platit brněnskému faráři od Všech svatých knězi Šebestiánovi roční plat
v podobě jedné vídeňské hřivny „z domu svého Lochenperského“. Město však pro svůj požada
vek nemělo důkazy, a tak celá akce vyšla naprázdno.61 Další záležitosti se týkají Vladislavovy
prudké povahy. Ten se totiž s měšťany, dáli se to tak říct, příliš nepáral. Brňané si stěžovali, že
bezdůvodně „jest nám Jiříka Nydrlendara přikázaného našeho z města Brna s služebníky svými

22

ROMAN PAULO

53 Tamtéž, f. 334b, č. 210.
54 Tamtéž, f. 422, č. 248.
55 Tamtéž, f. 407, č. 166.
56 Tamtéž, f. 450b, č. 125.
57 Osobu Jan Osovského zmiňuje PILNÁČEK, J.: Staromoravští rodové. 2. vyd. Brno 1972, s. 208.
58 MZA v Brně, fond Benediktini Rajhrad, inv. č. 2972, f. 475, č. 292.
59 Tamtéž, f. 485b–486, č. 32.
60 „... a tu jest je vězením mimo naše spravedlivé poddaný v tom vězení držel, pokudž jemu se zdálo a líbilo.“ Tamtéž,

f. 485b, č. 31.
61 Tamtéž, f. 486, č. 32.



Bohuslavem Škorný(m) a Žibřidem Zeyfrydem zbil a zranil“.62 Zkrátka nepřišel ani Linhart Klo
boučník, Vladislav měšťanovi „na potkání mezi mosty, v bráně, která slove Brněnská brána,
pohlavek beze vší příčiny dal“.63 Pána z Lomnice stály výtržnosti celkem 45 kop grošů českých.

Nebylo to pouze město Brno, kdo se cítil ve vzájemných vztazích poškozován. Roku 1544 si
Vladislav Meziříčský stěžoval i za své bratry na purkmistra a radní a požadoval náhradu škody
ve výši 200 hřiven grošů českých. Důvodem bylo, že brněnští měšťané „sau dali udělati plat
v gruntech špimberských pod rybníkem, který k Špimberku náleží, v gruntech našich bez vuole
a vědomosti naší“.64 Jeden z měšťanů zvaný Volf Čert pak na špilberském rybníku „služebníkom
našim saky dva pobral, nemajíc k tomu spravedlnosti žádné“.65 Nutno podotknout, že se jedna
lo o sítě na ryby. Zemský soud však oba případy odmítl řešit s odůvodněním, že mu to nepříslu
ší. Důvod byl nasnadě. Meziříčští drželi hrad s panstvím pouze v zástavě, nejednalo se o alodní
statek. Celý případ tak náležel do panovníkovy soudní pravomoci. Zajímavé je, že jindy to neva
dilo (viz výše). Zemští soudci si očividně nebyli v některých případech jisti, co mohou soudit. 

Bratři do obranyschopnosti Špilberku příliš neinvestovali. Nejprve roku 1532 odpovídal zem
ský hejtman Jan Kuna z Kunštátu znepokojenému purkmistru a radě města Brna, že stavy opa
kovaně nařizují Meziříčským z Lomnice „aby ten zámek opatrovali“.66 Roku 1542 pak zemský
sněm konstatoval, že co se týče Špilberku, Cornštejna a Znojemského hradu: „Ty od držitelův
těch zámků opraveny, braní, střelbú, špíží opatřeny do Středopostí příščího buďte a čeledí hod
nú osazeny.“ Pokud by se tak nestalo, mělo se postupovat jako u příkladu Kunovic, tedy uvede
né fortifikace měly být jejím tehdejším majitelům zabaveny a odevzdány moravské zemi.67

Na sněmu započatém dne 15. 6. 1543 se dle zápisu v Památkách sněmovních začal o zásta
vu hradu Špilberk s panstvím zajímat Ferdinand I. Stavové dali najevo, že rádi učiní spravedl
nosti zadost: „...poně(va)dž známe věc spravedlivú býti, aby se tak stalo a k jeho k(královsk)é
mi(los)ti ku potřebě, ač j(es)tliže se co toho najde, aby se vy(h)ledalo a vypsati dalo.“68

Václav Meziříčský se na témže sněmu proti předchozímu zřízení týkající se vyzbrojení
a vybavení Špilberku a znojemského hradu (jehož držitelem byl také) ohradil i na místě svých
bratrů. Uvádí, že na to „s pány bratřími svými pomnějí, aby skrze ně do země žádna osoba nepři
šla a že z daru božího, což v tomto Mar(krabstv)í mají, že by to(h)o neradi ztratili...“. Dále zdů
raznil, že „ti zámci potřebami dobře a dostatečně opatřeni sou“. Požadoval, aby předchozí říze
ní stavové prošetřili a ta byla vymazána. Naléhal na sněmovníky, aby poručili hejtmanovi
a některým osobám dojít na Špilberk a prohledat ho znovu. Z kontroly měli učinit zápis „to na
ceduli sepsané p(ře)d jich mi(los)ti a stavy předložili“. Zpráva měla být vložena do register,
k čemuž také nakonec došlo.69

Stavové nelenili a vyslali komisaře na Špilberk slova Václava Meziříčského prověřit. Komi
si tvořili hejtman Václav z Ludanic spolu se svým doprovodem Hanušem z Lichtenšejna, Vác
lavem Tetaurem z Tetova a brněnskými měšťany Wolfgangem Czeklem, Gregorem Melcarem,
Tomanem Bunsanem, Matyášem Bunkou a Valentinem Lobosarem. Delegaci uvedl úředník
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„špilberského zámku“ Hanuš Ullersdorf z Němčího a ukázal jim dle jejich slov, „když sme se na
střelbu ptali, v koutě v jakejsi síňce okolo 11 neb 12 hákovnic, 6 ručnic, vše starých, a týž Hanuš
pověděl, že by pan Lacek Mezeřícký okolo 12 neb čtrnácti hákovnic dole měl, kteréž dal zameč
níku opravovati“. Také viděli: „dva kusy měděná, z kterýchž ohnivými kulemi házejí a střílí a dva
kousky železná, nespravená a nevložená“. Hanuš vypověděl, že ještě jinde na hradě jsou nespra
vené další kusy, které úředníci neviděli. Delegace si chtěla prohlédnout také střelivo: „Potom sme
sobě kázali odemknúti, kde sou prachové, kule a k nim potřeby k střelbě, i viděli sme bečku pra
chu starého nespravené(h)o, síry dvě bečice, sanitru dvě neb tři bečky, šípův tvrzníkův dvě neb
tři bečky, šíp ohnivý jeden, želez k vohnivým kulím několik, připravených kulek do hákovnic truh
ličku a viděli sme zámek opuščený, zdi padají nebo není nic přikrytého, též sklepy vinné“. Posád
ka vypadala následovně: „Šest pacholkův a dvě pacholat(a) a mezi těmi šesti dva pacholky
v předměstí brněnském usedlé.“70 Nutno uznat, že poslední údaj by početnějšího nepřítele přímo
vybídl k útoku. Těžko se tak divit výsledné nespokojenosti delegace.  

Vzhledem k výsledku kontroly stavové předchozí zřízení potvrdili a nařídili Meziříčským
pánům, aby se podle toho zachovali a doplnili stavy čeledí, střeliva a spižíren do příštího sv.
Jakuba. Na sv. Jakuba vezme hejtman některé osoby z panského a rytířského stavu a některé
Brňany a pojedou ohledat Špilberk, pokud by Meziříčští opatřili hrad, jak „nynější běh uka
zuje“, tak bude bezpečnosti učiněno zadost. Pokud by bratři hrad neopatřili, jak mají, bude se
to řešit na dalším sněmu. Na znojemský hrad pojedou nejvyšší sudí Jan Zajímač z Kunštátu,
Jan Zahrádecký a Petr Onše ze Zástřizl a proboš peltnperský a dvě osoby z města Znojma.
Mají zjistit, v čem jsou na hradě nedostatky a jak by se měl opatřit. Oznámit to Václavu Mezi
říčskému do sv. Jakuba a hejtmanovi taky. Nejvyšší sudí a další muži mají zámek ohledat do
příštího sv. Jakuba. Pokud nebude opatřen, jak má, má se to probrat na dalším sněmu.71 O celé
záležitosti již dále neslyšíme. Snad bratři učinili požadavkům zadost. Jak uvádí Aleš Navrá
til, napovídá tomu inventář z roku 1552. Z jeho obsahu vyplývá, že došlo k úpravě místností
v přízemí, opravě krovů a zaopatření hradu municí.72 Vzhledem k tomu, že zemské sněmy již
zaopatření hradu neřešily, plně souhlasím s vyjádřením Aleše Navrátila. Naopak zdá se mi
méně pravděpodobné, že by ke stavebním změnám docházelo kolem roku 1550, bezprostřed
ně poté co panovník hrad znovu získal ze zástavy. Tento předpoklad uvádí Jiří Vaněk.73

Důvod jeho závěru spočívá v předpokladu, že bratři Meziříčští žádané změny na fortifikaci
neprovedli a panovník se po jejím získání ihned pustil do oprav. Dle mého soudu však Ferdi
nand I. získal Špilberk spíše kvůli tomu, že se mu tato možnost nabízela, nikoliv aby ho mohl
vyspravit. Pro tvrzení Leopolda Noppa, že „Lomničtí drželi Špilberk také za krále Ludvíka
i po něm skoro půl století a důkladně jej opevnili ze strachu z Turků“, postrádáme jakékoliv
důkazy.74

Nezbývá nyní, než vysvětlit události osudného roku 1547, kdy panovníkův interes o Špilberk
vygradoval. Přemek z Víckova a na Prusinovicích pověřený samotným panovníkem pohnal na
jeho místě bratry Jindřicha, Václava a Vladislava nejprve z toho důvodu, že nechtějí předložit
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list, kterým získal jejich otec Jan Meziříčský z Lomnice zástavu Špilberka.75 Následně je pohnal,
že hrad s panstvím drží neoprávněně: „jeho královská milost jakožto k dědictví svému lepší prá
vo míti ráčí, nežli oni, a téhož zámku s jeho příslušenstvím“. Bratři, držící náležitou smlouvu,
odmítali králi hrad vydat. Celou situaci osvětluje nález zemského soudu. Ten konstatoval, že se
král Vladislav II. předtím, než dal Janu Meziříčskému Špilberk do zástavy, zavázal, že ho nikdy
nikomu nezapíše a bude ho mít v přímé držbě. Jan Meziříčský při vyjednávání s Vladislavem
tedy postupoval proti tomuto zápisu. Král Ferdinand I. měl tedy ke Špilberku jakožto majetku
markrabské stolice lepší práva. Bratři Meziříčští tedy o svou zástavu přišli bez jakékoliv náhra
dy.76

Těžko se bratrům divit, že cítili křivdu. Vladislav II. dlužil jejich otci velkou sumu. Aby čás
tečně ulehčil svému dluhovému břemenu, zapsal mu na Špilberku 21 180 zlatých uherských. Dle
smlouvy a slov bratrů v půhonu proti panovníkovi měli hrad i s panstvím držet, dokud jim nebu
de dlužná částka vyplacena, k čemuž skutečně nedošlo. Vladislav II. navíc v listině zavázal i své
nástupce. Nicméně, zemský soud si trval na svém. Jan Meziříčský z Lomnice dle jeho slov jed
nal proti svobodám a právům Markrabství „a prvnieho zápisu“.77 Navzdory nezcizitelnosti Špil
berku se Ferdinand nakonec rozhodl ho prodat. Hrad s panstvím si koupily stavy a od nich měs
to Brno, které panství rozprodalo.78 Při této příležitosti získal Václav Meziříčský za 7 500 kop
grošů zpět alespoň městečko Měnín.79

Závěr

Hrad Špilberk zůstával i v období zástavy Meziříčských z Lomnice významným strategickým
bodem v rámci zajištění bezpečnosti Brna. Mimo zájmu stavů o jeho zajištění to dokazuje také
požadavek z roku 1551, kdy měly být na hradě dohledány důležité zemské listiny a privilegia.
K tomu byla zvolena komise pěti pánů a pěti rytířů.80 Moravský zemský hejtman Jan Meziříčský
z Lomnice začal okamžitě využívat hospodářského potenciálu nově nabyté zástavy. Stavy i přes
naléhání umírajícího Vladislava II. Špilberk nevyplatily a ten zůstával v držení Janových synů.
Z probádaného písemného materiálu jasně vyplývá, že bratři Meziříčští drželi panství hradu Špil
berk dílně, avšak jakým způsobem si ho rozdělili, není patrné. Jindřich, Václav a Vladislav háji
li poddané svého zástavního panství na zemském soudu velmi aktivně. Nějakou dobu alespoň
jeho část pronajímali. S Brnem se dostávali bratři do drobných sporů, což není nic překvapující
ho. Jejich zájmy, například v případě nalévání piva v podhradí, se očividně křížily. Jakým způ
sobem přistupovali k samotnému hradu Špilberk, nelze s jistotou prokázat. Opakované stížnosti
stavů na špatnou obranyschopnost hradu napovídají, že po dlouhou dobu zde jakékoliv opevňo
vací práce neprobíhaly. Nakonec zde však nějaké drobnější úpravy po roce 1543 provedli. Dle
mlčení zemského sněmu se dá předpokládat, že požadavkům stavů učinili zadost. 

25

ŠPILBERK A JEHO PANSTVÍ ZA MEZIŘÍČSKÝCH Z LOMNICE (1499–1547)

75 MZA v Brně, fond Benediktini Rajhrad, inv. č. 2972, f. 550, č. 87.
76 Tamtéž, f. 550–550b, č. 88.
77 Tamtéž, f. 553a–b, č. 104.
78 KAMENÍČEK, F.: c. d. III, s. 611–613, č. 26, s. 267–269; NOPP, L.: c. d., s. 10–11; PLAČEK, M.: c. d., s. 614; ZDB

II, s. 397–398, č. 44; ZDB II, s. 405–406, č. 70. 
79 KAMENÍČEK, F.: c. d. III, s. 268–269; BARTEKOVÁ, R.: c. d., s. 24; KALÁBOVÁ, H.: c. d., s. 24; ZDB II,

s. 398–399, č. 46.
80 Zda komisaři dokumenty dohledali, není jasné. KAMENÍČEK, F.: c. d. 1. díl. Brno 1900, s. 188. 



Mgr. Roman Paulo
katedra historie
Filozofická fakulta UP
Na Hradě 5
779 00 Olomouc
Česká republika
roman.paulo01@upol.cz

26

ROMAN PAULO



27

ITALSKÝ PŘÍSPĚVEK K DĚJINÁM EVROPSKÉHO LIBERALISMU.

KARBONÁŘI A MLADÁ ITÁLIE V KONTEXTU LIBERÁLNÍHO HNUTÍ
DO ROKU 1848

DUŠAN UHLÍŘ 

The author puts the Italian national revival of the early 19th century, known under the term
Risorgimento, in the context of European liberalism. The first phase of this movement still has
a predominantly local national character. It is represented by a secret society of carbonists. After
its failure at the end of the 1920s, the second phase of the Risorgiment, consistently Republican,
began, with his supporters seeking connections with similar liberal and radical groups abroad.
The ideologue of this second phase of the movement, Giuseppe Mazzini, establishes the secret
republican organization Young Italy, which, after 1834, creates a wide conspiracy network called
Young Europe. This includes not only Italians, but also Poles, Germans, French, Irish and
gradually also some representatives of other nations. Their activities are became radical and
culminate in the Revolution of 1848.

Key words: Risorgimento; liberalism; carbonists; Young Italy; Young Europe..

Počátky italského národního obrození, Risorgimenta, dlouhého politického procesu, který
proběhl v 19. století a vyvrcholil v konečném sjednocením Itálie roku 1870, jsou spjaty s hnutím
tajné organizace karbonářů – karbonerie. Počátky této konspirativní sekty jsou nejasné a obe
střené legendami. Zrodila se patrně v jižní Itálii za první francouzské okupace v posledních
letech 18. století a vzala si za cíl osvobození Neapolského království od cizích okupantů. Poz
ději intrikovala proti Napoleonovu švagrovi Joachimu Muratovi, dosazenému na neapolský trůn
z milosti francouzského císaře.1

Tato tajná společnost převzala způsob organizace i rituál od svobodných zednářů, přizpůso
bila si je však svým potřebám a dala jim jiný kolorit. Na rozdíl od zednářů, kteří si vzali za úkol
šíření osvícenství, filantropii a vzdělanost, byli karbonáři vedeni vlasteneckými pohnutkami
a hlavně sledovali vyhnání cizích vetřelců z Itálie. Zednářství bylo hnutím kosmopolitním a bylo
nositelem volnomyšlenkářství a náboženské tolerance. Náboženská příslušnost jejich členů
nebyla při všeobecné toleranci zednářů vůbec důležitá. Smyslem jejich činnosti bylo podporovat
osvícenské společenské reformy, ale jinak se nevměšovat do politiky. Karboneria naproti tomu
bylo hnutím nacionálním, kladla si zásadní politické cíle a hlásila se k „náboženství apoštolské
mu katolickému a římskému“. Zednickou a kamenickou symboliku zednářů nahradila symboli
kou uhlířskou. Svůj vzor si našla u uhlířů, kteří v horách Abruzz pálili ve svých milířích dřevě
né uhlí. Scházeli se v symbolických chýších zvaných „baracca“, na místech tajných schůzek
v lóžích, kterým říkali „vendity“, to podle krámků, ve kterých uhlíři prodávali své uhlí. Karboneria
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přitom nebyla zdaleka hnutím jednotným, tříštila se naopak do různých směrů a v každém z ital
ských regionů měla jinou podobu a často i jiný název (federati lombardi, adephi, guelfi aj.).2

S Napoleonovým pádem a návratem starých panovnických rodů do jednotlivých italských
států, proměnily se cíle karbonerie. Zklamání z návratu starých překonaných předrevolučních
poměrů po Vídeňském kongresu vyústilo u karbonářů v odpor proti staronovým panovníkům
a cizím vojskům, která jim pomohla vrátit jejich trůny. Za nastalé politické restaurace se karbo
nářství rychle rozšířilo po celé Itálii a stalo se hnutím téměř masovým. Karboneria se v této době
stává hlavním představitelem rodícího se italského nacionalismu a nositelem liberální myšlenky
národní obrody.

Politický program karbonářů se zaměřoval na zavedení konstituce a na vyhnání cizích vojsk,
hlavně rakouských, která ovládala většinu poloostrova. Cílem jim bylo sjednocení Itálie. To
představovalo jejich maximalistický program. Ovšem za restaurace starých předrevolučních vlád
a policejních režimů po Vídeňském kongresu musel plán na sjednocení Itálie jako nereálný
a neproveditelný dočasně ustoupit do pozadí. Karbonáři přišli aspoň s minimálním programem
a tím byla přeměna absolutistických italských monarchií na monarchie konstituční. Liberální
ústava a volený parlament byly po roce 1815 bezprostředním cílem karbonářské agitace. Speci
fické pro italské poměry bylo to, že většina karbonářských vendit vznikla v armádách, těch
nespolehlivých oporách italských trůnů.

V dlouhých napoleonských válkách všechny evropské armády zmasověly, ale také se zde
mokratizovaly. Do řad důstojnictva přicházelo stále více mladých vzdělaných mužů naplněných
politickými ideály, které přinesla revoluce, ale také romantickým vlastenectvím, jež se zrodilo
z osvobozeneckého hnutí na konci válek. Ve vojsku ustoupil dřívější tvrdý dril duchu vzájemné
sounáležitosti a kamarádství. To postupně vedlo ke konci nadvlády starých aristokratických
důstojníků s jejich feudálním kastovnictvím. Za dlouhých válečných tažení poznávali vojáci
vzdálené světy a zjišťovali, že ve vyspělých zemích se žije jinak, že zde fungují jiné poměry, jiné
instituce než u nich doma. Armády se tak proměnily po návratu domů v politickou sílu, která po
letech válek suplovala v méně rozvinutých zemích neexistenci silného třetího stavu. Armáda zde
přebrala úlohu hlavní opoziční síly proti restaurovaným dynastiím, které se po roce 1815 vrace
ly na své trůny a zaváděly staré pořádky. Taková byla v tomto ohledu typická situace v armádách
italských států v době Restaurace, ale i v jiných jihoevropských státech jižní Evropy – ve Špa
nělsku a Portugalsku, ale také v carském Rusku. Roli opoziční síly hrála armáda také ve Francii,
kde královská bourbonská armáda odchovaná přežívající napoleonskou tradicí vystupovala jako
revoluční element proti konzervativní královské vládě. I tady se stala heslem dne a hlavním poža
davkem liberální konstituce.3

V létě 1820 přinesla revoluční agitace karbonářů v jižní Itálii první výsledky. Stalo se tak na
území Neapolského království, kam se vrátil po letech sicilského exilu Ferdinand I. z rodu Bour
bonů. Dne 2. července povstal jezdecký pluk Borbone v Nole nedaleko Neapole a zahájil tažení
na hlavní město. Pluk ovládli nadšení karbonáři a cestou do Neapole se přidávali členové dalších
vojenských i civilních karbonářských vendit. Král Ferdinand I. musel pod tlakem okolností kapi
tulovat a slíbit vyhlášení ústavy a vypsat volby do parlamentu. K moci se dostala liberální vlá
da, složená z velké části z karbonářů. Hlavním impulzem k povstání byly zprávy, které přichá
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zely ze Španělska, kde tajné spolky v armádě provedly podobný revoluční převrat už na Nový
rok  přinutily španělského krále vydat liberální ústavu. Španělsko se stalo vzorem pro jihoitalské
karbonáře do té míry, že převzali téměř beze zbytku i španělskou konstituci. Podle španělského
příkladu provedly vojenskou revoluci 24. srpna 1820 také tajné revoluční spolky v Portugalsku
a rovněž přijaly španělskou ústavu. Tak už ve třetí románské zemi zvítězila liberální opozice.4

Úspěch neapolské revoluce uvedl do varu karbonářské vendity po celé Itálii. Došlo k dílčím
pokusům o revoluční převrat na několika místech a dokonce i v rakouských provinciích Lom
bardsku a Benátsku. Všechny tyto pokusy byly však potlačeny zásahem policejního aparátu. Jen
v Sardinském království provedli karbonáři po neapolském vzoru 10. března 1821 úspěšný
vojenský převrat. V hlavním městě Turinu byla rovněž vyhlášena liberální ústava a ustavena kar
bonářská vláda.5

V té době už se však italské revoluce staly předmětem zájmu evropských velmocí, které usi
lovně hledaly cestu, jak revoluční hnutí v Itálii izolovat a likvidovat, než přeskočí do dalších
evropských zemí. Rakouský ministr a pozdější státní kancléř kníže Metternich, který byl duší
těchto plánů, dosáhl na diplomatickém kongresu, který se sešel koncem roku 1820 v Opavě a pak
začátkem roku 1821 v Lublani toho, že rakouská vláda získala souhlas carského Ruska a krá
lovského Pruska k vojenskému zásahu proti karbonářským revolucím v Neapoli a Turinu. Velká
Británie a bourbonská Francie zaujali v otázce vojenské intervence neutrální postoj.

Během několika týdnů dokázali Rakušané pomocí nevelkého expedičního sboru rakouské
armády porazit špatně organizované ozbrojené síly karbonářů a zlikvidovat obě italská revoluč
ní centra. Rakouské jednotky obsadily Neapol i Turin. Nastaly těžké represe proti poraženým.
Revolucionáře čekaly popravy, galeje a pevnostní vězení. Vše se vrátilo do starých kolejí. Lom
bardii a Benátsko, dvě italské provincie, které byly po Vídeňském kongresu přímo včleněny do
rakouské monarchie, ovládl také duch vzpoury. Místní karbonářské buňky byly však brzy odha
leny rakouskou tajnou policií. Desítky spiklenců byly v politických procesech odsouzeny
k dlouholetým žalářům v rakouských pevnostech. Většina z nich nastoupila svůj trest na brněn
ském Špilberku.

K poslednímu neúspěšnému pokusu karbonářů o revoluční převrat došlo pod vlivem fran
couzské červencové revoluce v letech 1830– to v Církevním státě, v Parmě a ve vévodství Mode
na. Reakce opět zvítězila a revolucionáře stihl tragický osud.6

Poučeni špatnými zkušenostmi karbonářských revolucí, snažili se italští vlastenci najít jiné
cesty k osvobození a sjednocení Itálie. Ukázalo se, že sektářský charakter karbonářského hnutí
nedokázal získat pro revoluci většinu Italů a skončil pro svou izolovanost. Jako velký omyl se
ukázala naivní důvěra karbonářů k místním panovníkům a jejich víra, že se je podaří přesvědčit
o nutnosti vzdát se absolutistické formy vlády a přijmout liberální ústavu. Další překážkou úspěchu
byla nejednotnost karbonářských vendit, kterým chyběla ústřední organizace schopná koordinovat
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a Ciro Menotti. In: Italiani per la libertá. Il Calendario del popolo, Milano (b. d.), s. 147–160; POLIŠENSKÝ, J.:
Opavský kongres r. evropská politika let 1820–1822. Ostrava 1962, s. 142–165; UHLÍŘ, D.: L’epilogo dell’interven
to austriaco contro Napoli nel 1821 e l’esilio dei murattisti napoletani Collette e Pepe in Moravia. In: Sentieri della
libertá e della fratellanza ai tempi di Silvio Pellico. Studi del convegno di Saluzzo 6–7 aprile  cura di Aldo A. Mola.
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jejich kroky. Ke slovu přišla nová, mladší generace Italů, rozhodnutých pokračovat v boji jinou
strategií a taktikou. Také jejich program se změnil. 

Druhou fázi Risorgimenta představuje konspirativní hnutí Mladá Itálie, jejímž zakladatelem
a ideologem se stal Janovan Giuseppe Mazzini (1805–1872) a vojenským vůdcem a souputní
kem Mazziniho Giuseppe Garibaldi (1807–1882), rodák z Nizzy. Na rozdíl od karbonářů přišli
tito revolucionáři s republikánským programem, pro který se snažili získat co nejvíce Italů. Svo
ji politickou agitaci zaměřili k širokým masám obyvatel, které se snažili pomocí nadšených agi
tátorů přesvědčit, že budoucnost patří jedině sjednocené a osvobozené Itálii. Mladá Itálie jako
republikánská revoluční organizace přenesla své sídlo do zahraničí, odkud řídila a koordinovala
jednotlivé akce proti domácím italským režimům a proti rakouským okupantům, kteří drželi vel
ké pevnosti a měli svoje posádky rozloženy téměř po celé Itálii. Novum této republikánské orga
nizace bylo, že hledala spojení s liberálními i revolučními silami v ostatních státech Evropy. Tak
zásluhou Giuseppe Mazziniho vzniklo počínaje rokem 1834 sbratření radikálně naladěných Ita
lů, Němců, Poláků a Francouzů a ti společně vytvořili na švýcarské půdě novou centrálu revo
lučních organizací, jež přijala společný název Mladá Evropa. Dlouhá etapa, ve které Mladá Evro
pa a v jejím rámci jednotlivé národní složky zasahovaly do evropské politiky a radikalizovaly
opozici v téměř všech zemích na kontinentu, vrcholí za revoluce roku 1848.7

Karbonářské hnutí i Mladá Itálie zanechaly hlubokou stopu v evropských dějinách mezi
Vídeňským kongresem a revolucí roku 1848. Obě karbonářské revoluce byly sice inspirovány
španělským příkladem, ale samy vyvolaly obrovský ohlas mezi evropskými liberály i radikály,
stojícími v opozici k vládnoucím konzervativním režimům. Zařadily se do proudu vojenských
liberálních revolucí, které prošly Evropou v letech 1820–1830. Ty všechny zvolily cestu konspi
race, která byla za vlády konzervativních policejních režimů jedině možná. Nutnost skrývat se
před represivními opatřeními vládnoucích režimů a jejich policejních orgánů vedla k zakládání
sítě ilegálních tajných spolků a duch romantismu navíc oblékal tyto spolky do hávu tajemné mys
tiky a exotických ceremoniálů. 

Karbonářství samo pak ovlivnilo v letech 1821–1823 vznik karbonářských sekt mimo Itálii.
Na příklad ve Francii vznikla francouzská široká konspirační karbonářská síť „charbonnerie“, ve
které se sdružovali jak někdejší bonapartisté, tak radikální republikáni. Své působiště nacházeli
v řadách bourbonské královské armády, ve které stále žila bonapartistická tradice. Sepjetí fran
couzské „charbonnerie“ s italskou karbonerií bylo obzvláště úzké. Pod vlivem karbonářských
revolucí v Itálii se pokusili francouzští karbonáři zorganizovat několik neúspěšných vojenských
vzpour.8 Zásady karbonářství a organizačního ducha karbonerie přenesl na území dnešní Belgie
starý revolucionář Filippo Buonarroti, který zde žil v exilu v letech 1828–1838 a svým působe
ním pak přispěl k vyhlášení nezávislosti Belgie na holandském království.9

Ve stejné době vznikla polská karboneria, jež pod polským názvem „węglarzi“ (uhlíři) vstou
pila do konspirace proti carskému samoděržaví za obnovu polské samostatnosti. Węglarzi nachá
zeli stoupence mezi bývalými napoleonskými vojáky, mezi intelektuály a mezi mládeží na uni
verzitách.10 Na území dnešního Rumunska, v podunajských knížectvích Moldavii a Valachii
vymaňujících se z turecké nadvlády, se zformovalo karbonářství rumunské. V roce 1822 vypra
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7 ROSATI, G.: c. d., s. 119–145; CAROCCI, G.: c. d., s. 57–68.
8 LAMBERT, P. A.: 1821–1823. Du secret en politique. Lyon 1995, s. 96–116.
9 Buonarroti byl potomkem rodiny, ze které pocházel i Michelangelo. Svá mladá léta strávil za francouzské revoluce
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covali rumunští karbonáři, příslušníci měšťanské inteligence a drobné šlechty, návrh „karbonář
ské konstituce“, kterou však v zaostalých poměrech v obou podunajských knížectvích nebylo
možné uvést v život.11 Bezprostřední vliv vykonávali italští karbonáři také na velké národní po 
vstá ní Řeků, zahájené roku 1821 proti Osmanské říši. Bylo připravené tajnou společností „hetai 
ria“ na území jižního Ruska a dnešního Rumunska, kde žila početná řecká menšina. Tady roku
1821 podnikl řecký kníže Alexandros Ypsilanti neúspěšný vojenský převrat vpádem sboru dobro
volníků z jižního Ruska na území Moldavska a Valašska, jež byly součástí turecké říše. Z podu
najských knížectví pak po porážce Ypsilantiho akce přenesli členové společnosti svou činnost do
vlastního Řecka, kde rozpoutali lidové povstání.12 Na jeho konci, po deseti letech bojů, dosáhli
Řekové své samostatnosti a národní nezávislosti. Mnozí Italové, nucení uprchnout před represe
mi reakce, skončili v řadách řeckých bojovníků za svobodu.

Karbonáři se stali velkou inspirací i pro katolické Iry v jejich zápase o nezávislost Irska na
britské Unii. Karbonářská organizace a taktika byly vzorem jak pro tajné sdružení United Irish
man, založené už roku 1790, tak pro revoluční společnost Irish Republican Brotherhood, která
vznikla o půl století později.13

Počátkem třicátých let se však karbonářství se svým sektářstvím přežilo a s ním skončila i éra
vojenských liberálních revolucí. Nastal čas pro Mazziniho Mladou Evropu. K původním třem
národním složkám Mladé Evropy – Mladá Itálie, Mladé Německo a Mladé Polsko, jež se usta
vily 15. dubna 1834 v Bernu, se přidaly další. Tak vznikla bratrská revoluční sdružení Mladá
Francie, Mladé Švýcarsko, Mladé Španělsko, jež našla svou centrálu na švýcarské půdě. Podle
jejich vzoru a pod vlivem Mladé Evropy se zrodilo na domácí půdě Mladé Irsko, mezi balkán
skými národy se ustavilo také Mladé Srbsko. Tyto tajné spolky sdružující Mazziniho italské stou
pence, německé studentské Burschenschaften, francouzské republikány, polské patrioty, irské
separatisty i příslušníky probouzejících se balkánských národů tvořily špičku revolučního hnutí
na kontinentu a našly svou velkou příležitost za revoluce roku 1848. Ti všichni byli ovlivněni
republikánským nadšením Mazziniho a duchem italského Risorgimenta. 

prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc.
Brno 
Česká republika
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VOJENSKÁ A BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V POVÁLEČNÉM
ČESKOSLOVENSKU V KONTEXTU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

JAKO PŘEDZVĚST POČÁTKU STUDENÉ VÁLKY

TOMÁŠ ŘEPA 

The aim of this study is a probe into postwar events in Czechoslovakia in the context of
negotiations and agreements with Poland and the Soviet Union in the military and security area.
Postwar Czechoslovakia also found itself in the sphere of influence of the Soviet Union due to
the course of the final combat operations of the Second World War. Local Communists came to
power in all the countries the Soviet army was able to occupy to some extent during their
campaign. This influenced the perception of many topics, one of the most notable of which was
soon after the end of the Second World War was the solution of military and security cooperation
between states in Middle and Eastern Europe. In this theme the signs of the approaching
symptoms of Cold War have been identified in 1946.

Key words: security, communism, Czechoslovakian army, Ogien, OUN, UPA, cold war.

Úvodem

Cílem této studie je sonda do poválečného dění v Československu z hlediska bezpečnosti
a vojenské reakce na nenadálé hrozby, a to i v kontextu jednání a dohod s Polskem a Sovětským
svazem ve vojenské a bezpečnostní oblasti. Zvolenými metodami zpracování jsou přímá metoda
vytěžení archivních pramenů, a to zejména z provenience Vojenského historického archivu v Pra
ze a Archivu bezpečnostních složek tamtéž. Nápomocna je i sekundární literatura k tématu. Bez
prostředně po skončení nejstrašnější konfliktu v lidských dějinách sice umlkly děla a lidé mohli
zase začít normálně žít a přemýšlet o své budoucnosti, ale nové konflikty se již rýsovaly na obzo
ru. Mezi bývalými spojenci to začalo skřípat a postupně se vyprofilovaly dva nesmiřitelné tábo
ry v rámci studené války. Ta sice nikdy v žádné své etapě nepřerostla v přímou konfrontaci, přes
tože k tomu zejména při berlínské (1961) a karibské krizi (1962) nebylo daleko, ale projevovala
se řadou zástupných válek a kampaní. Poválečné Československo se ocitlo i kvůli průběhu závě
rečných bojových operací druhé světové války ve sféře vlivu Sovětského svazu. To se projevo
valo v řadě oblastí, celé období mezi lety 1945 a 1948 tak nelze nazvat klasickým demokratic
kým zřízením, přestože formální znaky takového politického systému splňovalo (např. volby
v roce 1946 proběhly bez větších excesů), tak už v té době docházelo k řadě nezákonností
a v rámci poválečného politického systému Národní fronty se mezi čtyřmi českými (čeští komu
nisté, národní socialisté, sociální demokraté a lidovci) a dvěma slovenskými stranami (slovenští
komunisté a slovenští demokraté) neustále zvyšovalo napětí a komunisté se snažili najít jakou
koliv záminku jak své soupeře poškodit, znemožnit a odstranit. 

Komunisté začali postupně ovládat a obsazovat sobě loajálními lidmi ty nejdůležitější silové
rezorty jako vnitro a obranu. K tomu se přidávaly i vlivy geopolitické. Ve všech zemích, které
dokázala z určité části obsadit sovětská armáda při svém tažení, se dostávali k moci místní komu
nisté, a to i když např. v Polsku existovala skutečně velmi významná část společnosti, která si
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takový vývoj nepřála a byla ochotna proti moskevské kuratele pozvednout zbraň stejně jako pro
ti předchozím nacistickým uchvatitelům. U polských komunistů šlo sice o vlastní občany, ale
naprosto servilní vůči oficiální linii z Moskvy. To ovlivňovalo nazírání na mnohá témata, jedním
z nejvýraznějších již záhy po konci druhé světové války bylo řešení vojenské a bezpečnostní
spolupráce mezi státy. Je potřeba podotknout, že po válce se bezpečnostní situace v Českoslo
vensku zejména v pohraničí jen pomalu a pozvolna vracela do normálních kolejí, takže dohody
sami o sobě by nebyly zřejmě nic zvláštního. I ze způsobu, jak byly uzavírány a jak se následně
naplňovaly, můžeme cítit ideologické a mocenské hledisko postupné ztráty svobodného směřo
vání. 

