
SBORNÍK PRACÍ PEDAGOGICKÉ FAKULTY  
MASARYKOVY UNIVERZITY

ŘADA
SPOLEČENSKÝCH VĚD

(HISTORY AND DIDACTICS OF HISTORY)

35/2021/2

Brno 
2021



2

Upozornění redakce / Notice of the Editorial Board: 
Redakční rada neodpovídá za obsahovou náplň jednotlivých příspěvků. Za jazykovou úroveň 
textu odpovídá autor. Rubrika Vzpomínky obsahuje příspěvky subjektivního charakteru nepod-
léhající pravidlům vědeckého textu. / The views expressed herein are those of the authors and are 
not necessarily shared by the Editorial Board. The author is responsible for the language level  
of the text. The section of memoirs contains contributions of a subjective nature, not subject to 
the rules of the scientific text.

Rukopisy jsou anonymně posuzovány dvěma recenzenty a z jejich hodnocení vychází redakční 
rada při přijímání rukopisů. S výsledky recenzního řízení je autor redakcí seznámen v nejkratším 
možném termínu. / The articles are anonymously reviewed by two reviewers and based  
on the evaluation the editorial board gives the articles into press. The editoral board announces 
the results of the review process to the author in the shortest possible time.

Od února 2016 je časopis zařazen do evropské databáze vědeckých časopisů ERIH PLUS  
(evropského referenčního indexu pro humanitní a společenské vědy). / Since February 2016  
the journal has been included in the European database of scientific journals ERIH PLUS  
(European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences). 

Etický kodex: Redakce časopisu přijímá do recenzního řízení zaslané články i další příspěvky 
všech autorů bez rozdílu, pokud splňují stanovené podmínky pro publikování. Garantuje rovněž 
všem autorům profesionální recenzní řízení. Další podrobnosti etického kodexu jsou uveřejněny 
na internetových stránkách časopisu. Internetové stránky časopisu s informacemi pro autory 
a s obsahem aktuálních čísel: www.ped.muni.cz/sbspolecenskevedy / Code of ethics: The editors 
accept all received articles into a peer-reviewed process as well as other authors’ contributions 
without distinction, if they fulfi l stated conditions for publishing. Similarly, they also guarantee 
all authors a professional peer-reviewed process. The other details of the code of ethics may  
be found at the journal’s website. Website (information for authors, content of current issues): 
www.ped.muni.cz/sbspolecenskevedy

Recenzovali:    doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc., PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D., 
                         doc. PhDr. Milan Svoboda, Ph.D., PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc., 
 PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.
         
Výkonný redaktor: Miroslav Jireček 

Redakční rada: Roman Baron, František Čapka, Jaroslav Čechura, Tomáš Černušák, František 
Hanzlík, Bohuslav Klíma, Michail Kovaljov (Saratov), Pavel Krafl, Štefan Kucík (Ružomberok), 
Robert Letz (Bratislava), Jiří Mihola (předseda), Miroslav Piwowarczyk (Wrocław), Jan Hruboš, 
Kamil Štěpánek, Marek Vařeka

Adresa redakce:  Pedagogická fakulta MU, katedra historie
     Poříčí 9/11, 603 00 Brno, e-mail: jirecek@ped.muni.cz

Copyright © Masarykova univerzita, 2021
ISSN 1211-6068 (Print), ISSN 2571-0427 (Online)



3

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,  
řada společenských věd, roč. 35, 2021, č. 2

STUDIE

KARIÉRA JINDŘICHA MEZIŘÍČSKÉHO Z LOMNICE († 1554)1

ROMAN PAULO

The study deals with political career of Moravian lord Jindřich Meziříčský of Lomnice, who was 
a son of very important Moravian land hetman Jan Meziříčský from Jagiellonian era. The 
historiography has not focused on the persone of Jindřich yet. The study seeks answers to following 
questions:  What aspects gave Jindřich the opportunity to do political career. Was his position 
in politics extraordinary? Did he used his opportunity effectively? Was he proficient politician 
and army leader or was he only benefiting from his privileged position? Jindřich´s father was 
one of the most powerful and rich men of the Margravate, but there were his six sons and seven 
daughters, who claimed to his heritage. The brothers had to sell the family dominion Velké Meziříčí 
to their second cousin Jan the Rich of Pernštejn. Jindřich gained dominion Jemnice and Jaroměřice 
nad Rokytnou. The castle of the first mentioned city became his residence. We know very little 
about his building activities in his property. Jindřich´s father was one of the most powerful and 
rich men of the Margravate, but there were his six sons and seven daughters, who claimed to his 
heritage. The brothers had to sell the family dominion Velké Meziříčí to their second cousin  
Jan the Rich of Pernštejn. Therefore Jindřich gained Jemnice and Jaroměřice nad Rokytnou 
dominions. The castle of the first mentioned city became his residence. We know very little about 
his building activities in his property. Jindřich build his career on strong status of his house  
in the court and position in estates of the Moravian Margravate. The origin had to be supported 
by property. There were some noblemen, who did not have a lot of property and made the great 
career. The next generation was often in debt and had to sell his property. It seems, that Jindřich 
refused this way. Possibilities of Jindřich´s career were probably reduced by dividing his father’s 
heritage. Jindřich was qualified organizer, diplomat, and politician, therefore he was entrusted 
with many tasks. He was appointed military commander (polní hejtman), too. He makes very 
admirable career because of his nobility, property, and abilities. There are parallel examples of 
career increase in these social group. Very typical seems to be involving in many disciplines 
(land court, land assembly, land army, making of land laws and constitutions). Serving the king 
was very honorable job for most Moravian elites, but the most important interest was to be active 
in the land institutions under control of estates. Jindřich Meziříčský was the conservative lord, 
and he was active in land matters in later life although he was accused of embezzlement in army. 
Jindřich used his position in the right time (creation of the allod Jemnice). He was politically and 
militarily active and initiative (e.g. dispute over the Rožmberk´s property or the recruitment).  
He was a doer and he felt responsibility for the whole margravate. Jindřich was one of the most 

1 Příspěvek vznikl za podpory MŠMT ČR udělené UP v Olomouci (IGA_FF_2022_021).
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powerful men in Moravia. His achievements are clearly visible in comparison to his younger 
brothers. None of them made so great career as a member of Moravian estates. Apart from 
Jindřich´s activities, the power of their family declined a lot since the time of their father Jan 
Meziříčský. The position of Jan Meziříský was comparable to Zdeněk Lev of Rožmitál in Bohemia. 
Jindřich was very active and belonged to the most important men in the margravate, but he did 
not hold any land office.

Keywords: Jindřich Meziříčský of Lomnice and on Jemnice († 1554), Jemnice, History of Moravia, 
1490–1526, 1526–1564, Meziříčský of Lomnice, history of nobility 

 Předkládaná studie se zabývá politickou kariérou Jindřicha Meziříčského z Lomnice, jenž 
patřil v první polovině 16. století k nejvýznamnějším pánům na Moravě. Jednalo se o nejstaršího 
syna Jana Meziříčského z Lomnice, moravského zemského hejtmana v letech 1496–1515. Na 
představiteli jednoho z nejdůležitějších panských rodů v zemi lze demonstrovat možnosti poli-
tického uplatnění pána v první polovině 16. století. Úplně stranou při výkladu zůstane uplatnění 
šlechtice při vedení a správě panství a ve službách církve. Důvodem pro první opomenutí je 
nedostatek vhodných pramenů pro osobu Jindřicha Meziříčského, u druhého pak samotná kari-
éra zkoumaného pána, jenž nebyl k církevnímu úřadu předurčen. Jindřich byl společensky velmi 
aktivní, patřil mezi aktéry celé řady důležitých událostí a jeho působení bylo mnohostranné. 
 Předmětem studie je zamyšlení nad následujícími badatelskými otázkami. Co umožnilo pánu 
z Lomnice vybudovat pozoruhodnou kariéru? Původ, majetek nebo osobní schopnosti Jindři- 
cha? Jednalo se v tehdejší společnosti o mimořádné uplatnění nebo se s obdobnými kariérními 
vzestupy setkáváme častěji u dalších představitelů šlechtických rodů? Bylo Jindřichovo postave-
ní mimořádné, nebo jen patřil do širší skupiny úspěšných šlechticů? V neposlední řadě se také 
nabízí otázka, zda dokázal možnosti společenského uplatnění dobře využívat. Byl vojensky  
a politicky aktivní a obratný nebo spíše jen čerpal výhody, které se mu jako představiteli boha-
tého panského rodu nabízely?
 Jednotlivé zmínky o možnostech uplatnění členů panského stavu v období vlády Jagellonců 
a Ferdinanda I. je možné dohledat snad ve všech publikacích a studiích, které se zabývají tímto 
obdobím.2 Některé zásadní syntézy zkoumají šlechtu jako celek, přičemž se přirozeně dotýkají 
také jejích kariérních možností.3 Přínosné jsou rovněž práce zabývající se některými rody. Ať už 

2 Omezuji se pouze na výběrové monografie: PALACKÝ, F.: Dějiny národu českého w Čechách a w Morawě. Díl V. 
Wěk Jagellonský. Částka I, Kralowání Wladislava II. Od roku 1471 do roku 1500. Praha 1865; Týž: Dějiny národu 
českého w Čechách a w Moravě. Díl V. Wěk Jagellonský. Částka II, Kralowání Wladislawa II. a Ludwíka I. Od roku 
1500 do roku 1526. Praha 1867; JANÁČEK, J.: České dějiny. Doba předbělohorská. Kniha I. 1526–1547. Díl I–II. 
Praha 1968–1984; VÁLKA, J.: Dějiny Moravy. Díl I. Středověká Morava. Brno 1991; MACEK, J.: Jagellonský věk 
v českých zemích (1471–1526). Díl I.–IV. Praha 1992–1999; VÁLKA, J.: Dějiny Moravy. Díl II. Morava reformace, 
renesance a baroka. Brno 1996; VOREL, P.: Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek VII. 1526–1618. Praha– 
Litomyšl 2005; ČORNEJ P. – BARTLOVÁ, M.: Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek VI. 1437–1526. Praha– 
Litomyšl 2007. 

3 Velmi přehledně o dosavadních směrech v bádání o dějinách šlechty pojednali autoři díla Věk urozených v kapitole 
zvané Na cestě poznání. BŮŽEK, V. – HRDLIČKA, J. – KRÁL, P. – VYBÍRAL, Z.: Věk urozených. Šlechta v čes-
kých zemích na prahu novověku. Praha – Litomyšl 2002, s. 7–34. Josef Macek se zabýval vývojem šlechty, její titu-
laturou, vztahem k majetku, urozenosti, příbuzným, ale i k ošacení, volnočasovým aktivitám, a nakonec šlechtu 
také rozdělil dle sociálně-psychologické typologie: MACEK, J.: c. d. 2. díl. Praha 1994. A druhé reprintové vydání:
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5

se jedná o Edici šlechtických rodů Čech, Moravy a Slezska z Nakladatelství lidových novin,4 řadu 
Šlechta českých zemí vedené nakladatelstvím a vydavatelstvím Veduta,5 nebo významné publi-
kace a studie, které s těmito vydavatelskými počiny nesouvisí.6 

 MACEK, J.: c. d. 1. a 2. díl. 2 vyd. Praha 2001. Majetkové a sociální struktuře a politické moci šlechty v českém 
státě ve 13. až první polovině 17. století se věnoval Jiří Jurok. JUROK, J.: Česká šlechta a feudalita ve středověku  
a raném novověku. Majetková a sociální struktura, politická moc a kulturní reprezentace šlechty a feudality v čes-
kém státě v 13. – první polovině 17. století. Nový Jičín 2000. Kariérou aristokrata především na konci 16. a přelomu 
17. století s přesahy do minulosti se zabývala Marie KOLDINSKÁ. KOLDINSKÁ, M.: Každodennost renesančního 
aristokrata. Praha – Litomyšl 2001. Vztahem k politice, hospodářství, náboženství, kultuře a každodennímu životu 
se zabývala práce BŮŽEK, V. – HRDLIČKA, J. – KRÁL, P. – VYBÍRAL, Z.: c. d. Možnostem kariérního uplatně-
ní věnoval jednu celou kapitolu Petr MAŤA. MAŤA, P.: Svět české aristokracie (1500–1700). Praha 2004. Na poli-
tickou, přesněji mocenskou, komunikaci aristokratické společnosti v českých zemích od počátku 15. až do počátku 
17. století se zaměřil Zdeněk VYBÍRAL. VYBÍRAL, Z.: Politická komunikace aristokratické společnosti českých 
zemí na počátku novověku. České Budějovice 2005. 

4 Soustředím se na výčet publikací, které zachycují dějiny rodů v 15. a 16. století. Vzhledem k vymření rodu Hrabiši-
ců pouze do roku 1528. VELÍMSKÝ, T.: Hrabišici. Páni z Rýzmburka. Praha 2002, s. 229; URBAN, J.: Lichtenbur-
kové. Vzestupy a pády jednoho panského rodu. Praha 2004; PAPAJÍK, D.: Páni ze Sovince. Dějiny rodu moravských 
sudí. Praha 2005; FUTÁK, P. – PLAČEK, M.: Páni z Kunštátu. Rod erbu vrchních pruhů na cestě k trůnu. Praha 
2006. K první polovině 16. století vzhledem k pozdnímu vzestupu rodu velmi stručně; CERMAN, I.: Chotkové. 
Příběh úřednické šlechty. Praha 2008, s. 23–34; PAPAJÍK, D.: Švábenicové. Velcí kolonizátoři a jejich následovníci. 
Praha 2010; POKLUDA, Z.: Moravští Šternberkové. Panský rod rozprostřený od Jeseníků ke Karpatům. Praha 2012; 
FELCMAN, O. – FUKALA, R. a kol.: Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských 
knížat. Praha 2008. Několik stran 16. století věnoval týž autor také pánům ze Svojšína. VELÍMSKÝ, T.: Páni ze 
Svojšína. Rod velmožů a rytířů z povodí Mže. Praha 2013, s. 158–170. K heraldice: PELANT, J.: Erby české, moravské  
a slezské šlechty. Vývoj erbů a stručné dějiny 610 rodů. Praha 2013; KNOLL, V.: Páni z Velhartic. Měli duši zvlášt-
ní – trochu drsná zdále se.... Praha 2015; ČECHURA, J. – STACHUROVÁ KUCROVÁ, V. – VLASÁKOVÁ, Z.: 
Smiříčtí. Krátké dějiny úspěšného rodu. Praha 2018.

5 Ve svých publikacích se 15. a 16. věku věnují VALENTA, A.: Dějiny rodu Kinských. České Budějovice 2004; 
KOTLÁROVÁ, S.: Páni z Rožmitálu. České Budějovice 2008; BŘEZINA, V.: Rytířský stav v Čechách a na Moravě 
v raném novověku. Rod Bukůvků z Bukůvky od středověku do 20. století. České Budějovice 2008. Práce se vedle 
Bokůvků z Bokůvky zabývá rytířským stavem obecně; NOVÁKOVÁ, S.: Krajířové z Krajku. Z Korutan do zemí 
České koruny. České Budějovice 2010. 

6 Jedná se pochopitelně pouze o výčet nejzásadnějších studií a publikací. Informace o rodech usedlých v Čechách uvedl 
ve svém díle August Sedláček. SEDLÁČEK, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého. I–XV. Praha 1882–1927. 
Základní informace k dějinám rodů na Moravě sledovaného období uvádí ve svém záslužném díle Josef Pilnáček. 
PILNÁČEK, J.: Staromoravští rodové. Vídeň 1930. Posmrtně byla vydaná také práce PILNÁČEK, J.: Neznámé rody 
a znaky staré Moravy. Brno 1983. Informace k rodům ve stručnosti také zmiňuje Ottův slovník naučný. Například 
SEDLÁČEK, A.: z Kunštátu. In: Ottův slovník naučný XV. Praha 1900, s. 375–378; KAMENÍČEK, F.: z Boskovic. 
In: Ottův slovník naučný IV. Praha 1891, s. 425–428. Pochopitelně se dají využít také dějiny měst a obcí a jednotli-
vé svazky místopisu Vlastivědy moravské, jež jsou ovšem nestejné kvality. 

 Dále nelze opomenout publikace: VOREL, P.: Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech  
a Moravy. Praha 1999. Novější vydání vyšla pod stejným názvem v letech 2012 a 2021; JÁNSKÝ, J.: Páni ze Švam-
berka. Domažlice 2006; JÁNSKÝ, J.: Hroznatovci a páni z Gutštejna. Domažlice 2009; ŠIMŮNEK, R. – LAVIČ-
KA, R.: Páni z Rožmberka 1250–1520. Jižní Čechy ve středověku. Kulturněhistorický obraz šlechtického dominia 
ve středověkých Čechách. České Budějovice 2011. Nižší šlechtě v Čechách především v druhé polovině 16. století 
věnoval jednu ze svých knih také BŮŽEK, V.: Rytíři renesančních Čech. Praha 1995. Následovala kniha BŮŽEK, V. 
– KOREŠ, F. – MAREŠ, P. – ŽITNÝ, M.: Rytíři renesančních Čech ve válkách. Praha 2016.