Československo navíc odstoupilo Sovětskému svazu Podkarpatskou Rus, šlo svým způsobem
o gesto dobré vůle ze strany Československa a jeho vedení, Edvard Beneš měl možná naivní
pocit, že tímto krokem Stalina uchlácholí a stát se bude moci dále rozvíjet víceméně svobodně.
Sověti se navíc zavázali k tomu, že splatí investice, které na Podkarpatské Rusi realizoval čes
koslovenský stát. K tomu však nikdy nedošlo, přestože všechny požadované prostředky byly pře
sně vyčísleny a řádně zdůvodněny.1

Dne 25. května 1945 byla schválena Prozatímní organizace československé branné moci,
podle níž došlo k reorganizaci československé armády. Do země se postupně vraceli vojáci, kte
ří bojovali proti nacismu na všech frontách druhé světové války. Území Československa bylo
rozděleno na čtyři oblasti (1 Praha, 2 Tábor, 3 Brno a 4 Bratislava), ve kterých vzniklo postup
ně 16 pěších divizí, které doplňoval tankový sbor a dělostřelecká divize. Počáteční optimismus
v plánech na přestavbu armády byl vystřídán vystřízlivěním, pramenícím z ekonomiky těžce
postižené válkou a z nedostatku lidských a materiálních zdrojů, což mělo na kvalitu armády
nepochybně vliv. Organizace armády vycházela z organizačního rámce československé před
mnichovské armády a současně v organizaci svazků a útvarů do značné míry kopírovala váleč
nou organizaci a počty Rudé armády. Už od počátku se tak vytvářela situace, kdy se na starý
základ přidávalo nové, a naopak nové bylo nutno přizpůsobovat starému.2

Poválečná situace a dohody v oblasti bezpečnosti v roce 1946

Poválečná situace v pohraničních regionech se zdaleka nedala označit idylickou, zejména slo
venskopolské pomezí na severovýchodě a severu Slovenska se nedalo považovat za bezpečné,
docházelo k nejrůznějším zločinům a přepadům, v oblasti působilo nemalé množství nejrůzněj
ších kriminálních skupin či pozůstatků dezertérů po přechodu fronty či úplně jiných skupin, kte
ré měly i aspirace vzepřít se poválečnému geopolitickému uspořádání. V roce 1945 se tak do
Československa dostaly při svých přesunech dočasně a v omezené míře i jednotky Organizace
ukrajinských nacionalistů – OUN a jejich vojenské odnože vzniklé během druhé světové války
Ukrajinské povstalecké armády – UPA, ne zcela přesně nazývané jako banderovci, tedy Bande
rovy3 frakce v OUN.
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nalistů – OUN. Samotný název banderovci je nepřesný a promítá se v něm dlouhodobé působení komunistické pro
pagandy. Pojmenování se však vžilo i proto, že stoupenci Bandery vytvářeli výraznou frakci v OUN a patřila mezi ně 



Zde je potřeba uvést, že banderovci se v Československu chovali zcela jinak, než tomu bylo
v Polsku. Banderovci nevnímali Československo jako zemi, se kterou by měli nevyřízené účty či
nastřádané křivdy, jako tomu bylo ve vztahu k Polsku a SSSR, mnohdy při svých přesunech pro
jevovali spíše zdrženlivost. Trestná činnost, která se pojila s aktivitami ukrajinských nacionalistů,
byla zejména majetkové povahy. Jsou sice prokazatelné kontakty UPA s civilním obyvatelstvem,
kdy platili za potraviny penězi či úpisy, většinou však přepadli usedlost a vzali si, co potřebovali,
což vyvolávalo pochopitelně strach a nedůvěru. Etnické násilí, srovnatelné s drastickým vypalo
váním vesnic mezi Poláky a Ukrajinci v jihozápadním Polsku, však nikde v Československu
neprobíhalo. Naopak právě příslušníci OUN a UPA měli motivaci spíše k jinému stylu chování
a kontakty s civilním obyvatelstvem se snažili udržet na přijatelné úrovni pro obě strany.4

Konsolidace bezpečnostní situace ve slovenském pohraničí byla komplikovaná a ztížená
i místními poměry, jak přírodními (hory a hluboké lesy), tak kritickým postojem značné části
místních obyvatel vůči prosovětskému geopolitickému směřování (což se odrazilo i na výsledku
nejbližších voleb). V roce 1946 se ani více než rok po válce na celkové situaci mnoho nezměni
lo. K tomu se přidal i fakt, že mnohé incidenty nahlašované v pohraničí v roce 1946 byly obdo
bně jako v roce 1945 často automaticky připisovány banderovcům.5 Například u skupiny Júliu
se Derfiňáka, která přepadávala osady a dopouštěla se nejrůznější majetkové a násilné trestné
činnosti již delší dobu. V tomto případě i sám vyšetřovatel opakovaně konstatoval ve vyšetřova
cích spisech z roku 1947, že se za banderovce pouze vydávali.6

UPA skutečně několikrát v tomto období překročila hranice s Polskem, jejich záměrem v tom
to období však bylo především šířit své myšlenky, rozhodně ne si znepřátelit místní obyvatelstvo7,
a to už jen z důvodu, že chtěli svojí protikomunistickou rétorikou nějakým způsobem ovlivnit
výsledek prvních řádných poválečných parlamentních voleb v květnu 1946. Významné bylo rov
něž negativní působení bandy vedené Józefem Kuraśem8, známým pod přezdívkou Ogień na pol
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především mladší a radikálnější generace nacionalistů. Stepan Bandera byl během svého života za své postoje, nacio
nalistické aktivity a násilný odpor i za využití teroristických metod vězněn několika režimy a jeho život jen dokládá
tragický osud Ukrajiny ve 20. století. Bandera byl odsouzen za organizování atentátu na polského ministra vnitra Bro
nisława Pierackého spáchaného v roce 1934 ve Varšavě. Pieracki byl paradoxně stoupencem mírnějšího kurzu vůči
Ukrajincům, což dokládá rozporuplnost v činech radikálních ukrajinských nacionalistů. 30. června 1941 vyhlásili
Ukrajinci ve Lvově samostatný ukrajinský stát, jehož existence byla po pouhých třech dnech ukončena zásahem ges
tapa. Řada představitelů OUN skončila po tomto rozhodnutí na popravišti či v koncentračních táborech, a to včetně
dvou Banderových bratrů, sám Bandera byl internován ve snesitelnějších podmínkách v koncentračním táboře Sach
senhausen, kde byl přesvědčován ke spolupráci s Němci, což odmítal. Po skončení druhé světové války přesídlil do
exilu do Mnichova v Bavorsku, aby se věnoval své dosavadní činnosti i nadále. Postupně jeho vliv na poválečné dění
neustále upadal a dal by se označit již spíše za „politickou mrtvolu“. Pro Sovětský svaz však zůstal jako symbol ukra
jinského odporu natolik nebezpečný, že bylo rozhodnuto o jeho likvidaci. Provedl ji v roce 1959 agent KGB Bohdan
Stašinskij za použití kyanidu, který vstříkl Banderovi do tváře. Ukrajina získala svoji samostatnost až v roce 1991 po
rozpadu Sovětského svazu. Pro mnohé současné nacionalisty na Ukrajině je odkaz Stepana Bandery stále živý a pro
jevuje se to i na polarizaci společnosti v názoru na jeho osobu.

4 ŘEPA, T.: Banderovci. Politické souvislosti, následky zneužití tématu komunistickou propagandou, návaznost na hyb
ridní konflikt v současnosti. Praha 2019, s. 91.

5 Citace z vyšetřovacího spisu: „Civilní obyvatelstvo podávalo ochotně informace o výskytu a pohybu UPA, často však
jejich zprávy byly přehnané a mylné, neboť se v několika případech dodatečným šetřením zjistilo, že nešlo o bande
rovce, nýbrž o zběhy z pracovního nasazení – Rumuny, Bulhary, zajatce Němce apod.“ Archiv bezpečnostních složek
(dále pouze ABS), f. 307, inv. j. 307603, s. 162–163, Hlášení o potírání UPA ze dne 15. října 1947.

6 ABS, f. 307, inv. j. 3071086, s. 6, Tajná zpráva pro účely SNB o předstíraném přepadení ze dne 10. září 1947.
7 Dále k tématu jednání a pohnutek chování banderovců v Československu v tomto období viz ŘEPA, T.: Banderovci

v Československu 1945–1947. Vybrané politické a vojenské aspekty. Securitas Imperii 34, 2019, No. 1, s. 122–123.
8 Více k přehledu činnosti (v tomto případě během válečného období, kdy se vyznamenal v protinacistickém odboji, ale

počínal si tvrdě i vůči civilnímu obyvatelstvu) Józefa Kuraśe KORKUĆ, M.: Józef Kuraś „Ogień”. Podhalańska woj
na 1939–1945. Krakov 2011.



skoslovenském pomezí v oblasti Oravy. Mnohdy však ale také šlo o skutečně různorodé skupiny
lidí loupících po celém kraji, což bylo také to jediné, co je navzájem spojovalo. Situace tedy roz
hodně nebyla přehledná a civilní obyvatelstvo se leckdy a právem necítilo bezpečně.9

Když se vrátíme k situaci v rezortu obrany, který měl na starosti střežení hranic a zabránění
pronikání ozbrojenců ať už jakéhokoliv původu do Československa, tak se ministr národní obra
ny při jednání v branném výboru Ústavodárného národního shromáždění na podzim 1946 nechal
slyšet, že při dostatku surovin je československá armáda plně soběstačná, že průmysl pováleč
ného Československa je schopen vyrábět veškerou výstroj i výzbroj pro potřeby armády.10

Významným faktorem, který stále výrazněji ovlivňoval budování čs. armády v prvních pová
lečných letech, byl vývoj v osvobozené republice. Vzhledem k tomu, že hlavní válečné operace
se území Československa vyhnuly, uchovalo si svou průmyslovou vyspělost a bez větších škod
zůstala i jeho hlavní průmyslová centra. Bezohledná exploatace československé ekonomiky
nacistickým Německem a osvobozovací boje však přesto způsobily ekonomice velké ztráty
odhadované na téměř 350 miliard Kčs. Vzdor tomu mělo československé hospodářství lepší
výchozí pozice než většina evropských zemí zatažených do války. S pokračujícím rozpadem
protihitlerovské koalice a prvními projevy studené války se stávala čím dál víc nerealistickou
nejen Benešova představa Československa jako „mostu mezi Východem a Západem“, ale také
možnost hlavních politických sil v Československu shodnout se na základních doktrinálních
východiscích. Práce na tvorbě doktríny sice pokračovaly, ale chybělo jim jasné politické zadání,
bez kterého nebylo možné dospět k cíli. Absence vlastní vojenské doktríny se po celé období let
1945–1948 negativně promítala do vojenské výstavby i budování armády.11

S ohledem na měnící se mezinárodní situaci a bezpečnostní situaci ve slovenském pohraničí
se dá ilustrovat i postupné zapojení dalších aktérů ze zahraničí, už od roku 1945 tak nešlo zda
leka jen o čistě vnitrostátní záležitost narušování pořádku či podobných deliktů, na které by měla
bez problémů stačit síla armády a bezpečnostních sborů. Vojenská reakce počítající s nasazením
armádních jednotek a následná další opatření v prostoru severovýchodního Slovenska se reali
zovala od počátku září 1945, kdy na rozkaz ministra národní obrany Ludvíka Svobody odeslalo
velitelství čtvrté vojenské oblasti na východní Slovensko tři prapory pěchoty a průzkumnou četu,
které byly posíleny o dvě roty samopalníků z Moravy. Oficiálně šlo o nasazení proti UPA ope
rující ve zdejším prostoru. Jak již však bylo uvedeno, neklidná situace byla vyvolána mnohem
širším výčtem nejrůznějších skupin či obyčejných kriminálních elementů, zdaleka nešlo jen
o UPA, i když se dá hovořit o tom, že to byla nejpočetnější, nejkompaktnější a nejorganizova
nější vojenská síla v oblasti slovenskopolskozakarpatských hranic, která neuznávala poválečné
uspořádání a ve svém odporu si také počínala nejodhodlaněji. V kooperaci s Národní bezpečností
a v součinnosti s jednotkami Rudé armády ze Zakarpatské Ukrajiny provedly vojenské síly v září
1945 průzkum Slanského pohoří a do 21. září 1945 vyčistily Čergovské pohoří.12

Vojenská reakce dále akcelerovala, přičemž bezpečnostní opatření se týkala i mezinárodní
spolupráce a nestandardního nasazení sovětských jednotek na československém území. Na území,
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9 V roce 1946 se chování UPA a OUN ve vztahu k Československu nijak výrazně nezměnilo. Bojová situace v jihový
chodním Polsku umožňovala banderovcům pokračovat v občasných propagandistických aktivitách i v Československu.
V Polsku panovala stále ještě nepřehledná situace blížící se k občanské válce mezi nekomunistickými podzemními
organizacemi (WIN: Wolność i Niepodleglość – Svoboda a nezávislost, NSZ: Narodowe Siły Zbrojne – Národní ozbro
jené síly). Více k tématu pohybu UPA v Československu v roce 1946 viz ŘEPA, T.: Banderovci. Politické souvislosti,
následky zneužití tématu komunistickou propagandou, návaznost na hybridní konflikt v současnosti, s. 100–108.

10 Vojenský historický archiv (dále pouze VHA), f. Ministerstvo národní obrany 1946, k. 10, č. j. 2137, Exposé mini stra
národní obrany v branném výboru Ústavodárného národního shromáždění 20. listopadu 1946, s. 5–6.  

11 BÍLEK, J. – LÁNÍK, J. – ŠACH, J.: c. d., s. 11–12.
12 FIALA, J.: Zpráva o akci B. Praha 1994, s. 61.



ze kterého se po frontových operacích Rudá armáda stáhla již v listopadu 1945.  Bez ohledu na
to, že se UPA v tomto období omezovala pouze na rychlé přesuny kousek od hranic Českoslo
venska a poté následoval rychlý návrat zpět na polské území. Sovětům na vojenské přítomnosti
evidentně záleželo. Byla dohodnuta i spolupráce13 se sovětskými pohraničními složkami, na
jejímž základě14 byl 4. září přesunut do Kapušan motorizovaný pluk Rudé armády, který se měl
zapojit do akcí proti UPA. Bedřich Reicin jakožto náčelník Hlavní správy obranného zpravodaj
ství15 hlásil prezidentu republiky i informaci o tom, že do prostoru v okolí Prešova byly vyslány
k likvidaci banderovců jednotky Rudé armády v síle pluku a to včetně několika tanků.16

Tvrzení polského historika Grzegorze Motyky, jenž se problematice UPA a OUN v kontextu
střední a východní Evropy dlouhodobě věnuje, je s ohledem na geopolitické směřování celého
regionu střední a východní Evropy závažné. Motyka uvádí, že zprávy o průniku jednotek UPA
na Slovensko měly vzbudit znepokojení dokonce přímo u Lavrentije Beriji.17

Sovětský svaz sice zvítězil v druhé světové válce, ale jinak nebyla jeho situace záviděníhod
ná, panovala trvalá obava z vzestupu nacionalismu porobených národů na obrovské ploše SSSR.
Z tohoto scénáře měla obavy i sovětská totalitní mašinérie i přesto, že pro ni lidský život nezna
menal prakticky nic. Stalinova drastická národnostní politika vzbuzovala odpor dlouhodobě,
docházelo k deportacím celých etnik v jen těžko představitelných podmínkách. Ve středový
chodní Evropě dokonce od jistého momentu hrozilo, že pokud by se sblížil proud ukrajinských
a polských nacionalistů (a přes veškeré vzájemné neshody a krvavé střety k tomu někdy při
jednorázových akcích i docházelo – pozdější polský komunistický prezident a generál Wojciech
Jaruzelski18 byl jako mladý voják při své službě dokonce společné kooperace ukrajinských a pol
ských19 nacionalistů i očitým svědkem), tak ani zaběhlé propracované metody sovětských repre
sivních složek by nemusely být schopny tak masivní odpor potlačit. I proto byl pro Moskvu jaký
koliv projev nacionalismu vnímán jako smrtelné nebezpečí.20

Historik Šmigeľ v roce 2007 doložil, že do oblasti působení UPA byla dopravena i speciální
skupina funkcionářů NKVD.21 Šmigeľ konkrétně uvádí tato zjištění: „Na Slovensko byl ze SSSR
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13 ŠTAIGL, J.: Spolupráca vojenských jednotiek ČSR, Poľska a ZSSR v akciách proti UPA na východnom Slovensku
v rokoch 1945–1947. Vojenská história 15, 2011, No. 2, s. 77–78.

14 ŠMIGEĽ, M.: Banderovci na Slovensku (1945–1946): K problematike činnosti a propagačných antikomunistických
aktivít oddielov Ukrajinskej povstaleckej armády. In: Šmigeľ, M. (ed.): Radikálný socializmus a komunizmus na Slo
vensku (1918–1989). Spoločnosť mezi demokraciou a totalitou. Banská Bystrica a Bratislava 2007, s. 143.

15 Obranné zpravodajství (OBZ) byla tajná služba, která působila v armádě v letech 1945–1950 a byla předchůdkyní
vojenské kontrarozvědky. Vznikla u 1. československého armádního sboru v Sovětském svazu jako samostatná slož
ka na základě rozkazu velitele sboru generála Ludvíka Svobody ze dne 7. ledna 1945. Přednostou oddělení obranné
ho zpravodajství armádního sboru se stal nadporučík v záloze Bedřich Reicin, jeho zástupcem poručík JUDr. Karel
Vaš. Konstituování OBZ se stalo důležitou součástí snahy sovětského vedení vytvořit si v osvobozeném Českoslo
vensku podmínky pro uplatňování vlivu v armádě i v ostatních oblastech života společnosti. SCHELLE, K. – TAU
CHEN J. (eds.): Encyklopedie českých právních dějin. Svazek XVI. Plzeň 2015, s. 643–644.  

16 VHA, f. VKPR, k. 1, č. j. 6614/Ia – tajné zprávy 1945, Banderovské tlupy na Slovensku – přehled za měsíc září 1945.
Zpráva VKPR z 8. října 1945, s. 3.

17 MOTYKA, G.: Ukrajińska partyzantka 1942–1960. Dzialalność Organizaciji Ukrajińskich Nacjonalistów i Ukraji
ńskiej Powstańczej Armii. Varšava 2006, s. 592.

18 Dále k tématu viz KOWAL, P. – CIEŚLIK, M.: Jaruzelski: życie paradoksalne. Krakov 2015.
19 KOSMAN, M: Dějiny Polska. Praha 2011, s. 340. 
20 ŘEPA, T.: Banderovci. Politické souvislosti, následky zneužití tématu komunistickou propagandou, návaznost na hyb

ridní konflikt v současnosti, s. 96.
21 ŠMIGEĽ, M.: V boji s banderovci na Slovensku (1945–1947). Aktivity československých bezpečnostních složek proti

UPA – spolupráce s Polskem a SSSR. In: Volná, K. (ed.): Aktivity NKVD/KGB a jejich spolupráce s tajnými služba
mi střední a východní Evropy 1945–1989. Praha 2009, s. 217–226.



vyslán jeden motorizovaný pluk ze 4. obrněné armády a zároveň speciální oddíl22 z 9. gardové
armády. Nervózní reakce Sovětů pramenila z neznalosti záměrů a sil UPA. Dokonce nevylučova
li, že může jít o pokus probít se do Zakarpatska. Do oblasti působení útočících banderovců byla
dopravena i speciální skupina funkcionářů sovětského NKVD. Je velmi zajímavé, že o činnosti
sovětského vojenského oddílu a agentů NKVD (v procesu zneškodňování banderovských skupin)
československé dobové dokumenty až záhadně mlčí.“23

Pro další bezpečnostní opatření a potírání ze strany státních orgánů je stěžejní výnos č. Z/I
38105/459 s příkazy a instrukcemi ze dne 29. listopadu 1945, vydaný ministerstvem vnitra,
v předmětu výnosu byl uveden doslovně (tedy i se zkomolením v označení UPA) následující
název: „Vlasovci, Sičovci a Banderiovci – potírání band.“24

Ve znění výnosu jsou obsaženy i tyto leckdy velmi zavádějící a nepřesné informace: „Z roz
bité a rozprchlé Vlasovovy armády zbylo na území Československé republiky několik tisíc osob,
které se pohybují nezřídka v uniformách příslušníků Rudé armády, a opatřeni falešnými dokla
dy, pořízenými Němci pro jejich záškodnickou činnost v týlu Rudé armády, páchají loupeže, nási
lí, teror, ba i vraždy. Týmž způsobem si vedou ukrajinští nacionálně fašističtí Sičovci a Bande
riovci, kteří terorizují části východního Slovenska. K jejich likvidaci po odchodu osvobozenecké
Rudé armády musí býti přikročeno s největší rychlostí a rozhodností. V případě, že tlupy, nebo
jednotlivci použijí zbraně, skolte útočníky na místě. Postupujte proti tlupám sebevědomě, rázně
a bezohledně. Kdo nepoužije při pronásledování tlup v sebeobraně zbraně, ale bude se chovat
pasivně, vyhýbat se zásahu a neposkytne osobám postiženým lupiči dožadované pomoci v době,
co nejkratší, bude suspendován, postaven před vojenský soud jako soud válečný a bude potres
tán podle vojenského trestního zákona.“25

Signifikantní je i dovětek na závěr výnosu: „Všechny osoby, které poskytnou úkryt nehláše
ným sovětským občanům, kteří podléhají povinnosti návratu do SSSR a tímto jejich evidenci zne
možňují, budou přísně potrestány.“26

Polsko se nacházelo v roce 1946 na jakémsi rozcestí, přesto už bylo víceméně dáno, kterým
směrem se po válce vydá. Ne všichni se s prosovětským směřováním byli ochotni smířit. Když
se vrátíme k postavě, o které už byla v úvodu řeč, tak Józef Kuraś alias Ogień v květnu 1945
vytvořil partyzánský oddíl Błyskawica na polskoslovenském pomezí (Orava) a jeho hlavním
heslem bylo: „Polsko bez komunistů“. Na začátku roku 1946 měl k dispozici už více než 500
dobře vyzbrojených osob a k tomu síť místních informátorů. Tato skupina nebojovala jen proti
komunistům, ale i polským Židům a dokonce v individuálních případech pronásledovala i Slo
váky a několik připravila o život. Zlikvidováni byli až v únoru 1947.27

V letech 1945 až 1947 Józef Kuraś spolu se svojí skupinou mnohokrát přepadl obce severní
Spíše a Horní Oravy. Většina nájezdů byla spojená s fyzickým násilím a výhružkami. 24. ledna
1946 se do obce Trybsz dostavila skupina asi 30 mužů, kteří se představili jako polští důstojníci
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24 ABS, f. 307, inv. j. 3071021, Různé pokyny a směrnice ve věci opatření proti banderovcům v letech 1945–1949,
s. 5–6. 

25 Tamtéž.
26 Tamtéž. 
27 ŠTAIGL, J.: Bezpečnostná situácia v pohraničných oblastiach Oravy a Spiša v rokoch 1945–1947. Vojenská história
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Armie Krajowy (AK), za kterou se Kuraś a jeho muži často vydávali a která přitom byla zruše
na už v lednu 1945. V ten den napadli Pavla Bizuba v jeho mlýně, na místě ho před očima rodi
ny zastřelili a ukradli mu věci, které měl při sobě. Jeden z nejtragičtějších přepadů se odehrál
15. dubna 1946, kdy oddíl Błyskawica přepadl obec Nowa Białka, vyraboval 6 domů a odvlekl
sebou 4 Slováky (Jána Ščureka, Jána Kraka, Jozefa Chalupku a Jána Lapšanského), kteří byli
následně zavražděni.28

Mnoho dalších násilností bylo spojeno s okrádáním vesničanů, 28. května 1946 vešlo do obce
Kacvín asi 100 mužů v polských uniformách a okradli obyvatele dvou domů, o 3 dny později se
to opakovalo ve vesnici Fridman, kde se stalo cílem loupeže hned 6 domů s jejich obyvatelstvem.
Kuraś navíc působil negativně na místní i dál tím, že svým obětem často předkládal výhružné lis
ty. V takových dokumentech požadoval vysoké obnosy peněz a docházelo díky tomu i k dalším
paradoxním situacím. V případech, kdy oběť zaplatila, byla stíhána polskými bezpečnostními
orgány za podporu „protikomunistického odboje“, v případech, kdy nezaplatila, hrozila jim smrt
a vyrabování domu Kuraśovou bandou.29

Kuraśův oddíl se však postupně dostával do izolace a zaměřili se na něj vládní síly polského
komunistického zřízení, o čemž i informovali československou stranu.30 Ogień se nakonec při
závěrečné akci rozhodl v beznadějném obklíčení vojáky a policisty sáhnout si na život vlastní
rukou a zemřel po převozu do nemocnice. Dodnes bývá za svůj protinacistický a protikomunis
tický odboj některými polskými politiky uctíván (k jeho památníku v Zakopaném položil květi
ny i bývalý polský prezident Lech Kaczyński), o negativních stránkách jeho činnosti se přitom
moc nemluví. Jeho osud tedy připomíná i některé významné postavy UPA včetně velitele Roma
na Šuchevyče31, který zahynul v obklíčení jednotek NKVD a MGB v roce 1950.

Dění v Polsku se Československa ve svých dozvucích v pohraničí rozhodně dotýkalo. Tlak na
ukrajinské nacionalisty se v roce 1946 postupně zvyšoval, přesto jim nepřehlednost situace a roztří
štěnost nasazení polských vládních sil, pro které bylo prioritní dostat pod kontrolu domácí polské
odbojné živly, umožňovala organizovaně a odhodlaně bojovat. Ve svém odporu si UPA v některých
momentech vedla tak úspěšně, že oddíl polské armády byl v březnu 1946 v oblasti Medzilaborců
nucen ustoupit až za hranici s Československem. Ministerstvo národní obrany následně reagovalo
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28 LEPIŠ, J.: Československopoľský spor o severný Spiš a hornú Oravu do roku 1947 a podpísanie priateľskej a spoje
neckej zmluvy medzi Československom a Poľskom. In: Syrný, M. (ed.): Slovensko a Európa v roku 1947. Banská Bys
trica 2018, s. 202. 

29 Tamtéž, s. 201. 
30 VHA, f. Ministerstvo národní obrany 1946, k. 12, č. j. 10250 taj. Likvidace bandy Ogień na Oravě – přípravy, proto

kol z 3. listopadu 1946, s. 1–2.  
31 Roman Šuchevyč (30. červenec 1907–5. březen 1950) byl historicky prvním velitelem UPA, která vznikla jako vojen

ská odnož OUN během druhé světové války. Pocházel ze západní Ukrajiny a už od mládí byl zapáleným ukrajinským
vlastencem a posléze nacionalistou. Ovlivnilo jej i to, že se znal se zakladatelem OUN Jevhenem Konovalcem. Svůj
život podřídil myšlence boje za nezávislou Ukrajinu. Již od 20. let se osobně zapojoval i do teroristické činnosti.
Vojenskou službu absolvoval v polské armádě. V roce 1934 byl zatčen v souvislosti s atentátem na polského ministra
vnitra Bronisława Pierackého, byl sice propuštěn kvůli nedostatku důkazů, ale poté opětovně zatčen kvůli chování
u soudu. Během štěpení v OUN si vybral Banderovu radikálnější frakci. Účastnil se i neúspěšného povstání Karpat
ské Síče na Podkarpatské Rusi v Československu v předvečer války. Zbytky povstalců nakonec zlikvidovala maďar
ská armáda, která Podkarpatskou Rus okupovala. Šuchevyč byl ve spojení s Němci a jejich rozvědkou, ovšem jen
dokud to vypadalo, že by ukrajinské věci mohli pomoci a umožnili vznik Ukrajiny. Když se to nestalo a tisíce ban
derovců byly popraveny a uvrženy do koncentračních táborů, vypukl boj OUN a její vojenské odnože UPA, vzniklé
v roce 1942, proti všem. Nejzarputileji po opětovném přechodu fronty proti sovětské okupační správě (která se
k Ukrajincům chovala velmi nevybíravě) a sovětským a polským komunistům. Fanatický organizovaný odpor
s postupně slábnoucí intenzitou pokračoval až do roku 1950 a právě smrt Šuchevyče v obklíčení sovětskými bezpeč
nostními jednotkami v roce 1950 je symbolickým zlomem a koncem organizovaného odporu UPA. 



opatřením, že s polským vládním vojskem má být zacházeno jako se spojencem a že proti bande
rovcům má být zakročeno všemi dostupnými prostředky dle dříve vydaných rozkazů.32

K situaci v Polsku je důležité uvést a zdůraznit, že občanská válka probíhala na východních
územích prakticky nepřetržitě a velmi intenzivně. Asi 100 tisíc partyzánů většinou z AK, tedy
bývalé Zemské armády, se zbraní v ruce oponovalo novému režimu – státní moc proti nim zor
ganizovala velikou sílu, uvádí se asi 300 tisíc vojáků Rudé armády a více než 200 tisíc přísluš
níků sovětské tajné policie NKVD a dalších bezpečnostních složek (GRU, Smerš), minimálně
200 tisíc polských vojáků a 120 tisíc příslušníků politické polské policie. Boj nemohl být jiný
než jednostranný. Uvádí se také jen počet padlých příslušníků z komunistických útvarů, což bylo
asi 30 tisíc. U nekomunistů šlo s velkou pravděpodobností o daleko větší číslo. Navíc se zavíra
lo, soudilo a popravovalo, vrcholem pak byly deportace do sovětských táborů.33

Dopad vnitřní polské politické situace na Československo v roce 1946 byl podobný jako
v roce 1945, situace se v Polsku dramaticky změnila až s rokem 1947 v momentě, kdy bylo ukon
čeno potlačování vnitřní polské opozice a bezpečnostní síly se naplno mohly soustředit již i na
eliminaci OUN a UPA. Polská přesídlovací politika však přesto do československých poměrů
zasáhla i v roce 1946. V důsledku stupňujícího se tlaku na přesídlení a vyvrcholení deportací
v Polsku část etnika Lemků koncem roku 1945 a začátkem roku 1946 začala masově opouštět
svoje sídla a zamířila do pohraničních okresů východního Slovenska (zejména okresy Snina,
Medzilaborce a Svidnik).34

Československá armáda operující v tomto prostoru proti jednotkám UPA přinášela množství
zpráv o přechodu hranic polskými utečenci. Prostřednictvím utečenců, ale i za pomocí jiných zdro
jů, armádní zpravodajské orgány získávaly zprávy o skutečné situaci v polském pohraničí, které
ihned odevzdávaly na příslušná místa. Například: „Ve dnech 21. až 23. ledna 1946 vystěhovalo pol
ské vojsko v prostoru Sanok obyvatelstvo ukrajinské národnosti. Vystěhování bylo provedeno násil
ným způsobem, domy Ukrajinců zapečetěny a oni samotní odevzdáni ruské přesídlovací komisi.“35

„Polské jednotky mají zvláštní oddíly – tzv. Kárné expedice. Tito příslušníci chodí v civilním
oděvu a jsou největším postrachem pro ukrajinské obyvatelstvo v Polsku pro své nelidské zachá
zení s nimi. 28. ledna 1946 Dimitrij Kučeriak, Ukrajinec, ilegálně překročil naše státní hranice.
Zpět se vrátit nechce, protože Poláci vystříleli jeho rodinu a zapálili celou jeho rodnou vesnici
Karlekiv. V domech shořelo údajně 60 lidí a 250 dalších bylo zastřeleno. Zbytek obyvatelstva pol
ští vojáci odvlekli sebou.“36 Obdobné informace přicházely začátkem roku 1946 téměř denně.37

Československá vláda se na návrh ministra zahraničních věcí 23. dubna 1946 usnesla, že sou
hlasí s tím, aby pro vyšetřování a urovnávání drobných incidentů na československosovětských
hranicích byla zřízena prozatímní smíšená československosovětská komise složená ze zmoc
něnců jmenovaných na obou stranách z pohraničních stráží.38
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32 SNA, f. Předsednictvo Slovenské národní rady (SNR), č. j. 926/Taj. 1. odd. 1946, sk. 269, Banderovci na východním
Slovensku – opatření z 30. března 1946; ŘEPA, T.: Banderovci v Československu 1945–1947. Vybrané politické
a vojenské aspekty, s. 127.

33 VEBER, V.: Konec druhé světové války a sovětizace střední Evropy. Paměť a dějiny 9, 2015, No. 2, s. 9.
34 ŠMIGEĽ, M. – KRUŠKO, Š.: Opcia a presídlenie Rusinov do ZSSR (1945–1947). Bratislava 2011, s. 72.
35 Vojenský historický archiv Bratislava (dále jen VHA Bratislava), f. Operace „Banderovci“ 1945–1948, k. 78, č. j. 371,

Situační zprávy od 8. do 13. února 1946 pro velitelství v Humenném; ŠMIGEĽ, M. – KRUŠKO, Š.: c. d., s. 72.;
ŘEPA, T.: Banderovci v Československu 1945–1947. Vybrané politické a vojenské aspekty, s. 127.

36 VHA Bratislava, f. Operace „Banderovci“ 1945–1948, k. 51, č. j. 177, Situační hlášení skupiny ZPU odd. OBZ od 25.
do 28. ledna 1946; ŠMIGEĽ, M. – KRUŠKO, Š.: c. d., s. 72.

37 ŘEPA, T.: Banderovci v Československu 1945–1947. Vybrané politické a vojenské aspekty, s. 128.
38 VHA, f. Ministerstvo národní obrany 1946, k. 2, č. j. 839/dův./46, Usnesení 52. schůze druhé vlády ze dne 23. dubna

1946, s. 2.  



V Českém Těšíně proběhlo 5. května 1946 jednání o vzájemné československopolské sou
činnosti při likvidaci ilegálních ozbrojených tlup v pohraničí. Československo zastupoval plk.
Jan Heřman39, polskou stranu plk. Gregorz Korczyński40. Polské vyjádření hovoří o 11 velkých
ozbrojených tlupách od Dukly na východ a 3 na západ, ale i o přítomností dalších menších ozbro
jených organizací: „Není vyloučeno, že při vedení partyzánského způsobu boje, budou se odbo
jové tlupy stěhovat zalesněným terénem do míst menšího odporu a tak lze očekávati, že se budou
uchylovat i na území ČSR. Současně s akcí proti odbojníkům provádí se vysídlování ukrajinské
ho obyvatelstva z polského území na území SSSR. Tím budou odbojníci zbaveni místní podpory
a zásobování, budou izolováni na menších prostorech a budou nuceni si vyhledat jiné základny
i mimo polské území. Od 10. května 1946 bude zesílena polská akce v prostoru Nový Targ,
k čemuž si vyžádá Polsko naši spolupráci.“41

O polských cílech se uvádí: „Úmyslem polského vedení je, aby současnou likvidací všech
míst, kde bandy byly zjištěny, bylo dosaženo jejich zničení v nejbližší době. Polští zástupci pro
hlásili, že tyto operace budou provádět ve formě obkličování, to jest vytvoření kotlů, v nichž zni
čení band bude provedeno. Není úmyslem polského vedení zatlačovat bandy na naše území, ačko
liv během bojů nevylučují možnost, že bandy vkročí na území ČSR. Akce je dle plk. Korczyńského
synchronizována s Rudou armádou.“42

Zajímavým dokladem tehdejšího dynamicky se měnícího geopolitického klimatu, kdy bylo
Československo na rozhraní mezi západním a východním směřováním, je dochovaný protokol
o prověřování poněkud absurdní informace, že mělo dojít ke shození 100 kg salámu a dalších
potravin angloamerického původu v okrese Bardejov – to vše pro banderovce jako západní
pomoc při jejich pohybech v Československu. Vzápětí bylo zjištěno a konstatováno, že se tato
informace nezakládá na pravdě. Studená válka doslova klepala na dveře, protokol přitom pochá
zí už z května 1946.43

Svědectvím o tehdejší situaci je i leták, který ukrajinští povstalci šířili při svých pohybech
před volbami v květnu 1946 s následujícím zněním ve slovenštině: „Utlačené národy spojte sa
do boja Sloboda národom! Proti boľševickým imperialistom! Sloboda jednotlivcovi! Upozorňu
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39 Jan Heřman (6. prosinec 1889–23. leden 1972) byl plukovníkem generálního štábu československé armády, na Pod
karpatské Rusi působil v březnu 1939 jako hlavní styčný důstojník pro styk s maďarskou armádou. Během první svě
tové války působil jako důstojník střeleckého pluku, již 29. října 1918 se dobrovolně přihlásil do řad vznikající čs.
armády, válečnou školu absolvoval s velmi dobrým prospěchem, byl výborně jazykově vybavený a působil i jako
vojenský atašé v Budapešti. Sehrál důležitou roli vyjednávače při bojích s Maďary v březnu 1939. Během války byl
nacisty internován kvůli své židovské manželce v pracovním táboře. Po válce opět nastoupil k armádě a podílel se
mimo jiné i na řízení operací proti banderovcům na Slovensku v roce 1947 jako velitel skupiny Ocel již v hodnosti
brigádního generála. Bezprostředně po únoru 1948 byl dán do výslužby.

40 Gregorz Korczyński (17. červen 1915 – 22. říjen 1971) byl polský generál a náměstek ministra národní obrany, účast 
ník španělské občanské války a partyzánských aktivit v Polsku a ve Francii během druhé světové války. Zapojil se
rovněž do příprav na odsun ukrajinského etnika z jihovýchodního Polska v rámci akce Visla. Byl rozhodně spřízně
ný s komunistickou stranou a jejími významnými činiteli. V roce 1950 byl však zatčen a odsouzen na doživotí za údaj
né vraždění zejména Židů a jiných Poláků. Trest však byl nakonec po stížnosti zrušen a celé vyšetřování označeno za
předpojaté. V 60. letech se tak Korczyński vrátil do vysokých velitelských funkcí a stal se dokonce náměstkem minis
tra obrany. V prosinci 1970 velel jednotkám, které potlačovaly nepokoje dělníků na baltském pobřeží, proto byl radě
ji následně přesunut jako velvyslanec do Alžírska, kde zemřel. 

41 VHA, f. VKPR, k. 4, č. j. 101, Zpráva pro pana prezidenta republiky. Českopolské jednání v Těšíně z 6. května 1946,
s. 1; ŘEPA, T.: Banderovci v Československu 1945–1947. Vybrané politické a vojenské aspekty, s. 128.

42 VHA, f. VKPR, k. 4, č. j. 101, Zpráva pro pana prezidenta republiky. Českopolské jednání v Těšíně z 6. května 1946,
s. 2; ŘEPA, T.: Banderovci v Československu 1945–1947. Vybrané politické a vojenské aspekty, s. 128.

43 ABS, f. 307, sign. 307971, Zásobování banderovců – prověření zprávy z 2. 5. 1946, s. 10; ŘEPA, T.: Banderovci
v Československu 1945–1947. Vybrané politické a vojenské aspekty, s. 121. 



jeme Vás, že my, ukrajinskí povstalci, prišli sme k Vám aby rieknuť Vám slovo pravdy pre hro
bárov národov a jednotlivcov – boľševických imperialistov. K Vám prišli sme, ako hostia a nie
ako vrahovia. My bojujeme proti tomu vrahovi, ktorý aj nad Vašou Vlasťou zatisňuje okupants
ké zotročenie. Preto nevystupujte proti nám a presvedčite k tomu všetkých Vašich priateľov.
Neuposlúchnite nákazov stalinských komisárov, ktorí chcú Vás násiliť proti ukrajinským povstal
com. Sabotujte nákazy boľševických komisárov a ich agentov. Tým sa pričiníte do suverenity
Vašej Vlasti. Pomáhajte čím môžete ukrajinským povstalcom – ktorí bojujú proti okupácií boľše
vickej. Smrť boľševickým tyranom! UKRAJINSKÍ POVSTALCI“44

Komunisté na Slovensku ve volbách neuspěli. Na Slovensku dominantně vyhrála45 volby
Demokratická strana (celkově 61,43 %) a slovenští komunisté skončili s velkým odstupem
(30,48 %) až druzí. Následky na sebe nenechaly dlouho čekat. Komunistická propaganda poté
převzala tezi, že banderovci otevřeně pro Demokratickou stranu agitovali, což je prokazatelná
lež.46 Pro komunisty se po volbách stali banderovci ještě větší hrozbou a zdůrazňovaným nebez
pečím – výtečným propagandistickým tahákem. Problematika ukrajinského nacionalismu a jeho
projevů v poválečném Československu se velmi hodila také k diskreditaci ostatních politických
stran Národní fronty.47 Předzvěst studené války a bipolárního rozdělení světa se dá vysledovat
v tomto období i v diskreditačních kampaních vůči politickým rivalům komunistů. 

Přínosným je i další leták, kterým se UPA obracela především na československé vojáky:
„Česi a Slováci! Keď budete stáť na svojich hraniciach v Karpatoch, z ich hrebeňov uvidíte, ako
každú noc horia domy, ba celé dediny na priestore 800 km od karpatských hrebeňov po nižný tok
rieky Bug. Podívajte sa, ako tam poľskoboľševické vojsko vyháňajú na sneh a mráz ľudí a mor
dujú ich, ako tam starci, ženy a detí utekajú po lesoch v treskúcej zime, aby si zachránili holé
životy, je to horšie ako za tatárskej pohromy. Také brutálne násilie, ako masové vraždy pokojné
ho obyvateľstva, uväzňovania, odstreľovania, vyvážanie na Sibír a na ostrovy severného ľado
vého oceánu, vyhnanstvo do koncentračných táborov, drancovanie a teror deje sa dnes v celej
Ukrajine! Nech to bude výstrahou všetkým národom, ktorí ešte nepoznajú boľševickú praktiku
zblízka. Pamätajte, že taký istý strašný osud čaká v budúcnosti i Vaše národy len čo sa boľševic
ké jarmo nad Vami upevní. Moskovskí boľševickí imperialisti taký osud pripravujú celej Európe.
Preto dnes prvou povinnosťou všetkých slobodymilovných skutočne demokratických národov je:
postaviť sa spoločne do obrany a boja proti nebezpečiu nového červeného – fašistického totál
neho tyranstva, aké nesie celému svetu moskovský imperializmus.“48

Na závěr si můžeme vypůjčit slova Winstona Churchilla z jeho slavného projevu 5. března
1946 v americkém Fultonu, v němž byl poprvé použit termín „železná opona“. Churchill obvinil
SSSR ze zavádění totalitních systémů v zemích pod svým vlivem a z vměšování do vnitřních
záležitostí dalších evropských zemí: „Od Štětína na Baltu po Terst na Jadranu se napříč evrop
ským kontinentem spustila železná opona. Za touto linií leží všechna hlavní města starobylých
států střední a východní Evropy, Varšava, Berlín, Praha, Vídeň, Budapešť, Bělehrad, Bukurešť,
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44 SNA, f. Povereníctvo vnútra – sekr., k. 74, inv. č. 99. 
45 Detailně k průběhu volební kampaně v roce 1946 a jejím výsledkům viz SYRNÝ, M.: Slovenskí demokrati ’44–48:

kapitoly z dejín Demokratickej strany na Slovensku v rokoch 1944–1948. Banská Bystrica 2010, s. 218–259.
46 Tyto lživé informace o údajném provázání banderovců a Demokratické strany prezentovaly i některé publikace

dokonce až hluboko v 60. letech, kdy se celospolečenské klima znatelně měnilo a veřejnost se mnohdy oprávněně pta
la, jak se některé události doopravdy udály bez ohledu na oficiální povolený režimní výklad. KAUCKÝ, F. – VAN
DŮREK, L.: Ve znamení trojzubce. Praha 1965, s. 39.

47 ŘEPA, T.: Banderovci. Politické souvislosti, následky zneužití tématu komunistickou propagandou, návaznost na hyb
ridní konflikt v současnosti, s. 102.

48 SNA, f. Povereníctvo vnútra – sekr., k. 74, inv. č. 99.



Sofie, všechna tato slavná města a obyvatelstvo kolem nich leží uvnitř toho, co musím nazvat
sovětskou sférou vlivu, a jsou předmětem prohlubující se kontroly Moskvy.“49

Závěrem

V této studii jsem se čtenáře pokusil seznámit s existencí několika signifikantních českoslo
venskopolských a sovětských jednání a dohod těsně po skončení druhé světově války. Některé
byly pochopitelné a nebylo důvod se jimi zabývat (například řada dohod o navázání spolupráce
v určité oblasti či například navázání leteckého spojení mezi konkrétními městy), naopak jiné
z nich byly svým vyzněním a nestandardním obsahem rozhodně problematické a dobře doklá
dají, že Moskva a Moskvou dosazení polští komunisté měli eminentní zájem na navázání spolu
práce v bezpečnostní oblasti s Československem. To už sebou ovšem neslo i uplatňování poli
tického vlivu a v případě Sovětů to znamenalo i další sovětskou vojenskou přítomnost v regionu.
To vše za situace, kdy by si československá armáda měla s jakoukoliv hrozbou zvenčí poradit
sama a ministr obrany také několikrát při svých vystoupeních zdůraznil, že armáda je soběstač
ná. 

Vnitropolitická situace byla sama o sobě dosti složitá, českoslovenští komunisté se snažili
využít každou záminku k útoku na své politické konkurenty v rámci stran Národní fronty, postup
ně ovládli silové rezorty, přičemž klíčové byly výsledky prvních poválečných parlamentních
voleb v květnu 1946. V tomto období před nástupem komunistů k moci byly vazby na komunis
tické představitele z okolních zemí dalším ze symptomů postupného konce demokratického zří
zení v Československu, které vygradovalo převratem v únoru 1948. Ve studii je obsažena i jaká
si sonda do dění v příhraničí, zejména slovenskopolském, kde ani dlouho po přechodu fronty
nebylo bezpečno. Netýkalo se to však jen asi nejznámějších formací UPA a OUN známých pod
názvem banderovci, ale mnoha dalších různorodých a na odlišném stupni organizovaných sku
pin. Oddíl Błyskawica Józefa Kuraśe byl tím neznámějším zase na straně polských protikomu
nistických kruhů. A někde mezi nimi oscilovalo i velké množství domácích i zahraničních ele
mentů, kterým nešlo vůbec o politiku, ale páchaly obyčejné kriminální delikty, zejména
majetkové povahy v oblastech, které teprve čekaly na nastolení skutečného mírového pořádku.
I s ohledem na tuto skutečnost je jasné, že civilní obyvatelstvo touto situací trpělo. Při řešení
tohoto stavu však byla více akcentována politika a vliv SSSR než postupná konsolidace poměrů
skutečně účinnými opatřeními a posílením vlastních bezpečnostních složek v ohrožené oblasti,
což se naplno projevilo hned v následujícím, zejména na Slovensku vojensky i politicky turbu
lentním, roce 1947. 
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ETIKA V PRAXI SOUDOBÝCH DĚJIN NA PŘÍKLADU ALŽBĚTY

DOLEŽALOVÉ, ÚDAJNÉ UDAVAČKY Z LIDIC1

JAN ZERBST 

The article analyses attitudes of two historians towards supposed denunciation of Alžběta
Doležalová from Lidice. These attitudes are based on the ontological paradigm and the
mentalistic paradigm. The author of this case study endeavours to achieve schema of weaknesses
of both paradigms in the ethical experience of contemporary history.

Key words: ethic; denunciation; historian; paradigm; contemporary history.

Historickou obcí, lze směle tvrdit i celou společností, rezonovala reportáž pořadu Reportéři
ČT z 10. června 2019 V předvečer tragédie, v níž vystoupil historik Vojtěch Kyncl, který pre
zentoval část svého výzkumu z monografie Lidice – Zrození symbolu. Reportáž mapovala tra
gický osud ženy židovského původu Štěpánky Mikešové, rozené Löwingerové. Podle historika
Kyncla měla být udána Štěpánka Mikešová Alžbětou Doležalovou týden před vyhlazením Lidic.
Udání se odehrálo konkrétně 2. června 1942. Samotný pohnutý osud Štěpánky Mikešové zůstal
až do dopsání knihy historika Kyncla téměř zapomenut,2 takže i díky jeho úsilí se na světlo svě
ta dostal tragický konec Štěpánky Mikešové. Věcně mu ve studii Nepravdivé obvinění z uda
vačství lidické ženy Alžběty Doležalové oponoval Vojtěch Šustek. Samotný název Šustkovy stu
die je vypovídající, jelikož jeho stěžejní myšlenka vedla k tomu, že udání neprovedla Alžběta
Doležalová, nýbrž za vše mohli četníci v Buštěhradě. Hlavní postavou v Šustkově podání se stal
Evžen Ressl. Celá tato událost z 2. června 1942 vyvolala nebývalou hysterii mezi politiky, anga
žovanými osobnostmi v této kauze, novináři, ale téměř mezi každým občanem naší země.
Ministr kultury Lubomír Zaorálek kvůli medializaci celé kauzy doporučil rezignaci ředitelce
Památníku Lidice Martině Lehmannové, což přijala. Následně podalo výpověď několik pracov
níků památníků, protože se báli, že budou manipulovány interpretace dějin.3 Pod nánosem emo
cí a hysterie zapadly odborné otázky, jakým způsobem můžeme prezentovat osobní a nepříjem
né informace blízkým osobám obviněných v historické studii, jelikož dcera Alžběty Doležalové
ještě žije, a zdali tyto informace mají opravdu odpovídající validitu.

Holým faktem je, že Alžběta Doležalová v knize Lidice – Zrození symbolu skončila na pra
nýři povrchního odsouzení historika Kyncla. Ten zakomponoval ve své knize medailonek této
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1 Na tomto místě bych chtěl poděkovat Davidu Nehybovi za přínosné poznatky při sepisování tohoto článku.
2 Další informace přinesl výzkum Vojtěcha Šustka. O tomto se nicméně zmiňuji v dalších částech textu. ŠUSTEK, V.:

Nepravdivé obvinění z udavačství lidické ženy. Slánský obzor: ročenka společnosti Patria, Vlastivědného muzea ve
Slaném a Státního okresního archivu v Kladně 2017, s. 56–65.

3 Příkladů, kdy se tato kauza objevila v médiích, bylo více, ale zaměřoval jsem se pro ilustraci pouze na příspěvky sou
visející s historickou praxí. Kladenský deník. Ředitelka Památníku Lidice rezignovala: Zaorálek jí vytýká neschop
nost empatie. Kateřina Nič Husarová. Dostupné z: https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/pamatniklidicelehman
novarezigrancezaoralek.html [cit. 15. 3. 2020]; Seznam zprávy. Deset pracovníků Památníku Lidice podalo vý po 
věď kvůli odchodu ředitelky. Autor neuveden. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/desetpracovnikupa
matnikulidicepodalovypovedkvuliodchodureditelky87723 [cit. 15. 3. 2020].



ženy k osobám, jež stanuly před retribučním soudem. Dostala se tak do společnosti například
nechvalně proslulého Karla Hermanna Franka či Maxe Rostocka (tehdejší velitel Sicherheits
dienst Kladno). Badatel tak už v samotné koncepci práce zařadil Alžbětu Doležalovou do stejné
skupiny jako nacistické prominenty. Ostatně samotná kapitola nese název Poválečné zúčtování,
což nedává příliš prostoru k zamyšlení, jestli je obvinění Alžběty Doležalové věrohodné.4

Nicméně pojďme se podívat na dokumenty, které historik Kyncl využil pro rekonstrukci zat
čení Štěpánky Mikešové. První zmínka o této události se nachází v podkapitole Buštěhradští čet
níci. Samotná kapitola se věnuje každodennosti buštěhradských četníků od první republiky až do
období po 2. světové válce. Nalézá se zde překlad zprávy vrchního strážmistra četnické stanice
Buštěhrad Vojtěcha Babůrka kladenskému gestapu o zatčení Štěpánky Mikešové. Babůrek zde
pouze neurčitě konstatuje, že „jak bylo zjištěno, zdržovala se v Lidicích v domě č. 93 Židovka
Štěpánka Mikešová.“ Dále o zatčení více informací nenajdeme. Kyncl pak objevil v Archivu bez
pečnostních složek, že Štěpánku Mikešovou si převzal člen kladenského gestapa Johann Gutwe
niger. V tomto dokumentu je tužkou připsáno, kdo údajně udání učinil. Jednat se mělo o jakou
si starou Káclovou. Kyncl ovšem konstatoval, že to další dokumenty nepotvrzovaly. Je nutno
dodat, že si prošel i fondy mimořádných lidových soudů, kde se po válce řešily desítky udání.
Proces s Alžbětou Doležalovou nicméně nikdy neproběhl, a proto dospěl k závěru, že případ sou
du nikdy nebyl předán.5 K tomuto tvrzení ovšem nedodal žádný důkaz. V kapitole jsou ještě otis
knuty faksimile záznamu Vojtěcha Babůrka o zatčení Štěpánky Mikešové, soupis zabaveného
majetku a policejní přihláška.6 Další informace by potenciálně mohla být prezentována v pod
kapitole Vojtěch Babůrek. Nicméně žádné relevantní prameny zde nejsou předloženy. Celé pro
blematice o údajném udavačství Alžběty Doležalové se Vojtěch Kyncl věnoval především ve
všeříkající podkapitole Alžběta Doležalová.7 Zde čerpal ze dvou dokumentů: většinu textu Ress
lova písemného hlášení odboru pro politické zpravodajství na ministerstvu vnitra podaného
11. prosince 1945, které řešilo osudy tří obyvatelek Lidic a zkrácený záznam Resslova svědec tví
v Pamětní knize četnické stanice v Buštěhradě. Jedná se tedy o jedno sepsané svědectví a jeho
zkrácenou verzi. Byly napsány ex post, čili jim schází autentičnost roku 1942. Problém je, že se
od Kyncla nedozvíme genezi těchto dokumentů. Jediným dobovým dokumentem tak zůstalo svě
dectví vrchního strážmistra Babůrka z 2. června 1942 v hlášení kladenskému gestapu. 

Údajnému udání se Vojtěch Kyncl věnuje v inkriminované podkapitole pouze na třech strán
kách. Jedná se o pochopitelnou věc, poněvadž tato událost nebyla ústředním tématem knihy.
Nicméně apriorní odsouzení vyjádřené expresivně jako „vrchol udavačství ve své nejodpornější
podobě“,8 je nešťastné, poněvadž k němu nedodal relevantní důkaz.

Kynclův přístup vychází z ontologického paradigmatu. To znamená, že to co dějiny nese, je
od počátku do konce víceméně obsaženo v základech zkoumaných historických jevů. Je potřeba
jít za jevy k substancím, jakýmsi stálým subjektům, v našem případě k pramenům. Historik pak
na ně nahlíží s absolutní vírou v prameny a jejich jednoznačnost významů. Typickým fenomé
nem je údiv nad objevenou informací.9 Tento nekritický přístup k pramenům je v historické vědě
zcela legitimní. Nicméně historik soudobých dějin, pokud dojde na tak vážné obvinění, jakým je
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5 Tamtéž, s. 53.
6 Tamtéž, s. 55–60.
7 Tamtéž, s. 337–340.
8 Tamtéž, s. 337. 
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udavačství s následkem smrti, musí mít nezpochybnitelné archiválie, provést širší výzkum
a postavit se před zamyšlení, jakým způsobem lze prezentovat tuto informaci, což prostě histo
rik Kyncl neučinil. Musíme navíc vzít v potaz, že v případě Alžběty Doležalové žije ještě její
dcera. 

Nesouhlas odborníků s takto pojatým obviněním založeným na jedné vzpomínce vyústilo ve
studii sepsanou archivářem Vojtěchem Šustkem. Ten se vydal opačným směrem, tedy sepsal apo
logetiku Alžběty Doležalové a na pomyslném pranýři se ocitl Evžen Ressl. Tato práce od začát
ku zaobírá obsáhlejší prostor než samotná badatelská činnost Vojtěcha Kyncla. Předně pramen
ná základna je poměrně širší, než pouhé jedno svědectví v knize Lidice – zrození symbolu.
Vojtěch Šustek se snažil zasadit všechny dokumenty do kontextu doby, takže hledal i příběhy
podobné z jiných archivů. Využíval materiálu například ze Státního oblastního archivu v Zámrs
ku, kde je dochováno prohlášení strážmistra Karla Půlpána o zastřelení telegrafisty paraskupiny
Silver A Jiřího Potůčka na základě udání Josefa Fitzbauera. Dále využil dokumenty z Národního
archivu, konkrétně z fondu Presidia ministerstva vnitra, kde je dochován případ udání z 20. dub
na 1942 u uniformované protektorátní policie v Praze. Německý student Anton Felber, jenž podal
udání strážníkovi Zdeňkovi Vraždovi na Žida Evžena Polláka, který šel okolo budovy okresního
trestního soudu od Vodičkovy ulice směrem do Myslíkovy, což pro Židy bylo zapovězeno.10 Dále
pak svůj vědecký korpus zaměřil na kulturněantropologické aspekty doby, takže se věnoval
i novinovým článkům, které osvětlily, co se odehrávalo z kulturního hlediska ve společnosti
(například popis článku z Poledních listů datovaných k 27. března 1942 s titulkem Nové průka
zy totožnosti). 

Velkým plusem celé této studie jsou i objevy v dalších archivech o Štěpánce Mikešové.
Národní archiv ukrývá její přidělené registrační číslo protektorátního Žida – 57171. Číslo je uve
deno u jejího jména a data narození i v „tzv. růžové jmenné listině Židů“. Historička PhDr. Jana
Šplíchalová z Židovského muzea v Praze zjistila, že matka Štěpánky Mikešové Růžena Löwin
gerová i otec Moric Löwinger byli 27. ledna 1943 deportováni hromadným transportem z Uher
ského Brodu do ghetta v Terezíně a 6. září 1943 do koncentračního tábora v Osvětimi.11 Vojtěch
Šustek následně analyzoval taktéž poválečné výslechy Vojtěcha Babůrka a uvězněných zaměs
tnanců kladenského gestapa. Hledal, zdali se jméno Alžběty Doležalové nevyskytuje ve výpově
dích. Bádání vyšlo nazmar, její jméno ve výsleších nefiguruje.12

Výjimečnost celé studie je umocněna i využitím orálněhistorické metody s Marií Šupíkovou,
dcerou Alžběty Doležalové, z 3. ledna 2018. Nicméně tuto práci měl vykonat historik Kyncl,
poněvadž měl zjistit vzpomínky Marie Šupíkové ještě před vydáním své knihy, kde obvinil její
matku z udavačství. Historik Vojtěch Šustek vytvořil rozhovor, kdy Marie Šupíková byla již
obeznámena s Kynclovým obviněním, takže validitu nelze určit. 

Šustek na základě správného postřehu, že pozdní dokument Evžena Ressla nemá odpovída
jící validitu a měli bychom pátrat po dalších dokumentech, dokázal ze širokého pramenného
výzkumu zrekonstruovat dobu stanného práva 1942 a především poválečných retribucí: „Podo
bně tomu bylo také u zaměstnanců kladenského gestapa vyslýchaných v československé soudní
vazbě. Prakticky všichni ochotně vypovídali zejména o českých spolupracovnících a udavačích,
a jejich výslechové protokoly obsahují abecední seznamy Čechů i Němců, které uvedli jako své
spolupracovníky, informátory, nebo příležitostné udavače. Odváděli tím pozornost od vlastních
zločinů, snažili se vzbuzovat dojem, že Češi se navzájem udávali a vlastně si za všechno mohou
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sami. Pokud by někdo z lidických občanů udal svoji židovskou podnájemnici, jako to podle Ress
lova svědectví měla udělat Alžběta Doležalová, příslušníci kladenského gestapa by o takové oso
bě vypovídali během poválečných výslechů obšírně a se škodolibou radostí.“13

Tento přístup můžeme nazvat konstruktivismem. Jedná se o příklad mentalistického paradig
matu, kde je rozhodující to, co my si dokážeme definovat jako svůj předmět zájmu. V té chvíli
jsme nuceni dívat se na objekt z nějakého úhlu pohledu a přemýšlíme nad tím, co na něm může
me vidět. Naše vidění vědomí o úhlu pohledu na předmět je přitom formováno jedině, pokud
máme k dispozici princip a metodu naší mentální konstrukce, díky níž formulujeme problém,
jenž chceme osvětlit. Samotný pramen není ve středu zájmu, ale spíš dosavadní stav vědění v his
torické praxi. Typickým fenoménem je v tomto případě skepse, čili nedůvěra k informaci ulože
né v pramenu.14 Tento mentalistický přístup, kdy Vojtěch Šustek na rozboru archivních pramenů
rekonstruoval kulturní pozadí doby, podkopal svědectví Evžena Ressla. Za prvé odpověděl jas
ně, že nebylo zvykem neudat jméno udavače. Za druhé zrekonstruoval neblahé období retribucí,
kdy mnoho četníků stanulo před mimořádnými lidovými soudy. Strach z uvěznění či případné
popravy byl u tehdejších lidí enormní. Český lid po okupaci toužil po odplatě a bylo lhostejno,
jestli byl člověk nevinný, nebo vinný. Sugestivní výpověď o tom přinesl Benjamin Frommer
v knize Národní očista: retribuce v poválečném Československu.15 Vzhledem k absenci docho
vaných dokumentů, jež by potvrzovaly Kynclovo tvrzení, naopak musíme přistupovat ke svě
dectví kriticky s ohledem na dobu, kdy bylo svědectví vytvořeno.

Archivář Vojtěch Šustek odvedl ve své případové studii nepoměrně lepší práci než samotný
Kyncl. U Kyncla lze chápat, že se snažil dokreslit život Lidic v co nejpestřejším životním kolo
ritu, jenže v tak citlivých otázkách, jakými jsou obvinění z udavačství, jednal nešťastně badatel
sky a eticky. Abychom mohli stanovit apriorní odsudky, musíme mít více důkazů, když ne z úcty
k lidem a faktům, tak alespoň v úctě k vykonávané profesi. Dnes nelze říci jednoznačně, na čí
popud byla Štěpánka Mikešová udána, a tak by se měl její nespravedlivě brzký konec na tomto
světě prezentovat, dokud se neobjeví nové, přesvědčivější dokumenty.

Pokusím se nyní ukázat vzorový příklad práce v ontologickém paradigmatu, kdy historik
dospěl k závažným zjištěním, které prezentoval. Bude se jednat o Adama Hradilka, který sepsal
studii Neskutečný příběh Věry Sosnarové o domnělé přeživší gulagu, jejíž vzpomínky nekores
pondovaly s vyprávěním pamětníků a doložil, že si ze smyšleného vyprávění udělala výnosný
přivýdělek k důchodu. 

Adam Hradilek se pustil do velmi nepříjemného bádání. Sepsal odbornou studii o Věře Sos
narové, s níž probíhalo mnoho besed a lidé naslouchali jejímu vyprávění o životě v gulagu. Svou
sebeprezentací o devatenáctiletém zneužívání a nelidských životních podmínkách pohnula
spoustu lidí, zastínila tak poslední pamětníky sovětských pracovních táborů. Spisovatel
Jiří S. Kupka sepsal na základě jejího vyprávění emotivní román Krvavé jahody.16 Vše vyvrcho
lilo v květnu 2018, kdy byla Poslaneckou sněmovnou ČR navržena prezidentu republiky na
medaili za hrdinství. Historik Adam Hradilek se zúčastnil besedy s Věrou Sosnarovou v římsko
katolické farnosti na Velehradě, aby pohovořil o výzkumu perzekuce Čechoslováků v Sovětském
svazu a dvě hodiny následně naslouchal jejímu vyprávění. Hradilkův nesouhlas s prezentací Sos
narové vyústil až v článek, kterým rozklíčoval její život na základě archivních pramenů.17
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13 Tamtéž, s. 65–66.
14 HAVELKA, M.: c. d., s. 202–204.    
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16 KUPKA, S. J.: Krvavé jahody: příběh ženy, která přežila gulag. Brno 2015.
17 HRADILEK, A.: Neskutečný příběh Věry Sosnárové. Paměť a dějiny: revue pro studium totalitních režimů 2, 2019,
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Dle Věry Sosnarové měly být sestry s matkou několik týdnů po osvobození zatčeny sovět
skou tajnou službou a násilně zavlečeny na sovětské území. Tyto informace nicméně nejsou
v souladu s dobovými prameny. Dokumenty o jejím pracovním zařazení jsou dochovány konti
nuálně od 4. května 1946, kdy nastoupila na pozici dělnice v NějvoŠajtanském metalurgickém
závodě Alapajevského metalurgického kombinátu na Urale. Ještě 1. listopadu 1963 byla převe
dena na pozici mistra dílny v Nižnětagilském závodu na výrobu topných zařízení a radiátorů
opět na uralském pohoří. Dne 8. listopadu 1963 napsala předsedovi JZD Podyjí v Novém Šal
dorfu u Znojma o pomoc s repatriací do Československa.18

Dokumenty využité pro rekonstrukci života Věry Sosnarové pochází z Archivu podniku Ura
lasbest a Archivu města Alapajevska. Jedná se o oficiální pracovní dokumenty vystavené s datem
započetí i ukončením pracovního poměru. Česká republika má dochované spisy v Archivu bez
pečnostních složek, jakým je soudně ověřený překlad její pracovní knížky, nebo ve Státním
okresním archivu Znojmo jsou uloženy osobní dopisy Věry Sosnarové JZD Podyjí u Znojma,
aby mohlo dojít k repatriaci. Dopis přišel z uralského Nižního Tagilu. Tyto dokumenty jasně
dokládají, že v době pobytu v Sovětském svazu nebyla vězeňkyní gulagu na Sibiři, nýbrž civil
ní dělnicí na Uralu od roku 1946 až do roku 1963, protože máme o jejím 17letém životě docho
vané informace z různých dnů jejího pracovního života v Sovětském svazu. Nespornou výhodou
je chronologická návaznost dokumentů. Nelze si představit, proč by kdokoliv vypracoval kon
spirační dokumenty, které by mapovaly její rozdílnou činnost v pracovním působení.19 Abych to
tedy shrnul, zatímco o Věře Sosnarové máme informace z pracovních knížek v časovém rozme
zí 17 let, tak historik Kyncl naopak čerpá pouze z informací Evžena Ressla, které napsal na kon
ci roku 1945. 

Nyní se však podívejme na etické aspekty historikovy práce, které sice nemusí být jeho povin
ností, ale při zachování úcty k člověčenství jsou velmi důležité. Zmínil jsem již v textu, že se musí
me chovat ohleduplně k pamětníkům a pečlivě uvážit formulace našich vědeckých výstupů, což
platí bez rozdílu pro každého historika. Tady můžeme využít poučky Miroslava Vaňka, který u nás
etabloval metodu orální historie: „Jednou z nejdůležitějších etických zásad vedení orálněhistoric
kého výzkumu je respekt k narátorovi jako dárci životního příběhu.“20 Dnes můžeme říci, že orál
ní historie je v rámci etického zacházení s minulostí poměrně vyspělou historickou metodou. Exis
tuje i Česká asociace orální historie. Jedním z jejich smyslů je ochrana narátorů před politicky
nekorektními a aktivistickými přístupy ve prospěch viditelných či vítězných mocenských skupin
a především se snaží zamezit neetickému zacházení s narátory (odborníkem na vlastní příběh),
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18 Tamtéž, s. 32–35.
19 Je spravedlivé přitom dodat, že historik Hradilek měl ztíženou pozici, poněvadž se dožadoval u archivních institucí

předložení dokumentů obsahující osobní případně citlivé osobní údaje k osobě, o níž bylo známo, že je naživu. Musel
se tak řídit Zákonem o archivnictví a spisové službě. Podle paragrafu 37 musí archiv dotčenou osobu či osoby písemně
vyrozumět o podané žádosti k nahlížení do archiválií a dle poskytnutí či neposkytnutí jejího souhlasu se pak vybrané
archiválie v souladu se zmíněným paragrafem 37 předloží nebo nepředloží. Celý proces může v návaznosti na
stanovené lhůty trvat i několik měsíců, kdy se musí pečlivě hlídat jak formální, tak i obsahová stránka každého jed
notlivého kroku. Kvůli tak citlivé kauze museli celý proces kontrolovat právníci a vedoucí pracovníci
zainteresovaných paměťových institucí a nepochybně i právník Ústavu pro studium totalitních režimů. Zdali Věra
Sosnarová dala souhlas s nahlédnutím a prezentací citlivých údajů po objevení těchto závažných poznatků, se mi
nepodařilo do vydání článku zjistit. Nicméně to nic nemění na tom, že prezentace dohledaných informací mají rele
vantní výpověď na rozdíl od zjištění historika Kyncla. Zákony pro lidi. Zákon o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004499#cast1 [cit. 20200325];
Emailová korespondence s D. Nehybou k postupu archivů v případech žádostí badatelů o předložení archiválií ob
sahujících osobní nebo citlivé osobní údaje žijících nebo potenciálně žijících osob, záznam učiněn 25. 3. 2020.

20 VANĚK, M. – MÜCKE, P.: Třetí strana trojúhelníku. Praha 2011, s. 211.



jelikož můžeme vážně poškodit jednak cíle výzkumu, ale především žijícímu pamětníkovi ublížit.
Dle této asociace je samotný subjekt rozhovoru hlavní prioritou (narátorovo individuální sdělení,
osobní prožitky, rozhodování ve složitých i každodenních situacích, osobní motivace).21

Význam těchto myšlenek není aplikovatelný pouze na orální historii, ale na soudobé dějiny
obecně. K informacím v archivních pramenech musíme též přistupovat s úctou a vědomím, že
byly vytvořeny člověkem, měly nějaký smysl, který musíme analyzovat. Historik navíc není
novinářem, který může přinášet příkré a zjednodušené soudy. Rezultáty vědy jsou z principu jiné
než rezultáty práva či žurnalistiky.22

Vzhledem k tomu, že jsem jako historik zvyklý analyzovat orálněhistorické i archivní pra
meny, pokusím se načrtnout postup jak formulovat text, aby člověk nepronesl břitké odsudky.
Vycházet budu ze své knihy Znojmo zahalené do sametového hávu.23 Tato práce je atypická,
protože jsem v ní zkombinoval tři známá historická paradigmata: ontologické, mentalistické
a lingvistické. Díky tomu, jsem byl schopen pochopit, proč Vojtěch Kyncl rozvířil tolik vášní se
svými výstupy. Při výzkumu jsem zjistil, že i po 30 letech existují mezi některými narátory sta
ré křivdy z období sametové revoluce. Tyto křivdy jim nedovolily získat potřebný odstup od pro
žitých událostí. Já se pak ocitl pod psychickým tlakem, poněvadž určití narátoři si přáli, abych
interpretoval dějiny tak, jak si přáli oni. Musel jsem tedy určovat validitu informací a přemýšlet
o formulovaných informacích po celou dobu výzkumu, abych zamezil nejen nespokojenosti jich
samotných, ale zejména emočnímu očerňování.

Odbornou stránku knihy jsem řešil s ředitelem Státního okresního archivu Znojmo Davidem
Nehybou a učinil jsem několik kroků, abych mohl relevantně sepsat příběh o sametové revoluci
ve Znojmě. Za prvé jsem se rozhodl anonymizovat své narátory. Dnes se jedná o poměrně častý
jev kvůli jejich ochraně. Není totiž důležité jméno (tedy osobní údaj), nýbrž životní příběh nosi
tele, kterého jsem sice zakódoval, ale je dohledatelný v osobním archivu historika. 

Za druhé jsem přetiskl část rozhovoru s narátorem P. S., pracovníkem Okresní správy Sboru
národní bezpečnosti Znojmo, o situaci v bezpečnostních složkách na okrese, který vstoupil jako
jeden z prvních do Občanského fóra Znojmo a během sametové revoluce byl vystaven psychic
kému nátlaku příslušníků StB a pracovníka okresní prokuratury.24 David Nehyba mě po prostu
dování rukopisu upozornil, že bych neměl s ohledem na ochranu osobních údajů uvádět jména
dotčených osob, poněvadž je zde možný trestněprávní výklad jejich jednání vůči mému naráto
rovi. Zde je klíčový nález ústavního soudu Zpřístupnění archiválií bývalých bezpečnostních slo
žek a ochrana osobních údajů z 20. prosince 2016, ačkoliv se jednalo o orálněhistorický rozho
vor. Badatel si dle tohoto nálezu musí dávat pozor, jestli nedochází k poškození lidské
důstojnosti, cti a dobrého jména zmíněných osob dosud žijících, proto je nutné jakožto badatel
získat prvně souhlas dotčených osob.25 Ocitl jsem se tak v analogicky podobné situaci jako his
torik Kyncl, pouze má situace byla ztížena zákonem. Z toho důvodu jsem pouze udal pracovní
pozice daných osob bez jmen a příjmení. Zanechal jsem tak autentičnost výpovědi narátora P. S.,
ale dodržel jsem etický požadavek, abych zabránil zploštělému odsouzení čtenáři.
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21 Česká asociace orální historie. O nás. Autor neuveden. Dostupné z: http://www.coha.cz/onas/  [cit. 15. 3. 2020].
22 VANĚK, M. – MÜCKE, P.: c. d., s. 214. 
23 ZERBST, J.: Znojmo zahalené do sametového hávu. Znojmo 2019.
24 Tamtéž, s. 44–48.
25 Ústavní soud. Zpřístupnění archiválií bývalých bezpečnostních složek a ochrana osobních údajů. Pavel Rychetský,

Ludvík David, Jaroslav Fenyk, Josefa Fiala, Jan Filip, Jaromír Jirsa, Tomáš Lichovník, Jan Musil, Vladimír Sládeček,
Radovan Suchánek, Kateřina Šimáčková, Vojtěch Šimíček, Milada Tomková, David Uhlíř, Jiří Zemánek.
Dostupné z: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2017/Pl._US_3_14_
vcetne_disentu.pdf [cit. 15. 3. 2020].