 Z významnějších článků věnujících se sledovanému období. VÁLKA, J.: Politická „závěť“ Viléma z Pernštejna 
(1520–1521). ČMM 90, 1971, s. 63–82; VÁLKA, J.: Politika a nadkonfesijní křesťanství Viléma a Jana z Pernštejna. 
In: Vorel, P. (ed.): Pernštejnové v českých dějinách. Sborník příspěvků z konference konané 8.–9. 9. 1993 v Pardu-
bicích. Pardubice 1995, s. 173–183; MĚŘÍNSKÝ, Z.: Černohorští z Boskovic na vídeňské universitě v pozdním 
středověku a raném novověku. In: Jan, L. – Knoz, T. (eds.): Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků, jež vě- 
novali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám. Brno 1999, s. 285–305; VYBÍRAL, Z.: Odraz 
postoje moravského zemského hejtmana ke stavovskému odboji roku 1547 v českých pramenech. In: Stavovský
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 Páni z Lomnice své monografické zpracování postrádají. Jednotlivé zmínky o členech rodu 
lze pochopitelně dohledat jak ve výše uvedené literatuře, tak v celé řadě obecných prací a litera-
tuře regionální.7 V nedávné době se pány z Lomnice vedle mé osoby zabývali rovněž Dalibor 
Hodeček a Martin Juřička.8 

 odboj roku 1547. První krize habsburské monarchie. Sborník příspěvků z vědecké konference konané v Pardubicích 
29.–30.9.1997. Pardubice–Praha 1999, s. 167–183; KOZÁK, P.: Vzestup rodu Žerotínů. Život a odkaz Jana staršího 
ze Žerotína a z Fulneka. ČMM 124, 2005, s. 47–81; ŠMERAL, J.: Ladislav Černohorský z Boskovic. Čtenář nebo 
sběratel?. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Lidé okolo knih. 
(Autor – tvůrce – recipient). Sborník z 13. odborné konference Olomouc, 23.–24. listopadu 2004. Brno 2005,  
s. 125–130; JANIŠOVÁ, J.: Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě. Edice rokové knihy zemského hejt-
mana Václava z Ludanic z let 1541–1556. Olomouc 2007; JEŽ, R.: Jan z Pernštejna ve sporu o Opolsko-Ratibořsko 
ve 30. a 40. letech 16. století. In: Východočeský sborník historický 14, 2007, s. 69–85; KOZÁK, P.: Dvůr a rezi-
dence Bernarda ze Žerotína a z Fulneka ve světle testamentu z 23. 7. 1532. Alternativa zaniklého zeměpanského 
dvora pro opavskou nobilitu?. In: Korunní země v dějinách českého státu III, Rezidence a správní sídla v zemích 
České koruny ve 14.–17. století. Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia konaného ve dnech 29.–31. března 
2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze. Praha 2007, s. 217–231; LUKAČKA, J.: Páni z Ludaníc – slovenský a mo-
ravský šľachtický rod. In: Mikulec, J. – Polívka, M. (eds.): Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesá-
tým narozeninám prof. Jaroslava Pánka. Sv. 1. Praha 2007, s. 107–111; ŠMERAL, J.: Itinerář Ladislava Černohor-
ského z Boskovic. Východočeské listy historické 26, 2009, s. 157–178; ŠMERAL, J.: „...umřel urozený pán pan 
Ladslav z Bozkovicz“. Nově objevený pramen ke genealogii pánů z Boskovic v 16. století. VVM 69, 2017, s. 301–305.

7 Především ZAVADIL, L. – TIRAY, J.: Vlastivěda moravská II. Místopis Moravy. Díl IV. Jihlavský kraj. Sv. 3.  
Bítešský okres. Brno 1900; KRATOCHVÍL, A.: Vlastivěda moravská II. Místopis Moravy. Díl IV. Jihlavský kraj. 
Velkomeziříčský okres. Brno 1907; DVORSKÝ, F.: Vlastivěda moravská II. Místopis Moravy. Díl VI. Znojemský 
kraj. Sv. 45. Náměšťský okres. Brno 1908; HOSÁK, L.: Velkomeziříčská vzpoura proti králi Jiřímu r. 1464. Časopis 
Společnosti přátel starožitností 67, 1959, č. 2, s. 1–2; HURT, R.: Lomnicko za feudalismu. Lomnice u Tišnova 1967; 
NEKUDA, V. a kol.: Moravskobudějovicko. Jemnicko. Vlastivěda moravská. Sv. 65. Brno 1997; ČEHOVSKÝ, P.: 
Dějiny Jemnice. Jemnice 2010; HODEČEK, D. a kol.: Velké Meziříčí v zrcadle dějin. Brno 2008. 

8 Základní literatura k pánům z Lomnice: PAPROCKÝ Z HLOHOL A PAPROCKÉ VŮLE, B.: Zrdcadlo slawného 
Margkrabstwii morawského. Ostrava 1993 (reprint původního díla z roku 1593), l. LXXXIII–LXXXVIII. Dílo však 
obsahuje některé nepřesnosti. August Sedláček, přední odborník na šlechtickou genealogii, pojmenoval celý rod 
podle jedné z větví – Meziříčských, což je apriori špatně. SEDLÁČEK, A.: Meziříčský z Lomnice. In: Ottův slovník 
naučný XVII. Praha 1901, s. 238–240. Autor rovněž uveřejnil část korespondence Zdeňka Meziříčského. SEDLÁ- 
ČEK, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl XII. Čáslavsko. 3. vyd. Praha 1997, s. 103–107. Josef Pilná-
ček heslu z Lomnice věnoval půl strany, přičemž přejal chyby Paprockého z Hlohol. PILNÁČEK, J.. Staromoravští 
rodové, s. 440. František HRUBÝ se zabýval osudem výrazné ženy rodu Aleny Meziříčské. HRUBÝ, F.: Alena 
Meziříčská z Lomnice. In: Stloukal, K. (ed.): Královny, kněžny a velké ženy české. Praha 1941, s. 235–240. Rodokmen 
erbu křídla se pokusil vytvořit Karel Mornstein. Dopustil se však řady chyb. MORNSTEIN, K.: Rodokmen rozrodu 
erbu křídla. In: Vlastivědná pohlednice z Lomnicka. Lomnice u Tišnova 1967, s. 10–16. Jindřich Šilhan objasnil 
některé geneaologické vazby rodu v 16. století. ŠILHAN, J.: Statek Nové Veselí. Sv. 1. Z historie Nového Veselí. Nové 
Veselí 1968. Pozornost moravskému zemskému hejtmanovi Janu Meziříčskému z Lomnice věnoval Jan Skutil, jenž 
shromáždil některé dostupné informace z literatury a zemských desk. SKUTIL, J.: Jan z Lomnice a na Meziříčí. 
Nejvyšší komorník a zemský hejtman moravský (†1515). In: Vlastivědné příspěvky z Lomnicka. Lomnice u Tišnova 
1971, s. 3–15. Na jeho úsilí navázala moje studie: PAULO, R.: Jan Meziříčský z Lomnice, moravský zemský hejtman 
jagellonského věku. VVM 72, 2020, s. 19–38, 97–107. Genealogií Meziříčských z Lomnice a sporu Kateřiny Mezi-
říčské, dcery posledního pána z Lomnice Tasa Meziříčského, s císařem Rudolfem se ve své velmi přínosné studii 
zabýval také Jaroslav Honc. HONC, J.: Rudolf II. contra Kateřina Meziříčská z Lomnice. Heraldika a genealogie 20, 
1987, č. 1, s. 13–36; HONC, J.: Pět Václavů Berků z Dubé a Alena Meziříčská z Lomnice. Heraldika a genealogie 21, 
1988, č. 2, s. 81–120. Jedné z větví rodu se věnoval Dalibor Hodeček ve své diplomové práci. HODEČEK, D.:  
Náměšťská a brumovská větev pánů z Lomnice (Diplomová práce). Brno, FF MU, 2000. Josef Hrdlička se zabýval 
sňatkem Kateřiny se Zikmundem z Tiefenbachu v širších souvislostech. HRDLIČKA, J.: Sňatek Zikmunda z Tiefen-
bachu a Kateřiny Meziříčské z Lomnice v kontextu sňatkových aliancí evangelické šlechty na předbělohorské  
Moravě. Opera historica 17, 2006, s. 7–33. Martin Juřička vybádal dějiny rozrodu Tasovců od prvních zmínek až do 
začátku 15. století. JUŘIČKA, M.: Páni erbu křídla. Dějiny a majetkové postavení předního moravského rodu ve 
13. a 14. století (Diplomová práce). Brno, FF MU, 2017. 
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 Z členů tradičních panských rodů z první poloviny 16. století, kteří svoji kariéru ubírali po-
dobným směrem jako Jindřich Meziříčský, lze jmenovat několik osob. Z úplně jiných poměrů 
vzešel Jan z Pernštejna, Jindřichův vlastník. Cestu k dobrému postavení mu připravily vedle 
mimořádného majetku také kontakty jeho mocného otce Viléma z Pernštejna. Jan z Pernštejna 
zastával úřad moravského nejvyššího komorníka a několikrát působil také ve funkci zemského 
hejtmana. Jan z Pernštejna patřil k vůdčím osobnostem v zemi i v obdobích, kdy žádný úřad 
nedržel.9 Níže se však zaměříme na pány, jejichž podmínky pro kariérní vzestup byly omezené, 
čímž mohou připomínat Jindřicha Meziříčského.
 Velice zajímavou kariéru učinil nepříliš majetný Jan starší ze Šternberka, jenž vládl na kva-
sickém panství počtem vesnic připomínající panství Jemnici (na rozdíl od Jemnice však Kvasice 
nebyly městem). Janův otec Albrecht ze Šternberka sice nezastával žádný zemský úřad, patřil 
ale mezi vlivné muže.10 Jan starší i přes nepříliš rozsáhlé majetky zastával v roce 1525 úřad mo-
ravského zemského hejtmana. V roce 1526 jej opustil a stal se moravským nejvyšším sudím. 
Zemřel v roce 1536.11 Jan starší ze Šternberka je ukázkovým dokladem toho, že nedostatečné 
majetkové poměry ovlivňovaly kariérní možnosti urozených (snad zapříčinily Janův odchod 
z nejvyššího úřadu na Moravě), bylo ale možné je částečně překonat. V zemi totiž žila řada pánů 
movitějších než Jan, ale úřadu nejvyššího sudího nedosáhli. Do nejvyšších pater politiky pána ze 
Šternberka vytáhly jeho schopnosti. Po skonu Jana staršího postavení rodu postupně upadalo. 
 Úřadu moravského zemského hejtmana dosáhl také Jan Kuna (II.) z Kunštátu, snad o něco 
málo starší než Jindřich Meziříčský. Jan Kuna i po vyrovnání se svými pěti mladšími bratry  
a třemi sestrami udržel panství Rožnov s tvrzí Vsetín a městečky Rožnovec, Vsetín a Pržno s více 
než 40 vesnicemi. Jeho otec Boček Kuna (I.) nezastával žádný úřad (působil jako přísedící zem-
ského soudu).12 Jan Kuna navázal na otcovu činnost na zemském soudu a v letech 1523–1524  
a 1530–1539 zastával úřad moravského zemského hejtmana. V letech 1528–1529 pak působil 
v úřadu nejvyššího komorníka v markrabství. Angažoval se také ve vojsku a v roce 1537 velel 
moravské jízdě v bojích u Osijeku ve Slavonii, které skončily těžkou porážkou vojska Ferdinan-
da I. se ztrátami kolem 5 000 padlých jen z řad Čechů a Moravanů.13 Jan Kuna v roce 1531 pro- 
dal panství Rožnov se Vsetínem a přesídlil na Kyjovsko, kde získal město Kyjov s Bukovany. 
Roku 1539 zemřel. Potomci moravského hejtmana byli nuceni rodové statky rozprodat.14

 Velkou kariéru učinil také Kunův vzdálený příbuzný Jan (VIII.) Zajímač z Kunštátu. Ve skrom- 
ném městečku Tavíkovicích (o jejichž povýšení se zasloužil) sídlící pán zastával v letech 1536–1548 
důležitý úřad moravského nejvyššího sudího a jeho angažmá ukončila teprve smrt. Naproti tomu 
jeho otec Prokop Zajímač, byť přirozená autorita, žádných veřejných funkcí neužíval.15 
 Různorodé aktivity člena panského stavu lze demonstrovat na kariéře Václava Krajíře z Kraj-
ku držícího od roku 1552 Nové Uherčice a Vratěnín. Jeho otec Jindřich (I.) žádné zemské úřady 
nedržel, avšak strýc Lipolt II. Krajíř byl do roku 1503 moravským nejvyšším sudím.16 Přísedící 
moravského zemského soudu před svým přesunem na jih Moravy zastával úřad hejtmana 
Bechyňského kraje v Čechách, kde organizoval v roce 1546 svolanou zemskou hotovost. Roku 

9 K osobě Jana z Pernštejna například VOREL, P.: Páni z Pernštejna, 1. vyd., s. 156–183. 
10 K jeho osobě POKLUDA, Z.: c. d., s. 163–170.
11 K Janovi staršímu ze Šternberka viz tamtéž, s. 170–171.
12 FUTÁK, P. – PLAČEK, M.: c. d., s. 468.
13 Ke kariéře Jana Kuny z Kunštátu viz tamtéž: c. d., s. 469–470. 
14 Tamtéž, s. 471–472.
15 Tamtéž, s. 185–186.
16 NOVÁKOVÁ, S.: c. d., s. 53. K Jindřichovi Krajířovi z Krajku viz tamtéž, s. 53–55.
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1551 zavítal do Itálie, kde spolu s početnou delegací české a moravské šlechty přivítal Maxmiliána 
II., stěhujícího se ze Španělska do Vídně. Václav Krajíř vedl oddíl harcířů a počínal si chrabře. 
Podobně zajišťoval bezpečnost krále Maxmiliána II. na cestě do Polska roku 1553. Roku 1558 byl 
Václav Krajíř součástí delegace moravských stavů na zasedání generálního sněmu České koruny 
ve věci politické příslušnosti Opavska k Moravě. V roce 1558 se Václav Krajíř stal hejtmanem 
Znojemského kraje za panský stav, v případě jeho nepřítomnosti ho měl zastupovat Jindřich 
Meziříčský (již se jednalo o stejnojmenného syna hlavní postavy této studie). Hejtmanem za 
rytířský stav byl vybrán Jan Krokvicar. Finanční náročnost Václavovy služby zemi a rodu se 
patrně projevila roku 1560 v prodeji jeho panství Nové Uherčice, kde vybudoval renesanční sídlo. 
Zemřel téhož roku a svému synovi Jindřichu Václavovi zanechal pouze statek Mladoňovice.17

 Zaměřme se ovšem konečně na osobu Jindřicha Meziříčského. Ten se se narodil Janu Mezi-
říčskému z Lomnice a jeho manželce Apoloně ze Ctěnic někdy před rokem 1480.18 Rod pánů  
z Lomnice patřil mezi významné staré panské rody.19 Jindřichův otec Jan Meziříčský patřil mezi 
nejmajetnější a nejmocnější muže na Moravě. Působil jako podkomoří, nejvyšší komorník olo-
moucké cúdy a nakonec se stal také moravským zemským hejtmanem (1496–1515). Mezi jeho 
přátele a spojence se řadili Petr z Rožmberka a Lev z Rožmitálu. S těmito muži ho spojovala 
orientace na Habsburky (vrcholící vídeňskými smlouvami) a nepřátelství k politice královských 
měst a jejich spojenců. Jan Meziříčský měl velký vliv na krále Vladislava II.20 Rovněž Jindřichův 
děd Václav Meziříčský se pohyboval v nejvyšších kruzích.21

17 K Václavovi Krajířovi z Krajku viz NOVÁKOVÁ, S.: c. d., s. 63–67.
18 Narození Jindřicha odvozuji od data narození Jindřichova mladšího bratra Václava, jenž zemřel dne 25. ledna 1569 

ve věku 88 let, jak dokazuje jeho náhrobek, dnes uložený v kostele sv. Mikuláše ve Znojmě. Antonín Hübner poni-
čený náhrobek špatně četl a datoval jej do roku 1509. HÜBNER, A.: Znaims geschichtliche Denkwürdigkeiten, 
Zweite Abteilung. Znaims Klöster, Kirchen und Bildugs-Anstalten. Znaim 1846, s. 130. Taková datace nemá oporu 
v písemných pramenech. Na špatnou dataci náhrobku i s kritikou odborné literatury přejímající chybu upozornil 
Miroslav TRMÁČ. TRMÁČ, M.: Neznámý doklad k historii Znojemského hradu. Znojemský zpravodaj, 1984, s. 13.

19 Viz vývoj rodu pánů z Lomnice ve 13. a 14. století. JUŘIČKA, M.: c. d., s. 28–41, 68–70. K mocenským pozicím 
panských rodů se vyjádřil J. Jurok. Co se týče držby „nejvyšších a menších zemských a ostatních úřadů“, drželi se 
páni z Lomnice v letech 1310–1439 na 4. místě v pořadí panských rodů se sedmi panovníkem udělenými úřady 
(JUROK, J.: c. d., s. 68–71). Podle počtu osob, které zastávaly „nejvyšší a menší zemské úřady a ostatní úřady“  
zařadil i přes nejasnosti J. Jurok pány z Lomnice na 4. místo s pěti úředníky (JUROK, J.: c. d., s. 71). Na 4. místě 
v pořadí šlechtických panských rodů v udělených úřadech (9) a zároveň také v počtu osob úřady zastávající (6) se 
páni z Lomnice udrželi také v letech 1439–1526 (JUROK, J.: c. d., s. 113–116). Vzhledem k metodice J. Juroka  
a pokračujícímu stavu výzkumu bude nutné pořadí rodů aktualizovat, avšak je patrné, že páni z Lomnice patřili 
k nejmocnějším rodům na Moravě již od počátku 14. století, což dokázal i David Papajík, jenž spočítal účasti jed-
notlivých členů panských rodů na zemském soudu. Na výsledku jeho výzkumu s ohledem na důležitost pánů 
z Lomnice nemění ani fakt, že neodlišil přísedící zemského soudu od účastníků kolokvia – šlechtických shromáž-
dění konaných při příležitosti zemského soudu, na což poukázal Dalibor Janiš (JANIŠ, D.: Moravská šlechta v pra-
menech zemského práva pozdního středověku. K problematice obsazení zemského soudu a úřadů. In: Dvořák, J. – 
Knoz, T. (eds.): Šlechta v proměnách věků. Brno 2011, s. 66–68). V letech 1348–1375 uvádí D. Papajík pány 
z Lomnice na 6. místě brněnské cúdy s 11 účastmi, v olomoucké cúdě připadlo pánům z Lomnice v témže období 
15.–20. místo (dvě účasti). V letech 1376–1399 byli v olomoucké cúdě 9. (10 účastí) a v brněnské cúdě druzí  
(50 účastí). V letech 1406–1420 byli v olomoucké cúdě na 4.–5. místě (14 účastí) a v brněnské cúdě na 2.–3. místě 
(26 účastí). Na čele se drželi také v posledním zkoumaném období let 1437–1480. V olomoucké cúdě zaujal rod  
5.–8. místo (deset účastí) a v brněnské místo 3.–4. (18 účastí). PAPAJÍK, D.: Nejvýznamnější šlechtické rody na 
Moravě podle zemských desk. In: Borovský, T. – Jan, L. – Wihoda, M.: Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu 
Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. Brno 2003, s. 527–531.