Třetím problémem byla relevantnost pramenů, během výzkumu narazíte na novinové články,
zápisy z jednání oficiálních úřadů, paměti, nebo orálněhistorické prameny. Získané informace
jsem, pokud to bylo možné, porovnal s dalšími prameny. Faktická chybovost se totiž vyskytuje
u každého typu pramene, ať už je písemný, či orálněhistorický. Historik, který se snaží zrekon
struovat realitu minulosti, proto nesmí žádný pramen nekriticky přijmout, dokud jej nezanalyzu
je. Pokud jsem ovšem nedokázal prokázat relevantnost získaných informací, využil jsem souslo
ví: podle narátora, podle novinového článku, podle zápisu z jednání. Tím jsem jasně definoval,
že se odkazuji na dokument nebo pamětníka, ale nečiním si právo na historikův závěr. Vždy
pokud s vámi někdo nebude souhlasit, můžete argumentovat, že jste se pokusili informace zana
lyzovat, ale bohužel nemohla být provedena analýza kvůli nedostatku dokumentů a jedná se tedy
pouze o alternativu.

Historik by se měl zbavit potřeby při sepisování svého díla arbitrárně hodnotit subjekt svého
zájmu. Zároveň by měl být ochráncem dějin, aby nedocházelo k zpolitizování témat a zploště
lým odsouzením. Pokud tak neučiní, neuvědomuje si v tu chvíli, že soudí na základě osobních
hodnot v jiném kulturním prostředí nepoměřitelné. Nežil život dané osoby a nemůže tušit, jak by
se sám zachoval. Stejně tak by měl zvážit způsob formulace informací. Závažná zjištění svého
bádání se musí vždy snažit podpořit odpovědným ověřováním validity informací a ochraňovat
subjekty svého výzkumu tak, jak činí orální historici. Kdyby si těchto pár vět historik Kyncl uvě
domil a neměl potřebu vynášet břitké odsudky, mohla si Česká republika odpustit aféru, jejímiž
oběťmi se stali: odvolaná ředitelka Památníku Lidice Martina Lehmannová, Alžběta Doležalová
i její dosud žijící dcera, samotná Štěpánka Mikešová a nakonec Evžen Ressl. Přitom stačilo tak
málo: pokusit se provést určení validity informací a zodpovědně napsat, že o udání neexistuje
primární dokument.

Mgr. Jan Zerbst
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 
U Kříže 8 
158 00 Praha 5  Jinonice 
Česká republika 
email: zerbstjan44@gmail.com 
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UČIT DĚJEPIS JINAK?
LETNÍ SAMOSTUDIUM HISTORICKÉ GRAMOTNOSTI (NEJEN)

PRO ZAČÍNAJÍCÍ UČITELE

PETR SEDLÁK 

This article deals with a model case of a history teacher who would like to teach alternatively,
as he has experienced that a mere transmission of historical facts within deeprouted narratives
attracts little attention from his students. However, what does it mean to introduce history as
a school subject alternatively? The teacher rediscovers the principles of constructivism in
education, as they allow for the implementation of inquirybased learning in school lessons,
which leads students to actively fulfil the specific tasks. They develop skills like analysing
primary evidence and figuring out how to contextualize it, and in the end, they are led to adopt
the knowledge that can be recognized as historical literacy or historical thinking. This text
discusses practical issues (the curriculum, planning the schoolwork according to Bloom’s
taxonomy, and others) that the teacher faces while preparing her alternative lesson on history
when the new school year starts. How can he teach such a lesson and evaluate it afterwards, if
such a teaching decision should be possible and hopefully more effective than traditional history
teaching?

Key words: teaching history; constructivism in education; historical thinking; Bloom’s taxonomy.

Situace

Učiteli se zdál sen. Byl ve třídě plné žáků. Stál u tabule a vyprávěl o minulosti. Tentokrát učil
své oblíbené téma. Kryštof Kolumbus. Jenže žáci neposlouchali a vyrušovali. Dokonce i jednič
káři. Vlastně to byl hodně špatný sen. Začal žáky bezradně vyzývat, aby zmlkli: Je přece vyučo
vání! Nic. Rozrušeně zamířil k chlapci, který si povídal s kamarádem, byť tento seděl na druhé
straně třídy. Obořil se na něj. Chlapec na chvíli zmlkl, ale ruch stejně již přicházel z dalších míst.
Apeloval k celé třídě, žádal o pozornost. Tak přece poslouchejte! To už ale probudil sám sebe,
neboť napomínání a apelování se změnilo ve výkřiky ze spaní. Polekaně si přepočítal, co je
a není realita… Ihned se uklidnil a brzy spal dále. Byl to špatný sen, ale pořád jen sen. Mohlo
být i hůře. Před pár dny se mu do snu dokonce propsaly klišé ze školních legend – vrhal na žáky
křídy a jednoho smáčel houbou na tabuli. Ostatně, co řešit? Zítra do školy nejde. Jsou přece let
ní prázdniny. Tak proč se tím zabývat?

Popravdě, přes den jako začínající učitel sní o své práci rád. Nechává se unášet líbivou před
stavou, že je povolán vykonávat celoživotně profesi, v níž je prostě předurčen vyniknout.
V novém školním roce začne svoji kariéru především jako učitel dějepisu na jedné ze základních
škol v menším městě. Jenže špatné sny přes noc mu kalí představy o slibné budoucnosti a život
ním naplnění již od počátku prázdnin. Vyjevily snad něco z hlubin podvědomí, co nejde přes den
jen tak odmávnout? On ví dobře, o co jde. Celou dobu od své školní praxe zároveň pochybuje,
zda překoná počínající potíže a nejistotu. 

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 34, 2020, č. 1



Na školní praxi během studií učitelství odučil desítky hodin hned na několika školách. Oby
čejně ihned se zvoněním nastoupil nadšeně před třídu a začal učit. Tak, jak byl přesvědčen, že to
musí děti zaujmout a bavit: Když bude vyprávět příběhy o tom, co se v minulosti stalo a příběh
občas zpestří filmovou ukázkou, případně nějakou kuriozitou. Žáci zpočátku poslouchali.
S pokračující hodinou se ale jejich zájem přesouval od jeho osoby zpět k nim samotným. Někte
ří žáci se chytali toho, co řekl, ukázal či dodal, aby to využili ke své exhibici. Vymýšleli co nejs
cestnější dotazy a nepravděpodobné komentáře. Trumfovali se o nejlepší takzvaně vtipnou hláš
ku. Lituje, že na tu hru i nezřídka přistoupil – vtipálci byli silní hráči ve třídním kolektivu a s nimi
chtěl být zadobře. Lituje ale i toho, že prostor dával i hrstce žáků, které dějepis bavil, a ledacos
o minulosti věděli. Jenomže se o to ledacos neuměli podělit. Jejich zdlouhavé připomínky kde co
četli a viděli, nenudily jen spolužáky. Nudily i jeho. Pravda, o co záživnější bylo asi jeho vyprá
vění? Dílem netečné, částečně znuděné nebo zasněné tváře největší části žáků naznačovaly, že se
oddávají dlouhým výpravám do zákoutí svých pubertálních světů. V lepším případě. V druhé
polovině hodiny se žáci přestávali bavit sami sebou a čím dál více se bavili společně. Do hodin
přicházel s dobrou vůlí, snažil se. Z hodin odcházel unaven a zklamán.  

Špatné sny jej znepokojují. Zvládne učit? Tolik by chtěl žáky pro historii zapálit. Ale zatím
jej oni spíše dopalují. Noví kolegové jej budou jistě uklidňovat, ať se zbytečně nestresuje. Učit
se naučí zajisté s delší praxí. Někdo řekne za pět let, jiný za deset. Slyšel už různé odhady, kde
se to takzvaně zlomí. Anebo že určitý stres k učitelské profesi prostě patří a je dobře, pokud
vyhřezne jen ve snu. Někteří nebudou ani skrývat, že z neděle na pondělí dobře nedospí. Přesto
dozrálo v učiteli odhodlání udělat něco aktivně a prakticky již nyní o prázdninách: vlastní před
přípravný týden. Zrekapituluje si, o co se může opřít teoreticky a jak prakticky na to, aby žáky
zaujal pro dějepis co nejdříve. Zkusí učit jinak, než dosud. S týdenním předstihem si detailně při
praví úvodní hodinu do dějepisu, v níž využije oblíbeného Kolumba. Na samém začátku měsí
ce září, až hodinu odučí, uvidí, zda nový přístup slibuje příležitost učit jinak/lépe hned od počát
ku, vydat se do školního roku novým směrem. A klidněji spát.

Proč změna: slábnoucí signál přenosu

Tento text sleduje jednu z cest, jíž může nastoupit český učitel dějepisu s úmyslem učit před
mět nově. V textu vystupující učitel je smyšlená postava, avšak nikoliv modelový anebo typický
příklad učitele. Nikoliv statisticky. Ostatně učí dějepis více mužů či žen? Představuje absolven
ta učitelství, který má omezenou zkušenost s praktickou výukou. Připusťme, že v tomto ohledu
nemůže stavět příliš ani na teorii, s níž se obeznámil během studií pouze ve formě přehledů o his
torii a stavu didaktiky dějepisu.1 Důvod výběru novopečeného učitele spočívá v tom, že jeho
pochybnosti, zda zvládne jinak učit, mohou být věrohodnější. Uvěřitelnější je snad i jeho odhod
lání, že se mu to spíše podaří, pokud udělá něco ihned a nebude vyčkávat, až se úspěch dostaví
s praxí.2 Na výuku se zkrátka pořádně připraví. Výběr zároveň nevylučuje, že učitelé s delší praxí
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1 K vývoji a stavu didaktiky dějepisu v českých zemích, zvláště po roce 1989, srovnej NAJBERT, J.: Vyrovnávání se
s komunistickou minulostí: proměny historické edukace v České republice po roce 1989. Praha 2018.

2 Tento přístup, který rozvíjí roli určitého učitelereprezentanta/pedagogických kazuistik, není v odborné (zvláště anglo
saské) literatuře neobvyklý. Autor se zde inspiroval mimo jiné ve fiktivní osobě učitele Toma Bechera ve studii SLED
RIGHT Van, B. A.: The Challenge of Rethinking History Education. New York 2010. Se smyšlenými učitelirepre
zentanty rozmanitých přístupů, a kteří se nacházejí v různé edukační situaci, pracuje taktéž například NOKES, J. D.:
Building Students’ Historical Literacies. New York 2013. 



nečelí podobným pochybnostem a nemají již zájem o systematičtější přípravu, či ráznou změnu
svého přístupu k výuce. Že chtějí učit lépe, třeba i jinak! Text vychází zvláště z jejich zkušenos
tí.3 Avšak kdo spíše než pochybující a odhodlaný absolvent učitelství by se měl po prázdninách
vrátit do školy s cílevědomou snahou učit, jak nejlépe to půjde!? 

Vícekrát zaznělo, že učitel hodlá učit dějepis jinak. To je jiným způsobem, než jak se snažil
dosud. Byť to snad považoval za moderní a novátorskou výuku, spíše z idealistických pozic pře
vzal názor, že žáky zaujme pro dějepis tehdy, když jim bude o minulosti vyprávět poutavě pří
běhy a průběžně si získá jejich pozornost atraktivními vstupy, zvláště ukázkami z hraných nebo
dokumentárních filmů. Jinak znamená opustit styl výuky, který je založený na předávání znalos
tí (transmise). Průběžně v hodině žákům stejně diktoval, co si mají zapsat do sešitu, případně
doplnit do pracovního listu. Podtrhávali nebo si doplňovali do textu, jaké informace si mají zapa
matovat, neboť je bude zkoušet. Vůbec trpěl obsesí neustále něco vysvětlovat, dávat do kontex
tu, zpřesňovat fakta dalšími fakty. Zároveň na žáky často apeloval, že dějepis se musí učit kvůli
ponaučení z chyb předků. Protože zapomenout na to, co se stalo špatné, by znamenalo takové
chyby opakovat: Historia magistra vitae. Ve výsledku ale narážel na odpor k poučování, jako
nějakému moralizování, nevyžádaným radám.

Učitel si musí přiznat, že tento přenos nefungoval. Nejspíše jen místy zatraktivnil tradiční
výuku. Ale i když vyprávěl příběh, žáky nemohl zaujmout pro učivo více než pasivně, jako více
či méně trpělivé posluchače. Aby fungoval přenos učiva na žáky, museli by být schopni naladit
se na jeho příjem, jinými slovy považovat učivo dějepisu zcela upřímně za pro sebe významné
a smysluplné informace. Snad většina z nich pobrala klasické ponaučení o historii jako učitelce
života a respektovali obecně sdílený význam, proč má smysl se učit o minulosti. Avšak i tři čty
ři žáci na třídu, které dějepis bavil, hlásili se o slovo, přebírali dle jeho zkušenosti jednotlivá his
torická ponaučení jen povrchně, aniž by je promýšleli. Tedy spíše jako další fakt, potažmo his
torickou pravdu, jíž jsou zavázáni si pamatovat.4

Jak jinak? Historická gramotnost jako konstruktivistická výuka

Cesta, na níž se učitel vydá, představuje jinou výuku dějepisu než předávání tzv. významných
fakt, zakódovaných do uzavřeného příběhu, z něhož plyne jediné a údajně historií posvěcené
ponaučení. Musí vědomě odstoupit od toho, jak se o minulosti mluví, píše či točí filmy, vzpo
míná se na ni. Neznamená to zavrhnout vyprávění o minulosti, potažmo fakta, na nichž jsou
postavena jako taková. Nesmí podlehnout sklonu oddělovat od sebe vědomosti jako tvrdá data
a myšlení jako dovednost. Nejsou žádná čistá fakta sama o sobě, stejně jako nejde přemýšlet
o něčem bez faktického obsahu. Měl by si ale vybírat z dějin takové kapitoly, na kterých by své
žáky učil dobře rozebírat a vysvětlovat, jak a kdo je píše. Hlavně poté proč to dělají. Tedy niko
liv se mechanicky utvrzovat v nějakém výkladu minulosti, co se prý stalo, ale pracovat s tím,
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3 Obraz učitele autor textu vytvořil na základě desítek rozhovorů s reálnými učiteli a vystavěl jej na své zkušenosti lek
tora z mnohých pozorování v hodinách mnoha z těchto učitelů. Autor textu taktéž vyučoval sedm let na dvou základ
ních školách, na kterých prožíval se svými kolegy řadu situací a témat spojených s edukační každodenností.

4 Typicky např. o existenci všeprostupující nesvobodě v komunistické diktatuře. Avšak v čem vlastně spočívá existen
ce v nesvobodě? Není snad život před listopadem 1989 předmětem sporu, zda a jak většina národa – široce rozkro
čena mezi komunisty a disentem (tzv. šedá zóna) – prožívala svoji konformitu: Uvědomovali si ji lidé jako něco vnu
ceného a problematického, anebo zkrátka nikoliv? Srovnej např. komentář BARŠA, P.: Šedá zóna jako retrospektivní
iluze. Lidové noviny, 23. 11 2019, s. 20. K dispozici online https://ceskapozice.lidovky.cz/recenze/sedazonajako
retrospektivniiluze.A191226_145201_pozicerecenze_lube (duben 2020).



odkud se tento a jiné výklady minulosti vzaly. Proč tvrdí např. zápis Kolumba do jeho deníku
něco jiného než další záznamy o jeho výpravě a jak to souvisí se skutečností, že jej předal po
návratu královně? Měl by žákům neustále zdůrazňovat, že dějepis je zde pro poznání, že my lidé
si minulost vytváříme funkčně: abychom osmyslnili své místo v současnosti (odkud jsme přišli)
a vysvětlili si, oprávnili, jakou chceme budoucnost (kam kráčíme). Na cestě, na níž se chystá
s žáky vypravit, si mají zvnitřnit, že vzpomínání na minulost je vlastně nástroj identity (kým
chceme být). Mají se naučit používat pro dějepis specifické dovednosti, jak tento nástroj rozebí
rat a popsat jak funguje. Aby si minulost převyprávěli svým způsobem, ovšem již poučeně. Je to
cesta, na níž se mladí lidé mají šanci stát ve škole historicky gramotnými, tedy osvojit si histo
rické vědomí či historické myšlení (anglicky běžně Historical Thinking, německy Geschichtsbe
wusstsein). 

Učitel si musí své odhodlání učit jinak případně obhájit před vedením školy, novými kolegy,
rodiči.5 Aniž by se vymezoval a přebíral fráze, například že postaru se učit nedá, neb žáky fakta
nezajímají. Měl by se vyvarovat obratu, že zamýšlí učit inovativně. To by bylo zjednodušující.
Už dříve si myslel, že zavádí do výuky inovativní prvky, přitom se zároveň držel rad, aby si žáci
osvojovali hlavně fakta. Aby se něco naučili! Nejspíše zaměnil inovaci za zpestření! Též se nech
ce stát objektem vymezování. Byl by nerad, kdyby jej učitelé, kteří se prohlašují za praktiky
a trvají na vědomostech – a dle svých slov žáky naučí něco vědět – házeli do jednoho pytle
s kolegy, kteří prý nikoliv, neboť si mají s žáky údajně jen hrát, diskutovat a tak podobně. Což
má být ostatně jen móda. Myslet historicky není o zavržení fakt! Chce si být ale jistý, s jakými
fakty a jak efektivněji pracovat, aby jen nereprodukoval jejich výsek a nepřesvědčoval o pona
učení z nich plynoucí. Rád by obhájil, že vést žáky k historické gramotnosti odpovídá zásadám
konstruktivistického přístupu k výuce, který nabízí více, než jen přenos faktů. Tedy, jak nalistuje
v každé novější publikaci o didaktice, že jen nechce žákům neservírovat vědomosti k zapamato
vání, ale zaúkolovat je ve svých hodinách, aby si svoje znalosti a vidění světa aktivně vytvářeli,
a to jako syntézu toho, co již ví (prekoncepty), a toho, co jím zprostředkuje jako nové a sofisti
kovaněji on.6 Zkušení a dobří učitelé jistě pochopí jeho výchozí a špatnou zkušenost: vtahovat
žáky násilně do svého světa a přesvědčovat je o významu učiva, jaké má pro něj a dospělé, žád
né efektivní učení nezakládá. Naopak. Musí vstoupit s dějepisem do světa žáků, s ohledem na to,
co má význam pro ně, potažmo co již ví, o čem přemýšlí, denně řeší. K čemu jsou připraveni se
učit. 

Začínající učitel si cestu k výuce historické gramotnosti v duchu konstruktivismu nebude
v tomto textu komplikovat. Nemá prostor. Letní samostudium musí omezit na týden a pořád je to
prázdninový čas. První den se porozhlédne, zda a případně jakou oporu má takto pojatá výuka již
v kurikulárních dokumentech (školské politice). Kde jinde by měl začít shánět podklady pro úvo
dní lekci dějepisu, v níž by rád žáky zasvětil, co a jak zamýšlí učit o minulosti on? Na případu
Kryštofa Kolumba, potažmo proč lidé vzpomínají na objevení Ameriky různě. Podklady přímo ke
Kolumbovi nenajde. Avšak výkop směrem od oficiálních dokumentů nebude zbytečný. Jednak
posílí odhodlání učit jinak: učit konstruktivisticky se od něj totiž očekává. Jednak si znova nastu
duje, že aplikaci žádoucí výuky do školní praxe zakládá umění plánování, a to počínaje formula
cí očekávaných cílů pro dílčí lekce a konče jejich důmyslným hodnocením. Promyšlené plánová
ní mu napomůže vybrat nejlepší metody a materiály pro lekci samotnou. To jej na skok vrátí ke
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5 Pokud nyní pomine, že vzdorovat jeho ambicím mohou i žáci, kteří jsou uvyklí pasivně přijímat konkrétně pojaté uči
vo (informace), ne aktivně pracovat se zdroji a vyvozovat z nich abstraktní závěry.

6 Hovoří se též o konstruktivistickém přístupu ke skutečnosti, nebo zkráceně o konstruktivismu. Srovnej SKALKOVÁ,
J.: Obecná didaktika. Praha 2007, s. 133.



klasické nabídce vzdělávacích cílů v takzvané Bloomově taxonomii. Ukáže se, že revidovaná taxo
nomie napomůže učiteli přesněji určit cíle výuky. Dále mu nabídne možnost odmítnout zažité
schéma zastánců tradiční výuky. Tedy že na jedné straně stojí prý fakta, to, co se stalo, a na stra
ně druhé, jak o nich přemýšlíme, diskutujeme (což má znamenat, že žáci fakta musí nejdříve znát,
tudíž si zapamatovat alespoň ty údajně hlavní). Výsledný návrh hodiny každopádně nemůže aspi
rovat na vysokou odbornost, ale bude načrtnut tak, jak ji učitel mohl promyslet. Lekci autor se
svým kolegou a učitelem odučil v září roku 2019 na jednom z pražských gymnázií. V závěru tex
tu jsou tudíž představena i reálná hodnocení a výsledky práce skutečných žáků, avšak spíše jako
podpůrná data k vygradování autorského záměru: sledujeme, proč a jak se učitel může odhodlat
vyjít na cestu učit dějepis jinak, snad lépe, ale pro momentální nedostatek časových a jiných opcí
spíše sonduje, kde a jak na cestu vykročit... a na níž si prozatím troufne vyzkoušet jen pár kroků.  

Naplánovat výuku znamená zarámovat

Učitel sedí v knihovně. Přemýšlí, odkud začít. Proč učit dějepis významně jinak mu dává
smysl. Ví proč. Konstruktivisticky by přitom učit měl. Takzvané kurikulární dokumenty, tedy ofi
ciální texty, které formulují vzdělávací cíle pro výuku v českých školách, jsou v tomto duchu
nastylizovány. Konkrétně se jedná o Rámcové vzdělávací programy (RVP), vydané jednotlivě pro
předškolní, základní, gymnaziální, odborné a ostatní vzdělávání, a které představil a uzákonil
nový školský zákon v roce 2004.7 Zde trocha historie neuškodí: Každá mateřská, základní a střed
ní škola si musela vytvořit Školní vzdělávací program (ŠVP), aby s ohledem na svůj profil speci
fikovala konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání. Tak, jak je závazně předdefino
val RVP,8 náhrada do té doby platných Vzdělávacích programů.9 Smysl reformy spočíval mj.
v potlačení sklonu strukturovat výuku podle tematicky roztříděného učiva u jednotlivých před
mětů v po sobě jdoucích ročnících. To, co se mají žáci dále učit v těchto předmětech – dále sesku
pených dle příbuznosti do vzdělávacích oblastí (více dále) – RVP stylizuje jako cíle, takzvané oče
kávané výstupy (učení), k nimž mají žáci dospět na konci konkrétně určeného ročníku.10 Obecně
si mají žáci osvojit jak vědomosti, tak různé dovednosti, jako postoje a hodnoty (kompetence).
Jejich zvnitřnění jim nadějně pomůže se dále vzdělávat, ale taktéž osobnostně dozrát a uplatnit se
ve společnosti.11 V případě dějepisu vyzývá RVP učitele mimo jiné k tomu, aby vedli žáky k osvo
jení si povědomí, že historie neznamená pouze souhrn fakt, na jejichž základě lze reprodukovat
jeden výklad. Dějepisáři mají obrátit pozornost žáků k tomu, že lidé vykládají minulost v korela
ci s přítomností, aniž by nárokovali nějakou finální a rozhodující verzi.12
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7 Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), č. 561/2004 Sb.,
ze dne 24. září 2004. Zákon vstoupil v platnost k 1. lednu 2005, RVP se staly pro školy závazné od 1. září 2005. –
RVP byl od té doby vícekrát aktualizován a je otevřený revizi. Nejnovější RVP pro základní vzdělávání je datován
k březnu 2017. K dispozici online: https://www.msmt.cz/file/43792/ (duben 2020).

8 § 4, odst. 1 Školského zákona č. 561/2004 Sb.  
9 Vzdělávací programy pro jednotlivé typy škol jsou k dispozici online. Dostupné z: http://www.nuv.cz/file/194 (duben

2020).
10 Vzdělávací programy operují s cíli výuky, ale omezeně, například stanovují kategorii specifické cíle u každého předmětu.
11 Kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální;

kompetence občanské; kompetence pracovní. Srovnej BĚLECKÝ, Z. a kol: Klíčové kompetence v základním vzdělá
vání. Praha 2007. 

12 Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je
kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budouc
nosti. Publikováno: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha 2007, s. 51. 



RVP specifikuje takzvané výstupy učení, které mají učitelé na základě své výuky očekávat
u svých žáků, přijdeli na osvojení si konkrétního učiva a kompetencí. Co se mají žáci naučit
konkrétně. Učitel by měl znát princip výstupů již ze škol, na nichž učil na praxi, neboť školy je
přebraly do svých ŠVP. Ale až nyní, kdy hledá oporu pro lepší výuku, se mu nabízejí výstupy
jako (doslova) rámec, v jehož poli je zavázán a naváděn, jak produktivněji zacílit, co chce učit
nově a nadějně lépe. To je přece lepší než dát úkol sám sobě, že přijde do třídy a naučí žáky to
a ono z dějin, z čehož si oni vezmou ponaučení: Kolumbus pocházel odtud a odešel tam, snažil
se naplnit sen, zpočátku marně, ale nevzdal to, a z čehož si, milí žáci, vezměte příklad. V režii
RVP znamená přijít do výuky s opačným záměrem: Máteli si vzít třeba z Kolumba příklad, že
člověk se nemá vzdávat, musíte se nejdříve dozvědět něco o jeho životě. Co a proč by to mohlo
být? Je to zdánlivě malý rozdíl a někdo jej shledá nepodstatným. On si ale už promítá přínos plá
nování do konkrétních výukových situací, které si vybavuje z praxe. Je to otázka volby. Buď
žákům učivo naservíruje a více méně je pro něj zaujme, s předpokladem, že smysl spočívá v tom
se jej naučit (něco vědět, ponaučit se). Anebo jim předloží učivo s úkolem, který jim dá smysl
splnit – žáci budou motivováni získat z tohoto učiva relevantní znalosti, aby úkol splnili.

Přemýšlí, jak nastylizovat výstup učení pro úvodní hodinu, co bude učit v dějepise, na pří
kladu Kolumba. Nejlépe, aby mohl vedení školy rovnou a směle požádat o vložení výstupu do
ŠVP, k vzdělávacímu oboru dějepis, prvnímu okruhu a prvnímu očekávanému výstupu, na půdo
rysu předpisu RVP: žák uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků
(D9101). Neočekává, že je to pro hodinu konečný cíl. Chápe, že RVP je ze své povahy pro
gramový dokument, jehož autoři načrtávají očekávané výstupy učení doslova jen rámcově. Tudíž
obecně. RVP pro základní školy navíc vymezuje dějepis jako vzdělávací obor, který společně
s Výchovou k občanství tvoří jednu z devíti vzdělávacích oblastí (Člověk a společnost).13 Pro
oblast bodově vypočítává takzvaná cílová zaměření a pro každý předmět samostatně přináší pře
hled očekávaných výstupů učení (Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru). Od září 2013 platí
ovšem jako příloha k RVP Standardy pro základní vzdělávání.14 Jejich účelem je pomoci učite
lům se specifikací výukových cílů pro jednotlivé hodiny v rámci očekávaných výstupů. Nejdří
ve vyšly pro předměty považované za klíčové (matematika, jazyky), pro dějepis a další předmě
ty disponuje učitel Standardy od jara 2015.15 Nemusí se jimi ale řídit. Standardy zavádí takzvané
indikátory, jejichž účelem je konkretizovat jednotlivé výstupy učení. Prakticky rozdělují a spe
cifikují výstupy, v případě úvodního výstupu (D9101) takto: 1. žák uvede na konkrétní udá
losti obecných dějin její dopad na současnost; 2. žák popíše na konkrétní události českých
a regionálních dějin její dopad na současnost.16 Indikátory doplňují ilustrativní úlohy, které
může učitel zahrnout do své vyučovací hodiny. Indikátory a úlohy též stanoví minimální úroveň
obtížnosti, tedy co určitě si má žák osvojit. Od roku 2017 jsou k dispozici též Metodické komen
táře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání (dále jen Metodické komentáře).17 Doplňu
jí Standardy v tom ohledu, že přidávají k úrovni považované dosud za minimální takzvanou opti
mální a excelentní úroveň. Nabízejí učiteli taktéž ilustrativní úlohy, jak jednotlivých cílů
dosáhnout. Titul Metodické komentáře odkazuje k tomu, že jeho autoři komentují, jakou meto
diku k tomu mohou učitelé využít. Jak a proč si zvolit pro výuku dějepisu případ Kolumbus,
každopádně nikde nenajde. Úvodní text k Metodickým komentářům je ale určitě výmluvným hlasem
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13 Nikoliv RVP pro gymnázia, v němž dějepis figuruje jako samostatná vzdělávací oblast.
14 K dispozici online: https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=9832 (duben 2020)
15 K dispozici online: https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=67495&view=9832 (duben 2020)
16 Tamtéž.
17 Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání. Praha: NÚV 2016.



pro změnu výuky dějepisu.18 Zároveň odkazuje učitele v jeho přípravě výuky na didaktický praz
droj chápání a plánování výuky, takzvanou Bloomovu taxonomii (k tomu podrobně v následují
cích kapitolách).

Shrňme průběžně, že dokumenty, které lze souhrnně označit jako kurikulum, jsou pro učite
le, který chce učit jinak, oporou. Jak ideově, tak metodicky. Pokud učitel dosud plánoval obecně,
co bude žáky učit, musí si nyní hodinu od hodiny ujasnit, co se mají naučit konkrétně. Nesmí se
spokojit s cílem, že odchází do hodiny odučit úvod do dějepisu, ale musí si naformulovat a sdě
lit žákům, co od nich očekává, že budou umět na konci hodiny.19 Když se zamyslí nad tím, co
přesně může naučit v hodině, pomůže mu to připravit si a/nebo vybrat specifické materiály a akti
vity, které k tomu využije. V cílech získá lepší rámec pro výběr metodiky, ale i hodnotící
nástroj.20 Čím přesnější cíl, tím lépe vyhodnotí, zda jej žák dosáhl, či ne. Ostatně bude to jasnější
i žákovi, neboť si snáze uvědomí, co se po něm chce a za co a jak bude ve finále zhodnocen. Pla
tí to obdobně pro dlouhodobé hodnocení jeho pokroku během školního roku (v duchu formativ
ního hodnocení).21 Cíle stanovené jako konkrétní znalosti a popisy žádaného výkonu, jakými
k nim žák dospěje, znějí lépe než cíle, které formulují úkol jen neurčitě a bez toho, jak jej dosáh
nout.22 Odvisle od výstupů RVP může učitel naformulovat výstup úvodní hodiny takto: Žák na
příkladu osobnosti Kryštofa Kolumba rozvede svými slovy, ať písemně či slovně, jaké minimálně
tři poznatky o této jeho osobnosti a jejích činech mohou být potřebné a důležité v současnosti,
respektive proč a jak.
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18 Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání, s. 1–3. Srovnej v tomto ohledu též doporuče
ní ministerstva školství ze dne 16. července 2013. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/37235/ (duben 2020).

19 Ke sklonu formulovat cíle výuky jako to, co má udělat učitel, nikoliv jako to, čeho mají být žáci schopni po probrá
ní dané lekce, viz trefně například PETTY, G.: Moderní vyučování. Praha 2002, s. 302–303.

20 V tomto duchu hovoří o složitých a bohatě strukturovaných cílech jako o operacionalizaci cíle ve své přehledové pub
likaci o sociální psychologii v pedagogice HELLUS Z.: Sociální psychologie pro pedagogy. Praha 2007, s. 211.

21 Srovnej: Explicitní vyjádření cíle může pomoci při plánování výuky. Směřuje totiž o jeden krok dále, než je uvažo
vání o učivu. Učitel si tak nejen klade otázku, co se budou žáci učit, ale co se mají naučit. (...) Cíle tak mají poten
ciál posouvat učitele k hlubšímu přemýšlení o obsahu, rozsahu a uspořádání učiva a také o tom, jaké hodnotící
postupy použije – STARÝ, K. – LAUFKOVÁ, V. a kol.: Metody formativního hodnocení ve výuce. Praha 2016,
s. 42. 

22 Takové cíle jsou jen formálními deklaracemi. Efektivní stanovení a naplňování cílů je velkým tématem v oblasti
osobnostního rozvoje. V této oblasti, i v souvislosti se školním vzděláváním, bývá někdy odkazováno na pojetí cílů,
skrytých pod akronymem SMART, případně SMARTER. Označují kritéria, které by měly cíle splňovat obecně
(SMART, převedeno do češtiny například: specifické, měřitelné, akceptované danou institucí, reálné, termínované). 

23 PASCH M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha 2005.
24 Nejdříve definovat adresáta jako absolventa lekce či dílčího úkolu (např. žáci, kteří absolvovali tento projekt/po pro

studování tohoto tematického celku atd.); chování (vybrat ze seznamu deset položek, najít příklad, napsat definici/pří
běh...), podmínky (písemně, s použitím mapy, dobrovolně...), kritérium pro hodnocení – kvantitativní (při uvedení nej
méně dvou argumentů proti, s přesností 75 %, s použitím pěti vět...) – kvalitativní (text bude hodnocen podle toho...)
atd. Tamtéž, s. 96–98.

Jak stylizovat vzdělávací a výukové cíle, se učitel inspiruje v knihovně v odborné literatuře.
Zvláště zdařilý je překlad knihy amerického didaktika Marvina Pasche z devadesátých let
(Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině).23 Kniha pojímá téma cílování výuky nejdří
ve zeširoka a zdůvodňuje jeho potřebnost na příkladech vytváření kurikula na úrovni jedné
smyšlené obce. Poté do detailu rozepisuje, jak může učitel stylizovat konkrétní vzdělávací cíle
pro jednotlivé vyučovací hodiny/lekce.24 Téma plánování výuky ovšem otevírá snad každá di
daktická studie, na kterou učitel v knihovně narazí, zajímavě například jedna o formativním



Pyramida podle Blooma

Den druhý, Benjamin Bloom. Informace o koho jde a čím přispěl vzdělávání, nemohl učitel
minout. Americký didaktik vedl v padesátých letech 20. století tým odborníků, pověřený vytvo
řit přesvědčivý základ pro testování výsledků učení školáků v USA.28 Takzvaná Bloomova taxo
nomie vzdělávacích cílů znamenala přínos přinejmenším ve dvou ohledech:29 Jednak důkladně
přiřadila jednotlivé cíle výuky k procesům, jak člověk poznává a učí se, jednak tyto procesy a tím
i jednotlivé cíle seřadila do hierarchické struktury. Žák musí nejdříve zvládnout cíle, které jsou
v taxonomii umístěny nejníže jako výchozí. Tím se stane způsobilý učit se na vyšší / náročnější
úrovni. Žák si zapamatuje a vybaví určitý poznatek, v dějepise typicky historická fakta. Jejich
dostatek mu umožní jejich pochopení v souvislostech, neboť může porovnat různé skutečnosti.
Například pokud ví, že lidé ve své době odmítali tvrzení, že Země je kulatá, pochopí, jak těžce
Kolumbus přesvědčoval evropské panovníky o smysluplnosti své námořní výpravy. Dále může
použít znalostí k jejich aplikaci, například když je utřídí do různých kategorií (Kolumbovy cíle
lze rozdělit klasicky na objevitelské, materiální a misijní). Analýza a syntéza jsou další dva stup
ně poznání, které si žák může následně osvojit, když zaměří význam a sdělení jednotlivých
poznatků a vyvodí z nich nové souvislosti (Kolumbus mohl všemožně lobovat za svou výpravu
u Isabely Kastilské, rozhodujícím faktorem zdá se být ale úspěšné završení Reconquisty). Vrcho
lem taxonomie je nikoliv překvapivě hodnocení. Žák jej zvládne, když přidá osvojeným a zpra
covaným informacím určitý význam, čímž z nich učiní doklady či argumenty pro určitá tvrzení,
odvisle od etických nebo morálních kritérií (Kolumbus je v dnešní době z hlediska naplňování
svých cílů považován za kontroverzní osobnost).
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25 STARÝ, K. – LAUFKOVÁ, V. a kol.: Formativního hodnocení ve výuce. Praha 2016.
26 Tamtéž, s. 41n. I v této publikaci čtenář dohledá instrukce, jak formulovat cíle stylisticky, jako podnět, přísudek

v rovině myšlenkových operací a předmět v dimenzi učiva. 
27 Srovnej NAJBERT, J. – PALATKA, S.: Na cestě k historické gramotnosti: jak učit o tzv. železné oponě. Praha 2018,

s. 243.
28 Popud k vytvoření taxonomie vzešel ze zasedání American Psychological Association Convention v Bostonu roku

1948.
29 BLOOM, B. S. – ENGELHART, M. D. – FURST, E. J. – HILL, W. H. – KRATHWOHL, D. R.: Taxonomy of educa

tional objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain. New York 1956. 

hodnocení (z roku 2016),25 jejíž autoři navrhují, aby učitel nejdříve vyjádřil v jedné větě, co bu
de další den učit, potom plánoval jednotlivé části hodiny, aby se k větěcíli ještě vrátil. Obvykle
jej totiž změní, aby lépe vystihoval, o co v hodině půjde. Až poté si má položit otázku, zda lze
zjistit naplnění cíle a podle toho jej opětovně opravil. Zbývá ale ještě jeden krok, a to je otáz
ka, zda takto položenému cíli budou rozumět žáci!? Znění cíle tudíž radí autoři studie přefor
mulovat ještě jednou.26 Inspirován tímto a jinými návody jak cílit výuku, rozepíše učitel cíl ve
větě, v niž je podnětem žák a slovesem činnost, jíž by měl dojít k cíli – ten vyjádří jako před
mět. Samotná výuka by měla ovšem začínat vždy tím, co lze nazvat badatelskou otázkou, na
stylizovanou tak, aby propojila historické učivo se skutečnostmi, které jsou přítomné v žitém
světě žáků. Mají pro dospívající lidi konkrétní význam.27
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30 Převzato z databáze Wikimedia Commons. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bloomova_taxono
mie.png (duben 2020).