20 K osobě Jana Meziříčského viz také s odkazy na prameny: PAULO, R.: Jan Meziříčský z Lomnice, moravský zemský 
hejtman jagellonského věku. VVM 72, 2020, s. 19–38, 97–107. K Petru z Rožmberka viz ŠIMŮNEK, R. – LAVIČ-
KA, R.: c. d., passim.
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 Pozice Meziříčských z Lomnice byly upevňovány vhodnými sňatky.22 Jindřich Meziříčský si 
navzdory tomu vzal členku zchudlého rytířského rodu Annu Litvicovou ze Starého Roudna.23 
Nejspíše šťastné manželství, obdařené nejméně pěti syny,24 však posílení majetkové základny  
a mocenského postavení Jindřichovi Meziříčskému nepřineslo.25 V kontrastu proti tomu stojí 
sňatek Jindřichova nejmladšího bratra Zdeňka, jenž se oženil s Markétou Ledeckou z Říčan. 
Získal tím panství Ledeč nad Sázavou a zařadil se proto mezi nejbohatší pozemkové vlastníky 
v Čechách.26 Rozsah majetku pro kariéru šlechtice sice nebyl rozhodující,27 ale jistá movitost 
platila za předpoklad veřejné činnosti.28 Nakonec pro některé úřady, jak níže uvidíme na příkla-
du nejvyššího komorníka, byla určitá výše majetku nezbytná. Majetkový úpadek panského rodu 

21 Když v červenci 1455 jmenoval král Ladislav Pohrobek vládu v markrabství, neopomněl na Václava Meziříčského. 
KALOUSEK, J. (red.): Archiv Český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích  
i cizích. Díl X, s. 265, č. 19. Jeho slibně se rozvíjející kariéru ukončila tragédie, když se na lovu utopil, vytahujíc 
z vody dravého ptáka. KAŠPAR, J. – PORÁK, J. (eds.): Ze Starých letopisů českých. Praha 1980, s. 179.

22 Jindřichův dědeček Václav Meziříčský se oženil s Kateřinou ze Šternberka, vdovou po Jindřichovi z Hradce a sestrou 
mocného Zdeňka Konopišťského. Že se jednalo o sourozence zmiňuje KALOUSEK, J. (red.): Archiv Český čili staré 
písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích. Díl IX, s. 305–307, č. 72. K osobě Zdeňka 
Konopišťského KOSINOVÁ, V.: Zdeněk ze Šternberka a jeho královské ambice. In: Jenšovský, B. – Mendl, B.: 
K dějinám československým v období humanismu. Sborník prací věnovaných Janu Bedřichu Novákovi k 60. naro-
zeninám 1872–1932. Praha 1932, s. 206–218. Manželka Jindřichova otce Jana Meziříčského Apolona ze Ctěnic sice 
nebyla dcerou člena panského stavu, ale její matka Ludmila z Rabštejna pocházela ze starobylého rodu. Oblíbeným 
jménem v rodě bylo jméno Jindřich. Viz například NOVÁK, J. V.: z Rabšteina. In: Ottův slovník naučný XXI.  
Praha 1904, s. 10–11. Janova sestra Bohunka se stala ženou významného Půty Švihovského z Rýzmberka. SEDLÁ-
ČEK, A.: Pýcha urozenosti a vývody starých Čechův a Moravanův. Praha 1914, s. 20, 88. Viz vývod v ledečském 
kostele: SEDLÁK, J. V.: Erbovní vývod v kostele ledečském. Závěrečná zpráva o výzkumu. Praha 1971, s. 8. K osobě Půty 
Švihovského a jeho významu JÁNSKÝ, J. – PAVELEC, P.: Půta Švihovský z Rýzmberka – diplomat ve víru středo-
evropských sporů pozdního středověku. In: Pavelec, P. – Gaži, M. – Hajná, M. (eds.): Ve znamení Merkura. Šlechta 
českých zemí v evropské diplomacii. České Budějovice 2020, s. 68–96.

23 K rodu viz PILNÁČEK, J.: Litvicové v Čechách a na Moravě. Časopis Rodopisné společnosti 6, 1934, s. 60. I s chy-
bami (Anna Litvicová si nevzala Jana z Lomnice) viz PILNÁČEK, J.: Rody starého Slezska. 2. svazek. 2. vyd. Brno 
1991, s. 367. K moravské větvi rodu Litviců po roce 1600 PILNÁČEK, J.: Staromoravští rodové, s. 122.

24 V půhonu na zemském soudu z roku 1555 (tedy rok po smrti Jindřicha Meziříčského) se hovoří o Jindřichovi mlad-
ším a jeho vlastních v té době nedílných bratrech Jáchymovi, Ludvíkovi, Václavovi a Tasovi – MZA, f. Benediktini 
Rajhrad E6, inv. č. 2972, f. 609a, č. 197.

25 Jindřich tak nenapodobil výrazné příklady majetkově a mocensky výhodných sňatků. Například pány z Cimburka, 
kteří zdědili Janem Tovačovským panství po vymírajících pánech z Michalovic sňatkem se sestrou posledního pána. 
MAŤA, P.: c. d., s. 607–608. Zdeněk Lev z Rožmitálu, vyrůstající ve stínu svého tchána Půty Švihovského z Rýzmber-
ka, po jeho skonu (†1504) zdědil Půtovo postavení a spojence – švagry (MAŤA, P.: c. d., s. 617; KOTLÁROVÁ, S.: 
Páni z Rožmitálu, s. 44.). Jako univerzální příklad slouží sňatková politika Pernštejnů za života Viléma z Pernštejna. 
Jeho dcera Bohunka si vzala bohatého Jindřicha z Lipé. Vilémovi synové získali díky dobře naplánovanému sňatku 
s Annou a Markétou z Postupic panství Lanškroun a Lanšperk. Vilémův mladší bratr Vratislav se oženil s Ludmilou 
z Kunštátu, čímž získal čtvrtinu dědictví po pánech z Kravař – plumlovské panství s městem Prostějovem. VOREL, P.: 
Páni z Pernštejna, 1. vyd., s. 98–99.

26 Zdeňkův syn Jan Meziříčský z Lomnice a na Ledči (†1569) se tak stal jedním z nejvhodnějších mužů pro účast na 
reprezentativní cestě české šlechty do severní Itálie v roce 1551. Tam měla delegace za cíl přivítat českého krále 
Maxmiliána s jeho manželkou Marií Habsburskou po jejich návratu ze Španělska. Janův otec Zdeněk měl totiž do-
statek prostředků pro reprezentaci svého rodu. Roku 1557 přiznal v Čechách majetek ve výši 40 732 kop grošů 
českých. PÁNEK, J.: Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551–1552. 2. vyd. České Budějovice 2003, s. 42, 107. 

27 Přímý vztah mezi důležitostí úřadu a majetkem šlechtice se nepodařilo prokázat ani J. Jurokovi. JUROK, J.: c. d., 
s. 257. 

28 MAŤA, P.: c. d., s. 167. O důležitosti majetku pro šlechtu jagellonského věku viz MACEK, J.: c. d. 1. a 2. díl. 2. vyd., 
s. 416–445. K významu majetku a reprezentativního sídla pro postavení šlechtice v raném novověku viz BŮŽEK, A. 
a kol.: Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty. Praha 2010, s. 224–257.
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se v té době negativně projevoval v životním stylu, autoritě a dostupnosti odpovídajícího veřej-
ného postavení a navazování příbuzenských svazků.29 Z tohoto úhlu pohledu se nad Meziříčský- 
mi z Lomnice vznášela hrozba. Jindřich měl totiž vedle sedmi sester také dalších pět bratrů – 
Václava, Jana, Vladislava, Viléma a již zmíněného Zdeňka. Jejich otec zemský hejtman Jan 
Meziříčský z Lomnice držel v době své smrti rozsáhlé a strategicky velice dobře položené alodní 
panství Velké Meziříčí, zástavu v podobě hradu a středně velkého panství Špilberk a rovněž  
v zástavě středně velká léna v Dolních Rakousích Asparn an der Zaya a Zistersdorf.30 
 Poté co Jan Meziříčský dne 20. března 1515 ve Vídni neočekávaně zemřel,31 zůstávali jeho 
synové prozatím v nedílu pod vedením nejstaršího Jindřicha. Ten se pokusil udržet rod v nejvyšších 
patrech zemské politiky. Smrtí jeho otce se totiž uvolnilo místo zemského hejtmana, jež obsadil 
Jan z Pernštejna, dosavadní nejvyšší komorník.
 Jindřich se rozhodl využít možnosti a zaměřil se na získání právě uvolněného úřadu nejvyš-
šího komorníka.32 Jistě se mohl spolehnout na podporu spojenců svého otce, mezi které patřili 
mocní Petr IV. z Rožmberka a Zdeněk Lev z Rožmitálu.33 Kontakty Jindřichovi nechyběly ani na 
panovnickém dvoře u Vladislava II. Jagellonského, jenž Meziříčským patrně stále dlužil peníze.34 
Pozadí a mechanismy, jimiž Jindřich usiloval o zisk úřadu, zůstávají neznámé. Celý proces ovšem 
proběhl „bez rady panskej“. Každému ze zasvěcených osob té doby muselo být zřejmé, že tako-

29 Mocenské ambice majetkově zkrachovalých rodů (Lvové z Rožmitálu, Švihovští z Rýzmberka či páni z Pernštejna) 
končily se ztrátou jejich jmění. MAŤA, P.: c. d., s. 167–168. Kvůli zchudnutí rodu mohl na kariéru v zemských 
službách zapomenout Adam Lev z Rožmitálu, syn Zdeňka Lva. Svízelnou situaci vyřešil útěkem z Čech na Moravu, 
kde se majetkově usadil. K pádu a dluhům Zdeňka Lva z Rožmitálu a jeho syna Adama viz KOTLÁROVÁ, S.: Páni 
z Rožmitálu, především s. 59–67, s. 90–92. Ke Zdeňku Lvu a jeho stejnojmennému vnukovi VANDRCOVÁ, M.: 
Zdeněk Lev z Rožmitálu – děd (†1535) a vnuk (†1580). Časopis Národního muzea – řada historická 172, 2003,  
s. 81–93

30 K tomu i s odkazy na prameny a literaturu viz PAULO, R.: Jan Meziříčský z Lomnice, s. 103.
31 PAULO, R.: Jan Meziříčský z Lomnice, s. 105.
32 Úřad nejvyššího komorníka byl v té době druhým nejdůležitějším úřadem v zemi. Mezi jeho pravomoci tehdy náležely 

agenda doručování půhonů, dozor nad zemskými deskami, nařizování vkladů a výmazů z nich, provádění posudků, 
odhadů nebo exekucí. Bez přítomnosti nejvyššího komorníka, nebo zvoleného zástupce, se nemohl konat zemský 
soud. Podléhali mu rovněž menší úředníci. Nejvyšší komorník býval jmenován panovníkem po předchozí poradě se 
stavy. Požadavkem byla pochopitelně příslušnost uchazeče k panskému stavu a majetek nejméně 40 000 zlatých. 
Důvodem nezbytné majetnosti bylo ručení za zápisy týkající se alodního majetku. Nejvyššímu komorníkovi 
nepříslušelo služné, měl pouze nárok na některé taxy za práci na soudě a při zemských deskách. KAMENÍČEK, F.: 
Zemské sněmy a sjezdy moravské. Jejich složení, obor působnosti a význam. Od nastoupení na trůn krále Ferdinan-
da I. Až po vydání obnoveného zřízení zemského (1526–1628). Díl I. Brno 1900, s. 145–147; HORNA, R.: K dějinám 
moravských úředníků. Část II. Zemští úředníci moravští do roku 1620. Praha 1923, s. 45. K úřadu nejvyššího zem-
ského komorníka nověji. JANIŠ, D. – JANIŠOVÁ, J.: Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516–1604.  
I. sv. Praha 2017, s. 257–260.

33 PAULO, R.: Jan Meziříčský z Lomnice, s. 97 a dále. Zdeněk Lev z Rožmitálu v té době stále zastával post správce 
Českého království. K vrcholu jeho kariéry viz KOTLÁROVÁ, S.: Páni z Rožmitálu, s. 45–53. 

34 Vladislav na sklonku své vlády zapsal Jindřichovi plat 300 kop grošů (600 tolarů) ročně „z Rathauzu brněnského“. 
Tedy ze stálých příjmů královské komory z královského města Brna. Plat Jindřich Meziříčský získal doživotně  
a skutečně mu byl až do smrti vyplácen. Národní archiv v Praze, f. Morava, sign. 86, f. 1a, 256, f. 2a, 5. Originál ani 
opis listiny Vladislava II, jíž Jindřich plat získal, se mi nepodařilo dohledat. Informace je mi známa z pozdějšího 
vyšetřování Jindřichova práva a udělení platu Zikmundu Heltovi z Kementu po Jindřichově smrti. Ani udělení to-
hoto privilegia Jindřichovi však dluh panovníka k Meziříčským nesrovnalo. Hovoří o něm roku 1527 Zdeněk Lev 
z Rožmitálu, byť ho přesně nevyčísluje. KALOUSEK, J. (red.): Archiv Český čili staré písemné památky české  
i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích. Nákladem domestikálního fondu Království českého vydává 
Kommisse k tomu zřízená při Královské české společnosti náuk. Díl XX (dále AČ XX), s. 172–173, č. 665.
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vý postup nemůže projít. V Moravském markrabství totiž bylo ustáleným zvykem, že nejvyšší 
zemské úředníky vybíral panovník v koordinaci s pány.35 Stavové se proti je přehlížejícímu po-
stupu přirozeně ohradili. Král Vladislav II. nechal jejich stížnost ověřit, aby následně uznal 
chybu. Jindřich Meziříčský pochopil bezvýchodnost situace a s odůvodněním, že nechce spory, 
raději rezignoval. Bližší informace bohužel postrádáme. Nástupu nového nejvyššího komorníka 
do úřadu se již Vladislav II. nedožil, jelikož dne 13. března 1516 v Budíně zemřel. Páni po letech 
opět zvolili Ladislava z Boskovic a na Třebové (ten úřad opustil v roce 1506, kdy na jeho místo 
nastoupil Jan z Pernštejna), jenž komorníkem zůstal až do své smrti roku 1520. Jelikož byl král 
Ludvík mladý, nastoupil Ladislav z Boskovic pouze z vůle pánů.36 
 Jindřich Meziříčský se musel spokojit pouze s místem přísedícího na zemském soudě.37 Získal 
tím ovšem také místo v markraběcí radě. Do nejvyšších pater zemské politiky tedy Jindřich oficiálně 
zasáhl teprve po skonu svého otce. Do té doby prameny o jeho kariéře mlčí. Lze předpokládat,  
že Jana Meziříčského spolu s bratry doprovázel na různá jednání, jak tomu bylo například roku 
1513.38 Důvodem, proč se Jindřich nestal přísedícím již dříve, mohlo být značné zastoupení členů 
rodu z Lomnice na zemském soudě. Roku 1514 se vedle Jindřichova otce zemského hejtmana  
Jana Meziříčského zmiňují také příbuzní z ostatních větví rodu: nejvyšší sudí Znata z Lomnice  
a přísedící Václav z Lomnice a na Náměšti.39 Jan Meziříčský z Lomnice nestihl žádnému ze svých 
synů zajistit kariéru podobným způsobem, jako to učinil jeho bratranec Vilém z Pernštejna.40

 V roce 1516 se Jindřich Meziříčský počítal mezi nejbohatší šlechtice na Moravě.41 Jeho po-
stavení spočívalo v pevném zázemí nedílu, v jehož čele jako nejstarší stál. Majetek své rodiny 

35 Zemské úředníky jmenoval panovník na základě doporučení markraběcí rady. DEMUTH, K. J. (ed.): Kniha Tovačovská, 
aneb pana Ctibora z Cimburka a z Tovačova, zemského hejtmana Moravského sepsání obyčejů, řádů a zvyklostí 
starodávných a práv markrabství Moravského. Brno 1858, s. 27–28. K tomu viz DOBEŠ, J. – HLEDÍKOVÁ, Z. – 
JANÁK, J.: Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost. Praha 2005, s. 91; JANIŠ, D.: Moravská 
šlechta, s. 78.

36 KALINA, T. (ed.): Moravské zemské desky, 2. díl. 1480–1566. Kraj brněnský. Praha 1950 (dále jen ZDB II), s. 153, č. 1.
37 Poprvé se zmiňuje zde MATĚJEK, F. (ed.): Moravské zemské desky, 2. díl. 1480–1566. Kraj olomoucký. Praha 1947 

(dále jen ZDO II), s. 197, č. 1. Na zemském soudě se Jindřich uvádí na 10. místě. Po nejvyšších úřednících a olomouc-
kém biskupovi totiž následovali starožitní páni seřazení podle věku a po nich páni novožitní a rytíři. K hierarchii 
viz například NOVOTNÝ, R.: Úloha zemského soudu pro formování panského stavu. In: Nodl, M. – Wihoda, M.: 
Šlechta, moc a reprezentace ve středověku. Colloquia mediaevalia Pragensia 9. Praha 2007, s. 249.

38 Známá je mi zmínka, že v srpnu 1513 dorazili na Staroměstskou radnici páni z Meziříčí. KAŠPAR, J. – PORÁK, J. 
(eds.): c. d., s. 355. Jan Meziříčský z Lomnice měl tehdy zastupovat panovníka na sněmu v Praze. PAULO, R.: Jan 
Meziříčský z Lomnice, s. 102.

39 ZDO II, s. 184–185, č. 136. ZDB II, s. 145, č. 111. K Václavovi z Lomnice viz HODEČEK, D.: Náměšťská a brumov-
ská větev pánů z Lomnice, s. 24–36. 

40 MAŤA, P.: c. d., s. 551–552. Vilém z Pernštejna předal svému mladšímu synu Vojtěchovi úřad nejvyššího hofmistra 
v roce 1514, podobně jako předtím před lety předal funkci nejvyššího komorníka na Moravě svému mladšímu bra-
tru Vratislavovi (1487). VOREL, P.: Páni z Pernštejna, 1. vyd., s. 91, 142–143. Vilémův starší syn Jan se ještě za 
otcova života a nepochybně s jeho podporou stal moravským zemským hejtmanem (1516). Tamtéž, s. 156. Je však 
potřeba doplnit, že finanční možnosti Viléma z Pernštejna byly zcela jedinečné a ani nejbohatší páni na Moravě se 
s ním nemohli měřit. O úřednickou funkci pro svého syna Adama usiloval také Zdeněk Lev z Rožmitálu. Kvůli 
nepříznivým okolnostem však Adamova kariéra vyvrcholila pouze ziskem místa přísedícího na zemském soudě 
v Českém království roku 1523. KOTLÁROVÁ, S.: Páni z Rožmitálu, s. 87.

41 Ve zřízení „proti Turku“ z 23. září 1526 byly stanoveny počty děl a koní, které mají páni a rytíři odevzdat. Je 
otázkou, nakolik stanovené povinnosti reflektují také osobní zodpovědnost držitelů úřadu. Jindřich již v té době 
s bratry v nedílu nezůstával. Majetek již byl rozdělený. Pokud přistoupíme na podmínku, že soupis koní víceméně 
odpovídá majetnosti jednotlivých členů stavovské obce, lze po jednoduchém součtu koní Meziříčských bratrů tyto 
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energicky hájil. V roce 1516 vystoupil Jindřich i na místě svých bratrů proti majetkové transakci 
Jana, Hynka a Zikmunda z Ludanic.42 Naposledy roku 1519 se Meziříčští uvádějí jako nedílní 
bratři.43 Snad v tomto roce došlo k rozdělení statků zděděných po otci, jelikož začali vystupovat 
samostatně. Poté se již jako nedílní bratři neuvádí.44 Ne vše bylo rozděleno hned. Pozdější žaloba 
Vladislava Meziříčského na Jindřicha z roku 1527 napovídá, že zbraně zůstávaly nějaký čas 
v nedílu. Vedle panství Velké Meziříčí, zástavy od panovníka v podobě hradu Špilberka, dolno-
rakouských panství Asparn na der Zaya a Zistersdorf si bratři rozdělili také opravu nad kláštery 
dominikánek sv. Anny a augustiniánů sv. Tomáše v Brně a měřínské proboštství kláštera v Tře-
bíči. Jindřich z otcovského dílu získal šestinu panství Velkého Meziříčí.45 Vedle toho si spolu 
s bratry Václavem a Vladislavem ponechal také část zástavy Špilberka. Jakým způsobem si 
středně velké panství bratři rozdělili, není jasné.46 Na dělbě dolnorakouských panství se Jindřich 
nepodílel.47

 Postavení Jindřicha nebylo oslabeno pouze rozdělením majetku po otci. Následovaly majet-
kové spory mezi sourozenci navzájem a také s jejich matkou Apolonou ze Ctěnic, řešené na 
zemském soudu.48 Sváry v rodině výrazně zmírnil až Jan z Pernštejna, který se rozhodl majetky 
svých příbuzných (vlastníků) získat. Velice výhodná byla tato transakce pro Jindřicha a jeho bratra 
Zdeňka. První jmenovaný svou část Meziříčského panství směnil za zástavu panství Jemnice, 

 zařadit na čtvrté místo v panském stavu s 31 kusy (Jindřich měl osm koní, Václav tři, Vilém čtyři, Jan rovněž 
čtyři, Vladislav pět a Zdeněk sedm koní). Vedle toho bratři dodali také jedno dělo. Bohatší byli jen Jan z Pernštej-
na (120 koní), biskup Stanislav Thurzo (50 koní), nejvyšší maršálek Jan z Lipé (40 koní) a Kryštof z Boskovic  
(40 koní). Rozdělením rodového nedílu se majetek Meziříčských z Lomnice rozdrobil. JANIŠ, D. (ed.): Moravský 
zemský sněm na prahu novověku. Edice památek sněmovních z let 1518–1570. Sv. 1. Praha 2010 (dále jen Moravský 
zemský sněm), s. 127, 129.

42 ZDB II, s. 155, č. 11.
43 MZA, f. Benediktini Rajhrad E6, inv. č. 2972, f. 255a–256a.
44 Že Meziříčtí nebyli nedílní, nakonec konstatoval sám zemský soud v roce 1526. Tehdy Jindřich vystoupil i na místě 

svých bratří Václava a Vladislava ve sporu s Jindřichem z Lichtenburka, zemský soud však jeho žalobu odmítl 
s odůvodněním, že Jindřich Meziříčský žaluje i na místě svých bratrů, přičemž „jsou bratři dílní a zmocnění“. MZA, 
f. Benediktini Rajhrad E6, inv. č. 2972, f. 330a, č. 168.

45 Vedle šestiny podílu na hradu a městě Velkém Meziříčí a na městečku Tasov i s odpovídajícími podíly na patro- 
nátních právech se jednalo o vesnice Březí na Podlesí, Vznětínek, Vídeň, Martinice, Radslavice, Hodov, Balinu, 
Vícenice. ZDB II, s. 220, č. 58. Rozdělení hlavního rodového sídla nebylo v té době ničím výjimečným. Tak si  
například čtyři bratři Švihovští z Rýzmberka mezi sebe rozdělili roku 1505 Rábí a Švihov, dvě rozsáhlé pevnosti 
vystavěné jejich otcem. Každý dostal polovinu jedné z nich. Podobně rozděleny byl i Hasištejn a Bílina (Lobkovi-
cové), nebo Zelená Hora (Šternberkové). MAŤA, P.: c. d., s. 540; MACEK, J.: c. d. 1. a 2. díl. 2. vyd., s. 420 an.

46 Z žalob vyplývá, že i zde byli dílní. Bratři zde vystupovali při obraně práv panství a jeho jednotlivých vesnic většinou 
společně. Například spor s Janem Kyjovským z Kyjovic. MZA, f. Benediktini Rajhrad E6, inv. č. 2972, f. 319b,  
č. 80; f. 330b–331a, č. 172; f. 341a, č. 251; f. 344b, č. 264; f. 345a–345b, č. 265; f. 34a, č. 265; f. 374a, č. 65.

47 Panství Zistersdorf v Dolních Rakousích získali Jan a Vilém, ostatní bratři včetně Jindřicha se označují za jejich 
dědice a nástupce. SCHAD´N, H.: Geschichte der Stadt Zistersdorf im Zeitalter der Reformation und des dreissig- 
jährigen Krieges (1500–1650). Horn 1956, s. 16. Václav se Zdeňkem obdrželi léno Asparn an der Zaya, přičemž 
Václav nakonec získal od Zdeňka celé panství pro sebe výměnou za své velkomeziříčské majetky. MAURER, J.: 
Geschichte des Marktes Asparn an der Zaya. Wien 1887, s. 69.

48 Bratři se mezi sebou svářeli o hranice vymezených pozemků nebo o pokoje na hradě. Vladislav versus Jindřich: 
MZA, f. Benediktini Rajhrad E6, inv. č. 2972, f. 336b, č. 224. Apolona ze Ctěnic pak žalovala Jindřicha kvůli ne-
vyplacení věna. MZA, f. Benediktini Rajhrad E6, inv. č. 2972, f. 255a–256a. O věno a dědictví poháněly rovněž 
sestry. Apolona z Lomnice: MZA, f. Benediktini Rajhrad E6, inv. č. 2972, f. 358–359, č. 342. Bohunka z Lomnice: 
MZA, f. Benediktini Rajhrad E6, inv. č. 2972, f. 361b, č. 361. Jindřich, Václav a Vladislav dokonce zažalovali  
i jejich matku Apolonu ze Ctěnic o 8 000 zlatých. MZA, f. Benediktini Rajhrad E6, inv. č. 2972, f. 262a, č. 39.
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druhý jmenovaný obdržel panství Vranov nad Dyjí.49 Ostatní bratři dostali za své podíly peníze.50 
Vykoupení jednotlivých dílů Janem z Pernštejna nepochybně pomohlo urovnat některé problé- 
my mezi bratry. Ti v následujícím období spíše spolupracovali, než aby se mezi sebou svářeli. 
Spolupráce se týká především hájení výše zmíněné držby Špilberka.51 
 Jindřich získal celistvé panství a tím také oporu svých aktivit. Jednalo se o pozemkový ma-
jetek střední velikosti, vedle města Jemnice k němu náležely rovněž vsi Báňovice, Komárovice, 
Ostojkovice, Pálovice a Podolí (dnes součást Jemnice).52 Jemnice však zůstávala, i přes zástavu, 
hrdým královským městem. Jindřich již v té době nepochybně počítal s budoucí alodizací Jem-
nice, jelikož se na ukotvení v regionu jihozápadní Moravy zaměřil. Od Jana z Pernštejna získal 
také městečko Jaroměřice nad Rokytnou s panstvím.53 
 V Jemnici Jindřich Meziříčský nepochybně vydržoval svůj dvůr.54 Rezidenční sídlo a zpra-
vidla celé město v takovém případě odráželo šlechtickou sebereprezentaci, jak je známo z jiných 
případů.55 Nejen vysoce politicky exponovaní páni svá sídla (popřípadě kostely či nekropole) 

49 MZA, f. Sbírka rukopisů G10, inv. č. 812, f. 266a–267a (dle foliace razidlem, dle foliace tužkou 291a–292b).  
ŠTINDL, M.: V proměnách renesanční doby (1529–1620). In: Fišer, Z. (ed.): Velké Meziříčí v zrcadle dějin. Brno 
2008, s. 104; VOREL, P.: Páni z Pernštejna, 2. vyd., s. 157: autor uvádí pouze rok 1528.

50 AČ XX, s. 336, č. 217.
51 O držbě Špilberka Meziříčskými z Lomnice jsem pojednal na jiném místě. PAULO, R.: Špilberk za Meziříčských 

z Lomnice. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 34, 2020, č. 1, s. 16–26. 
52 HOSÁK, L.: Historický místopis země Moravskoslezské. Praha 1938, s. 162–163.
53 Jednalo se o Jaroměřice nad Rokytnou s kostelním podacím, farou a špitálem, k němuž náležely vesnice Popovice 

(dnes místní část Jaroměřic nad Rokytnou) a Lažany, panství patřily také vesnice Příložany a Ohrazenice. Transakce 
viz ZDB II, s. 230, č. 87. Vesnice Popovice a Lažany (dnes pod názvem Dolní Lažany) se v zápise přímo neuvádějí. 
Dle Ladislava Hosáka k panství patřily obě vesnice již v té době. HOSÁK, L.: c. d., s. 155. Dle Kateřiny Smutné 
prodával roku 1560 Vaněk Bítovský z Lichtenburka statek sirotků po Zdeňkovi z Lichtenburka, jehož součástí byly 
mimo jiné Lažany. SMUTNÁ, K.: Moravskobudějovicko. In: Nekuda, V. a kol.: Moravskobudějovicko. Jemnicko, 
s. 647. Žádný vklad Lažan však v zemských deskách není, tam se objevují v období po roce 1523 až v zápise roku 
1609 jako součást Jaroměřického panství. ZDB III, s. 372–373, č. 12. 1609. Obě vesnice se tak zmiňují pouze v před-
chozí transakci z roku 1523, kdy si Jan z Pernštejna zakoupil Jaroměřice s kostelním podacím, Ohrazenice, Příložany  
a k faře jaroměřické přináležící Lažany a Popovice. ZDB II, s. 178, č. 8. V zápise, kterým došlo k vložení Jaroměřic-
kého panství ze strany Jana z Pernštejna Jindřichovi Meziříčskému se Popovice ani Lažany neuvádí. V edici zemských 
desk se hovoří o tom, že se zapisuje Jindřichovi „městečko Jaroměřice se vším jeho příslušenstvím, s kostelním po-
dacím i se vsmi, kteréž k faře i také k špitáli jaroměřickému náleží: ves Příložany, ves Ohrazenice...“ ZDB II, s. 230, 
č. 87. Jedná se zde očividně o špatnou interpunkci, měla být: .... i také k špitáli jaroměřickému náleží, ves Příložany, 
ves Ohrazenice.... Tvrzení Aloise Plichty, že se Lažany přímo zmiňují v zápise z roku 1534, kterým získal panství 
Jindřich Meziříčský tak není pravdivé. Přítomnost Příložan naopak autor správně uvádí. PLICHTA, A.: Jaroměřicko. 
Dějiny Jaroměřic nad Rokytnou a okolí. Jaroměřice nad Rokytnou 1994, s. 139, 141.

54 K vydržování šlechtických dvorů v 15. a 16. století viz například ŠIMŮNEK, R.: Rezidenční dvory české šlechty 
v pozdním středověku. In: Dvory a rezidence ve středověku. Skladba a kultura dvorské společnosti. Praha 2008,  
s. 285–325; VYBÍRAL, Z.: Rezidence a dvůr pánů z Ludanic ve druhé polovině 16. století. Aristokratické rezidence 
a dvory v raném novověku. Opera historica 7, 1999, s. 383–407; VOREL, P.: Život na dvoře Viléma z Pernštejna. 
Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku. Opera historica 7, 1999, s. 331– 360. Ke každodennímu životu 
na dvorech Rožmberků a pánů z Hradce v druhé polovině 16. a na začátku 17. století je velice podnětný sborník 
BŮŽEK, V. – HRDLIČKA, J. (ed.): Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční dny posledních Rožmberků  
a pánů z Hradce. Praha 1997. Zde ke skladbě dvora BŮŽEK, V.: Dvořané, úředníci, služebníci a klienti, s. 62–70. 
Obecně ke šlechtickým dvorům od zvelebování sídel aristokracie přes složení dvora, hospodářství až ke každoden-
ním slavnostem především pro období druhé poloviny 16. století a první poloviny 17. století, avšak s přesahy k před-
chozímu vývoji viz BŮŽEK, V. – HRDLIČKA, J. – KRÁL, P. – VYBÍRAL, Z.: c. d., s. 169–267. Svůj zlatý věk 
prožívaly vrchnostenské dvory právě po polovině 16. století. 

55 K reprezentaci urozenosti a rodové paměti s odkazy na literaturu viz MAŤA, P.: c. d., s. 88–109. 
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přestavovali dle aktuálních trendů. Bohužel, přestože o stavebních aktivitách Jindřicha Mezi- 
říčského na jemnickém hradu (zámku) nepochybuji, není možné takové aktivity pramenně po-
stihnout. Podle autora stavebně-historického průzkumu Miroslava Plačka zahájil předchozí 
majitel Jemnice Jan z Pernštejna rekonstrukci městského opevnění. Tehdy mělo vzniknout vněj-
ší opevnění hradu s rondely. Je docela možné, že tyto stavební aktivity dokončil právě Jindřich 
Meziříčský. Uznávaný kastelolog se domnívá, že na sklonku života Jindřich stavěl také na hradě. 
Jeho přeměnu v renesanční zámek pak patrně završil jeho syn Tas.56 Stavební vývoj dnes čtyřkříd-
lého jemnického zámku je nejasný vzhledem k pozdějším přestavbám zakrývajícím renesanční 
prvky.57 Jistě byl zámek v té době ozdoben erby křídla, tak jako to máme doloženo na znojemském 
hradu, zástavě Jindřichova bratra Václava Meziříčského.58

 Podobně nepostižitelné jsou aktivity Jindřicha Meziříčského na kostele sv. Stanislava,59  
kde je dosud uložen náhrobek jemnického pána a jeho ženy Anny Litvicové (zemřela v sobotu 
20. června 1551). Po jejím skonu nechal Jindřich vytvořit náhrobek, na kterém jsou oba vyobra-
zeni. Podoba meziříčského pána odpovídá nejspíše jeho reálnému vzhledu, zatímco u jeho man-
želky věnoval autor pozornost spíše zachycení detailů luxusního oděvu.60 Není jasné, zda man-
želé nalezli svůj klid přímo v kostele sv. Stanislava, nebo sem byl náhrobek přenesen druhotně. 
Nejmladší ze synů uvedených manželů Tas Meziříčský později usiloval vytvořit „monumentum 
aneb epitaphium pro památku mou a poctivost pana otce, paní mateře a pánův bratří mejch  
i rodu mého“. Ve své závěti z roku 1594 dokonce hovoří o nákresech zanechaných v jemnickém 
kostele.61 Zdali navazoval na předchozí činnost Jindřicha, není zřejmé.
 Nedostatek informací vládne také u personálního složení Jindřichova dvora. Nepodařilo se 
mi dohledat jména správců ani písařů. U Jindřichovy manželky Anny Litvicové nelze zase iden-
tifikovat členky jejího předpokládaného fraucimoru.

56 PLAČEK, M.: Stavebně-historický průzkum hradeb městského jádra v Jemnici. Jemnice 1999, sine folio.
57 Ke stavebnímu vývoji zámku v Jemnici viz SAMEK, B.: Umělecké památky Moravy a Slezska 2. J – N. Praha 1999, 

s. 46–48; PLAČEK, M.: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Praha 2007, s. 277–280; 
HOSÁK, L. – ZEMEK, M. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I. Jižní Morava. Praha 
1981, s. 117.

58 Ještě na konci 16. století existovaly „erby na zdech zámku znojemského“, jak uvádí Paprocký z Hlohol. Ten však 
heraldické symboly špatně interpretoval, když je uvedl vedle nějakých blíže neurčených listů (listin) jako doklad 
toho, že Václavův otec moravský zemský hejtman Jan Meziříčský z Lomnice „držel Znojmo“. Takové tvrzení neod-
povídá pramenům. PAPROCKÝ Z HLOHOL A PAPROCKÉ VŮLE, Bartoloměj: Zrdcadlo slawného Margkrabstwii, 
l. XXVII.

59 Ke stavebnímu vývoji kostela sv. Stanislava v Jemnici viz SAMEK, B.: c. d., s. 48–50. Podle Gregora Wolného byl 
kostel sv. Stanislava, původně kaple, přestavěn na kostel v rozmezí let 1540–1580. Detaily neuvádí. WOLNY, G.: 
Kirchliche Topographie von Mähren, meist nach Urkunden und handschriften. II. Abtheilung. III. Band. Brünn 
1960, s. 297.

60 CHLÁDKOVÁ, M.: c. d., s. 118. Petr Čehovský uvádí, že náhrobek Jindřicha a jeho ženy je nejkvalitnějším příkla-
dem raně renesanční sepulkrální skulptury z moravského Podyjí. Vytvořil ho Mistr H, činný především v letech 
1537–1555 na Olomoucku. Asi se jednalo o mimořádnou zakázku vzhledem k tomu, že si kvůli ní „odskočil“ na 
jižní Moravu. ČEHOVSKÝ, P.: Figurální a erbovní náhrobky v moravsko-rakouském Podyjí kolem 1470–1560. 
Epigraphica & sepulgralia IV, 2013, s. 63–64. K náhrobku také MYSLIVEČKOVÁ, H.: c. d., s. 95–96.