31 Bloom v českém prostředí stejně již zdomácněl a zdá se být uznáván. To souvisí s uvolněním poměrů v šedesátých
letech 20. století. Odkazy na jednotlivé osoby, které o taxonomii informovali, aplikovali či jinak zpracovali, viz
BÝČKOV SKÝ, P. – KOTÁSEK, J.: Nová teorie klasifikování kognitivních cílů ve vzdělávání: revize Bloomovy taxo
nomie. Pedagogika LIV, 2004, No. 3, s. 229.

Schéma 1: 
Klasické zobrazení taxonomie jako pyramidy, jejíž základy stojí na nižších kognitivních pro

cesech.30

Má mít učitel ze znovuobjevení ,,Blůmovky“ radost? Vzpomíná, že na fakultě Bloomovu taxo
nomii odmítal jako teorii, na níž se učitelé šmahem odkázali jako na něco daného, co už studenti
stejně znají. Případně si mají dostudovat. Což neučinil a Blooma podcenil. Nyní roubují na jeho
desítky let starou taxonomii autoři Metodických komentářů očekávané výstupy RVP pro dějepisné
učivo. Zdá se to být logická aplikace solidní teorie do praxe. I jemu se líbí rozložení taxonomie
jako pyramidy, kde nejširší je vědomostní základna a na ní se vrší stále užší dovednosti, úměrně
jejich specializaci a náročnosti. Na vrcholku stojí hodnocení. Pyramida je mezi učiteli zdá se obe
cně sdílená autorita, na níž se může učitel lehce odkázat, až jednou narazí na odpůrce novátorské
ho učení, potažmo jejich dva tradiční protiargumenty: Zaprvé, kdo neučí fakta, nenaučí nic – což
je o to horší pro dějepis, zadruhé, neboť jeho smysl má prý spočívat v ponaučení z minulosti, kte
rou je tudíž nutné si nejdříve zapamatovat. V bodě jedna bude souhlasit. Žáci musí něco znát, aby
to něco pochopili. V druhém bodě se ale právě proto ohradí. Zde má dějepis navíc: Víc než jen pře
dávat žákům s moralizujícím imperativem fakta, ale naučit je zhodnotit, jaká fakta si kdo vybírá,
aby svůj imperativ vysvětlil a jak jej prosazuje. Což neznamená učit žáky přiznat každému jeho
historickou pravdu, ale dovést je ke kritickému zvážení, proč konkrétní člověk vykládá, co se sta
lo, svým konkrétním způsobem. Pochopení ať předchází soud, musí být připraven reagovat na
typickou námitku v závěsu, že to prý znamená dějiny relativizovat. Hlavní je, že nemusí vymezo
vat potřebu učit dějepis jinak a snad i lépe jako alternativu vůči tradiční výuce, ale jako její aktua
lizované doplnění: učit žáky fakta má smysl, pokud je jejich výběr a práce s nimi plánována s ohle
dem na další cíle, než jen jejich zapamatování.31 Druhý den samostudia končí. 



Nástřel přípravy I:
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Bloom revidovaný

Do třetího dne vstupuje učitel s pochybností – s Bloomovou pyramidou se to zdá být až pří
liš snadné. Směřuje do svého studijního ústraní v knihovně a trýzní jej myšlenka, zda spíše nepo
dlehl svodům vševysvětlující teorie!? Jistě, namítá sám sobě, pyramida je na prvním místě jenom
metafora. Zjednodušení reality, aby si člověk lépe, neboť obrazně, představil, jak vzdělávání
může fungovat. Žáci si zkrátka osvojí určité vědomosti, aby na nich jako dostatečně široké



základně vystavěli další patra dovedností. Stavba jejich vzdělávání drží pohromadě, nezhroutí se
a předpokládá další výstavbu. Pěkné, srozumitelné a dává to smysl. Postavit na tom ale plán kon
krétní vyučovací hodiny v praxi? Vrací se mu v živé paměti, jak nesnadno, dá se říci násilně, vče
ra rozvrhl jednotlivé stupně dovedností pro úvodní lekci do dějepisu na příkladu Kolumba. Sna
žil se, aby jednotlivé cíle apriorně zapadly do očekávané hierarchie. Tak, jak to nasál
z Metodických komentářů k RVP. Nejdříve si měli žáci zapamatovat a pochopit určité znalosti.
Tím by dosáhli minimální úrovně očekávaného výstupu učení. Poté měli znalosti aplikovat a ana
lyzovat. Uvažoval, že to žáci obsáhnou v hypotetické situaci, kdy budou v roli tazatelů, kteří si
vytvoří anketu o faktech souvisejících s Kolumbem pro své spolužáky (aplikace). Poté by něja
kým vzájemným způsobem rozebírali své odpovědi (analýza). To je optimální úroveň. Nakonec
by si museli připravit prezentace a shodnout se na kritériích jejich zhodnocení. Syntéza a hodno
cení, neboli excelentní úroveň. Opravdu? Takto si hodinu přece představit nedokáže. Sám váhá
i přijdeli na obsah, zda lze takto uchopit učivo: když by dejme tomu tematizoval rozdělení
Kolumbových cílů na objevitelské, materiální a misijní, je to spíše aplikace, analýza, či syntéza?

Pochybnosti v něm vzbudily již včera Metodické komentáře. Zde bude nejlepší, když dnes
začne. V doporučené literatuře v úvodním textu komentářů zaregistroval nejen odkaz na Bloo
movu původní taxonomii (1956), ale i na odbornou studii, jejichž autoři ji přepracovali na pře
lomu tisíciletí (2001).32 Studii revidující Blooma učitel dohledá ve zkrácené verzi na internetu.33

Odborné texty, jejichž autoři příčiny a obsah revize reflektují, jsou dostupné online rovněž v češ
tině.34 Rychle si připomíná, že v devadesátých letech 20. století vrcholila poptávka po revizi
taxonomie, respektive zesílila kritika vzestupného uspořádání vzdělávacích cílů. Úkolu se cho
pili didaktici, s cílem ji vylepšit, zvláště na základě nových poznatků z kognitivní psychologie.
Tudíž nikoliv zavrhnout jako celek. Sám Bloom považoval taxonomii za otevřenou úpravám
v budoucnu, byť do revize již nezasáhl pro vysoký věk a nemoc.35 Východisko, že člověk nemů
že ovládnout i složitější dovednosti, aniž by se je učil vědomě a nazpaměť, přestalo být zkrátka
udržitelným.36 Na vážnosti posílil i pohled, že znalosti a dovednosti si lze osvojit i zautomatizo
vanou činností, jaksi mimochodem, nejen cíleným a zhodnotitelným učením.37 Tedy i mimo ško
lu. Ale i tam smí dříve podřadným stupňům učení předcházet dosud nejvyšší dovednost: to je
schopnost položit si na začátku učení otázku; a po smyslu učiva nevyjímaje. 
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32 ANDERSON, L. W. – KRATHWOHL, D. R. (eds.): A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. A Revision
of Bloom’s Taxonomyof Educational Objectives. New York 2001. 

33 Tamtéž, s. 22.
34 Reakcí a reflexí revize jsou oba v textu citované články z časopisu Pedagogika, roč. LIV, č. 3 (2004): BÝČKOVSKÝ,

P. – KOTÁSEK, J.: c. d., s. 227–242; HUDECOVÁ, D.: Revize Bloomovy taxonomie edukačních cílů. Pedagogika
LIV, 2004, No. 3, s. 274–283. 

35 Bloom zemřel v roce 1999 ve věku 86 let. Hlavní spoluautor revize David R. Krathwohl (1921–2016) patřil k půvo
dnímu Bloomovu týmu. Krathwohl přispěl k práci revidující taxonomii mj. porovnáním devatenácti dalších taxonomií
kognitivních cílů, které vyšly po publikování původní Bloomovy taxonomie. ANDERSON, L. W. – KRATHWOHL,
D. R. (eds.): A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. A Revision of Bloom's Taxonomyof Educational Objec
tives. Publikována byla též zkrácena verze práce bez Krathwohlova porovnání. ANDERSON, L. W. – KRATHWOHL,
D. R. (eds.): Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A revision of Bloom s Taxonomy o f Educational Objec
tives. Abridged Edition. Dostupné online. Srovnej BÝČKOVSKÝ, P. – KOTÁSEK, J.: c. d., s. 233.

36 ANDERSON, L. W.; KRATHWOHL, D. R. (eds.): Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A revision of
Bloom s Taxonomy o f Educational Objectives. Abridged Edition, s. 22.

37 Například dvojice didaktiků Marzano a Kendall, kteří se zevrubně věnují revizi Bloomovy taxonomie, uvádí v tomto
ohledu jako příklad sváteční řidiče, kteří si uvyknou jízdě po dálnici v dopravní špičce, byť to vyžaduje z jejich stra
ny souběh více operací – nehledě na telefonování, poslouchání rádia a jiné věcí, které s řízením nesouvisí. MARZA
NO, R. J. – KENDALL, J. S.: The New Taxonomy of Educational Objectives (second edition). Thousand Oaks 2007,
s. 11. 



Pro učitele je to za dnešek samostudia jasná zpráva: nepromýšlet přípravu hodiny a výuku jako
stavbu pyramidy. Dříve či později by stejně narazil na někoho, kdo je s revizí taxonomie dobře
obeznámen.38 Kdo by s odkazem na původní zdroj rozporoval, že si žáci mají nejdříve něco zapa
matovat, aby to něco mohli pochopit a následně aplikovat, poté analyzovat, syntetizovat a tak dále,
směrem vzhůru. Kdo by namítl, že mohou začít analýzou historického pramene, anebo vytvoře
ním vhodné otázky. Jak tudíž nová stavba taxonomie vzdělávacích cílů vlastně vypadá? Předně,
autoři revize od sebe odtrhli dovednosti a znalosti jako dvě samostatné dimenze (dimenze kogni
tivního procesu a znalostní dimenze). Vzájemně se ovšem doplňují. Dovednosti, nově přeformu
lované z podstatných jmen na slovesa (zapamatovat; rozumět; aplikovat; analyzovat; hodnotit;
tvořit; přičemž dimenze syntéza se přesunula na místo hodnocení, kde je nově rozeznávána jako
proces tvořit),39 musí učitel určit jako učební cíl vzhledem ke znalostem, které jsou vyjádřeny
podstatnými jmény – tyto znalosti jsou čtyři (znalost faktů; konceptuální znalost; procedurální
znalost; metakognitivní znalosti). Cíl může být tudíž analýza faktů, stejně jako jejich zapamato
vání. S ,,revidovaným Bloomem“ se tudíž učiteli nabízí možnost konkrétněji si určit a nadefino
vat až dvacet čtyři základních cílů jako kombinaci podnětu (znalosti) se slovesným přísudkem
(dovednosti). Aniž by jeden cíl musel předcházet jinému. Může využít i výrazově bohatý přehled
dílčích kategorií a alternativních názvů, aby jednotlivé cíle dále specifikoval:40 Mimo jiné proces
analyzovat nabízejí autoři revidované taxonomie upřesnit třemi hlavními, ale i dalšími dílčími
kategoriemi, přeloženo do češtiny, rozlišovat (vydělovat; rozlišovat; zaměřovat; vyčlenit), uspo
řádat (hledat soulad; integrovat; vytvářet schéma; strukturovat) a přisuzovat (odhalovat). Koneč
ně, přijdeli na záměr uchopit dějepis jako osvojování si historické gramotnosti, ten lze zaměřit
nejlépe jako rozvoj oborově specifických procedurálních znalostí.41
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38 Do přehledu poznávacích (kognitivních) cílů autoři částečně integrovali i afektivní (postojové, hodnotové) cíle, které
Bloom a ostatní do té doby publikovali samostatně (1964). Bloomův kolektiv publikoval v roce 1964 taxonomii afek
tivních (postojových) cílů: KRATHWOHL, D. R. – BLOOM, B. S. – MASIA, B.: The Taxonomy of Educational
Objectives: Affective Domain. New York 1964. Kromě toho vznikaly i taxonomie psychomotorických (pohybových)
cílů. Taxonomie afektivní a psychomotorická byly k taxonomii kognitivních procesů (1956) dopracovány později
v šedesátých letech 20. století. K tomu viz BYČKOVSKÝ, P. – KOTÁSEK, J.: c. d., s. 229.

39 Zapamatovat; rozumět; aplikovat; hodnotit; tvořit (dimenze syntéza se přesunula na místo hodnocení, kde je nově
rozeznávána jako proces tvořit).

40 Přehled viz například HUDECOVÁ, D.: c. d., s. 279 a 280.
41 Srovnej NAJBERT, J. – HAVLŮJOVÁ, H.: Proměna cílů historického vzdělávání v časech nových médií. In: NAJ

BERT, J. (ed.): Promýšlet dějepis v 21. století. Digitální aplikace pro práci s prameny HistoryLab.cz (online). Praha
2017. Dostupné z: https://historylab.cz/metodika/kapitola/ucebniceahistorickevzdelavanipro21stoleti/promena
ciluhistorickehovzdelavanivcasenovychmedii (duben 2020)



Schéma 2:42

Revidovaná taxonomie nabízí díky rozložení do dvou dimenzí konkrétnější určení cíle škol
ní hodiny. Postačí, když si učitel před sebe rozloží tabulku rozepsanou na dílčí cíle a vyskládá cíl
do vzorce kognitivní proces (sloveso) a znalosti (podstatné jméno). Nemusí tak činit posloupně
(cíle 1A až 6D), nemá ani nahodile (dnes zkusí třeba 5C), ale s ohledem na učivo, třídu, časovou
dotaci a řadu dalších specifických faktorů. Pro návrh úvodní hodiny si dnes náš učitel načrtl hned
čtyři specifické cíle: 

Nástřel přípravy II:
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42 HUDECOVÁ, D.: c. d., s. 277.



Příprava hodiny – výběr a práce s prameny

Pátý a poslední den extra letního samostudia.43 Den, kdy jej učitel překlopí v poslední a koneč
ný nástřel úvodní hodiny. Jak začne? Má představu. S žáky se srdečně pozdraví, představí se. To
je jasné. Poté se ale již odmlčí, nebude nic říkat. Potlačí nutkání začít vysvětlovat, o čem má být
vlastně hodina nebo obecně dějepis. Stručně vyzve žáky, aby věnovali pozornost ukázce z filmu
Dobytí ráje (1992).44 Všichni se obrazně přenesou do 12. října 1492 na vlajkovou loď Kryštofa
Kolumba, do chvíle, kdy se námořníkům vyjeví z mlhy tropický ostrov. Je objevena Amerika.
Nechá běžet i navazující scénu vylodění na pláži ostrova.45 Stop. O co šlo? Kdo to byl? Kdy?
Předpokládá, že většina žáků Kolumba již nějak zná a poskládá z jejich odpovědí čistě popisné
shrnutí, o co šlo v ukázce, a to po linii ,,kdo“, ,,kde“ a ,,kdy“. Dále už musí zapojit ostatní žáky,
kteří s odpověďmi tápali, měli důvod neodpovídat. Co se učíme v dějepise? Zapíše na tabuli
ústřední otázku pro úvodní hodinu dějepisu. Během zápisu může otázku doplnit, upřesňovat: Co
se učíme, přijdeli na Kolumba, na objevení Ameriky? Na to, co se stalo někdy v minulosti, co se
stalo historií? Jak k tomu využijeme ukázku z filmu, co jsme viděli? Neočekává nával odpovědí,
ale doufá v klasické odpovědi: Přece jak to bylo. O objevení Ameriky. Co se stalo. Žáky by tak
mohl nechat chvíli u představy, co mají zřejmě zažitou: dějepis je předmět, v němž se prostě učí,
co se stalo a jak to bylo. Události, letopočty. On: Vážně? Bez očekávání odpovědi, aniž by sám
odpověděl, naváže učitel odjinud: Pojďme se nyní podívat na jinou ukázku. Kolumbus, objevení
země, vylodění. Tentokrát v podání filmového seriálu Kryštof Kolumbus, ze stejného roku (1992).46

Během ukázky rozdá pracovní list, nebo spíše lístek – je to malá tabulka, kterou budou žáci vypl
ňovat, přijdeli na obě ukázky: Jak je zobrazen a) Kolumbus; b) objevení země; c) průběh vylo
dění. Dva sloupce, pro každou ukázku jeden. Nechá je pracovat, poté si projdou odpovědi, heslo
vitě a svižně. Otáže se: Tak, kde je to, co se stalo? Jaká ukázka se vám zdá blíže ke skutečnosti?
Kde bude skutečnost? Zastaví, vyčká na klid, ovšem již s otevřenou knihou v ruce. Jako by jim
měl nyní sdělit odpověď a rozsoudit, kde a v čem leží v obou ukázkách pravda, kde nikoliv. Pře
čte odpovídající pasáž, kterou ocituje jako záznam z lodního deníku Kryštofa Kolumba.47 Opět
zmlkne. Chytne se někdo sám? Ale pane učiteli, to taky nemusí být pravda. Nechytne? Co myslí
te, je tohle pravda? Stalo se to takto? Ne? Učíme se tedy v dějepise, co je nejvíce pravda? Od
padesáti jedněch procent výše? Vyzve je, aby se vrátili k tabulce na pracovním listě. Je zde na dru
hé straně ještě jedna tabulka: obě filmové ukázky, ale i sloupec pro údajný Kolumbův deník, a ješ
tě jeden sloupec, ten je zatím bez označení zdroje. Vyzve je, ať srovnají, v jakém roce záznamy
událostí vznikly, kdo je jejich autor a proč je vytvořil, co chtěl zdůraznit. Informace, které potře
bují? Ať si řeknou přímo jemu. Kdy vznikl film, z něhož pochází první ukázka? 1992. Z jakého
roku druhá? Taktéž. Znamená to, že proč a jak je autoři filmů natočili, mělo něco společného s při
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43 Čtvrtý den strávil náš učitel pochybnostmi o revizi taxonomie vzdělávacích cílů. Neustále se mu vracela představa
o procesu vzdělávání jako pyramidě. Pokud má být vyučování ve škole co nejsystematičtěji plánováno s ohledem na
konkrétní výstupy, nezbývá učiteli nic jiného, než vést děti od učení se jednodušších věcí k těm složitějším a obec 
nějším. Zároveň přijal východisko revize taxonomie, že učení nezačíná s naučením se sumy vědomostí nazpaměť.
Jeho úvahy a závěry, ke kterým došel, jsou pro tento text (další přípravu úvodní hodiny) ovšem irelevantní a předsta
vují příliš specifické téma.  

44 Dobytí ráje (režisér Ridley Scott, 1992). 
45 Obě scény jsou ve filmu zkomponovány dramaticky a obrazně. Dalo by se říci, že mluví hlasitou filmovou řečí. Uči

tel snad riskuje vtipné komentáře, ale je vhodná právě proto z minimálně dvou důvodů: Zaprvé, nejspíše žáky zauj
me, a za druhé se bude k ukázce a postavě Kolumba vracet jako k historické materii, s níž budou pracovat.

46 Kryštof Kolumbus (režie John Glen, 1992).
47 Deník se jako celek nezachoval, jen některé přepsané úryvky v dalších dokumentech. S úryvky z Kolumbova deníku

pracuje standardní historická produkce, například DE LOLLIS, C.: Život Kryštofa Kolumba. Praha 1992.



pomínáním pětisetletého výročí objevení Ameriky na počátku devadesátých let 20. století?48

Super! Zeptá se někdo, nebo bude muset on: Proč není u svědectví napsáno Kolumbův deník, ale
úryvky z něj? Když se někdo zeptá, stručně popíše historii, proč se celý deník nedochoval.49

A do prázdného sloupce ať napíší, jaké informace by zachytily objev Ameriky asi nejvěrohodně
ji! (Padne nápad, že by to musel být nejspíše kamerový záznam, byť i ten by nemohl zaznamenat
událost komplexně, třeba pocity námořníků?). 

Zpět k tabuli. Co se učíme v dějepise? Opět bez vysvětlování zapíše přípis k ústřední otázce
lekce, čímž sleduje vyjevit žákům dvě věci. Zaprvé, co bude v dějepise jejich úkolem. Zadruhé,
naladit žáky na to, že se budou učit něco, s čím mají zkušenost a ovlivňuje jejich život, co svým
způsobem řeší. Totiž, že v dějepise se neučíme fakta, abychom se poučili, jak to bylo, ale učíme
se rozkódovat, jaká fakta si kdo vybírá a jak je ukazuje, tedy jak to mělo být. Přípis dokončí
v této podobě: Učíme se ptát, jak lidé vzpomínají na to, co se stalo a bylo (mluví, píší a točí fil
my o minulosti) = odpovídáme si v hodinách na příkladech z minulosti, kdo vzpomíná na co +
proč a jakým způsobem. Rychle konkrétně: hodí se ,,aktivita s Pepíčkem“. Učitel zadá žákům
úkol, zatímco kreslí na tabuli schéma. Máme minulost, v níž se něco stalo, je to fakt, skutečnost –
tedy DĚJ. My se v dějepise učíme, kdo a jak na to vzpomíná, mohl by o tom napsat, tedy PIS.
Což = DĚJEPIS. Žáci ať si představí hypotetickou situaci. Pepíček dostal pětku z češtiny. Což
je zde určitý fakt / děj. To, jak to vysvětlí doma, je nutně popis, vyprávění, příběh. Fakta a fikce.
To bude úkol pro některé žáky. Jiné vyzve, aby si připravili, jak by rozhodnutí dát pětku nejspí
še odůvodnila paní učitelka, když by jí rodiče v této věci navštívili. 

Je jasné, že zde se učitel dostane za půlku vyučovací hodiny. Druhá půlka hodiny se nabízí
tudíž jako nově daný prostor, aby žáci pracovali s dalším pramenem o Kolumbovi. Zde bude sle
dovat jediný cíl: zpochybnit a oslabit vnímání Kolumba jako hrdiny, který prosadil výpravu, od
níž byl odrazován.50 To znamená odvést pozornost od Kolumba jako významné osobnosti, o níž
se mají automaticky učit, a to ke Kolumbovi jako příkladu objevitele své doby, na jehož osob
nost a činy můžeme mít důvod vzpomínat různě i protichůdně. Stojí za to, aby se o něm učili?
Půjde na to napřímo, jakkoliv nahraně. Na novém pracovním listě ať se žáci rozhodnout a zdů
vodní, zda by podpořili hypotetický návrh ministerstva školství, aby se upustilo od výuky obje
vení Ameriky a Kolumbus již nebyl zmiňován. Poté je seznámí s případem z dnešních USA,
v němž si lidé spojují s Kolumbem sporné skutečnosti: 
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48 V tomto duchu lze využít jako doprovodný pramen i některý z dobových textů, které uvádí film Dobytí ráje do kin
jako velkolepou podívanou a Kolumba heroizují. 

49 Nikoliv bezdůvodně právě v roce 1942 vyšla ojedinělá historická práce, ve které její autoři, mimo jiné historik Josef
Šusta (autor předmluvy), rekonstruovali Kolumbovy záznamy. Kolumbův lodní deník: dvě knihy velkých činů a vel
kého osudu: Rekonstrukce a citace lodního deníku Kryštofa Kolumba z první oceánské plavby (1492–1493) a zprávy
a listy Kolumba a jeho současníků o dalších třech cestách 1493–1496, 1498–1500 a 1502–1504 a o smutném konci
objevitele. Praha: Novina 1942.

50 Ostatně, využít by mohl stejně tak dobře či ještě lépe úvodní scénu z filmu, kde Kolumba jako otce hodnotí
s odstupem času jeho syn na pozadí scény, kdy jako malý kluk sedí se svým otcem na pobřeží a je jím poučován,
že Země je kulatá. Skvělá ukázka k analýze způsobu, jakým je recyklován a dramatizován mýtus o Kolumbovi
jako osvíceném průkopníkovi.
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51 Otrokář“ Kolumbus USA nevoní. Newyorský starosta zvažuje odstranění jeho sochy. Lidovky.cz, 29. 8. 2017. Dostup
né online: https://www.lidovky.cz/svet/otrokarkolumbususanevoninewyorskystarostazvazujeodstranenijeho
sochy.A170829_090614_ln_zahranici_mha (duben 2020)

„Otrokář“ Kolumbus USA nevoní. Newyorský starosta zvažuje odstranění jeho sochy51

29. SRPNA 2017 9:24 > ZPRÁVY > SVĚT

SOCHA KRYŠTOFA KOLUMBA V NEW YORKU. | FOTO: SHUTTERSTOCK
NEW YORK / PRAHA

Američané stále hledají svou identitu. Jinak si nelze dění ve Spojených státech v posledních
několika dnech vysvětlit. Spory mezi obyvateli USA vyvolaly nejdříve sochy konfederačních
vůdců, nejnověji se k nim ale přidala debata o pomnících Kryštofa Kolumba.

Proč ale Američanům vadí zrovna on? Pod jeho jménem si většina lidí na světě vybaví ital
ského objevitele Nového světa. Někteří historici ale tvrdí, že s domorodými obyvateli Ameriky
zacházel brutálně a aktivně se účastnil obchodu s otroky.

Mezi jeho kritiky patří paradoxně i newyorský demokratický starosta Bill de Blasio, jenž má
italské kořeny a který zvažuje stržení jeho sochy nacházející se na Kolumbově náměstí na
Manhattanu. Pomník od Gaetana Russa, dárek italské komunity městu, zde byl vztyčen na asi
21 metrů vysokém podstavci v roce 1892 k výročí 400 let připlutí Kolumba k americkým bře
hům.

Je jedním z tuctu „symbolů nenávisti“, jejichž existenci chce starosta New Yorku pře hod 
notit. Blasio se tak rozhodl po rasových nepokojích v Charlottesvillu ve Virginii, jež ná sle do 
valy po protestech příznivců krajní pravice a bělošské nadřazenosti proti stržení sochy konfe
deračního generála Roberta E. Leeho. Jeho rozhodnutí v pátek podpořila manifestace
Kolumbových odpůrců právě na náměstí objevitele. V rukou měli transparenty s nápisy
„Kolumbus Ameriku neobjevil, ale napadl“ nebo „Pocta rasismu a genocidě“. Na radnici se
zase ve čtvrtek sešli jeho příznivci.

Republikánští politici, ale i demokraté a de Blasiův rival Sal Albanese, který se narodil
v Itálii, mají však jiný názor. Podle Albaneseho se New York pustil s Kolumbem na tenký led
a připomněl tak slova prezidenta Donalda Trumpa po dění ve Virginii: „Odstraníme také sochy
George Washingtona a Thomase Jeffersona?“

Objevitel Ameriky, původem z italského Janova, má své zastánce logicky i mezi Italoame 
ričany. V pátečním celostránkovém inzerátu v deníku New York Times ho obhajoval předseda
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52 Co článek nezmiňuje, ale je pro jeho reakci patrně relevantní, je skutečnost, že podíl bělošského a tím i původně ital
ského obyvatelstva New Yorku klesl z 92 procent v roce 1940 na třetinu v roce 2010.

53 K případu lze dohledat i krátké videoreportáže na YouTube z produkce amerických zpravodajských stanic.
54 WINEBURG S.: Why Learn History (When It’s Already on Your Phone). Chicago 2018, s. 81n.
55 Discovery Day. October 21 Proclaimed a National Holiday by the President. New York Times, 22. 10. 1892, s. 8. –

O průzkumu hovoří Wineburg například taktéž v předmluvě ke knize NOKES, J. D.: Building Students´ Historical
Literacies: Learning to Read and Reason with Historical Texts and Evidence. New YorkLondon 2012.

56 The Colombus Day, Původně jako Discovery Day. 

Nadace Kolumbových občanů Angelo Vivolo, podle něhož představuje množství úspěchů, kte
rých Italoameričané dosáhli.

„Naši italskoameričtí předci, kteří čelili nenávisti a diskriminaci, vnímali Kolumba jako
Itala, jehož po celé Americe oslavují za vytvoření trvalého mostu mezi starým a novým světem,“
napsal Vivolo. Dodal, že Kolumbus „se během své kariéry nepochybně podílel na činech, které
byly považovány za nespravedlivé“.

Žáky čeká práce s textem, konkrétně článek z internetového zpravodajství: Otrokář“ Kolum
bus USA nevoní. Newyorský starosta zvažuje odstranění jeho sochy (vizte rámeček). Titulek
odkazuje k případu / sporu, do něhož v létě 2017 vyústilo připuštění možnosti, že město New
York City odstraní pomník Kryštofa Kolumba. Tedy, že zmizí jedna z dominant města v blízkosti
Central Parku, dar italské komunity z roku 1892 (restaurovaný 1992). Připustil to starosta města
Bill De Blasio, sám italského původu. Reagoval tak na toho roku živé hnutí za odstraňování soch
osobností v jižanských státech USA, spojovaných s Konfederací a bojem za zde zavedený otro
kářský systém.52 Učitel vyzve žáky, aby si ve skupinkách přečetli článek a využili pro jeho zpra
cování metodu INSERT (vysvětlí). Předpokládá, že případ je pro ně zcela nový a nabourává
jejich zažitý obraz Kolumba jako hrdiny.53 Dočtou se, že někteří lidé mají své důvody, proč na
něj vzpomínat ve zlém. Avšak jiní jej právě o to více brání. Jak žáci zareagují? Ať zodpovědí
hypotetickou otázku, zda učit o Kolumbovi i dnes ještě jednou. Těší se na jejich odpovědi –
nadějně naznačí, zda žáci svůj postoj zhodnotí vzhledem k nové informaci: Opustí žáci tradiční
chápání dějepisu jako předávání údajně zapamatovánínutných faktů, respektive jak jsou již
schopni uvážit – čerstvě zpět z prázdnin! – že fakta jsou jen jedna strana mince?  

Učitel se ve výběru pramene inspiroval ve studii Sama Wineburga, profesora dějepisného vzdě
lávání na Stanfordské univerzitě, na kterého narazil jako na jednoho z kritiků (původní)
Bloomovy taxonomie (kapitola Turning Bloom’s Taxonomy on its Head Down).54 Wineburg v ní
shrnul svůj dlouhodobý výzkum toho, co vlastně dokážou studenti – považováni za nejlepší – se
získanými znalostmi, co mají (dle logiky taxonomie) zhodnotit na vyšší poznávací úrovni. To,
k čemu profesor mimo jiné došel, demonstruje zvláště na příkladu interpretace vybraného dobo
vého textu souvisejícího úzce s Kolumbem, a který vyšel 21. října 1892 v New York Times.55

Autorem byl prezident USA Benjamin Harrison, vysvětlující, proč vyhlásil v tomto roce připo
mínku Kolumba jako svátek.56 Jedním ze studentů, přizvaných vyložit obsah textu tak, aby jej
,,četl historicky“ (historically), byl i Jacob. Sedmnáctiletého mladíka doporučil Wineburgovi je
ho učitel jako svého nejbystřejšího studenta. Jacob článek viděl poprvé. Na doplňující otázku, co
si myslí o vzniku textu, odpověděl, že jeden ze způsobů, jak se na to dívat, je, že Kolumbus byl
průkopník a osvícený člověk, ale, jak se dozvěděl, nebyly jeho cíle nezištné (chtěl zbohatnout),
dále že jednal ve jménu Krista, ale k indiánům se choval nadřazeně. Jacob dodal, že pokud se to
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57 WINEBURG, S.: Why Learn History (When It’s Already on Your Phone), s. 84.
58 Což nevylučuje další interpretace, podle nichž tím prezidentova administrativa sledovala uklidnění příchozích z Itá

lie po nepokojích v New Orleans, kde bylo na jaře 1891 zlynčováno jedenáct Italů. Faktorem byly samozřejmě i dip
lomatické vztahy USA s Itálií, které Itálie v reakci na události dočasně vypověděla. Události se dočkaly v roce 1999
filmového zpracování: Vendeta (režie Nicholas Meyer, 1999). 

stalo svátkem, tak je to ještě horší.57 Wineburg předal mladíkovy odpovědi učitelům, aby je
zhodnotili. Ti neměli nic než dílčí připomínky. Stejný text a odpovědi předložil studentům his
torie na Kalifornské univerzitě v Berkley. Dočkal se jiných odpovědí. Okay, it´s 1892 (Dobře, to
je 1892), prohlásil mimo jiné jeden z nich stručně a jasně. Což chtěl Wineburg slyšet. Odpověď
vystihla, že záměry a důvody prezidenta Harrisona je nutné číst s ohledem na jeho aktuální záj
my. Nikoliv jej opravovat za jeho nekritický pohled na Kolumba, ale ptát se, proč jej americký
prezident zaujal v roce 1892, s iniciativou připomínat jej nadále svátečně. Protože uplynulo čty
ři sta let od objevení Ameriky a Harrison využil příležitosti, aby posvětil pochvalné závěry his
toriků? Nikoliv. Byla to příležitost, ale spíše k tomu, jak oslovit v nastávajícím volebním boji
emigranty z Itálie, ale i Irska a Polska. Jejich počet ke konci 19. století silně vzrostl a spojovala
je katolická víra, avšak anglosaská a protestantská majorita je často vnímala jako druhořadé ob
čany. Kolumbus symbolizoval italský původ a katolictví. Jeho svátkem posvěcené uznání mělo
ukázat, že prezident USA si katolických imigrantů váží.58

Nástřel přípravy III:

Co se u ím v d jepise?  
Vysv tlím na p íkladu Kryštofa Kolumba, co je to historický 
fakt, a pro  není totožný s tím, jak lidé vzpomínají na minulost, 
p ípadn  o ní píší, to í filmy apod.  

 

„Otroká “ Kolumbus USA nevoní. Newyorský 
starosta zvažuje odstran ní jeho sochy  



Závěr – zhodnocení hodiny

První vyučovací den ve školním roce skončil. Odučil úvod do dějepisu dle přípravy.59 Zada
řilo se? Ano i ne. Učitel ani neočekával, že by mohl odpovědět jednoznačně. Jeho první dojmy
jsou druhořadé. Jde o zvážení, zda lze lekci považovat za vykročení na cestu historické gramot
nosti dobrým směrem. Ale postupně. Jak to proběhlo? To, že postavil hodinu na Kolumbovi, se
ukázalo jako šťastný nápad. Objevitel vzbudil pozornost většiny žáků a spojovali si jej automa
ticky s objevením Ameriky. Často asociovali další skutečnosti, které je již zaujaly, typicky import
nových potravin (brambory, rajčata). Zároveň nikdo neznal detaily, jak námořníci ostrov San Sal
vador spatřili a vylodili se zde na pláži. Filmové ukázky, v pořadí, jak je pustil a dal k srovnání,
usnadnily tázání, jak se liší od skutečnosti. Žáci trefně popsali, co je v ukázkách dramatizace.
Dobře četli filmovou řeč zvláště v ukázce z filmu Dobytí ráje, v níž se námořníkům postupně
vyjeví pevnina ostrova v opadající mlze, poté, co jeden odpočítává klesající hloubku. Ale i srov
nání s konzervativnější ukázkou z filmového seriálu splnilo jednoznačně účel.60 Žáci zkrátka
vědí dobře, co je ve filmu uděláno tzv. ,,na efekt“. Spojili si taktéž informaci o roku, kdy film
a seriál vznikly (1992) s pětisetletým výročím objevení Ameriky. Film Dobytí ráje správně urči
li jako příležitost prodat divákům velkolepou podívanou v mezinárodní koprodukci se slavným
hercem v hlavní roli (Gérard Depardieu), seriál jako spíše komorní záležitost pro zájemce o his
torii. Potud za něj dobré. Žáci prokázali v první třetině lekce dovednost analyzovat film jako pop
kulturní obraz historie. S přečtením záznamu, jak jej pořídil o objevu Kolumbus do deníku, to
bylo slabší. Zaváhal, zda pochopili, že jim nečte dobový záznam, aby vyjasnil, jak to bylo.
Neubránil se poté nutkání uvést celou záležitost na pravou míru: Evropané se vylodili na ostro
vě až po několika hodinách, kdy jej jako první spatřil ve dvě hodiny ráno jeden z hlídkujících
námořníků na lodi Pinta. Přičemž Kolumbus později tvrdil, že spatřil světlo na pevnině již dříve,
ale nepovažoval to v daném okamžiku za nutné ostatním oznamovat... čímž připravil námořníka
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59 Průběh lekce a její zhodnocení, včetně písemných výstupů žáků, je výstupem devadesáti minutového výukového blo
ku, který odučil autor článku se svým kolegouučitelem v jeho třídě na jednom pražském gymnáziu v září 2019. Pří
tomno bylo dvacet pět studentů ve věku 15 až 16 let.