61 ROHLÍK, M. (ed.): Moravské zemské desky, 3. díl. 1567–1641. Kraj brněnský. Praha 1957, s. 256–257, č. 126.
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 Nejen výše uvedený Jan Meziříčský, ale i ostatní členové meziříčské větve pánů z Lomnice 
měli velmi blízký vztah k Habsburkům.62 Vazby k panovnickému domu nepřetrhalo ani nekato-
lické přesvědčení Jindřicha Meziříčského a pravděpodobně také jeho bratrů.63

 Přestože Meziříčský pán věrně sloužil českým králům, kariéru s přímým působením u dvo-
ra pravděpodobně nespojil. Dlouhé pobyty u dvorů Habsburků absolvovala až další generace 
Meziříčských z Lomnice.64 Jindřich měl dobrý vztah také s předchůdcem Ferdinanda I. králem 
Ludvíkem Jagellonským, o čemž vypovídá výběr jména pro jednoho z Jindřichových synů.  
Z rodu pánů z Lomnice je známý jediný Ludvík – Ludvík Meziříčský z Lomnice a na Jemnici.65 
Slova uvedená v pozdějším zápise alodizujícím zástavu města Jemnice (vycházející z listiny 
Ferdinanda I.) nejsou pouhou běžnou floskulí objevující se již od 14. století v různých privilegi-
ích. V tomto případě přesně vystihují vztah Jemnického pána k panovníkům: „znajíce jeho, 
Jindřicha Mezříckého, věrné, platné i užitečné služby, kteréž předkom našim, králi Vladislavovi 
a králi Ludvíkovi slavných pamětí, i nám také činil a ještě činiti nepřestává...“.66

62 Jindřichův děd Václav se roku 1452 účastnil korunovační jízdy Fridricha III. do Říma a byl od něj na řece Tibeře 
také pasovaný na rytíře. ŠILHAN, J.: c. d., s. 11, s. 65, pozn. č. 10. Jan Meziříčský z Lomnice, zemský hejtman, byl 
jedním z hlavních zastánců spojenectví Jagellonců s Habsburky a patrně také představitelům habsburského domu 
půjčoval peníze. PAULO, R.: Jan Meziříčský z Lomnice, s. 102–105. Jindřichův mladší bratr Václav byl například 
na podzim roku 1526 jmenován radou krále Ferdinanda I. a vyslán do Budyšína hájit jeho zájmy. Archivverbund 
Stadtarchiv/Staatsfilialarchiv Bautzen Urkunden 1508. In: monasterium.net, URL </mom/DE-AVBautzen/Urkun-
den/1508/charter>, accessed at 2019-08-29ZArchivverbund Stadtarchiv/Staatsfilialarchiv Bautzen Urkunden 1510. 
In: monasterium.net, URL </mom/DE-AVBautzen/Urkunden/1510/charter>, accessed at 2019-08-29Z.Archivver-
bund Stadtarchiv/Staatsfilialarchiv Bautzen Urkunden 1515. In: monasterium.net, URL </mom/DE-AVBautzen/
Urkunden/1515/charter>, accessed at 2019-08-29Z. O pověření a působení Václava Meziříčského ve službách krále 
při vyjednávání s lužickými a slezskými stavy roku 1526 viz REZEK, A.: Zvolení a korunování Ferdinanda I.  
za krále českého. Praha 1877, s. 62–63, 66–67. Názory Antonína Rezka o důležitosti Václavových aktivit ve pros- 
pěch Ferdinandovy kandidatury na Moravě označil Josef Janáček vzhledem ke kontextu za „zjevně přehnané“. 
JANÁČEK, J.: c. d. Kniha I. Díl I., s. 50. Blízký vztah měl také ke králi Ludvíkovi. Ten jmenoval Václava dne  
14. září 1520 do markraběcí rady. KALOUSEK, J. (red.): Archiv Český čili staré písemné památky české i moravské, 
sebrané z archivů domácích i cizích. Nákladem domestikálního fondu Království českého vydává Kommisse k tomu 
zřízená při Královské české společnosti náuk. Díl XI. (dále AČ XI), s. 330, č. 116, 14. září 1520. Podobně nejmladší 
Zdeněk doprovázel roku 1556 již jako zkušený cestovatel Maxmiliána II. do Nizozemí a Španělska. BŮŽEK, V.: 
Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. České Budějovice 2006, s. 133, pozn. č. 455.

63 CHLÁDKOVÁ, M.: Jemnice v době renesanční. In: Čechovský, P. a kol.: Dějiny Jemnice. Jemnice 2010, s. 116.  
Na protestantské náboženské přesvědčení Jindřicha Meziříčského a jeho ženy Anny Litvicové upozorňuje jejich 
náhrobek. Oděv Anny Litvicové je totiž typický pro reformační prostředí (ovinutí hlavy a spodní části obličeje 
rouškou). MYSLIVEČKOVÁ, H.: Mors ultima linea rerum. Pozdně gotické a renesanční figurové náhrobní monu-
menty na Moravě a ve Slezsku. Olomouc 2013, s. 95–96. Jindřich rovněž na svém panství vydržoval protestantské 
faráře. G. Wolny uvádí, že nástupci jaroměřického faráře Matyáše Špötla (doložen 1545–1552) po roce 1552 byli 
s jistotou protestanté. WOLNY, G.: c. d., s. 207. Podařilo se mi nicméně dohledat, že již tento farář pod českou po-
dobou svého jména Matouš Špetl měl manželku Kristinu, zdejší měšťanku, a v Jaroměřicích kupoval a prodával 
nemovitosti. Jako kněz se zmiňuje v letech 1541–1557. SOkA Třebíč, pobočka Moravské Budějovice, f. AM Jaro-
měřice, inv. č. 76, f. 367b, 369a–370a, 383a. Tamtéž, inv. č. 77, f. 8a.

64 Ostatně stejně jako některé další moravské rody. Václav Bůžek doložil přítomnost Jindřichova stejnojmenného syna 
Jindřicha Meziříčského na dvoře Maxmiliána II. v roce 1554. Spolu s Janem a Jiřím Prusinovskými z Pruskova 
patřil mezi obsluhující dvořany u stolu arciknížete Ferdinanda. BŮŽEK, V.: Ferdinand Tyrolský, s. 58, pozn. č. 159. 
Na dvoře Ferdinanda I. se pak zmiňuje Jindřichův synovec Mikuláš (syn Václava Meziříčského), jenž v letech 
1553–1554 působil jako truksas. Tamtéž, s. 60, pozn. č. 165. Po Mikulášově brzké smrti zapsal Ferdinand I. jeho otci 
Václavovi za synovu věrnost 1 166 zlatých 40 krejcarů na zástavě Asparn an der Zaya. MAURER, J.: c. d., s. 69.

65 ČERNÝ, F.: Ukazatel jmen k latinským deskám brněnským a olomouckým vydaným p. ryt. Chlumeckým, Kar. De-
muthem a. ryt. Wolfskronem r. 1856. Brno 1914, s. 204–205; ZDB II, s. 473–474; ZDB III, s. 751; ZDB II, s. 473–474; 
ZDB III, s. 751; SEDLÁČEK, A.: Meziříčský z Lomnice. In: Ottův slovník naučný XVII. Praha 1901, s. 238–240.

66 ZDB II, s. 242, č. 8.
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 Roku 1524 byl Jindřich Meziříčský spolu s Vilémem z Víckova67 jmenován zástupcem krá-
lovny Marie na Moravě, a to s ohledem na radu jejího manžela Ludvíka Jagellonského.68 Stavové 
tehdy požádali Jindřicha, aby u královny vyjednal přiznávací list k lanfrýdu, jelikož držela hrad 
Znojmo a další statky v Markrabství. Jindřich měl mimo jiné zajistit královnin písemný závazek, 
že hrad nikomu neprodá.69

 Jindřich Meziříčský také výrazně vstoupil do sporu o rožmberské dědictví. Šlechta Českého 
království se tehdy dělila na dva tábory, přičemž hrozil válečný konflikt. Důvodem byla závěť 
Petra IV. z Rožmberka,70 jenž svou polovinu rožmberských panství odkázal nejstaršímu ze svých 
synovců Janovi II. z Rožmberka, jehož určil také vladařem. Za zcela nepřijatelné považovali 
zbylí synovci Jošt II., Petr V. a Jindřich VII. část závěti odkazující Petrovy majetky po Janově 
smrti významným českým pánům v čele se Zdeňkem Lvem z Rožmitálu a některým církevním 
institucím. Po staletí budované postavení rodu by se tímto zhroutilo.71 
 V dubnu roku 1524 vyslal král Ludvík Jindřicha Meziříčského spolu s jeho bratrancem Ada-
mem I. z Hradce (jejich otcové byli polorodými bratry) a Václavem Haugvicem spor urovnat, ale 
neúspěšně.72 Jindřich Meziříčský již v té době patrně patřil spolu s Adamem z Hradce mezi 
spojence Jindřicha VII. a jeho bratrů.73

 Nový rožmberský vladař Jindřich VII. rychle pochopil, že ve sporu o rožmberské dědictví 
nemůže právně uspět, jelikož zemský soud ovládali přívrženci Zdeňka Lva. Rozhodl se tedy svůj 
postoj založit na odmítání zemské vlády jako takové. Z toho důvodu neodvedl berni.74 Zdeněk 
Lev chtěl proti Rožmberkům použít zemskou hotovost, přičemž jim hrozila konfiskace majetků. 
Zde sehrál velkou úlohu Jindřich Meziříčský, jenž obdržel od panovníka dne 17. 9. 1524 v Budí-
ně listinu, jíž dostal od krále všechny pokuty, viny a statky Rožmberků, které by připadly králi.75  
O několik dní později (30. 9. 1524) se Jindřich uvedeného práva zřekl a předal ho rožmberským 
bratrům. Učinil tak s přáním, aby byli Rožmberkové uvarováni všech zmatků do budoucna 

67 Vilém z Víckova působil v letech 1537–1549 jako nejvyšší hofrychtéř Markrabství moravského, angažoval se také 
ve službách olomouckého biskupa Stanislava Thurza. K Vilémovi z Víckova viz JANÁČEK, J.: c. d. Kniha I, díl II, 
s. 339 a BALETKA, T.: Dvůr olomouckého biskupa Stanislava Thurza (1497–1540). Jeho kancelář a správa biskup-
ských statků. Sborník archivních prací 54, 2004, s. 55, pozn. 224.

68 Podobně se situace opakovala roku 1532, kdy se Marie dala na přímluvu Ferdinanda I. na Moravě při půhonech 
zastupovat Jindřichem Meziříčským a Vilémem z Víckova. KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy a sjezdy moravské. 
Jejich složení, obor působnosti a význam. Od nastoupení na trůn krále Ferdinanda I. Až po vydání obnoveného 
zřízení zemského (1526–1628). II. díl. Brno 1902, s. 52. Jako rada královny Marie se přímo jmenuje například zde: 
AČ XI, s. 458, č. 278. 

69 Moravský zemský sněm, s. 111–112. AČ XI, s. 346–347. Ke vztahu Marie Habsburské ke Znojemskému hradu viz 
FIALOVÁ, V.: Znojmo a královna Marie, vdova po Ludvíku Jagellonském. VVM 16, 1964, s. 89–96.

70 Závěť Petr IV. sepsal dne 10. 6. 1523. K jejímu obsahu ŠIMÁK, J. V.: Spor o dědictví rožmberské 1523–1528. Časo-
pis Musea Království českého 70, 1896, s. 103.

71 K celému sporu se zevrubně vyjádřil ŠIMÁK, J. V.: c. d., s. 81–112, 308–322, 419–441. Jindřich Šebánek upřesnil 
závěr sporu v kontextu zemské politiky. ŠEBÁNEK, J.: Příspěvek ke konci sporu o dědictví rožmberské. Časopis 
společnosti přátel starožitností českých v Praze 33, 1925, s. 89–102. Nověji v souvislosti s osobou Jana II. z Rožm-
berka a jeho vztahy s příbuznými KOTLÁROVÁ, S.: Jan II. z Rožmberka 1484–1532. Generální převor johanitské-
ho řádu v Čechách a vladař rožmberského domu. České Budějovice 2010, s. 103–110. Stručná rekapitulace sporu  
o rožmberské dědictví ŠIMŮNEK, R. – LAVIČKA, R.: c. d., s. 40–43.

72 AČ XI, s. 458, č. 278.
73 ŠIMÁK, J. V.: c. d., s. 105.
74 Tamtéž, s. 109.
75 SOA Třeboň, f.  Cizí rody Třeboň (1286–1727), inv. č. 375. In: monasterium.net, URL <http://monasterium.net/mom/

CZ-SOAT/CizyRody/375/charter>, accessed at 2019-03-28Z
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s upřesněním, že uvedený dokument pro ně vyprosil „z té upřímné lásky a přátelství“.76 Rožm-
berkové si tedy pojistili, že nebudou potrestáni za neodvedení berně.77

 Jindřich Meziříčský se za rožmberské bratry u Ludvíka Jagellonského a Marie Habsburské 
nadále přimlouval. Dokazuje to zlomek dochované korespondence. Jindřich měl působit jako 
přímluvce a informátor královny Marie proti rožmitálské straně. Tedy pokud se nejedná o jiného 
z bratrů Meziříčských. Mluví se totiž o poslání instrukcí a listů „p. Meziříčskému“ nebo „panu 
Meziříčskému z Lomnice“.78 To ovšem nic nemění na postoji Jindřicha Meziříčského. Zatímco 
pro jeho otce, moravského zemského hejtmana Jana Meziříčského (zem. 1515), byl Zdeněk Lev 
nejbližším spojencem, stejně jako Petr IV. z Rožmberka,79 Jindřich se ve sporu Lva s Petrovými 
synovci postavil na stranu Rožmberků. Patřil tedy do tábora rožmberské jednoty, reprezentova-
né vedle Adama I. z Hradce také Janem z Vartenberka, Kostky z Postupic na Litomyšli, Albrech-
tem a Jindřichem z Gutštejna nebo Štěpánem Šlikem.80 Přátelské vztahy Meziříčských s Rožmberky 
proto pokračovaly i po generační výměně.81

 Jindřich VII. z Rožmberka se dořešení sporu nedožil. Zemřel 17. 8. 1526.82 Jeho nástupce 
vladař Jan II., v té době již s bratry smířený, se se Zdeňkem Lvem a jeho spojenci za značných 
finančních ztrát a zatížení poddaných dohodl na vyrovnání.83 Bez přímluv a podpory svých 
přátel včetně Jindřicha Meziříčského by Rožmberkové v těžkém zápase s rožmitálskou stranou 
nepochybně neuspěli.
 Jindřich Meziříčský byl nejen diplomatem, ale také vojevůdcem. Když roku 1526 umíral 
v bitvě u Moháče mladý uherský a český král Ludvík Jagellonský,84 táhlo mu na pomoc moravské 
stavovské vojsko. Mezi jeho přední velitele se řadil také Jindřich Meziříčský.85 Moravská zemská 
hotovost se nedostala dál než ke Stoličnému Bělehradu a do bitvy nezasáhla.86 Otázku, kde a kdy 
Jindřich získal své první vojenské ostruhy, těžko zodpovíme. Mohlo to být na uhersko-osmanském 
pohraničí, kde již několik desetiletí probíhaly pohraniční boje. Vzhledem k vazbám Meziříčských 
z Lomnice na Habsburky je na místě uvažovat o službě ve vojsku Maxmiliána I. či jeho vnuků 
Ferdinanda I. nebo Karla V.87 Předpokládám, že nějakými válečnickými zkušenostmi v této době 

76 Tamtéž, inv. č. 376. In: monasterium.net, URL <http://monasterium.net/mom/CZ-SOAT/CizyRody/376/charter>, 
accessed at 2019-03-28Z.

77 K interpretaci listin viz ŠIMÁK, J. V.: c. d., s. 110; KOTLÁROVÁ, S.: Jan II. z Rožmberka, s. 104–105.
78 Pro mě nedostupnou korespondenci cituje ŠIMÁK, J. V.: c. d., s. 321, pozn. č. 61. Přítomnost Jindřicha Meziříčské-

ho na dvoře krále Ludvíka dokládá také REZEK, A.: Paměti o bouři pražské roku 1524, Pojednání král. české 
společnosti nauk VI. řady, díl 10. Třída pro filozofii, dějepis a filologii č. 2. Praha 1881, s. 24.

79 PAULO, R.: Jan Meziříčský z Lomnice, s. 97 an.
80 ŠIMÁK, J. V.: c. d., s. 111.
81 Dochoval se nám ojedinělý důkaz přátelství obou rodů z pozdější doby. V roce 1540 žádal tehdejší vladař Petr V. 

z Rožmberka Jindřicha Meziříčského o návod, jak používat léčivou vodu z jezera pana z Kuenringu („z Kyriengru“). 
Jindřich ji sám používal, jelikož prodělal zimnici, z které mu otekly nohy. SEDLÁČEK, A.: Hrady, zámky a tvrze 
Království českého. Díl III. Vyd. 3. Praha 1994, s. 17.

82 ŠIMÁK, J. V.: c. d., s. 428; KOTLÁROVÁ, S.: Jan II. z Rožmberka, s. 105. 
83 ŠIMÁK, J. V.: c. d., s. 435–441; ŠEBÁNEK, J.: c. d., s. 93–101; KOTLÁROVÁ, S.: Jan II. z Rožmberka, s. 107–108.
84 K bitvě u Moháče viz VYBÍRAL, Z.: Bitva u Moháče. Krvavá porážka uherského a českého krále Ludvíka Jagellon-

ského v boji s Osmany 29. srpna 1526. Praha 2008. K podrobnostem skonu mladého panovníka na s. 73–75. 
85 Víme o tom díky dopisu Břetislava Švihovského, jenž informoval bavorského vévodu Viléma. V dopise sděluje, že 

vojsko táhnoucí králi na pomoc, v počtu 500 jízdních a dvou tisíc pěších, na bojiště ani nedošlo a zamířilo do Prešpurku 
ke královně. AČ XX, s. 7, č. 32.

86 VYBÍRAL, Z.: Bitva u Moháče, s. 107.
87 Ve službách Maxmiliána I. získával vojenské zkušenosti například Jindřich VII. z Rožmberka (táhl na Veronu, 

bojoval u Parmy) poté, co odmítl studovat po vzoru svého strýce Petra IV. ŠIMÁK, J. V.: c. d., s. 86.
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vzhledem ke svému věku disponoval. Šlechta v této době sice již dlouho neplnila roli hlavní 
vojenské síly, ale nacházela své uplatnění na velitelských pozicích.88 Každopádně pro Jindřicho-
vu další vojenskou kariéru byly zásadní střety mezi Osmanskou říší a Habsburky.89 Moravští 
stavové se kvůli poloze Moravy cítili tureckým nebezpečím nanejvýš ohroženi a věnovali proto 
mnoho energie k zajištění obrany své země.90

88 MAŤA, P.: c. d., s. 441.
89 Jindřich nebyl jediným Meziříčským, jenž se angažoval ve válce s Turky. Známé je například pověření jeho mladší-

ho bratra Jana Meziříčského velením pěchoty vojska pod vedením Jana Katzianera na jeho tažení roku 1537. Jindřich 
Šilhan upozornil na to, že Jan Meziříčský nemohl padnout v bitvě u Gorjana, jak uvádí Mars Moravicus. Jan Mezi-
říčský se totiž zmiňuje 10. 5. 1537 na zemském soudě jako mrtvý. ŠILHAN, J.: c. d., s. 12, s. 669, pozn. č. 27. K bitvě 
u Gorjana došlo 9. října 1537. Porážku vojska pod vrchním velením Hanse Katzianera (v českých pramenech zvaný 
Kocian) zmiňuje mimo jiných také Pavel Korka z Korkyně. VYBÍRAL, Z. (ed.): Paměti Pavla Korky z Korkyně. 
Zápisky křesťanského rytíře z počátku novověku. Prameny k českým dějinám 16.–18. století. Řada B. Sv. IV. České Budě-
jovice 2014, s. 81. Při nočním útoku Osmanů na ležení habsburského vojska u Valpova utrpělo Katzianerovo vojsko 
drtivou porážku, přičemž padla řada urozených mužů z Čech a Moravy. K porážce Hanse Katzianera se vyjádřil 
nověji Zdeněk Vybíral. Tamtéž, s. 174–176. Že velitelé Čechů a Moravanů vyjma Šlika padli uvádí KAMENÍČEK, F.: 
Účastenství Moravanů při válkách tureckých od r. 1526 do r. 1568. Příspěvek ku dějinám Moravy v XVI. století. 
Sborník historický IV, 1886, s. 66. K osobě Hanse Katzianera mimo jiných také ERLER CARPENTER, M.: Süleymań s 
1532 Vienna Campaign. An English News Dispatch. The Slavonic and East European Review 65, 1987, č. 1, s. 108.

90 K početné literatuře k válce s Osmany v 16. století pouze výběrově. K obraně před Turky a výběru financí habsburské 
monarchie a především českých zemí v 1. polovině 16. století JANÁČEK, J.: c. d. Kniha I. Díl II, s. 64–137. Účastí 
českého státu k tureckým válkám se zabývali JORDÁN, F.: Češi a Charváti v Tureckých válkách 16. století. Sborník 
prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Řada historická (C) 10, 1961, č. 8, s. 161–173; PÁNEK, J.: Turecké 
nebezpečí a předbělohorská společnost. Studia comeniana et historica 23, 1981, s. 53–72; Týž: Podíl předbělohor-
ského českého státu na obraně střední Evropy proti Osmanské expanzi. ČČH 36, 1988, s. 856–872; ČČH 37, 1989, 
s. 71–84. Válka s Turky a jejich postavení v širších souvislostech: ŠESTÁK, M. – VESELÁ, Z. (eds.): Osmanská 
moc ve střední a jihovýchodní Evropě v 16.–17. století. Sborník prací z vědeckého zasedání československo-jugosláv-
ské historické komise v Brně 3.–5. 11. 1975. Díl I.–II. Praha 1977. Jedním z referátů, který se dotkl českých zemí, 
byl POLIŠENSKÝ, J.: Turecká otázka v evropské politice v 16. a 17. století, s. 266–286. Z hlediska kulturních dějin 
se tématem zabýval a soupis turcik v českých zemích uvedl RATAJ, T.: České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka 
v raně novověké literatuře z českých zemí. Praha 2002. K zajištění obrany Moravského markrabství KAMENÍČEK, F.: 
Účastenství Moravanů při válkách tureckých od r. 1526 do r. 1568. Příspěvek ku dějinám Moravy v XVI. století. 
Sborník historický IV, 1886, s. 15–29, 65–77, 157–175, 193–206; Týž: Zemské sněmy II, s. 218–400; VÁLKA, J: 
Morava reformace, renesance a baroka, s. 9–13; Týž: Morava v habsburské monarchii a turecká hrozba. In: Knoz, T. 
(ed.): Morava v době renesance a reformace. Brno 2001, s. 8–16; JANIŠ, D. – JANIŠOVÁ, J.: Protiturecká obrana 
moravských hranic v agendě zemského sněmu v první polovině 16. století. In: Hranice na jižní Moravě a její obrana 
od doby římské. XXX. Mikulovské sympozium 22.–23. října 2008, s. 193–209.

 K obléhání Vídně a osmanskému tažení v roce 1529 viz HUMMELBERGER, W.: Wiens erste Belagerung durch die 
Türken 1529. Militärische Schriftenreihe, Heft 33. Wien 1976; LOHRMANN, K. – KREJCI, K.: Schicksaljahr für 
die Wieden. Wiener Geschichtsblätter 3. Wien 1979; DÜRIEGL, G.: Die erste Türkenbelagerung. In: Wien 1529. 
Die Erste Türkenbelagerung. Textband. Wien 1979, s. 7–33. K české účasti na obraně Vídně před Turky v roce 1529 
viz MILTNER, J. B.: Účast Čechů v obraně Vídně proti Turkům 1529. Hradec Králové 1880. 

 K tažení roku 1532: ERLER CARPENTER, M.: c. d., s. 101–112.
 K tažení roku 1542 a širším souvislostem: VOREL, P.: Habsbursko-osmanské soupeření v Uhrách v kontextu říšských 

a papežských dějin (Tažení křesťanského vojska k Budínu roku 1542). ČČH 117, 2019, s. 935–991. 
 Ze zahraniční literatury vyjma výše uvedené uvádím alespoň výstup z mezinárodní konference, konané ve Vídni 

v září 2004, jež se zabývala vedle konfliktů mezi Osmany a habsburskou říší také obrazem Turků, protitureckou 
propagandou, diplomatickými kontakty, cestopisy a jinými tématy od pozdního středověku až do 19. století: KURZ, M. 
– SCHEUTZ, M. – VOCELKA, K. – WINKLERBAUER, T.: Das Osmanische Reich und die Habsburgermonarchie. 
Akten des internationalen Kongresses zum 150-jährigen Bestehen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 
Wien, 22.–25. September 2004. Wien – München 2005. Obranou habsburských zemí před Osmany se zabývala i část 
knihy WINKLERBAUER, T.: Österreichische Geschichte 1522–1699. Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und 
Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter. Teil 1. Wien 2003–2004, s. 423–448.
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 Změna na trůně roku 1526 Jindřichovu kariéru nijak neohrozila. Naopak. Jindřich Meziříčský 
již v té době platil za zkušeného politika a vojevůdce. Nakonec, jeho život se nepochybně blížil 
50. roku, tedy pokud ho již nedosáhl. V souvislosti s tureckým nebezpečím přijaly roku 1529 
stavy Moravského markrabství na zemském sněmu rozsáhlá opatření.91 Osmanský sultán Sulejman 
totiž vytáhl se silným vojskem z Konstantinopole. Jeho tažení, vedené přes Uherské království, 
mělo být zakončeno dobytím Vídně.92 V souvislosti s přípravami na obranu byli na zemském 
sněmu jmenováni krajští hejtmané, mezi nimi také Jindřich Meziříčský, jenž měl spolupracovat 
s rytířem Mikulášem z Víckova.93 Dle tehdejší praxe byli v každém kraji vybráni dva hejtmané, 
jeden člen panského stavu a jeden ze stavu rytířského. Nutné je doplnit, že se tehdy jednalo  
o vojenskou funkci. Krajští hejtmané měli vydržovat špehy a mobilizovat zemskou hotovost 
(odveden měl být každý 5. poddaný) dle krajů v případě nebezpečí.94 
 Počátky moravských krajů spadají právě do první poloviny 16. století. Jejich hranice nebyly 
stálé a měnily se dle potřeby. V době Jindřichova jmenování krajským hejtmanem se jednalo  
o kraje čtyři. Ten, který měl Jindřich Meziříčský spolu s Mikulášem z Víckova spravovat, zaujímal 
města Brno a Jihlavu a prostor mezi řekou Svratkou a Jihlavou až po hranice s Rakousy a Čechami.95 
 Stavové na obranu země a pomoc obležené Vídni shromáždili 20 000 pěšáků a 1 600 jízdních.96 
Osmanské vojsko po neúspěšném dobývání Vídně odtáhlo zpět do Konstantinopole,97 a tak 
k přímému ohrožení Moravy nedošlo.

 K válečným událostem první poloviny 16. století v Uhrách se zřetelem na území Slovenska KOPČAN, V.: Turecké 
nebezpečenstvo a Slovensko. Praha 1986, s. 11–49; KOPČAN, V. – KRAJČOVIČOVÁ, K.: Slovensko v tieni polme-
siaca. Martin 1983, s. 10–29; VESELÁ, Z.: Slovensko a osmanská expanze v 16. a 17. století. In: Osmanská moc ve 
střední a jihovýchodní Evropě v 16.–17. století, především s. 8–17. 

 Informace o válce s Osmany v první polovině 16. století se dají také dohledat v edici VYBÍRAL, Z. (ed.): Paměti 
Pavla Korky z Korkyně, s. 79–86. O válkách s Osmany pojednává doplněný překlad Karionovy kroniky z pera 
Daniela Adama z Veleslavína. VOREL, P. (ed.): Dějiny evropského světa 1453–1576. Historický obraz počátku  
raného novověku v pojetí Daniela Adama z Veleslavína, který českému čtenáři předložil v druhém českém vydání 
Kroniky světa Jana Kariona roku 1584. Praha 2008, passim. Válkám s Turky se věnoval také Bartoloměj PAP- 
ROCKÝ Z HLOHOL ve svém spise Diadochos – viz PETRŮ, E. – SOBOTKA, J. (eds.): Bartoloměj PAPROCKÝ  
Z HLOHOL, O válce turecké a jiné příběhy. Výbor z Diadochu. Praha 1982.

91 K opatřením roku 1529 KAMENÍČEK, F.: Účastenství Moravanů při válkách tureckých, s. 21–23; JANIŠ, D. –  
JANIŠOVÁ, J.: Protiturecká obrana moravských hranic, s. 202–205.

92 KOPČAN, V.: c. d., s. 33; DÜRIEGL, G.: c. d., s. 14; LOHRMANN, K. – KREJCI, K.: c. d., s. 4.
93 Moravský zemský sněm, s. 159.
94 Moravský zemský sněm, s. 160–161. Instituce kraje na Moravě byla v této době naprosto jiného charakteru než 

v Čechách. V markrabství se jednalo více méně pouze o vymezené území, v jehož rámci měli krajští hejtmané  
působit. Nedocházelo zde k žádným krajským sněmům, ani k uzavírání krajských landfrýdů. HLEDÍKOVÁ, Z. – 
JANÁK, J. – DOBEŠ, J.: c. d., s. 112. Ke krajům a krajským hejtmanům v Markrabství v této době JANIŠ, D. –  
JANIŠOVÁ, J.: Protiturecká obrana moravských hranic, s. 196–197. Ke krajským hejtmanům a krajskému zřízení 
v Čechách viz MAREŠ, P.: Obsazování úřadu krajského hejtmana v předbělohorském období a soupis krajských 
hejtmanů na základě dochovaných seznamů z let 1563/1564–1616/1617. Praha 2007. Rovněž také SEDLÁČKOVÁ, H.: 
Krajští hejtmané v Čechách 1537–1848 (Disertační práce). Praha, FF UK, 2016.

95 Moravský zemský sněm, s. 159.
96 Vojsko se rozdělilo na dvě části. První měla u Znojma pod vedením Jana z Doubravky bránit hranici, druhá táhla 

pod vedením zemského hejtmana Jana z Pernštejna na pomoc Vídni, přičemž se zastavila na levém břehu Dunaje  
u Korneuburku. O tažení Jana z Pernštejna ke Korneuburku se zmiňuje Paprocký z Hlohol, jenž cituje žádost mo-
ravského hejtmana o pomoc adresovanou českým stavům. PETRŮ, E. – SOBOTKA, J. (eds.): c. d., s. 82–83. Hlav-
ním cílem bylo zabránit Turkům v přechodu na levý břeh Dunaje a tím chránit zemskou hranici, přičemž zde došlo 
k několika šarvátkám s tureckými jízdními oddíly. VÁLKA, J.: Morava reformace, renesance a baroka, s. 11; 
KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy II, s. 225–226; KAMENÍČEK, F.: Účastenství Moravanů, s. 23–24.

97 DÜRIEGL, G.: c. d., 27–28; LOHRMANN, K. – KREJCI, K.: c. d., s. 8; HUMMELBERGER, W.: c. d., s. 29–30.



20

ROMAN PAULO

 O Jindřichově angažmá v roce 1529 nemáme téměř žádné informace. Je patrné, že se účastnil 
vyjednávání s falckrabětem Fridrichem II. Moudrým, nejvyšším polním hejtmanem říšského 
vojska,98 o pomoci Moravanů. Jana z Pernštejna falckrabě žádal, aby přitáhl s vojskem do Krem-
že,99 kde v té době nejvyšší polní hejtman říšského vojska se svými muži pobýval.100

 Situace se jmenováním Jindřicha Meziříčského krajským hejtmanem se opakovala v červnu 
roku 1532. Důvodem byla hrozba spojená s dalším tažením Sulejmana na Vídeň, zahájeným 
v dubnu téhož roku v Konstantinopoli.101 Tentokrát měl Jindřich spolupracovat s rytířem Vilémem 
Valeckým z Mírova.102 Pravomoci krajských hejtmanů zůstávaly v zásadě stejné.103 Zatímco v roce 
1529 dal Sulejman Vídeň, byť neúspěšně, obléhat, o tři roky později k ní s vojskem ani nedorazil, 
jelikož se zdržel dobýváním pevnosti Kysek (Kőszeg, na území dnešního Maďarska).104 Morava 
tak zůstala mimo hlavní nebezpečí. 
 Jindřich Meziříčský se roku 1529 nepochybně osvědčil, jelikož se roku 1532 nejmenuje pou-
ze krajským hejtmanem, ale tentokrát také hejtmanem polním, čímž jeho vojenská kariéra do-
sáhla vrcholu. Je otázkou, nakolik mu k jeho nové funkci pomohly válečné zkušenosti. J. Pánek 
na příkladu polních hejtmanů českého stavovského vojska v druhé polovině 16. století (1566, 1594) 
prokázal, že určujícími kritérii pro funkci polního hejtmana byly všeobecná autorita a majetnost. 
Ty polním hejtmanům Vilémovi z Rožmberka (1566) ani jeho mladšímu bratru Petru Vokovi 
(1594) rozhodně nechyběly. Válečné zkušenosti byly žádoucí až u jejich podřízených.105 Přestože 
majetkové ani prestižní postavení Jindřicha Meziříčského se s rožmberskými vladaři nemohlo 
rovnat, jisté autoritě se Jindřich na Moravě těšil. Důležitost majetkového zázemí polního hejtma- 
na je nepochybná.106 Se zajišťováním vojska se totiž pojila odpovědnost za vybrané finance  
a jejich využití, což bude níže na příkladu jemnického pána doloženo. Že by Jindřich Meziříčský 
z Lomnice používal vlastní peníze pro zajištění vojska se mi ale nepodařilo prokázat. 
 Na zemském sněmu se pravomoci polního hejtmana poměrně jasně vyměřily. Pro financová-
ní vojska tolik potřebné obnosy peněz měli ve městech vybírat rotmistři. Aby se předešlo zmat-
kům a nepřesnostem, byl jemnický pán pověřen posílat do jednotlivých měst listiny pečetěné 
svým vlastním sekretem, obsahující požadované částky. Tento postup měl být dodržen ve všech 
případech. Zemský sněm Jindřicha pověřil hotovost držet, dokud to bude nezbytné. Pokud by 
délka trvání mobilizace překročila čtyři měsíce, musel o nastalé situaci spravit zemského hejt-

98 Ani samo říšské vojsko do bojů o Vídeň až na výjimku falckraběte Filipa Bojovného a jeho jednotek nezasáhlo. K roli 
falckraběte Fridricha II.  a říšských vojsk při obraně Vídně a bezprostředně po ní viz DÜRIEGL, G.: c. d., s. 18, 23, 
28; LOHRMANN, K. – KREJCI, K.: c. d., s. 7–8; HUMMELBERGER, W.: c. d., s. 7, 25–26, 30–31.

99 MILTNER, J. B.: c. d., s. 57. Kontakt mezi Jindřichem Meziříčským a falckrabětem dokazuje omluvný list jemnic-
kého pána. HAMMER, J.: Wiens erste Aufgehobene türkische Belagerung zur dreihundertjährigen Jubelfeyer der-
selben zum Theil aus bisher unbekannten christlichen und türkischen Quellen erzählt. Pest 1829, s. 89, č. 3. 