60 V obou případech někteří žáci namítli, že námořníci by vypadli po plavbě více zanedbaně, anebo by se nevylodili na
neznámém území tak bezhlavě, bez zajištění, a kdy jako první stanul na pevnině velitel (Kolumbus).

Objevitel Ameriky, 
p vodem z italského Janova, má své zastánce logicky i mezi 
Italoameri any.



o odměnu v podobě celoživotní renty, přislíbenou prvnímu, kdo spatří pevninu. Učitel se histo
rika v sobě jen tak nezbaví.  

Pracovní listy potvrdily, že žáci hodnotí význam Kolumba pro dnešek a sama sebe tak, jak si
myslí, že se to od nich očekává. Naprostá většina žáků nesouhlasila s hypotetickým návrhem
ministerstva školství vyřadit Kolumba jako neaktuální téma ze školního učiva. Důvody vyjádři
li obdobné. Kolumbus představuje příliš významnou osobnost, než aby se na něj zapomnělo. Tak
že je důležité o něm něco vědět, napsala typicky jedna z žaček, byť ve stejné větě pocítila potře
bu přiznat, že dějepis není její nejoblíbenější předmět (od malinka dějepis nesnáším a netuším
vůbec nic o jeho životě [Kolumba]). Historický význam Kolumba jako objevitele Ameriky
zaznamenali i další žáci, byť jen ojediněle zcela nekriticky (je to odjakživa důležité), či impera
tivně (Aby to všichni věděli. Hlavně to, že indiáni nejsou z Indie). Byť každý svým osobitým způ
sobem, přece se mu snažili říci jako svému novému učiteli jedno: Kolumba znát musí (Bez toho
to objevu bychom možná o Americe ani nevěděli.). Nezapochybovali, že význam Kolumba je
sporný, neboť kdyby Ameriku neobjevil, spíše dříve než později by tak učinil někdo jiný. A pro
pos, nezemřel Kolumbus s přesvědčením, že doplul do Indie?!61 Žáci si Kolumba naservírovali
jako neodmyslitelnou součást historie… a někdy na hranicích fatalismu (Asi by mi to nevadilo,
protože už o něm vím. Ale myslím, že by se o něm mělo učit [v dějepise je spousta jiných zbyteč
ných věcí]), jindy s ohledy na produktivitu výuky (většinou to není skoro téma ani na celou hodi
nu, takže to vlastně prudí a člověk se naučí trochu více), s noetickým přesahem (Kdo by pak byl
považován za objevitele Ameriky?). Žáci, kteří by Kolumba oželili, se ozvali jen dvakrát. Jeden
to zdůvodnil gastronomicky (Mj. by žáci přišli o osobnost, díky které se vaří odporná jídla ve
školní jídelně), druhý geograficky (Nežijeme přece v Americe, nám je úplně u pr[…], kdo jí obje
vil). 

Nečekal, že žáci rozvinou úvahy, že smysl by mělo učit se o Kolumbovi ne jako o zastupi
telném objeviteli Ameriky, ale jako dejme tomu modelovém příkladu objevitele své doby, a/nebo
otevřou téma, jak se někdo stane slavným do značné míry souhrou šťastných náhod. Jak jedna
žákyně podotkla (Téma jeho osobnosti bych asi nerušila, jen by se měli probírat cca všechny věci
kolem toho a ne jen, že Kryštof to objevil a hotovo.). Učitel vlastně očekával, že žáci odpovědí
tak, jak se naučili, že to od nich učitelé a dospělí očekávají, byť po svém. S tím může pracovat.
Je to dobrý odrazový můstek. Něco jej ale přesto lehce zamrzelo: Jak žáci odpovídali v závěru
hodiny, když se měli vyjádřit, zda se jejich názor na historický význam Kolumba změnil. To je
poté, kdy demaskovali filmového Kolumba jako popkulturní produkt a porozuměli, že v USA
probíhá spor o jeho odkaz (žáci snadno rozklíčovali v reportáži z New Yorku, proč je Kolumbus
zvláště pro Američany italského původu symbolem hrdosti, ale zároveň symbolizuje pro přede
vším příslušníky menšin miliony obětí evropské kolonizace Ameriky). Ale ani posledně citova
ná žákyně, která by ráda ve škole probírala Kolumba komplexněji, už nový vhled do tématu
nepřinesla (Můj názor se v podstatě nezměnil. Jen jsem nevěděla o ,,nepokojích se sochami“.
Význam pro mě má takový, že zpřístupnil Ameriku dalším Evropanům). U ní by učitel spíše oče
kával odpověď, kterou nalezl jako ojedinělou u její spolužákyně, která na začátku hodiny vznes
la otázku, kdo jiný než Kolumbus by mohl být považován za objevitele Ameriky (Jak se změni
lo moje přemýšlení o této události? Popravdě nejsem asi schopná nějak jednoduše odpovědět.
Naučila jsem se nějaké nové informace. Asi jsem dřív brala jako fakt /že/ Kryštof Kolumbus obje
vil Ameriku a tečka. Nenapadlo mě, že se to tak táhne, a že by to mohlo být třeba jinak). Taktéž
žák, jemuž není lhostejná nabídka školní jídelny, vybočil i na závěr ([Kolumbus] Dokáže dobře
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61 Zároveň, a opět typicky, někteří žáci přidali informaci o Leif Erikssonovi, jen aby hned doplnili, že i na vikingského
mořeplavce by se jako na prvního/opravdového (evropského) objevitele Ameriky zapomínat nemělo.



poukázat na téma, které nevyjde najevo jen tak. Dějepisný vzor pro bádání a porovnávání.). Vět
šina žáků ale zůstala u toho, že nová je pro ně jen kontroverze. Ovšem nejspíše jenom jako dal
ší fakt, specifický navíc pro situaci v USA. Svůj fatalistický postoj si tak nenechal vzít žák, pře
svědčený jinak o spoustě zbytečných věcí, které se učí v dějepise (Význam události prostě není.
Prostě se to stalo). Byť zásadového závěru, že ,,Kolumba si vzít nenecháme“, se učitel nedočkal.
Tedy ne přímo (Stále je to poměrně významná událost, která sice vyvolává kontroverzi, ale to by
nemělo zmenšovat její význam.). Další pracovní listy vyzněly obdobně. Učitel ale již musí mys
let na zítřek a další výuku…

Závěr – další kroky?

Úvodní hodina nedopadla tak špatně. Nemá důvod ohlížet se za svoji první hodinou přespří
liš kriticky. Nastoupil určitou cestu, jejíž cíl mu dává smysl (historická gramotnost, konstrukti
vistická výuka), aniž by očekával, že do cíle dojde brzy – pokud se neukáže, že zde bude pověs
tně cílem cesta samotná. Neovládly jej pochyby, že by z cesty v hodině sešel. Vytvořil několik
situací, v nichž využil, co již žáci o učivu vědí a myslí si, aby je zaujal pro možnost nahlédnout
fakta netradičně. Nepřednášel je. Několikrát žáky zapojil, když se museli k učivu vyjádřit. Tak
že ano, přenášet práci na žáky a nechat je pracovat aktivně je možné, byť má rezervy (nyní to
vyšlo tak na padesát pro něj, padesát pro žáky). Uvažuje dále. Pokud nepoleví a bude na tomto
způsobu práce trvat, mohli by si žáci postupně osvojit procedurální znalosti, jak se o nich hovo
ří v revidovaném ,,Bloomovi“, a které zakládají historickou gramotnost. Určitá míra rutiny zna
mená i bezpečné prostředí pro žáky, kteří se zapojují do výuky jen tehdy, pokud vykazuje určitý
řád. Vůbec větší část žáků se do skupinové práce prostě nezapojovala. Ve výuce se musí více
doptávat žáků srozumitelně na jejich závěry a potlačovat nadále sklon je hodnotit a uvádět na
pravou míru. Jednu věc ale v sobě smířit nedovede. Pochybnosti, zda udělal na cestě dostatek
kroků? Zda spíše nepřešlapoval? Ušel odpovídající úsek? Kontrolní hodnocení, které žákům při
pravil a slíbil na konec hodiny, nestihl. To jej nyní mrzí. Jednak prakticky, neboť se k němu
budou muset vrátit další hodinu, na úkor nové lekce. Jednak koncepčně. Neuzavřel před žáky
hodinu důsledně, tak, aby jim ukázal, že jeho lekce budou směřovat odněkud někam. Mají pev
ný rámec.62

Dobrý dojem z vyšlápnutí na cestu správným směrem kalí učiteli pochyby, zda ujde vždy
očekávané úseky cesty. Byť by pečlivě naplánoval, kde začínají a končí (cíl a vyhodnocení lek
ce). Původ pochyb je ovšem prozaický. Nedostává se čas a snad ani duchovní síly, aby v tako
vém plánování pokračoval. Rozloží si před sebe svůj rozvrh. Dvacet vyučovacích hodin týdně po
čtyřiceti pěti minutách. To jsou průměrně čtyři hodiny denně. Pokud počítá, že na každou dvou
hodinovou lekci padne stejný čas na přípravu, potřebuje prostor. Během dopoledne ve sborovně
zvládne sotva administrativu, s tím už má svojí zkušenost. Zbývají části odpoledne, případně
večery. Plně je využít moci nebude a nezvládne. 

Uzavřít může učitel své první kroky celkově optimisticky, vzhledem ke skutečnosti, která se
nabízí. Historická gramotnost je přece jen cesta, kterou prošla již celá řada učitelů a existují pro
ni průvodci – na jejich výběr narazí ostatně i v češtině, například v úvodu k digitální aplikaci His
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62 A pokud už je u hodnocení, měl by využít v nové hodině taktéž odpovědi žáků na pracovních listech – vybrat někte
ré zdařilé, ale i ty zcestné, aby na nich příkladně ukázal, o co v dějepise jde, o co nikoliv. Skutečnost, že odpovědi
nyní obsahují jen zárodky historického myšlení, je v pořádku.



toryLab.cz.63 Tato a jiné aplikace mu zároveň připomínají, že dnes nelze ani v dějepise přehlížet
a nevyužít situaci, že existují vzdělávací materiály online, a to nejen prezentace, ale i aplikace,
v rámci nichž mohou žáci využít interaktivní nástroje pro rozbor a interpretaci historických pra
menů. Oslovují žáky v prostředí, které je pro ně uživatelsky atraktivní a určitě ve jmenované
aplikaci postupují od toho, co již znají, tudíž v souladu s konstruktivistickým pojetím výuky.
Tudy, zdá se, by učitel mohl po cestě pokračovat. Anebo lépe řečeno, bude, až si najde průvod
ce historickou gramotností (nejen) pro začínající učitele.64
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63 NAJBERT, J. – HAVLŮJOVÁ, H.: c. d.
64 Autor zamýšlí posunout modelového učitele směrem ke konkrétní výuce v duchu historické gramotnosti v navazují

cím textu.
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DROBNOSTI

INSTRUMENT VEŘEJNÉHO NOTÁŘE BERTOLDA, 
SYNA MIKULÁŠE Z PREŠOVA, Z 29. LISTOPADU 13981

PETR SEDLÁČEK

This paper aims to the notarial instrument issued in the period of the reign of Wenceslas IV.
Nowadays, this document is deposited in the parish archive in Kladsko. The introduction outlines
general knowledge of notaries and their instruments as representatives of medieval diplomatics.
The paper briefly remembers the case of canonry of Kladsko, its origin and extinction, therefore
the reason for the deposit of the examined document. The core of the text is its brief analysis in
terms of diplomatics and paleography. Given the small nature of this article, which focuses on
one archival material, it is not necessary to draw more general conclusions. The study
supplements older works by B. Bretholz or Volkmer and Hohause, who register the instrument
but do not analyze the document in more depth.

Key words: notarial instrument; Kladsko; description from the paleografic and diplomatic per
spectives; 14th century; Berthold notary, son of Nicholas of Prešov.

1. Úvod

Veřejný notariát2 se konstituoval během 12. století v severní Itálii na kořenech starých řím
ských tradic. Období největšího rozmachu organizace veřejných notářů je ohraničeno jejím pře
nesením do českého státu za vlády Přemysla Otakara II. a husitskými válkami, byť se mohla
uplatnit pouze na poli zvláštních práv, zejména v oblasti církevního práva.3 Ve 13. století se
instituce omezovala pouze na jednotlivce,4 ovšem již za vlády Jana Lucemburského v našem pro
středí narůstal počet veřejných notářů, kteří užívali titul imperiali auctoritate.5 Ve středověkém
pojetí byl veřejným notářem označován úředník, jemuž náleželo právo utvářet veřejně platné
zápisy (instrumenta) o právních pořízeních i jednáních, k nimž v jejich přítomnosti docházelo.
Notarii publici mohli být jmenováni nejvyššími světskými i duchovními vrchnostmi, např.

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 34, 2020, č. 1

1 Text vznikl v rámci projektu Grantové agentury ČR „RBMV X. Listiny a listy východočeských archivů z doby Václa
va IV.“, reg. č. 1716153S.

2 O veřejném notariátu podrobněji např. NUHLÍČEK, J. – HLAVÁČEK, I. – MARKOVÁ, M.: Veřejní notáři v českých
městech, zvláště v městech pražských až do husitské revoluce. Praha 2011, s. 29. Dále BALÍK, S.: Dějiny notářství
v českých zemích. Praha 2014. K počátkům notářství konkrétněji BLÁHOVÁ, M.: Počátky veřejného notariátu. In:
Balík, S.: Dějiny notářství v českých zemích. Praha 2014, s. 23–44. Z raných prací též TADRA, F.: Kanceláře a písaři
v zemích českých za králů z rodu Lucemburského Jana, Karla IV. a Václava IV. In: Rozpravy České akademie císaře
Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 1, 1892, No. 2, 73–364. 

3 NUHLÍČEK, J. – HLAVÁČEK, I. – MARKOVÁ, M.: c. d., s. 29.
4 HLAVÁČEK, I.: Veřejný notariát. Česká diplomatika do roku 1848. Praha 1971, s. 187.
5 NUHLÍČEK, J. – HLAVÁČEK, I. – MARKOVÁ, M.: c. d., s. 48.



císařem, papežem, což se odrazilo v jejich označení imperiali auctoritate, auctoritate papae.
Postupně bylo právo jmenovat postupováno i dalším osobám, čehož dokladem je přenesení
tohoto práva na pražského arcibiskupa Karlem IV. roku 1358.6 V Maiestas Carolina pak bylo
zaneseno, že veřejný notář, ustanovený králem, panovníkem či jinou osobou, jež má zákonné
právo jmenovat, nesmí vykonávat notářský úřad v českém království, dokud mu nebude udělen
patent s visutou majestátní pečetí.7 Zmocnění k výkonu notářské činnosti se dostalo těm, kteří
úspěšně prošli zkouškou a stvrdili tak své znalosti „et sufficiens ad artem sive notariatus officium
exercendum est per nostram curiam approbatus.“8 Pro české země původně ustanovoval veřejné
notáře král. Po složení zkoušky užívali titulu notarius publicus. K roku 1332 již dochází k papež
skému jmenování tuzemské osoby veřejným notářem. Žadatelé se o titul apostolica auctoritate
publicus notarius ucházeli sami nebo prostřednictvím vlivné osoby. Notáři dovolávající se císař
ské autorizace jsou titulováni publicus auctoritate imperiali notarius.9 Právo jmenovat veřejné
notáře z císařské autority postoupil pražským arcibiskupům Karel IV. roku 1358.10 Ti pak také
vykonávali nad touto institucí dohled. Jmenovat notáře však od tohoto roku příslušelo též falc
krabím, byť jimi jmenovaní notáři byli nejprve povinni prokázat svoji způsobilost před úředníky
arcibiskupa.11 Právě za vlády Karla IV. a posléze i jeho syna Václava IV. dosahuje počet
veřejných notářů vrcholu, přičemž tato profese byla poměrně lukrativní, neboť zpravidla těmto
úředníkům zajišťovala dobré živobytí.12 Vyhotovování tzv. notářských instrumentů, listin se
specifickou skladbou požívajících veřejné víry, představuje nejdůležitější obor působnosti
veřejných notářů. Kanonickým právem, jež instrumenty pokládalo za autentické písemnosti, byly
staveny na stejnou úroveň jako listiny vydané duchovními nositeli jurisdikce.13 K plné
hodnověrnosti dokumentu postačoval při zachování určitých formulí, jež propůjčovaly listině
veřejnou formu, vlastnoruční podpis notáře a jeho obvyklé znamení. Ověřování pečetí nebylo
nutné. Téměř ve všech instrumentech se setkáváme s formulí: In mei notarii publici et testium
infrascriptorum, ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum, presencia constitutus honorabilis
vir.14 Vedle veřejného notáře bylo zapotřebí nejméně dvou svědků, kteří bývají uváděni až
v eschatokolu.15 Právních jednání, o nichž mohl být zhotoven instrument, byla celá řada,
v českých zemích byly na kanonickém právu především vyhotovovány instrumenty ve správních
věcech. Jejich podrobnější přehled přináší ve své práci Josef Nuhlíček.16 V tomto zástupci
středověké diplomatiky nesmělo být nic škrtáno, přepisováno či škrábáno. V případě, že by
takový zásah byl nevyhnutelný, musel o tom notář v listině informovat ještě před svým pod
pisem.17

Vedle Josefa Nuhlíčka se tématem veřejných notářů mimo jiné zabýval také Ferdinand
Tadra,18 z jehož díla do jisté míry Nuhlíček vycházel, rozšířil jej a doplnil. K dějinám notářství
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6 HLAVÁČEK, I.: Veřejný notariát, s. 187.
7 NUHLÍČEK, J. – HLAVÁČEK, I. – MARKOVÁ, M.: c. d., s. 48.
8 BRÁZDA, J. – BÉBR, R. – ŠIMEK, P.: Notářství, jeho vývoj, organizace a pravomoc. Praha 1976, s. 45. 
9 NUHLÍČEK, J. – HLAVÁČEK, I. – MARKOVÁ, M.: c. d., s. 50–52.

10 Tamtéž, s. 55.
11 BRÁZDA, J. – BÉBR, R. – ŠIMEK, P.: c. d., s. 45.
12 HLAVÁČEK, I.: Veřejný notariát, s. 187.
13 BLÁHOVÁ, M.: c. d., s. 26.
14 NUHLÍČEK, J. – HLAVÁČEK, I. – MARKOVÁ, M.: c. d., s. 71–72.
15 Tamtéž, s. 72.
16 Viz tamtéž s. 72–73.
17 BRÁZDA, J. – BÉBR, R. – ŠIMEK, P.: c. d., s. 46.
18 TADRA, F.: c. d.



se stručně rozepsal také Václav Šediva.19 Dalším významným badatelem v této oblasti byl Fritz
Luschek, jenž se zaměřil na slezské prostředí.20 Veřejnému notariátu věnoval kapitolu ve
skriptech Česká diplomatika do roku 1848 Ivan Hlaváček,21 jenž sepsal též příspěvek k italskému
notářství.22 Jindřich Šebánek a Saša Dušková přispěli do Sborníku prací filozofické fakulty
brněnské univerzity článkem o notářských listinách v českých zemích.23 Miroslav Boháček se
k tématu rozepsal ve své studii Einflüsse des römischen Rechts in Böhmen und Mähren.24 V roce
1976 publikoval Jiří Brázda ve spolupráci s Richardem Bébrem a Pavlem Šimkem studii o notář
ství.25 Příspěvek k notářskému instrumentu z 21. ledna 1387 publikoval Pavel Krafl.26

Netištěnou ročníkovou práci na pracovišti pomocných věd historických Masarykovy univerzity
v Brně zpracovala v roce 2010 Pavla Karbanová pod názvem Katalog instrumentů veřejných
notářů z období vlády Václava IV. uložených v archivech Moravy a českého Slezska.27

Z novějších prací zmiňme stať Marie Bláhové k počátkům veřejného notariátu v českých
zemích.28

V předkládaném příspěvku bude analyzována listina z období vlády Václava IV., která vze
šla z činnosti veřejného notáře. Předmětný notářský instrument je dochován ve farním archivu
v Kladsku, jenž je dnes v rukou jezuitů a obsahuje písemnosti někdejšího kláštera řeholních
kanovníků sv. Augustina (canonici regulares sancti Augustini).29 Vzhledem k tomu, že se tento
drobný příspěvek zaobírá pouze jednotlivinou, nebudou v rámci této studie logicky vyvozeny
žádné relevantní, obecné výsledky. Popis vnějších znaků, paleografická analýza a diplomatický
popis tak budou mít spíše charakter položek v katalogu. Příspěvek rozšíří a doplní starší díla
věnující se písemnostem zmíněného archivu, konkrétně např. Bertholda Bretholze,30 který uvádí
regest dané listiny, Volkmera s Hohausem,31 kteří ve své edici zpřístupňují archiválii in extenso
a rovněž v regestové formě, a Fritze Luschka,32 jenž notáře, jehož počinu se budeme věnovat,
eviduje ve svém alfabetickém seznamu a zároveň zaznamenává i námi zkoumanou písemnost.
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19 ŠEDIVA, V.: Notářství dle práva rakouského se stručnými dějinami notářství vůbec. Turnov 1895.
20 LUSCHEK, F.: Notariatsurkunde und Notariat in Schlesien: Von sen Anfängen (1282) bis zum Ende des 16. Jahrhun

derts. Weimar 1940.
21 HLAVÁČEK, I.: Veřejný notariát, s. 187–189.
22 TÝŽ: Z nových publikací k italskému veřejnému notariátu. In: Sborník archivních prací, 54, 2004, s. 237–248. 
23 ŠEBÁNEK, J. – DUŠKOVÁ, S.: Aus der Vorgeschichte der Notariatsurkunde in den böhmischen Ländern. In: SPFF

BU C, 20, 1973, s. 131–141.
24 BOHÁČEK, M.: Einflüsse des römischen Rechts in Böhmen und Mähren. In: Ius Romanum medii aevi V11. Milán

1975, s. 43–48. TÝŽ: Římské právo v listinné praxi českých zemí 12.–15. století. In: Sborník archivních prací minis
terstva vnitra, 1974, 24, s. 461–468.

25 BRÁZDA, J. – BÉBR, R. – ŠIMEK, P.: c. d.
26 KRAFL, P.: Notářský instrument Petra, kdysi Jakubova z Kroměříže, z 21. ledna 1387. In: Listy filologické, 1999,

122, s. 201–206.
27 KARBANOVÁ, P.: Katalog instrumentů veřejných notářů z období vlády Václava IV. uložených v archivech Moravy

a českého Slezska. Brno 2010 (netištěná ročníková práce).
28 BLÁHOVÁ, M.: c. d., s. 23–44.
29 O řeholních kanovnících více např. VAUCHEZ, A. (red.): Die Geschichte des Christentums. Religion – Politik – Kul

tur. V. Machtfülle des Papsttums (1054–1274). Freiburg – Basel – Wien 1994, s. 148–156. Dále KRAFL, P.: „Debe
mus caritatis operibus ferventer intendere“. Výzkumy dějin řeholních kanovníků sv. Augustina v Čechách a na Moravě
období středověku za uplynulá desetiletí. Časopis Matice moravské 128, 2009, No. 1, s. 147–169.

30 BRETHOLZ, B.: Das PfarreiArchiv in Glatz und das Roeglersche Urkunden und Aktenarchiv in der Pfarrei Ullers
dorf. Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz, sechster Band, Heft 3. Glatz 1928, č. 106, s. 20. 

31 VOLKMER, F. – HOHAUS, W.: Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz, I. Habelschwerdt 1883, s. 290–292.
32 LUSCHEK, F.: c. d.



Pro pochopení důvodů dnešního uložení zkoumané písemnosti se v krátkosti pozastavíme
u osudů kladské kanonie.33 Pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic spolu se svými bratry Smilem
a Vilémem založili listinou z 23. října 1350 v Kladsku pro řeholní kanovníky kostel Panny
Marie.34 Po více než 200 letech, konkrétně v období roků 1586–1597, se rozhořel svár o zrušení
kladské kanonie.35 Tehdejší probošt Christoph Kirmeser byl ve sporu s protestantskými stavy
ohledně povinnosti platit berně, kdy jmenovaný hodnostář zastával názor, že klášter je odvádět
nemusí. Reakcí stavů byla konfiskace živého inventáře z klášterního dvora. Tohle zabavení
považoval Kirmeser za snahu protestantů zničit kanonii. Jediným řešením se mu zdálo předání
augustiniánského panství Tovaryšstvu Ježíšovu,36 k čemuž na základě papežského a císařského
rozhodnutí z roku 1595 opravdu došlo v roce 1597. V době vydání Rudolfova majestátu se
rozběhly snahy o obnovení kanonie, které však nepadly na úrodnou půdu a v Kladsku tak zůstala
zachována jezuitská kolej.37

2. Notářský instrument z 29. listopadu 1398

Roku 1398, konkrétně v pátek 29. listopadu,38 notář Berthold, syn Mikuláše z Prešova,39

klerik egerské (jágerské) diecéze, zhotovil veřejnou listinu, dnes uloženou pod signaturou A 12 b
ve farním archivu v Kladsku.40 Předmětný notářský instrument, stejně jako její zhotovitel, není
evidován v Nuhlíčkově původní práci, ovšem v doplněném vydání Ivana Hlaváčka a Markéty
Markové je zařazen v abecedním seznamu notářů pod číslem 116.  Zkoumanou archiválii
neopomíjí ve svém díle Fritz Luschek, jenž ji uvádí jako číslo 804. Proti tomu Ferdinand Tadra
ji neeviduje. Při další heuristice bylo zjištěno, že písemnost A 12 b je reflektována v regestové
práci Bertholda Bretholze41 i v edici Volkmera a Hohause.42 V souvislosti s tím podotkněme, že
v díle posledně zmíněných autorů je náš instrument A 12 b uveden pod nepřesnou signaturou
A 12, přičemž Bretholz ji udává správně. 

V souladu s dodržováním přísahy veřejných notářů v českých zemích, že nebudou své
instrumenty psát na listy papíru,43 byl námi zkoumaný produkt notářské činnosti vyhotoven na
pergamenu a to úhlednější a čitelnější vrcholnou gotickou kurzívou,44 u níž bychom mohli
hovořit i o bastardě. Předpokládáme užití železitoduběnkového inkoustu pro jeho hnědočernou
barvu, přičemž u instrumentu notáře Bertholda je zabarvení spíše rezavě hnědé.45 Úskalí při čtení
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33 K dějinám kladské kanonie více KRAFL, P. O.: Kapitoly z dějin kladské kanonie v době předhusitské. Brno 2015;
TÝŽ: Quam ecclesiam in honore sancte Marie Virginis intitulari volumus. Study on the Kłodzko Monastery of Canons
Regular of St. Augustine in the PreHussite Period. Brno 2018.

34 KRAFL, P. O.: Kapitoly, s. 67.
35 Ke zrušení kladské kanonie detailněji CHLÁDEK, O.: Kláštery v ohrožení. Spory o rušení českých a moravských

klášterů starých řádů v předbělohorském období (Disertační práce). Praha 2016, s. 62–96. 
36 Tamtéž, s. 95.
37 Tamtéž, s. 96.
38 BRETHOLZ, B.: c. d., č. 106, s. 20. Dále VOLKMER, F. – HOHAUS, W.: c. d., s. 290–292; LUSCHEK, F.: c. d.,

č. 804.
39 NUHLÍČEK, J. – HLAVÁČEK, I. – MARKOVÁ, M.: c. d., s. 178. V textu listiny uveden jako „Bertholdus, natus

olim Nicolai de Epries“.
40 Farní archiv Kladsko, sign. A 12 b.
41 BRETHOLZ, B.: c. d., č. 106, s. 20.
42 VOLKMER, F. – HOHAUS, W.: c. d., s. 290–292. 
43 NUHLÍČEK, J. – HLAVÁČEK, I. – MARKOVÁ, M.: c. d., s. 85.
44 K otázce písma v instrumentech veřejných notářů viz tamtéž, s. 87–88.
45 O užití inkoustu v notářských instrumentech viz tamtéž, s. 87–88.



jeho počinu představuje zejména stav dochování psací látky, jež je v místech, kde byla
exponována, resp. přehnuta, více či méně poškozena a důsledkem toho je v těchto místech
zanesený text listiny hůře viditelný, místy téměř setřený. Jazykem tohoto typu písemností je
tradičně latina, takže ke správnému čtení, pochopení, rekonstruování textů a rozvádění četných
zkratek je logicky zapotřebí její dobrá znalost.

Veřejný notář Berthold uvozuje svoji listinu invokací ve znění „In nomine Domini amen.“.
Poté je uvedena datace, jež obsahuje inkarnační rok, indikci, den a měsíc, hodinu, rok pontifikátu
a v poslední řadě místo, „… Anno nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo nonagesimo
octavo, indictione sexta, die vero penultima mensis Novembris, que erat vigilia beati Andree
apostoli, hora quinta vesperorum, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri
domini Bonifacii divina providencia pape noni anno decimo, in curia dotis plebani civitatis seu
opidi Hawlswerd, in stuba maiori, …“. Následuje stručná svědečná formule, která má stejnou
podobu jako předešlé instrumenty: „in mei notarii publici infrascripti testiumque presencia
subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum.“ V závěru listiny již Berthold
nepřináší obecnou dataci, která může mít například podobu „Acta sunt hec anno, indiccione, die,
mense, hora, loco et pontis quibus supra.“,46 ale pouze podrobná svědečná formule a nezbytná
subskripce veřejného notáře počínající: „Et ego Bertholdus, natus olim Nicolai de Epries tabellis
Agriensis diocesis, imperiali auctoritate notarius publicus,…“. Kromě podpisu má předmětná
archiválie i tzv. signum consuetum,47 neboli znamení veřejného notáře, které představuje důležitý
ověřovací prostředek,48 jenž je v českém prostředí postaven na stejnou úroveň jako notářův pod
pis a pečeť.49 Umístěno je nalevo od odsazeného oddílu subskripce v dolní části psací látky.
Podobu a symbolismus znamení si notáři obvykle vytvořili sami, přičemž závaznými byly pouze
určité náboženské symboly a odkazy na autorizaci. Z dalšího povinného obsahu byly poukazy na
notářovu osobu, nejčastěji iniciály, monogramy, mluvící znamení, popř. jeho heslo. Znamení
měla být nezaměnitelná, neopakovatelná a individuální. Jakmile si je jednou zvolili, nesměli je
již změnit či nahradit jiným. Notáři museli být schopni své signum na listinu nakreslit.50 Ber
tholdovo signum lze považovat za graficky zdařilé, byť poměrně komplikované znamení. Lze
konstatovat, že svojí skladbou se tedy analyzovaný instrument příliš neliší od zaběhlého úzu.51

V Kladské Bystřici (polsky Bystrzyca Kłodzka, německy Habelschwerdt)52 výše uvedeného
data53 sepsal veřejný notář Berthold na žádost tamního faráře Henricha Halla svědectví,54 že se
ohrazuje vůči nařčení, že augustiniánským kanovníkům z Vrchu Panny Marie v Kladsku odká
zal v testamentu velkou sumu peněz, které údajně odnesl prior Konrád. Prohlašuje, že kladským
řeholním kanovníkům odkázal pouze čtyři kopy grošů na pohřební obřady, které se mají rozdě
lit mezi faráře celého děkanátu. Rovněž jim zanechává svoje knihy, jež ve své poslední vůli
vyjmenovává. Pod přísahou prohlašuje, že během svého působení na pozici faráře v Kladské
Bystřici nikdy neměl v hotovosti více než deset hřiven grošů.
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46 Srov. např. s instrumenty notáře Materna, klerika pražské diecéze, konkrétně farní archiv Kladsko, sign. T 12 b, O 4
a, A 12 i.

47 NUHLÍČEK, J. – HLAVÁČEK, I. – MARKOVÁ, M.: c. d., s. 88–89.
48 HLAVÁČEK, I.: Veřejný notariát, s. 188.
49 NUHLÍČEK, J. – HLAVÁČEK, I. – MARKOVÁ, M.: c. d., s. 88–89.
50 BLÁHOVÁ, M.: c. d., s. 28–29.
51 NUHLÍČEK, J. – HLAVÁČEK, I. – MARKOVÁ, M.: c. d., s. 93–100.
52 K problematice kladských toponym více např. SEMOTANOVÁ, E. a kol.: Kladsko: historickogeografický lexikon.

Praha 2015.
53 Regest v BRETHOLZ, B.: c. d., č. 106, s. 20. Dále VOLKMER, F. – HOHAUS, W.: c. d., s. 290–292.
54 Farní archiv Kladsko, sign. A 12 b.



3. Závěr

V příspěvku jsme se zaměřili na studium jednoho instrumentu od veřejného notáře Bertholda,
klerika egerské (jágerské) diecéze, syna Mikuláše z Prešova. Písemnost, která byla vydána
v Kladské Bystřici 29. listopadu 1398, je nyní uložena pod signaturou A 12 b v depozitáři farního
archivu v Kladsku, který je dnes v rukou jezuitů a obsahuje písemné památky někdejšího kláštera
řeholních kanovníků sv. Augustina. Při popisování a seznamování se s tímto dokumentem bylo
využito zejména poznatků Josefa Nuhlíčka, jenž se tématu veřejných notářů v českých městech
věnoval a jeho dílo bylo rozšířeno Ivanem Hlaváčkem a Markétou Markovou. 

Předmětná písemnost je evidována v práci Fritze Luschka,55 nikoliv však u Ferdinanda
Tadry. V Nuhlíčkově doplněné a rozšířené práci se notář Berthold vyskytuje v abecedním
seznamu veřejných notářů56 a reflektován je rovněž námi zkoumaný instrument.57 Jiné
písemnosti z jeho dílny neeviduje. V porovnání s jinými instrumenty z téhož archivu, které však
nejsou předmětem tohoto článku, byla zjištěna jedna odlišnost mezi listinou A 12 b a např.
notářskými instrumenty notáře Materna, který v závěru svých počinů připojuje obecnou dataci

77

INSTRUMENT VEŘEJNÉHO NOTÁŘE BERTOLDA, SYNA MIKULÁŠ Z PREŠOVA, Z 29. LISTOPADU 1398 

55 LUSCHEK, F.: c. d., č. 804.
56 NUHLÍČEK, J. – HLAVÁČEK, I. – MARKOVÁ, M.: c. d., s. 164–339.
57 Tamtéž, s. 178.

Notářské znamení Bertholda.



ve znění „Acta sunt hec anno, indiccione, die, mense, hora, loco et pontis quibus supra“, ale
zmíněná listina A 12 b ji postrádá.