100 DÜRIEGL, G.: c. d., s. 18; HUMMELBERGER, W.: c. d., s. 25.
101 KOPČAN, V.: c. d., s. 35.
102 Moravský zemský sněm, s. 255.
103 K opatřením moravských stavů v roce 1532: KAMENÍČEK, F.: Účastenství Moravanů při válkách tureckých,  

s. 25–27. 
104 ERLER CARPENTER, M.: c. d., s. 101, 105; KOPČAN, V.: c. d., s. 35; KOPČAN, V. – KRAJČOVIČOVÁ, K.: c. d., 

s. 22; PETRŮ, E. – SOBOTKA, J. (eds.): c. d., s. 91–92.
105 PÁNEK, J.: Podíl předbělohorského českého státu, s. 71.
106 Jak dokázal J. Pánek na českém příkladu: „Stinnou stránkou generalátu bylo totiž řešení nejpalčivějších materiálních 

problémů vojska, zejména poskytování velitelových vlastních peněz na vyplacení zadrženého žoldu vojákům“.  
PÁNEK, J.: Podíl předbělohorského českého státu, s. 71.
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mana a ten měl s radou jím vybraných pánů rozhodnout, jak postupovat dál.107 Popis vojska, pod 
čímž si můžeme představit sepsání počtů a kontrolu výzbroje, byl naplánován na 15. července 
1532 v Kyjově. Odtud se mělo vytáhnout ke Skalici (dnes Trnavský kraj, Slovensko). Téhož dne 
měl Jindřich také obdržet hotovost na půlměsíční žold drábům (tj. ozbrojencům).108 Polní hejtman 
byl zaúkolovaný v případě potřeby přitáhnout k Prešpurku a pomoci bránit Dunaj. Kdyby Turci 
táhli jinudy, byl Jindřich zmocněný postupovat dle svého uvážení,109 avšak nikoliv k dobytí 
Uherského království. Pokud by spojenci – král, císař nebo vojska Českého království a slezských 
knížectví – chtěli táhnout dále, měl polní hejtman obeslat zemského hejtmana na Moravu, jenž 
by se na dalším postupu domluvil s panovníkem.110 Z těchto slov je patrné, proč vlastně funkce 
polního hejtmana v tomto případě vznikla. Zatímco moravský zemský hejtman zajišťoval obranu 
Moravy, Jindřich vedl vojenské operace za hranicemi. Cílem zůstala jen nezbytná obrana země, 
zapojení do bojů o Uherské království bylo nežádoucí.
 Jindřich zároveň získal jako polní hejtman pověření bránit vojákům, aby činili škody podda-
ným. Ty, kteří by rabovali kostely či se dopouštěli jakéhokoliv násilí, čekala rychlá poprava, 
pročež měl mít Jindřich k ruce „mistra popravčího“. Nařízení pro vojáky chovat se křesťansky 
a pobožně111 nepochybně souviselo s názory, že turecká hrozba byla seslána Bohem na křesťany 
jako trest za jejich hříchy.112 Jindřich rovněž obdržel 150 zlatých rýnských, za což měl mít alespoň 
deset jízdních, čtyři trubače, bubeníka na veliké bubny, ranhojiče nebo dobrého lékaře, kněze  
a písaře. Celou zemskou hotovost dostal Jindřich za úkol vést, dokud se zase nevrátí do země. 
Z předešlých slov lze vyčíst, že Jindřich zodpovídal nejen za vojenské operace, financování,  
ale i za kontrolu vyzbrojení zemského vojska.113 
 Moravské vojsko se brzy po shromáždění rozdělilo dle plánu na dvě části. První vyčkávala  
u výše zmíněné Skalice pod vedením polního hejtmana Jindřicha Meziříčského, druhá tábořila 
u Uherského Hradiště (snad pod vedením moravského zemského hejtmana Jana z Pernštejna). 
Jindřichovo vojsko brzy vytáhlo na pomoc Prešpurku, ale poté, co dorazily zprávy o vítězství  
u Kyseka (Kőszeg, na území dnešního Maďarska) nad Turky, se část Jindřichova vojska otočila 
a vyrazila domů. Přes odhodlání některých táhnout dále se i zbytek brzy obrátil a vrátil se na 
Moravu. Následovalo příměří114 a o rok později byl ve Vídni podepsán dočasný mír mezi Ferdi-
nandem I. a sultánovým poslem. Mezi přítomnými uherskými magnáty a českými pány se 
jmenují také „bratři Meziříčtí“.115 Je tedy pravděpodobné, že zde byl přítomen také Jindřich 
Meziříčský. 

107 Moravský zemský sněm, s. 265.
108 Tamtéž, s. 266–267. Později měl také na stejném místě obdržet žold na půl druhého měsíce. Tamtéž, s. 269.
109 Tamtéž, s. 267.
110 Tamtéž, s. 268.
111 Tamtéž.
112 S tím je například spojeno také nařízení z roku 1529 zakazující „nevázanou zábavu“ jako různé hry a tance. JANIŠ D. 

– JANIŠOVÁ, J.: Protiturecká obrana moravských hranic, s. 204.
113 Moravský zemský sněm, s. 269.
114 KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy II, s. 234. 
 23. června 1533 následoval podpis příměří na osm let. KOPČAN, V. – KRAJČOVIČOVÁ, K.: c. d., s. 22. 
115 KAMENÍČEK, F.: Účastenství Moravanů při válkách tureckých, s. 28.
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 Jeho zásluhy nezůstaly bez odměny. Dne 24. května 1533 dosáhl ve Vídni alodizace své do-
savadní zástavy – panství Jemnice.116 K dalšímu majetkovému ukotvení Jindřicha v regionu 
jihozápadní Moravy přispěl roku 1534 zisk panství Třebelovice se stejnojmennou vesnicí, pustou 
vsí Chobot a pustým dvorem Skřechovem.117 Roku 1536 získal půl dvora v Račicích,118 a o dva 
roky později došlo k dědičnému vložení Vícenic od Jana z Pernštejna.119

 Jindřich se na posílení vlivu na jihozápadní Moravě opravdu zaměřil. Před rokem 1535 se 
pokusil získat znojemský hrad.120 Dle jeho slov se na transakci domluvil se zástupci panovní-
ka Vilémem Kunou z Kunštátu a Jiříkem Žabkou z Limberka na Kounici,121 radou a místokanc-
léřem českého krále. Nicméně záležitost se dostala před zemský soud. Jindřich znojemský hrad 
ocenil vysokou částkou 12 000 kop grošů. Není jasné, zda skutečně disponoval takovou sumou, 
nebo se jednalo o umoření případných panovníkových dluhů z minulosti. Přestože je nepravdě-
podobné, že by si Jindřich smlouvu o znojemský hrad vymyslel, jeho půhon u zemského soudu 
úspěšný nebyl. Jindřich smlouvu totiž neměl a své právo tedy nemohl prokázat.122 Znojemský 
hrad přesto zůstal v jeho rodě. Již roku 1536 se po něm psal jeho bratr Václav a zapojil se do 
sporů s městem Znojmem.123 
 Zatímco Jindřich posiloval své majetkové ukotvení, politické dění v zemi se nezastavilo. 
Jemnický pán zůstával nadále činný. Tentokrát se podílel na přípravě zemského zřízení vydané-
ho v roce 1535, zmiňuje se mezi pověřenými osobami na únorovém zemském sněmu ve Znojmě 
téhož roku.124 V komisi se jmenuje na 5. místě po hejtmanovi Janu Kunovi z Kunštátu a na Luko- 
vě, nejvyšším komorníkovi Kryštofovi z Boskovic a na Třebové, nejvyšším sudím Janovi starším 
ze Šternberka a na Kvasicích a Janu Osovském z Dúbravice a na Hrotovicích. Způsob práce této 
komise je značně sporný, jelikož se z její činnosti nezachovaly žádné prameny.125 S jejím působením 

116 ZDB II, s. 242, č. 8; VAŘEKA, M. – PLAČEK, M.: Středověké dějiny města. In: Čehovský, P. a kol.: Dějiny Jemnice. 
Jemnice 2010, s. 103. V literatuře se mnohdy uvádí mylný letopočet 1530. Viz VEDRA, P.: Jemnické doly v 16. sto- 
letí. Dačický vlastivědný sborník VII, 2013, s. 186; CHLÁDKOVÁ, M.: c. d., s. 117 (ta však následně svou chybu na 
další straně opravuje); HOSÁK, L. – ZEMEK, M. a kol.: c. d., s. 117; SAMEK, B.: c. d., s. 45; HOSÁK, L.: Historic-
ký místopis, s. 161.  

117 ZDB II, s. 230–231, č. 88, rok 1535. Třebelovice byly připojeny k Jemnickému panství. HOSÁK, L.: Historický 
místopis, s. 161. Ani jednu z pustých vesnic se již nepodařilo obnovit. Zprávy z let 1523–1534 svědčí jen o pustém 
dvoře skřechovském. NEKUDA, V.: Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu. Brno 1961, s. 111, 130. Roku 
1500 se připomíná v půhonu Jindřicha, kaplana u sv. Trojice pod Cornštejnem, na Václava z Ludanic a na Jemnici, 
že mu drží ves Chobot, z které má mít plat jako kaplan. Roku 1522 kupuje panství Arkleb z Boskovic s již pustou 
vsí Chobot. Roku 1628 se opět zapisuje jako pustá. REICHERT, J.: Spory města Jemnice s vrchností za stol. 16.  
a roboty na panství jemnickém s počátku 17. stol. ČMM 28, 1904, s. 191. 

118 ZDB II, s. 243, č. 14, rok 1536. Jedná se podle mě o Račice u Hrotovic. Jelikož Račice u Třebelovic se uvádějí jako 
pusté již v roce 1511 a po celou dobu až do roku 1630. NEKUDA, V.: c. d., s. 109–110. Zaniklou ves uvádí také 
HOSÁK, L.: Historický místopis, s. 163.

119 ZDB II, s. 272, č. 17. Vícenice byly připojeny k Jaroměřickému panství. HOSÁK, L.: Historický místopis, s. 156.
120 Literatura zabývající se znojemským hradem jeho úsilí nezná. HOSÁK, L. – ZEMEK M. a kol.: c. d., s. 269;  

PLAČEK, M.: Ilustrovaná encyklopedie, s. 725; KACETL, J.: Znojmo jako nejsilnější středověká hraniční pevnost 
jihu Moravy. In: XXX. Mikulovské sympozium 2008. Brno 2009, s. 181–182. V uvedených studiích také odkazy  
na další literaturu.

121 K osobě Jiřího Žabky viz PILNÁČEK, J.: Staromoravští rodové, s. 124.
122 MZA, f. Benediktini Rajhrad E6, inv. č. 2972, f. 419a, č. 231.
123 Tamtéž, f. 432b, č. 25.
124 ČÁDA, F. (ed.): Zemské zřízení moravské z roku 1535. Spolu s tiskem z roku 1562 nově vydaným vydal, úvodem  

a poznámkami opatřil Dr. František Čáda. Praha 1937, s. 3. 
125 Tamtéž, s. XXVIII.
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souvisí také pověření Jindřicha Meziříčského, Dobeše z Boskovic, Přemka z Víckova a Mikuláše 
Radovce z téhož sněmu k cestě do Čech, kde měli vyjednat „vejpis svobod“. Čechové se měli 
s Moravany srovnat „o místa úřadná“.126 K přípravě zemského zřízení vydaného roku 1535 
docházelo po několik let.127 Jedním takovým dokladem dlouholeté přípravy je zápis v Památkách 
sněmovních z července roku 1531, kdy byl Jindřich Meziříčský mezi muži, kteří dohledali arti- 
kuly (doklady) pro řízení zemského soudu.128 Zemské zřízení bylo vytištěno 30. června 1535.129 
Stavy se však s výsledkem dlouho nespokojily. V srpnu roku 1539 došlo na zemském sněmu  
k výběru pánů a rytířů, kteří měli dotáhnout revizi zemského zřízení.130 Jedním z komisařů se 
stal opět Jindřich Meziříčský. Činnost této komise vyústila v sestavení zemského zřízení roku 
1540, následovaly však různé revize a průtahy, pročež k vytištění opraveného dokumentu došlo 
až v roce 1545.131 Na dalších revizích se Jindřich pravděpodobně nepodílel. Ani v komisi, pově-
řené finalizací tohoto zřízení, se nezmiňuje.132 Nakonec níže uvidíme, že měl v té době jiné sta-
rosti a povinnosti.
 Ke svému konci mířilo Jindřichovo angažmá na zemském soudu, kde působil v letech 1516–
1536.133 Meziříčští z Lomnice své zastoupení udrželi i po tomto období, když se v roli přísedícího 
nadále objevoval Jindřichův nejmladší bratr Zdeněk Meziříčský z Lomnice (v letech 1528–1542).134 
Jindřich nenavštěvoval všechna zasedání uvedené instituce patrně kvůli jiným povinnostem. 
 Ve vojenských záležitostech Moravského markrabství následovalo po roce 1532 několik let 
relativního klidu. Pro Osmany zaneprázdněné bojem s Persií ve Středozemním moři zůstávalo 
bojiště v Uhrách na okraji zájmu.135 V únoru roku 1535 souhlasili stavové na sněmu ve Znojmě  
s doplacením žoldu Jindřichu Meziříčskému a žoldnéřům.136 Zatímco polní hejtmanství po ná-
vratu vojska do země patrně zaniklo, krajští hejtmané působili nadále. Dokazuje to, podle mého 
názoru, jejich zaúkolování odevzdat majetkové přiznávací listy výběrčím berně na olomouckém 
lednovém sněmu roku 1537.137 Na dubnovém zemském sněmu v Brně pak byli jmenováni noví 
krajští hejtmané. Jindřichovo jméno mezi nimi chybí.138 Nicméně spolu se Sezemou Zajímačem 
z Kunštátu, Mikulášem Prusinovským z Víckova a Bohušem Hrubčickým z Čechtína měl zkon-
trolovat zemskou hotovost Znojemského kraje shromážděnou u Moravských Budějovic.139

126 Moravský zemský sněm, s. 279–280.
127 JANIŠ, D. – JANIŠOVÁ, J.: Moravská zemská zřízení a kodifikace zemského práva ve střední Evropě v 16. a na za- 

čátku 17. století. Praha 2016, s. 125–128.
128 Moravský zemský sněm, s. 234. Roku 1530 byl Jindřich také jedním z mužů, kteří měli vyjednat smír ve sporu mezi 

stavy v Olomouci. Moravský zemský sněm, s. 191. V Olomouci byly tytéž osoby jako na předešlém sněmu, včetně 
Jindřicha, opět pověřeny jednáním s městy. K jednání tedy buď nedošlo, nebo se nedořešily všechny problematické 
body. Moravský zemský sněm, s. 206–207. Každopádně v jednáních se pokračovalo. Smlouva byla podepsaná  
19. ledna 1532 v Olomouci. ČÁDA, F. (ed.): c. d., s. 174–181.

129 ČÁDA, F. (ed.): c. d., s. 3, pozn. č. 1.
130 Moravský zemský sněm, s. 342; JANIŠ, D. – JANIŠOVÁ, J.: Moravská zemská zřízení a kodifikace, s. 141. 
131 JANIŠ, D. – JANIŠOVÁ, J.: Moravská zemská zřízení a kodifikace, s. 141–146.
132 JANIŠ, D.: Práva a zřízení Markrabství moravského z roku 1545. Brno 2005, s. 99.
133 Prvně se jako přísedící uvádí 25. června 1516 v Olomouci. ZDO II, s. 197, č. 1. Naposledy pak 18. září 1536 v Brně. 

ZDB II, s. 255, č. 47.
134 Po roce 1538 se prvně zmiňuje jako přísedící na soudu zahájeném 15. září 1527 v Brně. ZDB II, s. 187, č. 1. Naposle-

dy se uvádí na soudu zahájeném 13. listopadu 1542 v Brně. ZDB II, s. 308, č. 105.
135 KOPČAN, V.: c. d., s. 37. 
136 Moravský zemský sněm, s. 282.
137 Tamtéž, s. 297.
138 Tamtéž, s. 298.
139 Tamtéž, s. 300.
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 Jindřich Meziříčský se neangažoval jen v přímých vojenských záležitostech. Jako jeden z od-
borníků na vojsko se účastnil také vojenských porad a jednání o berních s panovníkem nebo se 
stavy Českého království.140 Jindřichova angažovanost na organizaci moravského stavovského 
vojska nabírala na intenzitě se vzrůstající hrozbou bezprostředního vojenského nebezpečí. 
 Vývoj v Uhrách se totiž zkomplikoval. Přetrvávající boje mezi Ferdinandem I. a Janem Zá-
polským o uherskou korunu na čas ukončil velkovaradínský mír. Po smrti Jana Zápolského měly 
jím držené oblasti připadnout Ferdinandovi I. a potomci jeho rivala by v tomto případě získali 
odškodnění jinde. Před smrtí se však Zápolskému († 22. 6. 1540) narodil syn Jan Zikmund. Sku-
pina uherské šlechty v čele s Jiřím Martinuzzim Utěšeničem posléze odmítla velkovaradínský 
mír a požádala o pomoc osmanského sultána.141 
 V souvislosti s tažením sultána připravovaným na rok 1541 probíhaly také válečné přípravy 
na Moravě, která se obávala vpádu tureckých vojsk. Jindřich Meziříčský byl spolu s Mikulášem 
Prusinovským z Víckova pověřen vypravit 2 000 pěších, k čemuž měli obdržet od stavů peníze 
a provést přehlídku vojáků u Hodonína.142 Jemnickému pánu a Mikuláši Prusinovskému bylo 
vyměřeno 50 zlatých na stravu. Na celé vojsko pak mělo být shromážděno 8 300 zlatých.143 Lze 
předpokládat, že oba zmínění muži také vedli moravskou zemskou hotovost do Uher a účastnili 
se tak dobývání Budína.144 Habsburská vojska pod vedením Roggendorfa neuspěla a jak uvádí 
Pavel Korka, jenž se tažení účastnil, více než 35 000 mužů bylo tureckým předvojem poraženo 
a Budín ztracen.145 Následovalo obsazení Budína Sulejmanem I. (29. 8. 1541), jenž zde vyhlásil 
tzv. Budínský pašalík, který se stal přímou součástí Osmanské říše.146 Lze rovněž konstatovat, 
že v letech 1526–1541 došlo ke kolapsu obranného systému, budovaného již v 15. století.147

 S anexí velké části Uher se Ferdinand I. odmítal smířit a začal organizovat křesťanskou ko-
aliční výpravu s cílem znovuzískat Pešť a Budín. Podporu našel v Říši a u papeže Pavla III. 
V prosinci roku 1541 úspěšně žádal o poskytnutí finanční a vojenské pomoci české stavy.148

140 Pro období 1529–1543 se mi podařilo dohledat celkem sedm diplomatických misí, na kterých byl Jindřich s dalšími 
emisary pověřen vyjednávat s českými stavy, panovníkem a dalšími urozenci ohledně daní na válku s Osmany  
a jejích organizačních záležitostí. Vyjednávání se v některých případech týkalo rovněž stavovských svobod Mar-
krabství. Moravský zemský sněm, s. 181, 220, 258, 287, 323, 330, 337–338, 380, 382, 423. Vyniká diplomatická mise 
roku 1541. Jindřich se opět zmiňuje jako vyslanec na jednání do Českého království. V celkovém průvodu 114 osob 
měl mít šest koní, čtyři vozníky a 13 osob. Jako posel do Říše pak byl zavázán delegaci dodat deset koní a deset osob. 
Na stravu na jednání do Čech měl jako ostatní páni získat 2 500 zlatých a na jednání do Říše 600 zlatých červených 
a na minci 200 kop grošů.