Náš příspěvek k tématu veřejných notářů na příkladu dochovaného a dosud širší i odborné
veřejnosti málo známého instrumentu z pera notáře Bertholda, uloženého ve farním archivu
v Kladsku, navazuje na starší práce B. Bretholze či Volkmera a Hohause, kteří publikovali ve
svých dílech ke zkoumané listině jak německý regest,58 tak zpřístupnili písemnost in extenso.59

Tato drobná stať dosavadní počiny rozšiřuje o rozbor této specifické formy středověké
diplomatiky, nastiňuje otázku problematiky notářské latiny a zároveň podněcuje k rozšíření
badatelského zájmu k dohledání případných dalších instrumenta publica uvedeného notáře
a vyvození obecnějších závěrů ohledně jeho notářské praxe. Studie je střípkem, který potvrzuje
rozvinutost této instituce v lucemburském období a vyvrací mnohé utkvělé představy, že od pře
myslovské doby až do 15. století byla právní kultura založena zejména na orálním principu.60

Mgr. Petr Sedláček
Historický ústav Akademie věd ČR
Veveří 97
602 00 Brno
Česká republika
email: sedl.p@mail.muni.cz
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59 VOLKMER, F. – HOHAUS, W.: c. d., s. 290–292.
60 NUHLÍČEK, J. – HLAVÁČEK, I. – MARKOVÁ, M.: c. d., s. 17–18.
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NĚKOLIK NAHLÉDNUTÍ DO VZTAHU STUDENTŮ 

KATEDRY HISTORIE A JEJICH PŘEDMĚTU 

NA ZÁKLADĚ DOTAZNÍKOVÉHO VÝZKUMU 20181

JIŘÍ MIHOLA

The article based on a questionnaire survey conducted at the Department of History in 2018 with
202 respondents follows a similar questionnaire survey conducted by the author of the article at
the Department of History in 2003 with the same number of respondents. The research therefore
not only brings new findings and is expanded by some new questions, but also enables
comparisons with the results obtained fifteen years ago. The questionnaire consists of three
parts. The first part focuses on the student's relationship to the field of history and his interest in
becoming a teacher of this subject, the second part tries to reveal how the student works on his
selfeducation outside the Faculty of Education (reading newspapers, professional historical
journals, monitoring the news, number of read publications, sightseeing), the third part relates
to the curriculum, the preference of historical material and the balance between history,
didactics of history and practical knowledge.

Key words: Department of History; Questionnaire Research; Students. 

Termín výzkumu: podzimní semestr 2018
Počet respondentů a obory jejich studia: 202 studentů Katedry historie Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity
Zúčastněné ročníky: I.–III. ročník bakalářského studia, I.–II. ročník magisterského studia
Autor a řešitel dotazníku: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

V podzimním semestru 2018 realizoval autor tohoto článku dotazníkový výzkum. Výzkum na 
vázal na předchozí dotazníkové šetření, které se na katedře historie Pedagogické fakulty Masary 
kovy univerzity uskutečnilo před patnácti lety, roku 2003.2 Stejně jako tehdy proběhl dotazníkový
výzkum bez předchozího upozornění, v rámci jednotlivých seminárních skupin, kde je účast stu
dentů povinná, v časovém prostoru 30 minut. Studenti odpovídali anonymně, pouze byli pode
psáni na prezenční listinu semináře. Výzkumu se účastnilo 202 studentů dvouoborového baka
lářského a magisterského studijního programu, stejně jako roku 2003, tedy přes 75 % posluchačů

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 34, 2020, č. 1

1 K dějinám katedry historie Pedagogické fakulty a Masarykovy univerzity VACULÍK, J.: Vzpomínky. Dvakrát na kated
ře dějepisu PdF MU. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 31, 2017, č. 1,
s. 130–145; Týž: Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy university, příprava učitelů dějepisu 1946–2012;
MIHOLA, J. – FILIP. A. (eds.): Brno v proměnách staletí. Kapitoly z dějin města pod Špilberkem. Brno 2014, s. 199–204.

2 Srovnej: MIHOLA, J.: Dotazník pro studenty katedry historie 2003 aneb několik nahlédnutí do vztahu posluchačů
dějepisu a jejich předmětu. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 20,
2003, s. 126–133.



bakalářského a magisterského studia. Dotazník roku 2018 se částečně změnil, částečně byl dopl
něn o nové otázky. Většina otázek však nabízí relevantní srovnání s dřívějšími studenty, z nichž
dnes mnozí pracují jako učitelé, zejména na základních školách. Cílem dotazníku není posouze
ní znalostí studentů oboru dějepis. K tomu by musel být jinak koncipován a musel by být mno
hem rozsáhlejší. Nabízí sondu do vztahu posluchačů katedry historie k předmětu, který si dobro
volně zvolili. Velmi zajímavé a užitečné je v tomto kontextu nahlédnout na dřívější výzkumy
a grantové projekty, které se zabývaly znalostmi uchazečů o studium dějepisu (v době oborových
testů) nebo které řešily úroveň historického vědomí adolescentů v České republice.3

Důležitou otázkou je maturita z dějepisu. Lze předpokládat, že znalosti studenta, který maturo
val z dějepisu, se zejména v prvním ročníku studia projeví ve srovnání se studentem, který absol
voval střední školu, kde byl dějepis spíše okrajovým, nikoliv maturitním předmětem. K maturitě
z dějepisu se přihlásilo 136 studentů, zatímco v roce 2003 jich bylo 157. Celkem 61 studentů nema
turovalo z dějepisu (roku 2003 to bylo 45 studentů), pět studentů se nevyjádřilo. Přesto je trend zřej
mý – přibývá studentů, kteří z dějepisu nematurovali. Navazující dotaz zjišťoval, zda student pova
žuje dějepis za svůj hlavní obor. V současném dvouoborovem studiu není jeden z předmětů hlavní
a druhý vedlejší. Otázka však souvisí s tím, kde student plánuje vypracovat svoji bakalářskou nebo
magisterskou diplomovou práci. Výrazná většina studentů se přiklonila k dějepisu (135), pouze
necelá čtvrtina odpovídajících naznačila, že je jim blíže druhý obor. Roku 2003 označilo 155 stu
dentů dějepis za svůj hlavní obor. Vzhledem k výsledku dvou předchozích dotazů je pozitivně pře
kvapující, že učitelem dějepisu chce být 180 studentů z celkového počtu 202 respondentů, zatímco
negativně se vyjádřilo pouhých 19 studentů.4 To je významně lepší výsledek než při minulém
výzkumu, kdy se učitelem dějepisu chtělo stat „pouze“ 156 dotázaných. 
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3 Srovnej: ČORNEJ, P. – PARKAN, F.: Znalosti uchazečů o vysokoškolské studium dějepisu. Dějiny a současnost 17,
1995, č. 1, s. 34–37; dále KLÍMA, B. a kol.: Mládež a dějiny. Brno 2001.

4 V době realizace výzkumu se mohl stát absolvent magisterského studijního programu učitelem dějepisu na základní
škole. Stoupá poptávka po možnosti učit dějepis na střední škole, jak tomu bylo dříve. Od podzimního semestru 2020
nabízí katedra tzv. rozšiřující studium, které posluchačům umožní učit na střední škole. Deklarovaný zájem o učitel
ské povolání je pozitivní zprávou v době, kdy zejména v některých regionech chybí učitelé. 

Graf 1: Počet studentů, kteří maturovali z předmětu dějepis, kteří označili dějepis za svů hlavní studijní
obor a kteří deklarovali, že chtějí učit dějepis.



Výraznou slabinou současných studentů je čtení odborné literatury, navzdory tomu, že vyso
ká škola zdůrazňuje nutnost samostatné práce a během studia dostávají řadu seminární úkolů,
recenzí, anotací apod. Otázka se týkala pouze odborné historické literatury, nikoliv encyklope
dií, skript nebo učebnic. Pouze 15 studentů uvedlo, že přečte pět a více odborných historických
publikací za rok. 42 studentů však přiznalo, že nepřečtou ani jednu odbornou historickou publi
kaci. Představa, že lze dosáhnout vysokoškolského diplomu, titulu magistra a aprobace pro
výuku všeobecně vzdělávacích předmětů bez toho, že by student přečetl monografii, je šokující,
k realitě má však blíž, než si připouštíme. Odpovědi na dotaz o počtu odborných publikací pře
čtených za rok mají navíc jednu slabinu. I střízlivě uváděné počty má mnoho studentů problém
podložit konkrétním titulem, nezřídka studenti mezi odbornými publikacemi uvádějí historické
romány, encyklopedie, populárně naučné přehledy panovníků aj. Existují však výjimky, které
potvrzují dlouhodobý zájem studenta např. o archeologický výzkum, vojenské dějiny, některou
konkrétní historickou osobnost nebo událost. Nedostačující práce s odbornou literaturou a časo
pisy se negativně projevuje při zpracování seminárních prací, které jsou stale více opřeny o inter
netové zdroje než o monografie nebo články ve vědeckých časopisech a sbornících, podobně je
tomu v případě bakalářských a magisterských diplomových prací.

Následující otázky byly zaměřeny na čtení denního tisku.5 Opět se jedná o aktivitu, která by
měla být u vysokoškolského studenta humanitního zaměření samozřejmá. Dotaz nesměřoval
k názvu novin, byl položen pouze obecně. Kladně odpovědělo 135 studentů, což je výrazně méně
než ve výzkumu z roku 2003, v němž se ke četní novin přihlásilo 186 posluchačů. V roce 2018
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5 V knihovně Pedagogické fakulty MU jsou k dispozici celostátní deníky Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Právo
nebo regionálně zaměřená Rovnost, v Moravské zemské knihovně je výběr ještě bohatší, včetně zahraničních titulů.

Graf 2: Počet odborných publikací, které studenti přečetli během jednoho kalednářního roku. 42 studentů
neuvedlo ani jednu odbornou knihu.



téměř tři desítky studentů jasně odpověděly, že noviny nečtou (dvakrát tolik, než v minulém
výzkumu), a takřka čtyřicet studentů se nevyjádřilo vůbec. Navazující dotaz zjišťoval, v jaké for
mě studenti zprávy preferují. Sto let po vzniku republiky výrazně dominují zprávy na internetu,
preferuje je téměř polovina respondentů. Další velká skupina využívá zprávy na internetu i z den
ního tisku. Pouze 12 studentů preferuje denní tisk před internetem, další se nevyjádřili. Nepříliš
potěšující skutečností je, že k pravidelnému, každodennímu sledování dění, ať už v novinách
nebo na internetu, se přihlásila pouze třetina studentů, více než polovina uvedla nepravidelné sle
dování. Otazník zůstává nad těmi, kteří se nevyjádřili vůbec. Nechce se věřit, že by student obo
ru historie nečetl noviny a nesledoval události vůbec. Stejně jako v předchozím výzkumu zůsta
ly také v roce 2018 čteny jako nejpreferovanější politické rubriky, následovány články z oblasti
kultury, o sportovní zpravodajství je téměř dvojnásobně větší zájem než o ekonomické zpravo
dajství. Několik jednotlivců se přihlásilo ke sledování historie, vědy, regionálních zpráv, život
ního prostředí, hobby apod.

Noviny mají pro studenta katedry historie přínos nejen jako zdroj aktuálních informací. Ze 
jména v Lidových novinách je historie pravidelně zastoupena různými seriály k aktuálním výro
čím, včetně zajímavých obrazových a mapových příloh.6 Pravidelné stránky věnované historii
najdeme také v sobotním vydání Práva, včetně jeho přílohy.

Žijeme v inforamčním věku, samozřejmostí je mít v domácnosti k dispozici televizi, v pří
padě, že student bydlí např. na kolejích, je televize minimálně ve společenské místnosti, pro
gramy lze pouštět v mobilních zařízeních na interntetu, a dokonce také přehrávat zpětně. Přes
tyto vymoženosti je pravidelné sledování televizního zpravodajství téměř okrajovou záležitos
tí. Pouhých 24 studentů z výzkumného vzorku 202 uvedlo, že sleduje televizní zprávy (bez
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6 Např. Historické vydání Lidových novin – přetisk z doby vzniku Československa. Lidové noviny, 26. 10. 2018; Aten
tát na kata. Život a smrt nacistického prominenta. Mimořádná příloha k novému historickému seriálu k 75. výročí úto
ku na Heydricha. Lidové noviny, 19. 5. 2017 a násl.; Husité. Pravda a mýty. Seriál Lidových novin, 28. 2.–19. 3. 2020,
s. 22 aj.

Graf 3: Počet student (v procentech i číslech), kteří čtou noviny.
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Graf 5: Znázorňující pravidelnosti čtení denního tisku nebo internetového zpravodajství studenty.

Graf 4: Počet studentů, kteří čtou zprávy na internetu, v tištěných novinách nebo obojí.

Graf 6: Preferovaná témata (oblasti) při čtení denního tisku nebo internetového zpravodajství studenty.



rozlišení stanice a upřesnění relace) každý den. Nejvíce, 133 studentů, se přihlásilo k nepravi
delnému sledování, ovšem 41 studentů kategoricky prohlásilo, že televizní zpravodajství
nesledují vůbec.
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7 V navazujícím magisterském studiu absolvují studenti předmět Historiografie I., II., základní přehled získají v prvním
ročníku bakalářského studia v předmětu Úvod do studia dějepisu a historický proseminář a v každém kmenovém před
mětu obdrží vždy seznam povinné a doporučené literatury. Velmi užitečná je publikace ČORNEJ, P.: Historici, histo
riografie a dějepis, vydaná v Praze, na Karlově univerzitě 2016, zvláště kapitola Vpřed i v kruhu? (Proměny české
historiografie po roce 1989), odkazující na další články a přehledy.

8 SEIBT, F.: Karel IV. Císař v Evropě (1346–1378). Praha 1999.
9 V odpovědích padala jména Palackého, Masaryka, Šmahela, Čorneje, Bartoše, Michálka, Vondrušky, Novotného,

Urbánka, Fialy, Žemličky, Macka, Třeštíka, Bartoška, Vančury, Kratochvíla.

Další otázky dotazníkového šetření zjišťovaly orientaci studentů v historiografii.7 Jednalo se
o čtyři velmi významná, nepřehlédnutelná období českých dějin – vládu Lucemburků, husitskou
revoluci, dobu baroka a 19. a 20. století. Odpovědi studentů je třeba vnímat jako velmi znepo
kojující signal o jejich odborné erudici. 

K lucemburskému období se pokusilo jmenovat historika pouze 41 studentů, 161 ponechalo
místo odpovědi prázdné mísdto. Kvalita odpovědí byla různorodá, několik studentů odpovědělo
správně (Spěváček, Kavka, Čornej). Další uváděná jména už by bylo možné uznat jako rele
vantní spíše při dotazu na autory zabývající se dějinami středověku (Měřínský, Šusta, Palacký,
Macek, Žemlička). Ani jedna odpověď neobsahovala zahraniční autory, mezi jmény se neobjevil
ani Ferdinand Seibt.8

Husitská revoluce je jedním z nejslavnějších období českých dějin, jmenovat dva husitology
by pro studenta oboru mělo být snadné. Bohužel i v tomto případě 75 % studentů (157) neuve
dlo žádného autora. Další odpovědi byly zčásti nebo úplně nesprávné a jen skromný počet poslu
chačů neměl se správnou odpovědí problém. Ze současných autorů byla správně uváděna nej
častěji jména Petra Čorneje a Františka Šmahela. Některá z dalších uváděných jmen patřila
alespoň medievalistům nebo těm, kteří se k husitské tradici v českých dějinách hlásili, např. ve
sporu o smysl českých dějin.9

Graf 7: Sledovánost televizního zpravodajství studenty.



Jestliže znalosti studentů z historiografie lucemburského období a husitské revoluce se uká
zaly ve výzkumu jako neutěšené, orientace v autorech, kteří se zabývají dobou baroka, je zcela
tristní. Reagovat bylo schopno pouhých 7 studentů z celkových 202. Mezi nemnoha odpověďmi
se objevilo jméno Josefa Janáčka, často doporučovaného pro čtivost jeho prací, nebo Josefa Pet
ráně, který kromě autorství četných monografií a článků stál v čele kolektivu autorů monumen
tálních Dějin duchovní kultury I., II. Několik respondentů uvedlo svého vyučujícího, v tomto pří
padě autora tohoto článku.

Poslední sonda do znalostí historiografie byla zaměřena na 19. a 20. století. Výsledek byl
i v tomto případě slabý. Z 25 studentů, kteří se snažili reagovat, však někteří uváděli autory zabý
vající se některým ze starších období českých dějin, ovšem publikující ve 20. století a v součas
nosti.10 Samozřejmě i tito historici se ve svých pracích vyjadřovali k problémům současné his
toriografie, k předmětu dějepis a jeho místu mezi vyučovacími předměty, ovšem těžiště jejich
práce spočívá jinde. Mezi jmény, které studenti uváděli, se objevil jeden z jejich učitelů, Franti
šek Čapka, otázkou zůstává, proč pouze on, a ne další jeho kolegové vyučující.

85

NĚKOLIK NAHLÉDNUTÍ DO VZTAHU STUDENTŮ KATEDRY HISTORIE

A JEJICH PŘEDMĚTU NA ZÁKLADĚ DOTAZNÍKOVÉHO VÝZKUMU 2018

10 Uvedeni byli např. Pekař, Palacký, Goll, Čapka, Čornej, Válka, Ness, Kaplan, Rupnik.

Graf 8: (nahoře vlevo) Počet respondentů, kteří se pokusili uvést dva historiky zabývající se obdobím vlá
dy lucemburské dynastie. Mnohé odpovědi však byly nepřesné nebo špatné.
Graf 9: (nahoře vpravo) Počet respondentů, kteří uvedli – neuvedli historiky zabývající se dějinami husit
ské revoluce.
Graf 10: (dole vlevo) Počet respondetů, kteří uvedli – neuvedli  alespoň dva historiky zabývající se dobou
baroka.
Graf 11: (dole vpravo) Počet respondentů, kteří uvedli – neuvedli alespoň dva historiky zabývající se obdo
bím 19. a 20. století.



Orientace v historiografii je pro budoucí učitele dějepisu důležitá. Nejde však jen o znalost
jména historika a jeho díla, ale také o kontext doby a místa, kde působil. Výzvou k dalšímu sebe
vzdělávání je populárně naučná řada sešitů, které vydává Historický ústav Akademie věd České
republiky.11

U budoucích učitelů dějepisu se předpokládá zájem rozšířit si znalosti z historie nejrůznější
mi formami. Jednou z možností je účast na přednášce některého z historiků, která je většinou
zaměřena na aktuální téma, přibližuje novou syntézu, monografii nebo výsledky výzkumu. Na
katedře historie se konají přednášky pozvaných hostů, semináře pro učitele dějepisu základních
a středních škol, které jsou (zdarma) otevřeny studentům, navštívit mohou většinu seminářů,
konferencí, workshopů a dalších akcí pořádaných katedrou historie.12 Pozvánky a upozornění
přicházejí i z dalších pracovišť Masarykovy univerzity, z Historického ústavu Akademie věd
České republiky, z Moravského zemského muzea apod. Kromě toho má většina studentů alespoň
občasně možnost účastnit se přednášky v místě svého bydliště, např. v regionálním muzeu. Pou
hých 14 studentů uvedlo, že si své znalosti rozšiřilo tímto způsobem, 39 neodpovědělo a 149
odpovědí bylo přiznáním toho, že v uplynulém kalendářním roce se student žádné přednášky nad
rámec běžné výuky nezúčastnil – jedná se o ještě horší výsledky, než tato otázka ukázala v před
chozím výzkumu.13 V případě kladné odpovědi bylo nutné uvést místo, téma a přednášejícího,
pouhé sdělení bez konkrétního uvedení by nedávalo smysl a nebylo by ověřitelné.14
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11 Např.: PÁNEK, J.: Josef Janáček. Věda kolem nás. Osobnosti. Praha 2020; VLČEK, R: Josef Macůrek. Věda kolem
nás. Osobnosti. Praha 2015 aj.

12 MIHOLA, J.: Odborné historické semináře pro učitele dějepisu základních a středních škol pořádané katedrou historie
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v letech 2003–2006. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy uni
verzity 22, 2008, s. 233–237; týž: Významní hosté katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a jejich
přednášky v letech 2003–2007. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 22, 2008, s. 230–232.

13 Počet studentů, kteří se zúčastnili vybrané historické přednášky, by byl nepochybně výrazně vyšší, kdyby výzkum
probíhal o rok později, v roce 2019, kdy katedra historie realizovala osm přednášek hostů katedry a velkou konferen
ci ke 30. výročí 17. listopadu 1989. V roce 2018 se přednášky hostů katedry neuskutečnily.

14 Z uvedených přednášek zmiňme Eduarda Stehlíka v Komunitním centru válečných veteránů, přednášky hostů z His
torického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, jedna z odpovědí zmiňovala přednášku o Přemyslu Ota
karu II. v místě bydliště, dále přednášky o TGM aj.

Graf 12: Účast studentů katedry historie na přednáškách historiků mimo rámec výuky na Pedagogické
fakultě Masarykovy univerzity během kalendářního roku.



Velice důležitou součástí historikovy práce je využívání odborných a populárně naučných
časopisů.15 I pro studenta katedry historie by měla být jejich četba samozřejmostí. Historickým
časopisům je věnována zvláštní pozornost hned v prvním ročníku v rámci předmětu Úvod do stu
dia dějepisu a historický proseminář. Dostupnost časopisů je dnes velice dobrá. Mnohé odborné,
populárně naučné a didaktické časopisy odebírá přímo katedra historie, další jsou k dispozici
v knihovně Pedagogické fakulty a velice dobrá a přehledná nabídka je v Moravské zemské kni
hovně.16 Na rozdíl od doby před rokem 1989 je spektrum nabídky časopisů pestré a široké. Důle
žité je však odlišit kvalitu a relevanci článků. Jestliže se v předchozím výzkumu těsná většina
studentů přihlásila ke čtení historických časopisů, v aktuálním výzkumu je to již menšina, 88 stu
dentů. Z tohoto počtu zhruba jedna třetina čte historické časopisy pravidelně, což je téměř dva
krát tolik než v předchozím výzkumu. K dispozici máme díky výzkumu i přehled názvů časopi
sů, které studenti čtou. Lze jen litovat, že se „neumístily“ nejen odborné časopisy, ale ani
renomovaný populárně naučný časopis Dějiny a současnost. Ukazuje to na nutnost hlubšího roz
boru jednotlivých časopisů ve výuce předmětu Úvod do studia dějepisu a historický proseminář.
Kvalita některých takzvaně populárně naučných časopisů, které studenti uváděli v odpovědích,
je totiž pochybná. Ve srovnání s předchozím výzkumem se tentokrát v odpovědích neobjevily
úplné excesy v podobě časopisů o módě, pro ženy apod., i když i v nich se pochopitelně nějaká
stránka historického pojednání může objevit.
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15 MIHOLA, J.: K populárně naučným historickým a historickopedagogickým časopisům vydávaným v letech
1946–1989 a jejich využití v současném školním dějepisu. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy university,
řada společenských věd 25, 2011, č. 2, s. 109–129. Katedra historie Pedagogické fakulty vydává dva recenzované
časopisy. První z nich, výše citovaný Sborník prací, má poněkud zavádějící název, ale dlouholetou tradici. Czech
polish historical and pedagogical journal je mladší, vychází z úzké spolupráce členů katedry historie s kolegy histo
riky a didaktiky z polských univerzit. Publikují v něm autoři z celého světa. Srovnej VACULÍK, J.: Czechpolish his
torical and pedagogical journal. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
33, 2019, č. 2, s. 165–168.

16 Na prvním místě je studentům doporučován časopis Dějiny a současnost, dále Živá historie, dostupné jsou také zahra
niční časopisy zaměřené na popularizaci historie a didaktiky, např. Geschichte Lernen, Damals nebo Wiadomosci His
toryczne aj.

Graf 13: Počet studentů, kteří čtou – nečtou historické časopisy.



Graf 15: Preference četby historických časopisů studenty katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity.17

Velká pozornost je na katedře historie věnována praktickému poznávání, především formou
odborných historických exkurzí nebo prostřednictvím archeologické praxe.18 Předpokládá se
však, že poznávání kulturních památek je jednou z hlavních cest, která přivádí posluchače k záj
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17 V grafu figuruje časopis Historický obzor, který byl využívaný ve školách, bohužel již přestal vycházet.
18 MIHOLA, J.: Regions history, walks and excursions as a space for realization of multicultural education. Czech

polish historical and pedagogical journal 1, 2009, č. 1, s. 49–54; KLÍMA, B: Archeologická výzkumná sezóna roku
2006 ve Znojmě. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 22, 2008,
s. 220–226; ŠTEMBERK, J. – MANOVÁ, M. a kol: Historie a cestovní ruch. Perspektivní a podnětné spojení. Poc
ta profesoru Vratislavu Čapkovi k 85. narozeninám. Praha 2008.

Graf 14: Pravidelnost četby historických časopisů studenty.



mu o historii a podněcuje jejich zájem o studium.19 Exkurze katedry historie jsou od roku 2000
součástí akreditovaného studijního plánu (Regionální exkurze Česká republika v jarním semes
tru, od roku 2003 exkurze Praha a okolí s výjezdem do Drážďan v podzimním semestru).20 Stu
denti byli dotázáni, jak sami hodnotí své praktické znalosti, které vychází z návštěv měst, hradů,
zámků, technických památek a dalších historických a kulturních atraktivit. Většina z nich (111)
označila své praktické znalosti jako dobré, 45 jako nedostačující, pouhých 9 jako výborné.
K ověření těchto znalostí mířila další otázka, v níž měli posluchači vyjmenovat 12 památek
UNESCO v České republice.21 Všechny tyto památky dokázali správně uvést pouze 4 studenti,
výrazně nadpoloviční většina z nich nedokázala uvést ani 6 z nich, což dokládá, že jejich orien
tace v nejdůležitějších příkladech pokladů národní minulosti má značné rezervy. Některé z pamá
tek UNESCO v České republice měli studenti možnost v průběhu svého studia navštívit, pokud
se zúčastnili odborné historické exkurze.
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19 HAVLŮJOVÁ, H. – CHARVÁTOVÁ, K. – KLAPKO, D. – VESELÁ, M. – WIZOVSKÝ, T. a kol: Památky nás baví.
Katalog výstavy k projektu Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění
péče o kulturní dědictví ČR. Praha 2014. Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity  na tomto pro
jektu NAKI participovala.

20 MIHOLA, J.: Odborné (tuzemské) dějepisné exkurze katedry historie Pedagogické fakulty MU v Brně v letech
2000–2004. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 20, 2003, s. 189–192
a násl. přehledy exkurzí publikované v časopise.

21 Národní kulturní památky a památky České republiky zapsané na seznam světového dědictví UNESCO. Praha 2001.
22 V letošním roce autor tohoto článku realizoval akci na zámku Slavkov u Brna, kde se stal „průvodcem na jeden den.“

Prováděl společně s bývalou studentkou katedry historie Ladou Dittrichovou, která na zámku v roli průvodkyně půso
bila několik letních sezón. Prostřednictvím sociálních sítí byli přizváni studenti katedry historie, bývalí i současní,
řada z nich skutečně přijela. 

Graf 16: Sebehodnocení praktických znalostí studentů získaných z navštěv kulturních památek a dalších
atraktivit. 

Historickému a kunsthistorickému poznání může výraznou měrou přispět působení studentů
v roli průvodců na hradech, zámcích a dalších památkových objektech. Tyto možnosti bývají
pravidelně inzerovány na nástěnce katedry. Podle výsledků výzkumu jsme mohli pouhé čtyři
studenty potkat jako průvodce na hradu nebo zámku, 40 z nich odpovědělo negativně, rozpaky
však vyvolává skutečnost, že téměř 4/5 dotázaných se k této otázce nevyjádřily.22



Třetí část dotazníku byla zaměřena na vlastní studium. Často se otevírají diskuse, jak lze při
spět k vyšší kvalitě přípravy na učitelské povolání, a nezřídka je poukazováno na nedostatek pre
graduální praxe, což už dnes rozhodně není pravda. Diskuse často mířily k tomu, zda posílit
odbornou historii, nebo oborovou didaktiku. Studenti se měli v jedné z dotazníkových otázek
vyjádřit, zda je potřeba upřednostnit a posílit didaktiku dějepisu, praktické poznávání nebo
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23 V době sběru dat k tomuto výzkumu měla Česká republika 12 památek UNESCO. Nyní jich má 14, přibyly Hornic
ký region Krušnohoří a hřebčín v Kladrubech nad labem. Https://www.lidovky.cz/cestovani/aktuality/hornicky
reg ione rzgeb i rge k rusnohor i  se dos ta l na  seznamunesconavrhna zap i s poda lo  spo lecne
cesk.A190706_150453_aktuality_vag#:~:text=Oblast%20tvo%C5%99%C3%AD%2022%20sou%C4%8D%C3%A1
st%C3%AD%2C%20z,Krupka%20a%20Hornick%C3%A1%20krajina%20M%C4%9Bdn%C3%ADk.

Graf 17: Znalost památek UNESCO v ČR studenty.23

Graf 18: Počet studentů, kteří někdy delší dobu (řádově několik týdnů) pracovali jako průvodci na hradu,
zámku nebo jiné památce.



odbornou profilaci, nebo zda mají být tyto složky vyvážené. Pro rovnováhu se vyslovila téměř
polovina respondentů (91). Dalších 36 studentů se domnívá, že by bylo dobré, aby dominovalo
odborné zaměření, následováno praktickým poznáváním a didaktikou dějepisu. Při srovnání
všech variant, včetně možnosti posílení jenom některé samostatně, byla nejméně preferovaná
didaktika dějepisu.
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24 Srovnej: LABISCHOVÁ, D.: Co nás zajímá na historii? Z empirického výzkumu historického vědomí. Sborník prací
Pedagogické fakulty Masarykovy unievrzity, řada společenských věd 26, 2012, č. 2, s, 324–342.

Graf 19: Zobrazení odpovědí na otázku, jak by mělo být v přípravě budoucích učitelů zastoupeno odborné
zaměření, praktické poznávání, didaktika dějepisu.

Stejně jako v předchozím dotazníku byli studenti i v roce 2018 tázáni, která historická etapa
nebo část nebo téma historického bádání je jim nejbližší.24 Bylo možné uvést více možností
nebo všechny možnosti. Světové dějiny posluchači katedry historie upřednostnili před českými
dějinami. Z kmenových předmětů se nejvíce hlásili k moderním dějinám (20. st.), za nimiž



následuje (možná trochu překvapivě) středověk, solidní zájem projevili o novověk a starověk,
zatímco pravěk řadilo k nejvíce přitažlivým etapám historie pouhých 11 studentů.25 Podle tema
tického členění se nejvíc studentů přihlásilo k vojenským dějinám, překvapí menší preference
politických dějin, které jsou přitom základem. Na stejné úrovni zájmu jako politické dějiny se
umístily dějiny kultury. Následovaly církevní dějiny, dějiny vědy a techniky, hospodářské ději
ny, zanedbatelně byly zmíněny dějiny filozofie.

Důležitým předmětem diskusí jsou přijímací zkoušky. Řadu let jsou studenti přijímáni na
základě tzv. testu studijních předpokladů (TSP). Tyto testy však neřeší otázku znalostí historie.
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25 Moderní dějiny jsou dnes početem hodin na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity preferovány. Bohužel je stá
le bolestí mnohých základních a středních škol, že proberou látku do roku 1945 a víc nestíhají, což je ovšem v době
RVP tristní. K tomu, aby byla moderní historie upřednostněna před pravěkem a nejstaršími dějinami se nadávno ve
své výzvě adresované ministru školství R. Plagovi vyslovily dvě žákyně. Srovnej: Učte nás konečně to, co potřebu
jeme! Hospodářské noviny, 18.–20. září 2020, s. 10.

Graf 20: Zájem studentů o české – světové dějiny, o kmenové předměty studia a tematické oblasti historie.

Graf 21: Názor studentů na podobu přijímacích zkoušek na obor dějepis na Pedagogické fakultě Masary
kovy univerzity.



Vstupní rozdíly mezi posluchači jsou přitom velké, někteří z nich měli během svého středoškol
ského studia dějepis jen okrajově, jak vyplynulo z výše uvedených otázek v tomto článku. Nad
poloviční většina 110 studentů se domnívá, že by měly o přijetí rozhodovat oborové testy nebo
ústní zkouška. Dalších 80 studentů si myslí, že by bylo nejlepší ponechat současné podmínky, tj.
test studijních předpokladů. Možnost zavedení oborových testů dnes již existuje, ovšem dokud
budou  finance pro katedry vázány na počet přijatých studentů, katedry se zřejmě k oborovým
přijímacím zkouškám nebudou klonit, v důsledku by se dostaly do nevýhodné situace ve srov
nání s těmi pracovišti, která by podmínky přijímacích zkoušek nezměnila.

U studenta katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity předpokládáme, že
by měl mít zájem o poznání dějin města Brna, kde stráví minimálně tři nebo pět, případně více
let svého života. Během studia je motivován, aby navštěvoval muzea a galerie. Na prvním mís
tě Moravské zemské muzeum, které roku 2017 oslavilo 200 let od svého založení.26 Většina stu
dentů minimálně jednou Moravské zemské muzeum navštívila, někteří už před studiem na uni
verzitě. Katedra historie s Moravským zemským muzeem dlouhodobě spolupracuje. Více než
čtvrtina respondentů ve výzkumu roku 2018 přiznala, že v tomto muzeu dosud nebyla. Ještě hůře
dopadlo v návštěvnosti studentů Muzeum města Brna – většina studentů uvedla, že tam nebyla.
Ovšem Muzeum města Brna je pro svoji zajímavou expozici jedním z návštěvních cílů předmě
tu Úvod do studia dějepisu a historický proseminář.27 Studenti tedy v odpovědích vycházeli
z vlastních návštěv tohoto muzea. Někteří z nich navštívili i jiná muzea.28

K základním atributům studenta historie patří zvládnutí práce s prameny. Je výslovným poža
davkem, že předložená bakalářská a magisterská diplomová práce musí být založena alespoň
z části na pramenech, aby přinášela nové poznání. Vystudovaný učitel dějepisu má díky zvládnutí
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26 MIHOLA, J.: Ke spolupráci katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity s Moravským zemským
muzeem v Brně v období 2002–2007. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských
věd 22, 2008, s. 228–229; Moravské zemské muzeum s úctou k práci průkopníků, s díky jejich pokračovatelům. Brno
2015; Moravské zemské muzeum 1817–2017. Z prvních stránek historie. Brno 2016.

27 Brno na Špilberku, Průvodce expozicí Muzea města Brna. Brno 2000.
28 Nejvíc studentů navštívilo Technické muzeum města Brna a pavilon Anthropos, někteří jednotlivci uvedli Památník

Leoše Janáčka, Kostnici u sv. Jakuba, Brněnské podzemí, Muzeum Romské kultury, Muzeum loutek.

Graf 22: Návštěvnost Moravského zemského muzea studenty katedry historie.



techniky historikovy práce schopnost pracovat jako obecní kronikář, k čemuž někdy dochází.
Před započetím studia má jen menší procento zkušenosti z práce v archivu, v průběhu zpracová
ní kvalifikačních prací tato zkušenost stoupá a uvedení konkrétních navštívených archivů odráží
časté zaměření diplomových prací na regionální dějiny.

Stejně jako minulý výzkum uzavřela i dotazníkové šetření roku 2018 otázka na hlavní
dílo Františka Palackého. Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě dokázalo správně
uvést pouze 84 studentů, přesto, že se s touto otázkou naprostá většina z nich setkala při
plnění zápočtového testu v předmětu Úvod do studia dějepisu a historický proseminář v prv
ním ročníku svého studia. Většina (118 studentů) v názvu buď chybovala, nebo neodpově
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Graf 23: Návětěvnost Muzea města Brna studenty katedry historie.

Graf 24: Návštěvnost dalších institucí studenty katedry historie v roce 2018.
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Graf 25: Zkušenosti studentů katedry historie s bádáním v některém z archivů.

Graf 26: Konkrétní archivy, využívané studenty katedry historie v průběhu roku 2018.

děla vůbec. Nenastal případ, kdy by některý ze studentů uvedl jako odpověď jiné důležité
Palackého dílo. 

Dotazníkový výzkum 2018 nebyl stejně jako předchozí výzkum z roku 2003 zacílen na zna
losti studentů katedry historie, ale na vztah studentů k dobrovolně zvolenému předmětu, který by
po úspěšném absolvování studia měli učit na základních, případně na středních školách. Výzkum
bohužel potvrdil stále menší zájem o věci a instituce související s oborem a slabou připravenost
studentů.29 Do jaké míry se na tom podepisuje doba, výuka dějepisu na základních a středních

29 Mezi studenty – respondenty tohoto nebo předchozích výzkumů však máme také vítěze Studentské vědecké odborné
činnosti (SVOČ), nebo diplomanty, kteří úspěšně publikovali svoji práci nebo část své práce.



školách a koncepce výuky na vysokých školách je otázka nad rámec tohoto článku.30 Již při srov
nání obou výzkumů je zřejmé, že zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí s sebou kvalitu
samo od sebe nepřináší. K trendům budoucnosti bude náležet důraz na moderní dějiny a jejich
co nejužší propojení s aktuální situací a praxí.31 Nadále je v přípravě budoucích učitelů třeba
podporovat a prohlubovat praktické poznávání: „Návštěvy muzeí, galerií, památníků, technic
kých památek apod. a jejich zařazování do vzdělávání jsou jednoznačně žádoucím a efektivním
způsobem prohlubování znalostí žáků a studentů, jsou tou nejlepší učebnou.“32

Nejen výsledky dotazníku, ale i výsledky zkoušek, státních závěrečných zkoušek a každo
denní zkušenost se studenty během studia ukazují, že by bylo vhodné znovu zavést oborové při
jímací zkoušky, ostatně to tak vnímají v tomto dotazníkovém výzkumu i sami studenti. Velmi
důležitou roli bude hrát motivace skutečně nastoupit učitelskou práci, stát se učitelem dějepisu
a trvale na sobě pracovat. 

Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
katedra historie
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 9
603 00 Brno
Česká republika
e mail: jiri.mihola@seznam.cz
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30 ČORNEJ, P.: Spojité nádoby. Výuka dějepisu na základních, středních a vysokých školách. Dějiny a současnost 26,
2004, č. 5, s. 3–7.

31 HORKÝ, P.: Vzpoura v hodině dějepisu. Přibývá učitelů, kteří raději naž pravěk učí moderní dějiny. Respekt 29,
2018, č. 25, s. 14–19.

32 Dopis ústředního školního inspektora Mgr. Tomáše Zatloukala ze dne 19. 3. 2015, čj.: ČSIG933/15G1 adresovaný
autorovi článku.

Graf 27: Správnost uvedení názvu stěžejního díla Františka Palackého Dějiny národu českého v Čechách
a v Moravě.
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Celostátní studentská vědecká konference Historie 2019

Každoročně se vybraní zástupci z řad vysokoškolských studentů, studujících obor historie či
obory příbuzné, utkávají v rámci soutěže nazvané Celostátní studentská vědecká konference
v obo ru Historie. Prezentovány zde jsou dosud nepublikované studentské vědecké práce. Soutěž
je určena studentům bakalářského či magisterského studia. Účastníci mají možnost setkat se
v rámci soutěže s odborníky z oboru, získat cenné zkušenosti a kontakty. Příspěvky těch nej 
úspěš nějších jsou publikovány ve sbornících, vycházejících z těchto soutěžních klání. 

Ve dnech 17. a 18. dubna 2019 zavítala Celostátní studentská vědecká konference v oboru
Historie po 15 letech na Pedagogickou fakultu brněnské Masarykovy univerzity, kde se její or
ganizace zhostila katedra historie. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 18 prací z 9 univerzit a 13
různých univerzitních pracovišť. Tato pracoviště do soutěže vyslala také po jednom porotci.
Katedru historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity reprezentovali Bc. Jan Kopecký
(téma práce: Typový projekt Vlna a ochrana vysílání v období tzv. normalizace, vedoucí práce:
prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.) a Bc. Soňa Šebestová (téma práce: Postava britského krále
Edwarda VIII. v historické literatuře, vedoucí práce: doc. PhDr. František Čapka, CSc.).
Zástupcem katedry v řadách porotců byl prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.

Záštitu nad soutěží převzali hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek a 1. ná
městek primátorky města Brna Mgr. Petr Hladík. Soutěžící i porotci byli přivítáni děkanem po
řádající fakulty doc. PhDr. Jiřím Němcem, Ph.D., vedoucím katedry historie této fakulty
Mgr. Jiřím Miholou, Ph.D., a radním města Brna pro školství a sport Mgr. Jaroslavem Suchým.

Podívámeli se na zaměření prací, musíme konstatovat převládající oblibu témat týkajících se
dějin 20. století (celkem 12 prací, 2 další práce týkající se přelomu 19. a 20 století nebo obou
těchto století), případně století předcházejících (1 práce z dějin 19. století, 1 práce z dějin 18. sto
letí). Mezi soutěžními pracemi ale najdeme i ty zaměřující se na dějiny středověku (1 práce), pří
padně raného novověku (1 práce). Mezi předloženými studiemi najdeme témata z dějin regio
nálních, národních i témata s mezinárodním přesahem. 

Soutěžící v rámci konference představili své práce, nastíněny byly posudky vyhotovené na
tyto studie. Soutěžící měli dále možnost reagovat na posudky a další otázky porotců. Na zákla
dě hlasování porotců bylo stanoveno celkové pořadí soutěže. Na prvním místě se umístil domá
cí zástupce Bc. Jan Kopecký (k jeho práci viz následující zpráva). 

Miroslav Jireček

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 34, 2020, č. 1
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Cena Edvarda Beneše v rukou Jana Kopeckého

Jan Kopecký si jako téma své práce, která zvítězila v soutěži Celostátní studentská vědecká kon
ference v oboru Historie (viz výše), zvolil sledování projektu, který měl v případě potřeby komu
nistického režimu přerušit rozhlasové či televizní vysílání nebo vyřadit z provozu přenosovou sou
stavu (typový projekt Vlna I., II., III.). Svoji analýzu započal v roce 1968, ze kterého si vládní gar
nitura vyvodila potřebu existence sledovaného projektu. Ve své práci popsal podobu přenosové sou
stavy, situaci v rozhlase ve sledovaném období, pozornost věnoval fungování projektu v dalších de
setiletích komunistického režimu (např. pravidelná cvičení), jeho jedinému uvedení v ostrý provoz
v revolučním roce 1989, neopomněl „snahu“ o potrestání aktérů projektu v devadesátých letech.
Autor věnoval pozornost také rozboru funkčnosti celého projektu, popsal celý systém i jeho slabiny. 

Práce Jana Kopeckého byla nominována také na Cenu Edvarda Beneše, udělovanou městem
Sezimovo Ústí, které je s postavou našeho druhého prezidenta výrazně spojeno. Jedná se o sou
těž určenou pro studenty vysokých škol, kteří mají zpracované téma z období 20. století nebo
z obo ru sociologie. Cena je udělována po posouzení odbornými komisemi vždy k 28. říjnu da
ného roku, a to počínaje rokem 1996. Za rok 2019 tak byl vyhlášen již 24. ročník. Do soutěže
bylo přihlášeno 21 prací, z toho 9 prací z dějin 20. století a 12 prací z oboru sociologie. Janu
Kopeckému byla udělena Cena Edvarda Beneše 3. stupně. K získání obou prestižních cen, dnes
již absolventovi Pedagogické fakulty, Janu Kopeckému gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.
Poděkování za vedení práce náleží prof. PhDr. Jaroslavu Vaculíkovi, CSc.

Miroslav Jireček

Foto Jana Kopeckého. Autor: Jiří Mihola.



Významní hosté katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 
v roce 100. výročí založení Masarykovy univerzity

Roku 2019, kdy jsme si připomenuli 100 let od založení Masarykovy univerzity, měli stu
denti katedry historie (a nejen oni) možnost, setkat se s řadou významných českých a morav
ských historiků.

Prvním hostem jarního semestru byl 4. března prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc., brněnský his
torik, dlouhá léta působící na Slezské univerzitě v Opavě. V přednášce Čas kongresů a tajných
společností aneb Evropa po Napoleonovi (1814–1830) představil svoji nejnovější monografii vě
novanou tomuto tématu. Vzpomenuto bylo také nedávné 200. výročí založení Františkova, dneš
ního Moravského zemského muzea, které spadá do období po napoleonských válkách a zásadní
podíl na něm měli také Salmové – Reiferscheidové, jejichž aktivity úzce souvisely s tématem
přednášky.

Následovala přednáška prof. PhDr. Evy Semotanové, DrSc. z Historického ústavu Akademie
věd České republiky v Praze (18. března). Paní profesorka naší katedru už dříve navštívila, ješ
tě v roli ředitelky Historického ústavu. Téma z historické geografie nazvané Město a krajina.
Společně nebo ve střetu zájmů? doprovodila bohatým obrazovým materiálem.

Velice zajímavým počinem v současné knižní tvorbě zaměřené na historii jsou tzv. muzea
v knize. Jedná se o přehledné obrazové publikace doplněné faksimiliemi dokumentů, dopisů,
bankovek, vstupenek, dekretů a dalších historických pramenů. Zvláště ve školním dějepisu mo
hou najít tyto knihy své uplatnění. 25. března jsme proto pozvali autora mnohých těchto publi
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Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc., na katedře historie Pedagogické fakulty MU.



kací, JUDr. Františka Emmerta, Ph.D. z Ústavu státu a práva AV ČR. Na naší katedře vystoupil
s přednáškou Muzeum v knize aneb archivní materiály ve výuce.

Nepřehlédnutelnou osobností mezi hosty katedry byl věhlasný popularizátor astronomie
RNDr. Jiří Grygar z Fyzikálního ústavu AV ČR (27. března). Ve své přednášce Česká astrono
mie včera, dnes a zítra seznámil posluchače s dějinami tohoto oboru, včetně dob, kdy byli as
tronomové zároveň vyhledávanými astrology. Představil také nejnovější současné objevy a zá
sluhy českých astronomů. 

Jarní blok přednášek hostů katedry uzavřela 15. dubna přednáška skvělého medievalisty, hu
sitologa, ale také popularizátora historie a autora učebnic prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc., První
den husitské revoluce. Téma se přímo nabízelo, neboť jsme si v roce 2019 připomínali 600. vý
ročí první pražské defenestrace, která se odehrála na Novoměstské radnici a zahájila husitskou
revoluci, jež patří k nejslavnějším kapitolám českých dějin.

Přednášky hostů katedry historie v podzimním semestru zahájil 4. listopadu historik umění
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor Univerzity Karlovy. Prof. Royt je předním českým
odborníkem na dějiny umění a na poutní tradici v českých zemích. Svoji přednášku nazval
Barokní historismus a Palladium země české. Slavný reliéf uchovávaný na slavném poutním mís
tě ve Staré Boleslavi představil v dějinném kontextu, přičemž zdůraznil fakt, že na pozadí
Palladia psal a vykládal české dějiny například jezuita Bohuslav Balbín. 

Protože i v 21. století naši historii doprovází různé mýty, klišé a stereotypy, pozvali jsme his
torika, který už v první polovině 90. let napsal zásadní práci Bývali Čechové…, která může vést
k jejich narovnání nebo odstranění. 11. listopadu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzi
ty přednášel PhDr. Jiří Rak na téma Historické představy (mýty) českého obrození a jejich dě
dictví.

Plejádu zvučných jmen, které přijaly pozvání v jubilejním roce Masarykovy univerzity uza
vřela doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D. z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která 12. pro
since přednesla téma Bílá hora s podtitulem Mýtus, klišé, tradice, necelý rok před velkým výro
čím 400 let od této zřejmě nejznámější bitvy českých dějin. Zároveň představila svoji monogra
fii, kterou k jubileu této nepřehlédnutelné události napsala.

Všechny přednášky se těšily velkému zájmu studentů katedry historie, přišli i studenti z dal
ších oborů a fakult. Všechny přednášky byly velkým obohacením budoucích učitelů dějepisu,
kteří měli vždy na závěr možnost klást pozvaným odborníkům dotazy a diskutovat.

Jiří Mihola
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Třicet let svobody aneb demokracie není samozřejmost. 
Konference u příležitosti 30. výročí sametové revoluce

„Kdo od změn v roce 1989 čekal, že přinesou nové možnosti, dočkal se. Kdo oče
kával, že to bude automaticky znamenat jen vývoj k lepšímu, zákonitě se musel dožít
zklamání. Demokracie je příležitost, ne záruka úspěchu.“

Zuzana Čaputová,
prezidentka 

Slovenské republiky

Nejvýznamnější akcí, kterou pořádala katedra historie v roce 2019, byla konference věnova
ná 17. listopadu 1989, od nějž uplynulo 30 let. Skládala se ze dvou částí. 18. listopadu zavítali
do největší učebny Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity autentičtí účastníci a pamětníci
sametové revoluce a navazujících událostí. 30 let od znovunabyté svobody a demokracie je již
dostatečným odstupem na historické zhodnocení listopadových událostí. Akce byla, kromě jiné
ho, příspěvkem k moderním českým dějinám, na které se často v hodinách dějepisu na mnoha
školách příliš nedostává. Jednalo se nejen o katedrální, ale o celofakultní konferenci. Zájem stu
dentů i učitelů byl tak velký, že místa k sezení bylo nutné předem rezervovat a místnost pro 300
lidí byla zcela zaplněna. Konferenci zahájil děkan Pedagogické fakulty doc. Jiří Němec a prodě
kanka doc. Simona Koryčánková.

Hlavní tvář sametové revoluce, Václava Havla, jsme už pozvat nemohli, ale všichni hosté se
s ním setkali, většina i úzce spolupracovala. Odkaz Václava Havla tak zazníval prakticky ve
všech vystoupeních. Úvodní slovo v panelu hostů patřilo Karlu Schwarzenbergovi, politikovi,
poslanci, bývalému senátorovi, exministru zahraničí, bývalému místopředsedovi Nečasovy vlá
dy, kancléři prezidenta Václava Havla a také kandidátovi na úřad prezidenta v roce 2013. Poté
pronesl svůj diskusní příspěvek prof. Mgr. Petr Oslzlý, divadelní dramaturg, scénárista, herec,
pedagog a rektor Janáčkovy akademie múzických umění. Petr Oslzlý organizoval v druhé polo
vině 80. let tajné bytové semináře, tzv. Podzemní univerzitu, kde přednášeli významní profesoři
ze západních zemí. V roce 1989 byl jedním z organizátorů listopadové stávky divadel a zaklá
dajícím členem Občanského fóra. V letech 1990–1992 působil jako poradce a asistent preziden
ta Václava Havla pro kulturní otázky a jako ředitel Kulturní sekce jeho kanceláře. Pozvání přijal
také prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc., vysokoškolský pedagog a publicista. Byl v první vlně
signatářů Charty 77, po listopadu 1989 se stal poslancem Federálního shromáždění v letech
1990–1992. V Tošovského vládě zasedl roku 1998 jako ministr školství a v únoru 2003 byl proti
kandidátem Václava Klause ve volbách prezidenta České republiky. Prof. Sokol se stal také prv
ním děkanem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (2000–2007). Dalším vzácným
hostem byl český politik, sociolog, v letech 2013–2017 poslanec Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky PhDr. Ivan Gabal. Byl jedním ze zakladatelů Občanského fóra v ro
ce 1989, v létě 1989 patřil k zakládajícím členům Kruhu nezávislé inteligence. V letech
1991–1992 pracoval jako vedoucí oddělení politické analýzy Kanceláře prezidenta republiky.
Pamětníkem dění v nejvyšších politických kruzích byl také MVDr. Ing. František Reichel, CSc.
Po sametové revoluci byl krátce ministrem bez portfeje v první  československé vládě Mariána
Čalfy, poté místopředsedou druhé vlády Mariána Čalfy, známé jako „vláda národního porozu
mění.“ Zároveň zastával post ministra – předsedy Státní komise pro vědeckotechnický a inve
stiční rozvoj. Studenty z Národní třídy zastupoval Mgr. Martin Mejstřík, jeden z hlavních před
stavitelů a organizátorů studentského hnutí, které se podílelo na rozpadu komunistického režimu
v roce 1989. 18. listopadu 1989 vyhlašoval na Václavském náměstí společnou stávku studentů
a herců a stál v čele Koordinačního stávkového výboru studentů vysokých škol. I on se později
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Hosté konference Třicet let svobody aneb demokracie není samozřejmost při představování Jiřím Miholou,
vedoucím katedry historie a hlavním organizátorem akce. Zleva sedí Martin Mejstřík, Karel
Schwarzenberg, Ivan Gabal, Petr Oslzlý, Jan Sokol, František Reichel.

Takto do posledního místa zaplněná bývá největší přednášková místnost na Pedagogické fakultě MU jen
při výjimečných příležitostech. 



stal politikem, v letech 2002–2008 vykonával mandát senátora. Herce zastupoval  Jan Potměšil,
který krátce poté, co se účastnil listopadových demonstrací, utrpěl zranění páteře při automobi
lové havárii a částečně ochrnul. Krátce vystoupili také představitelé stávkového výboru
Pedagogické fakulty. V druhé části proběhla moderovaná diskuse. Bohužel se nepodařilo sehnat
zástupkyni ženského pokolení. Osloveny byly Monika Pajerová, Dagmar Havlová, Kamila
Moučková, Daniela Kolářová, Marta Kubišová, Olga Sommerová. Posledně jmenovaná věnova
la Pedagogické fakultě dokumentární film Studentské revolty, který byl po konferenci zájemcům
promítnut. Mužskou sestavu přednášejících měl doplnit ještě Otakar Černý, televizní moderátor,
publicista, který od roku 1969 pracoval v Československé a posléze v České televizi a v letech
1989–1997 moderoval politické diskusní pořady Debata a Co týden dal. Ze zdravotních důvodů
musel bohužel cestu do Brna na poslední chvíli zrušit. Konference se velmi vydařila a vedení fa
kulty přišlo s návrhem, aby byl na každé další listopadové výročí pozván zajímavý pamětník udá
lostí k diskusi. Na konferenci byl zván také moderátor velkých demonstrací v Praze na Letné,
signatář Charty 77, přítel Václava Havla a katolický kněz, světící biskup pražský Mons. Václav
Malý. Ten v termínu 18. listopadu bohužel nemohl přijet. Jeho přednášku Být majákem pravdy
a svobody jsme realizovali 4. prosince a pan biskup po ní a po následující diskusi asistoval u roz
žínání vánočního stromu na dvoře Pedagogické fakulty.

19. listopadu se uskutečnil odborný seminář tematicky navazující na konferenci. S referáty
na něm vystoupili doc. Radomír Vlček z Historického ústavu AV ČR, pobočka Brno, dr. Michal
Pehr z Centra středoevropských studií, Mgr. Michal Trčka z katedry filozofie Technické univer
zity Liberec. Pořádající katedry historie a občanské výchovy zastoupili prof. Vaculík, doc. Čap
ka, dr. Mihola, dr. Štěpánek, dr. Jireček, doc. Goňcová, prof. Jemelka, dr. Štěrba, Mgr. Škerle,
příspěvek zaslal také doc. Šebek z Historického ústavu AV ČR v Praze.

Jiří Mihola
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KRAFL, Pavel Otmar: Quam ecclesiam in honore sancte Marie Virginis intitulari volumus.
Study on the Kłodzko Monastery of Canons Regular of St. Augustine in the PreHussite Period.
Canonici regulares sancti Augustini, Volumen 1. Brno: Středoevropské centrum slovan
ských studií, 2018. 93 s.

Středoevropské centrum slovanských studií v Brně nově vydalo knihu, která představuje stu
dii o klášteru řeholních kanovníků sv. Augustina v Kladsku v předhusitské době. Tento počin
předchází druhému svazku ediční řady Canonici regulares sancti Augustini, diplomatáři klad
ského kláštera řeholních kanovníků sv. Augustina v letech 1350–1381 (edd. P. O. Krafl –
L. Blechová, coop. P. Sedláček), na což odkazuje i jednotné grafické zpracování potahu desek 
obou dílů.

Po úvodu přináší autor přehled dosud vydaných publikací se zaměřením na české a morav
ské kláštery řeholních kanovníků. Tato kapitola je členěna na podkapitoly pojednávající o pra
menných edicích, encyklopediích, syntézách, monografiích, sbornících studií a popularizačních
brožurách. Následujících sedm stran textu je zaměřeno na založení kladské kanonie, přičemž ne
chybí odkazy na příslušné listiny z farního archivu v Kladsku, jež jsou pro její osudy stěžejní.
Prostor v dalších kapitolách je věnován statkům kanonie, fojtům v Šalejově, ve Starkově a jejich
sporům s klášterem, patronátnímu právu či farním kostelům inkorporovaným kladskému klášte
ru, např. kostelu v Kostomlatech pod Řípem. Jak autor naznačuje, založení kláštera řeholních ka
novníků změnilo zaběhnuté poměry v Kladsku, což vyústilo ve spory s tamními johanity. Větší
pozornost je zacílena na volbu proboštů v předhusitské době a jejich pravomocem. 

Popsán je též spor mezi proboštem Augustinem a konventem. O této události informuje au
torem citovaná kronika kladského kláštera (v podkapitole De discordiis inter praepositum et frat
res) sepsaná Michaelem Czacheritzem (1420–1489), jejíž součástí je i opis rozhodčího dekretu
z 30. října 1410. Jádrem sporu byla neshoda mezi členy konventu o přijetí Mikuláše Jindřicha
z Kladska (Nicolinus Henrici de Glacz) jako člena tamního kláštera řeholních kanovníků. Příčiny
sváru nejsou uvedeny a okolnosti událostí zůstávají částečně nejasné. V uvedené kapitole anoto
vané knihy jsou nadneseny možné důvody konfliktu. P. O. Krafl popisuje, jak se spor dostal až
k arcibiskupu Zbyňku Zajícovi z Házmburka, který vyzval probošta k uzavření dohody, jinak byl
svár řešen přísněji během vizitace prostřednictvím osoby určené právě arcibiskupem. Pod tlakem
těchto událostí určil probošt Augustin Liebstein arbitra k rozřešení sporu. 

Obsáhlejší kapitolou jsou konfraternity kladské kanonie. Jak autor uvádí, většina dochovaných
konfraternitních dokumentů je uložena v archivu kladského kláštera, jenž je dnes součástí farního
archivu v Kladsku pod správou tamního jezuitského kláštera. V závěru této kapitoly je připojena
tabulka zobrazující jednotlivé kláštery řeholních kanovníků sv. Augustina (Roudnice nad Labem,
Šternberk, Třeboň, Lanškroun, Praha, Fulnek, Prostějov, Zaháň, Kaziměř), listiny vydané pro
kladský konvent (8), ale rovněž písemnosti, které v Kladsku vydali pro ostatní konventy (3). 

Dále jsou v knize naznačeny aspekty studia prosopografie konventu řeholních kanovníků.
Závěr stručně shrnuje předešlá pojednání. Připojen je rozsáhlý soupis pramenů a literatury, se
znam použitých zkratek a jmenný i místní rejstřík. Anotovaná publikace bude ceněna nejen v od
borné veřejnosti, ale rovněž mezi laickými zájemci o historii řeholních řádů, konkrétně řeholních
kanovníků sv. Augustina. Díky užitému jazyku bude užitečná nejen na poli domácím, ale rovněž
v zahraničním, primárně například v polském Kladsku.

Petr Sedláček

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 34, 2020, č. 1
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BARON, Roman: Misja życia. Praski polonista Marian Szyjkowski (1883–1952) a idea pol
skoczeskiego zbliżenia na polu kultury. Warszawa – Praga: Instytut Historii PAN –
Historický ústav AV ČR, 2019. 369 s.

Anotovaná kniha přibližuje životní příběh zakládající osobnosti české institucionalizované po
lonistiky literárního vědce Mariana Szyjkowského, jeho cestu z rodného Lvova přes Krakov do
Prahy, kde se stal vedoucím první zahraniční katedry polského jazyka a literatury. Autor na zákla
dě rozsáhlého studia pramenů uložených v osmnácti polských a sedmi českých archivech, publi
kovaných pramenů, memoárů, dobového tisku a početné odborné literatury, představil nejen prota
gonistovy badatelské práce, ale i plasticky zobrazil českopolské kulturní a vědecké kontakty, na
kterých se hrdina této knihy podílel. Baron nevynechal ani studie autorů publikované v obou časo
pisech katedry historie Pedagogické fakulty MU – Sborníku prací Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity – řada společenských věd (Graźyna Pańko) a Czechpolish historical and pedagogical
journal (Mirosław Piwowarczyk, Roman Baron). Neopomenul ani recenze Szyjkowského prací,
mezi nimi i tu, kterou v Českém časopise historickém v roce 1936 zveřejnil Zdeněk Hájek, po
válečný vedoucí historického semináře Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Největší prostor je pochopitelně věnován působení profesora Mariana Szyjkowského na nej
starší středoevropské univerzitě v Praze, kde se věnoval přednáškám a seminářům k dějinám li
teratury 19. století, dějinám polského divadla a dějinám českopolských literárních a vědeckých
kontaktů v době českého národního obrození. Vedle vlastní vědecké práce, která vyvrcholila je
ho trilogií Polská účast v českém národním obrození (1931, 1935, 1946) a rukopisy o české lite
rární recepci díla předních polských spisovatelů období romantismu Mickiewicze, Słowackého
a Krasińského, se věnoval také publicistice v polských i českých novinách, jako byly populární
Ilustrowany Kurier Codzienny v Krakově, Kurier Poznański v Poznani a Kurier Warszawski ve
Varšavě či Národní listy, Prager Presse a po válce Lidová demokracie v Praze.

Druhou světovou válku prožil Szyjkowski v protektorátní Praze, kde psal své dosud nevy
dané paměti. Autor biografie upozorňuje na jeho odbojovou činnost, která spočívala ve výměně
informací mezi polským a českým domácím odbojem. Ve své vědecké a publicistické činnosti
pokračoval po osvobození v roce 1945. Péčí Západního ústavu v Poznani vyšla v roce 1947 je
ho monografie Polski romantyzm w czeskim życiu duchowym.

Baronova kniha je prvním pokusem o monografické zpracování života a díla profilující 
osobnosti české univerzitní polonistiky. Zároveň představuje cenný příspěvek k historicko
vědeckému a literárněvědeckému zpracování dějin českopolských historických kontaktů.

Jaroslav Vaculík

PUŁASKI, Michał: W kręgu dyplomacji i spraw narodowościowych. Kraków: Avalon, 2016.
397 s.

Na počest svého profesora Michała Pułaského vydala Historická fakulta Jagiellonské univer
zity v Krakově soubor jeho prací k dějinám Polska, jeho sousedů, Evropy a univerzity, které by
ly již dříve publikovány v různých sbornících. Pułaski – badatel nejnovějších dějin střední a ji
hovýchodní Evropy je také odborníkem na československé dějiny a za jeho práce se mu dostalo
3. prosince 2019 čestné medaile Františka Palackého, kterou mu udělila předsedkyně Akademie
věd ČR. Je mj. učitelem českého historika Romana Barona z Historického ústavu AV ČR a úzce
spolupracoval s Jaroslavem Valentou, se kterým vedl v letech 1993–2004 Stálou společnou čes
kopolskou komisi humanitních věd.
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Michał Pułaski se narodil 18. května 1936 na polské Volyni. Celý jeho život je spojen
s Jagiellonskou univerzitou, na které začal studovat v roce 1953. V roce 1957 se stal asistentem
na Filozoficko–historické fakultě, kde také získal v roce 1989 titul profesora. Zastával funkci ve
doucího katedry a ředitele Historického ústavu, spoluzakládal na krakovské univerzitě nezávislý
odborový svaz Solidarita. Vedl více než sto magisterských prací (mj. Romana Barona) a třináct
doktorandů, kteří pracují nejen jako historici, ale i v diplomatických službách.

Emeritní profesor Pułaski je mj. autorem monografií Stosunki dyplomatyczne polskoczecho
słowackoniemieckie od roku 1933 do wiosny 1938 (Poznań 1967) a Z dziejów genezy „Europy
wersalskiej“. Współpraca Słowian zachodnich i południowych w ostatnim etapie I wojny świa
towej (Wrocław 1974). Ministerstvo kultury ČR mu udělilo medaili J. A. Komenského.

Projevem úcty ke svému učiteli je i anotovaný soubor již dříve publikovaných studií. V od
dílu nazvaném Sousedé je publikováno pět statí, z toho čtyři jsou věnovány česko slovenským dě
jinám. První z nich přibližuje polskočeskoslovenskorumunskojihoslovanskou spolupráci v le
tech první světové války. Ve studii o tajných československoněmeckých jednáních o paktu o ne
utočení v letech 1936–1937 cituje Benešova slova, že Hitler chtěl vrazit klín mezi Prahu a Paříž
a vtáhnout ČSR do německé sféry. Třetí studie je věnována polsko–československým vztahům
v době Mnichova, kde autor dospěl k závěru, že polský zahraniční ministr J. Beck neměl v úmys
lu korigovat svou dosavadní linii nepřátelskou vůči ČSR. Čtvrtá stať přibližuje stanovisko
Edvarda Beneše k projektu československopolské konfederace v letech druhé světové války.
Sympatické je, že na obálce knihy je fotografie z nástupní audience československého vyslance
Juraje Slávika u polského prezidenta Ignacy Moścického v roce 1936. Kromě úvodní studie
Jakuba Polita o Michału Pułaskim a jeho badatelské škole obsahuje kniha také jmenný rejstřík.

Jaroslav Vaculík

KOVÁŘ, Pavel (Ed.): Přenesená krajina. Český venkov v rumunském Banátu. Praha:
Academia, 2019. 270 s.

Výrazná pozornost je v poslední době věnována českému osídlení v rumunském Banátu.
Nejnovější publikaci, zabývající se tímto tématem, připravil kolektiv autorů pod vedením Pavla
Kováře. Kniha, vydaná s podporou Akademie věd ČR, obsahuje 18 kapitol, seznamujících čte
náře s řadou okruhů témat, vycházejících z mnoha vědních oborů. Na své si v knize přijdou mi
lovníci historie, etnografie, geografie i rozličných přírodovědných oborů. Čtenář je seznámen
s historií oblasti, s tím, proč a jak se Češi do oblasti dostali a jakým způsobem se zde živili, i s tím
jak oblast v několika vlnách opouštěli (což platí i pro současnou dobu). Stále patrný je ohled na
zdejší krajinu a na to, jak se jí tyto změny dotýkaly – a to jak týkající se příchodu kolonistů
a nárůstu jejich počtu (odlesňování, zvyšování rozlohy orné půdy), tak opouštění oblasti (snižo
vání rozlohy obhospodařované půdy, úhory, zarůstání pastvin a luk). Podán je popis kultury zdej 
šího českého osídlení (např. urbanistický vývoj opřený o srovnávací fotografie) i např. užívání
pomístních názvů v okolí jedné ze zdejších českých vesnic – Svaté Heleny. Nechybí informace
o zdejší krajině (jejích rozmanitých typech) a přírodě, kloubící v sobě rozličné prvky jižních
Karpat, nedaleko protékajícího Dunaje či krasová specifika některých českých vesnic. Nastíněna
je podoba zdejších půd a podloží. Pozornost je věnována také zdejší floře – ať už se jedná o o
vocné stromy, jejichž pomologické mapování v českých vesnicích bylo provedeno, nebo lesním
společenstvím. V tomto případě není opomenuto ani jejich obhospodařování (např. popis zde u
žívaného výmladkového hospodaření). Zvláštní kapitola je věnována také významným a mohut
ným stromům ve Svaté Heleně a okolí. Publikace neopomíjí ani další zdejší fenomény, a to sice
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využívání krajiny jako pastvin pro hospodářská zvířata a dopad této činnosti na vegetaci, nebo
louky a pastviny, kde je čtenář seznámen se zde se vyskytujícími rostlinami. Opomenut nebyl ani
ve zdejší krajině žijící rozmanitý hmyz, přičemž zvláštní pozornost byla věnována působení mra
venců i v okolí Svaté Heleny se vyskytujícím broukům. Závěrečná kapitola se pak věnuje dopa
dům modernizace a globalizace na české vesnice v rumunském Banátu, přičemž zvláštní pozor
nost je věnována stavbě větrných elektráren okolo Svaté Heleny, které zásadním způsobem na
rušily krajinný ráz obce. Nechybí zmínky o turistice, která se v oblasti rozvíjí a přináší s sebou
řadu kladů i záporů pro zdejší obyvatelstvo. Jednotlivé kapitoly vycházejí z množství rozličných
výzkumů, které byly různými metodami provedeny přímo v regionu. Publikace přes spojení řa
dy autorů jednotlivých částí knihy drží odborný jazyk. Kniha je doplněna širokou škálou map
(současných i historických), nákresů, tabulek, či grafů. Cenný je zejména integrovaný celostní
přístup, který publikace nabízí.

Jedná se o velmi reprezentativní publikaci s množstvím kvalitních fotografií, dokumentující
krásu zdejší krajiny i život zdejších obyvatel. Banát a jeho krajina učaruje většině návštěvníků,
kteří české vesnice navštíví. V doslovu knihy je konstatováno, že poskytuje pomocí poznané spo
lečnosti a přírody českého Banátu možnost vidět a poznávat zaniklou společnost i přírodu Čech
19. století. Právě možnost nahlédnout na tuto „přenesenou krajinu“ je jedním z prvků, který 
opakovaně láká české turisty a milovníky historie do oblasti. Publikace nabízí možnost „podívat
se“ do této oblasti alespoň na stránkách knihy, turistům mířícím do tohoto kraje pak může po
moci identifikovat řadu prvků z různých oblastí, jejichž význam či původ by sami nemuseli od
halit. Vydání knihy je proto třeba přivítat. 

Miroslav Jireček
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INFORMACE PRO AUTORY

Časopis Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
vychází dvakrát ročně a je otevřen pluralitě názorů. Přijímá proto všechny tematicky se vztahu
jící příspěvky. Rukopisy jsou anonymně posuzovány dvěma recenzenty a z jejich hodnocení vy
chází redakční rada při přijímání rukopisů. S výsledky recenzního řízení je autor redakcí se
známen v nejkratším možném termínu. Nevyžádané rukopisy redakce nevrací.      

K úpravě rukopisu:

1) Rukopis napsaný na počítači odevzdejte na CD (WP nebo Word) nebo zašlete na emailovou
adresu redakce vaculik@ped.muni.cz. 

2) V textu, prosím, dodržujte tyto pokyny: 
Celkový rozsah textu je maximálně 45 000 znaků (včetně mezer), a to včetně poznámek pod
čarou a abstraktu a klíčových slov v angličtině.    
Cifru procent píšeme vždy takto 20 %, nikoliv takto 20%.
Název monografie, časopisu, článku nebo studie píšeme vždy kurzivou, nikoli jinak (např. 
v uvozovkách). Příklady: Český lid, České menšiny v Evropě a ve světě (Praha 2009) aj., 
nikoli „Český lid“, „České menšiny v Evropě a ve světě“ (Praha 2009) aj.    
Přesné datum (včetně dne a měsíce) uvádíme vždy takto: 7. 6. 1935, nikoli 7.06.1935.
Časový rozsah uvádíme vždy takto: v letech 1939−1945, nikoli 1939 – 1945 nebo takto
19391945.
Rozsah stránek je uveden takto. s. 7–10, nikoli s. 710.
Pokud citujeme periodickou tiskovinu, tak č. značíme u všech časopisů a novin jako č. 1, 
nikoli n 1, Nr. 1, № 1, No. 1 aj. 

3) Poznámkový aparát připojte na stránkách pod čarou, nikoli souhrnně za celým textem.
4a) V odkazech na archivní prameny dodržujte toto pořadí údajů: název archivu a jeho umístění

(při opakovaném odkazu jen jeho vžitá zkratka), značka a název fondu (sbírky), karton, in
ventární číslo, signatura, název nebo popis dokumentu.

4b)V odkazech na odbornou literaturu i publikované texty ve funkci pramenů dodržujte toto po
řadí údajů: Monografie: Jméno autora (v pořadí PŘÍJMENÍ – verzálkami, křestní jméno –
ini ciálou) – spoluautoři: Název. Podnázev (kurzivou). Místo vydání, rok vydání, rozmezí
stran. Stať ve sborníku: Autor stati – spoluautoři (viz výše): Název. Podnázev (kurzivou).
In: Editor sborníku – spolueditoři (obdobně jako u autora monografie, ale ne verzálkami)
s doplněním zkratky (ed., respektive edd.): Název sborníku. Podnázev (ne kurzivou). Místo
a rok vydání, rozmezí stran. Stať v časopisu: Autor stati – spoluautoři (viz výše): Název.
Podnázev (kurzivou). Název časopisu (případně ročník), rok vydání, případně číslo, rozme
zí stran. Stať v denním tisku: Název novin, přesné datum, rozmezí stran.

Vzory citací:

Monografie:
ČAPKA, F. – SLEZÁK, L. – VACULÍK, J.: Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé svě

tové válce. Brno 2005.
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Stať ve sborníku:
VACULÍK, J.: Die Reemigration in der Tschechoslowakei 1945‒1948. In: Heumos, P. (ed.):

Heimat und Exil. Emigration und Rückwanderung, Vertreibung und Integration in der
Geschichte der Tschechoslowakei. München 2001, s. 99–110.

Stať v časopisu nebo periodickém sborníku:
ŠTĚPÁNEK, K.: History of Silesia in 17th–20th Centuries and Current Textbooks of History.

CzechPolish Historical and Pedagogical Journal 3, 2011, No. 1, s. 13–18.
VACULÍK, J.: Optanti z Podkarpatské Rusi v letech 1945–1948. Slezský sborník, 1997, 95,

č. 1–2, s. 140–146.

Stať v denním tisku:
Národní práce, 19. 10. 1943, s. 2.

Archivní materiál:
Moravský zemský archiv v Brně, f. C 145 Státní soud, oddělení Brno, k. 311, inv. č. 1377, fol.

496–498, vyjádření Jaroslava Turečka.
Dvě nebo tři jména se navzájem oddělují pomlčkou s mezerami. Rozpětí stran se uvádí po

mlčkou bez mezer (viz výše).

5) Připojte abstrakt a klíčová slova v anglickém jazyce.

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd bude
s potěšením publikovat anotace a recenze nejnovější knižní a časopisecké produkce domácí a za
hraniční a jeho redakce za ně předem děkuje.

Redakce
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