141 VÁLKA, J.: Morava reformace, renesance a baroka, s. 10; KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy II, s. 240, 253; 
KOPČAN, V.: c. d., s. 38; KOPČAN, V. – KRAJČOVIČOVÁ, K.: c. d., s. 22, 24.

142 Moravský zemský sněm, s. 362–366. K přípravám roku 1540 viz KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy II, s. 241;  
KAMENÍČEK, F.: Účastenství Moravanů při válkách tureckých, s. 68–70.

143 KAMENÍČEK, F.: Účastenství Moravanů při válkách tureckých, s. 70. 
144 Dle Františka Kameníčka se dobývání vojska účastnilo 3 000 českých a moravských vojáků. Tamtéž, s. 74.
145 VYBÍRAL, Z. (ed.): Paměti Pavla Korky z Korkyně, s. 82. Vojtech Kopčan uvádí, že habsburské vojsko čítalo 52 000 

mužů. Vilém z Roggendorfu byl za vysokých ztrát drtivě poražen osmanským předvojem a sám podlehl zraněním. 
KOPČAN, V.: c. d., s. 38; KOPČAN, V. – KRAJČOVIČOVÁ, K.: c. d., s. 20. O ztrátě Budína se zmiňuje také  
PETRŮ, E. – SOBOTKA, J. (eds.): c. d., s. 96–97.

146 KOPČAN, V. – KRAJČOVIČOVÁ, K.: c. d., s. 25; KOPČAN, V.: c. d., s. 38.
147 WINKLERBAUER, T.: c. d., s. 438.
148 Český zemský sněm schválil výběr majetkové daně ve výši 1 % hodnoty přiznaného pozemkového majetku a fi-

nančních aktiv od poddaných ve výši 1,66 %. VOREL, P.: Habsbursko-osmanské soupeření v Uhrách, s. 951. 
Hlavním velitelem spojeného vojska českých zemí se měl stát nejvyšší hofmistr Zdislav Berka z Dubé na Lipém  
a na Zákupech. Tamtéž, s. 951–952, pozn. č. 59.
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 Moravské vojsko měl vést do boje Jindřich Meziříčský, jelikož roku 1542 se opět uvádí jako 
polní hejtman. Zemský sněm mu tehdy opět kladl na srdce, aby ve vojsku udržoval dobré vztahy 
a radil se s rotmistry a jinými veliteli.149 Je otázkou, zda se zde jedná o obecnou radu, nebo reak-
ci na nějaké předchozí rozpory ve vedení vojska.150 Jindřich se měl opírat o rady zkušených vá-
lečníků. Hlavní tábor byl opět ustanoven u Skalice, kde se vojsko začátkem dubna roku 1542 
skutečně sešlo.151 Následně měl Jindřich s vojskem táhnout k Trnavě a poté pokračovat na místo, 
které doporučí Alex Thurzo z Bethlenfalvy.152 Včasné předání informací zemskému hejtmanovi 
o síle osmanských vojsk či o případném ústupu bylo samozřejmostí, jelikož ten disponoval 
zplnomocněním vysílat posily.153 Jindřich měl opět hospodařit také s válečnými financemi.  
Pouze on je od výběrčích přijímal, a to podle lokace vojska buď ve Znojmě, nebo ve Vídni.154  
Část peněz byl pověřen odvést ze Znojma do Českého království. Stavové svěřili Jindřichovi také 
kontrolu počtu vojáků, jejich evidence a vybavení.155 
 Křesťanské koaliční vojsko se skládalo ze tří samostatných částí – říšského vojska vyjma 
rakouských zemí (velitel braniborský kurfiřt Jáchym Hektor II.), vojska z českých a rakouských 
zemí (velitel Jan Ugnad ze Sonnecku) a jízdní armády z Uher (velitel Petr Perényi). Vedle toho- 
to koaličního vojska táhla do Uher také papežská armáda.156 Dne 7. července císařská vojska 
oblehla Pešť, avšak po zjištění, že se blíží Osmané, se stáhla zpět. Operace tak po roce skončila 
fiaskem.157

 Moravské vojsko se patrně vrátilo domů dřív, popřípadě se vrátil sám Jindřich Meziříčský, 
protože, jak níže uvidíme, koncem června roku 1542 se zmiňuje v Olomouci. Jindřichovo posled-
ní angažmá u vojska mu způsobilo značné potíže kvůli naverbování jízdy. Úkolem polního hejt-
mana bylo získat 300 jezdců. Vzhledem k nedostatku kozáků, verboval Jindřich místo dvou ko-
záků jednoho těžkého jezdce. Ve výsledku utratil navíc 9 899 zlatých 11 grošů a tři denáry peněz. 
Přestože se hájil, že tak učinil pro dobro země, stavové mu nařídili tuto částku zaplatit ze svých 
peněz.158 Jindřich v souvislosti s tímto sporem pronesl několik ostrých výroků, kvůli kterým si na 
něho stavové stěžovali. Uvedl například, že „drábom po dvou groších dáno bylo, křivou správu 
dávali a že toho nikdá za pravé neučiní“. Také pronesl obvinění, že mimo sněmy dochází bez 
vědomí stavů k nějakým vkladům (patrně do Památek sněmovních). Před komisaři krále Ferdi-
nanda I. vyřknul rovněž následující slova: „pan hejtman ani jiní, dokud sou živi, toho za pravé 
neučiní“. Horkokrevný Jindřich adresoval moravskému zemskému hejtmanovi nemilá slova také 
v písemné podobě. V rámci omluvy uvedl, že se pana hejtmana „psaním z zlobivost dotekl“. 

149 Moravský zemský sněm, s. 386.
150 V říšském vojsku se v průběhu tažení objevily spory o velitelské pozice. VOREL, P.: Habsbursko-osmanské soupe-

ření v Uhrách, s. 959.
151 Jindřich Meziříčský 11. dubna 1542 požadoval od olomouckých a brněnských výběrčích 2 000 zlatých na válečný 

lid, puškaře, děla a prach. KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy II, s. 251, pozn. č. 4.
152 Moravský zemský sněm, s. 386–387.
153 Tamtéž, s. 386, 398.
154 Tamtéž, s. 396–397.
155 Tamtéž.
156 VOREL, P.: Habsbursko-osmanské soupeření v Uhrách, s. 960–961.
157 DVOŘÁK, R.: Dějiny Markrabství moravského, s. 203; KOPČAN, V.: c. d., s. 44; VÁLKA, J.: Stavovská Morava 

(1440–1620). Praha 1987, s. 93; KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy II, s. 253; JANÁČEK, J.: c. d. Kniha I., Díl II, s. 136. 
Paprocký z Hlohol se k tažení roku 1542 nevyjadřuje. PETRŮ, E. – SOBOTKA, J. (eds.): c. d., s. 97–98.

158 KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy II, s. 199. Polovici sumy měl Jindřich v Brně složit okamžitě, druhou polovinu do 
čtyř neděl na brněnské radnici. Nakonec mu byla udělena milost, aby mohl sumu ujistit listinou s rukojmími a za-
platit až na sv. Martina roku 1543. Moravský zemský sněm, s. 409–410.
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Všechna svá tvrzení vzal Jindřich dne 27. června 1542 v Olomouci zpátky a omluvil se za ně.159 
Roku 1544 byl kvůli nezaplacení slíbené sumy vězněn na brněnské radnici. Nepomohla ani  
několikerá přímluva krále Ferdinanda I. Ten žádal stavy, aby Jindřicha, vězněného po dlouhý čas, 
propustily. Situace se dle jeho návrhu měla vyřešit při příjezdu panovníka na Moravu.160 Stavové 
takové vměšování do zemských záležitostí odmítli a nepřijali ani Ferdinandovy komisaře.161 
 Jindřich následně prohlásil, že se nechce se stavy před panovníkem soudit. Jediné, o co usi-
loval, bylo dokázat, že dlužná částka nevznikla pro jeho potřebu, ale kvůli naverbování vojska. 
Požádal také stavy o zproštění závazku k zemskému hejtmanovi.162 Jestli Jindřich dlužnou část-
ku nakonec musel zaplatit, zda ji zaplatil a kdy byl propuštěn, se mi v Památkách sněmovních již 
nepodařilo dohledat.163 
 Ani dlouhé tahanice se stavy Jindřicha neodstavily z podílu na zemských záležitostech. Již 
v lednu roku 1547 byl na sněmu jmenován do komise, jež měla zkontrolovat vojenské vybavení 
Valtic.164 
 Roku 1550 se začalo připravovat další, nové zemské zřízení, k němuž byla zřízena sedmičlen-
ná komise, jíž byl Jindřich členem.165 Jeho vydání roku 1562 se již nedožil. Ve čtvrtek 13. prosin-
ce 1554 zemřel. Zvěsti o jeho smrti se proslýchaly již v březnu 1553, což napovídá tomu, že na 
sklonku života churavěl.166 Jak již bylo řečeno, náhrobek Jindřicha Meziříčského a jeho ženy 
Anny Litvicové je dosud k vidění v kostele sv. Stanislava v Jemnici.
 Jindřich Meziříčský vybudoval svoji kariéru na pevných základech postavení svého rodu jak 
na panovnickém dvoře, tak ve stavovském systému Moravského markrabství. Původ sám o sobě 
nestačil a musel být podpořen majetkovou základnou, jež se však po rozdělení nedílu výrazně 
zmenšila. Na kariérách vybraných osob na začátku studie jsme viděli, že zemský úřad bylo 
možné získat a vykonávat i s omezenou majetkovou základnou. Takový postup ale často zname-
nal značné zadlužení a s tím spojený úpadek postavení dalších generací. Zdá se, že Jindřich ta-
kový přístup odmítal a choval se zodpovědně. Jsem proto toho názoru, že rozdělení dědictví mezi 
šest bratrů Jindřichovy kariérní možnosti výrazně zhoršilo. Jindřich byl schopný organizátor, 
diplomat a politik, pročež došlo k pověřování jeho osoby různými úkoly. Především Jindřichovy 
vojenské schopnosti byly důvodem, proč se stal polním hejtmanem. Vybudovat pozoruhodnou 
kariéru tedy Jindřichovi umožnil nejen původ a majetek, ale rovněž také osobní schopnosti. 
Obdobné kariérní vzestupy jsou v úzké skupině moravské šlechty poměrně běžné. Typickou se 
jeví angažovanost ve více směrech – na zemském sněmu, zemském soudu, při přípravě zemských 
zřízení nebo ve funkcích u zemského vojska. Pro většinu tehdejší elity moravské společnosti byla 
čest sloužit českým panovníkům, ale hlavním zájmem zůstávala služba zemi a s tím spojená účast 
na zemských soudech a sněmech. Dlouhé pobyty na panovnickém dvoře ve službách dynastie se 
týkaly až následující generace pánů. Jindřich Meziříčský z Lomnice v tomto ohledu patřil mezi 

159 Přepis Jindřichova prohlášení z Brněnské knihy přípovědí, č. 37, f. 85 otiskl KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy II,  
s. 101, pozn. č. 2.

160 MZA, f. Sbírka rukopisů G10, inv. č. 767, f. dle razidla 249.
161 KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy a sjezdy moravské. Jejich složení, obor působnosti a význam. Od nastoupení na 

trůn krále Ferdinanda I. až po vydání obnoveného zřízení zemského (1526–1628). Díl III. Brno 1905, s. 60. 
162 Jeho vyjádření bylo roku 1546 vloženo do Památek sněmovních. Moravský zemský sněm, s. 473.
163 MZA, f. Stavovské rukopisy A3, inv. č. 2 (Sněmovní památky II, 1547–1570), passim.
164 Tamtéž, f. 6b. K vývoji hradu (zámku) ve Valticích viz PLAČEK, M.: Ilustrovaná encyklopedie, s. 668–673.
165 Tamtéž, f. 23a; JANIŠ, D. – JANIŠOVÁ, J.: Moravská zemská zřízení a kodifikace, s. 155.
166 SEDLÁČEK, A.: Hrady, zámky a tvrze Království českého. XII. díl. 3. vyd. Praha 1997, s. 103–104.
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konzervativní pány a v zemských záležitostech se angažoval i v pokročilém věku, a to i přes 
spory, které vyvolalo jeho poslední působení v čele moravských stavovských vojsk.
 Na případu alodizace Jemnice lze vidět, že Jindřich dokázal svého postavení ve správný čas 
dobře využít. Na základě některých analyzovaných situací je možné konstatovat, že Jindřich byl 
politicky a vojensky aktivní a iniciativní (vstup do boje o rožmberský majetek, verbování těžké 
jízdy). Dokázal na sebe v rozhodující moment vzít zodpovědnost i přes potíže, které musel před-
pokládat. 
 Jindřich se řadil do užší skupiny nejmocnějších mužů na Moravě. Nakonec míru úspěšnosti 
jeho kariéry lze získat srovnáním s jeho bratry, z nichž ve stavovských strukturách Moravského 
markrabství žádný nedosáhl podobného postavení. I přes neustálou aktivitu Jindřicha Meziříč-
ského došlo ke značnému mocenskému oslabení jeho rodu. Jindřichův otec Jan Meziříčský 
z Lomnice stál v čele Moravského markrabství jakožto zemský hejtman a jeho postavení lze 
srovnat s důležitostí Zdeňka Lva z Rožmitálu v Čechách. Jindřich naproti tomu sice patřil mezi 
nejdůležitější muže Markrabství, ale jeho postavení takovým způsobem nevynikalo. Navíc ne-
držel žádný z nejvyšších zemských úřadů. 

Mapa 1. Město Jemnice s nejbližším okolím na prvním vojenském mapování z druhé poloviny  
18. století. Zdroj: Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska. Dostupné 
z: www.oldmapsgeolab.cz (cit. 29. 1. 2020).
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Obr. 1. Náhrobek Jindřicha 
Meziříčského z Lomnice a jeho 
manželky Anny Litvicové ze Sta-
rého Roudna. Foceno v srpnu 
2019. Uloženo v archivu autora.

Obr. 2. Kostel sv. Stanislava  
na náměstí Svobody v Jemnici. 
Foceno v srpnu 2019. 
Uloženo v archivu autora. 

ROMAN PAULO
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Obr. 3. Kostel  
sv. Víta v Jemnici. 
Foceno v srpnu 
2019. Uloženo 
v archivu autora. 

Obr. 4. Kostel  
sv. Jakuba Většího 
v Jemnici Na Podolí. 
Foceno v srpnu 
2019. Uloženo  
v archivu autora. 

KARIÉRA JINDŘICHA MEZIŘÍČSKÉHO Z LOMNICE († 1554)
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Obr. 5. Pozůstatky městského opevnění 
v Jemnici. Foceno v srpnu 2019. 
Uloženo v archivu autora. 

Obr. 6. Pozůstatky městského opevnění 
v Jemnici. Foceno v srpnu 2019. 
Uloženo v archivu autora. 

Obr. 7. Pozůstatky městského opevnění v Jemnici. Foceno v srpnu 2019. Uloženo v archivu autora. 

ROMAN PAULO
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BÍLÁ HORA 1620–2021.
MÝTUS JAKO STAVEBNÍ KÁMEN INFORMAČNÍ VÁLKY1

MARIE KOLDINSKÁ

The study is devoted to purposeful interpretations and misinterpretations of the Battle of Bílá 
hora near Prague, which took place on November 8, 1620, and in which Czech evangelical estates 
who revolted against the Catholic monarch of the Habsburg family, whom they had previously 
elected, were defeated. After the defeat of the uprising, the defeated were severely punished –
twenty-seven of them were executed, others were confiscated property and forced into exile.  
The consequences of this battle significantly changed the political, power and social conditions 
in the Czech lands, so it is traditionally perceived as one of the milestones in Czech history.  
It is also very often used politically and ideologically, because it is still an emotionally powerful 
topic for many people. The study maps the most significant changes in the tendentious image  
of the Battle of Bílá hora over the course of four centuries. It notes the Catholic, evangelical  
and nationalist interpretations of this event. It emphasizes the very strong updating potential of 
the so-called Bílá hora myth, which can be operationally misused in almost any propaganda 
context. The allusions to the Battle of Bílá hora thus most recently appeared in connection with 
the aversion of part of Czech society against the European Union, and even in connection with 
the covid pandemic, when the restrictions associated with it were interpreted as oppression 
comparable to repression in the 17th century. The study interprets the Battle of Bílá hora as a 
building block of the information war that split past and present Czech society, because it is the 
historical argument that has traditionally played a much stronger role in the disinformation 
spread in the Czech environment than in other countries.

Key words: The Battle of the Bílá hora (White Mountain); propaganda; disinformation; hybrid 
war; information war

 Druhý život bitvy na Bílé hoře se začal rodit 8. listopadu 1620 odpoledne, tedy bezprostřed-
ně poté, co stavovská armáda podlehla spojenému císařsko-ligistickému vojsku a stavovské  
povstání skončilo debaklem.2 Pravda, jen politickým, protože některé vojenské posádky mimo 
hlavní město se odmítaly vzdát ještě dlouho poté;3 v Praze však bylo dobojováno a bitva,  
ze strany vzbouřených evangelických stavů a krále Friedricha Falckého jednoznačně prohraná, 
se obratem stala předmětem interpretací a dezinterpretací. Začal krystalizovat její druhý život, 

1 Studie je výstupem z grantu Jan Jessenius mezi historií, ideologií a politikou (reg. č. 17-18773S).
2 Z velmi rozsáhlé literatury k této tematice srovnej souhrnně především UHLÍŘ, D.: Černý den na Bílé hoře. 8. listo- 

pad 1620. Brno 1998; CHALINE, O.: Bílá hora. Praha 2013.
3 UHLÍŘ, D.: c. d., s. 161.
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ne však ještě mýtus.4 Zatímco vítězové i poražení líčili celé stavovské povstání i bělohorské 
střetnutí ze svého pohledu a shodovali se prakticky jen v tom, kdo vyhrál a kdo prohrál, široce 
sdílený obraz toho, co a proč se vlastně odehrálo, vznikal až pozvolna, ale o to pevněji vrůstal 
do povědomí společnosti, až se stal trvalou součástí českého vztahu k dějinám i k přítomnosti. 
Tedy součástí identity, která prizmatem minulých příběhů předjímá i to nejdůležitější – totiž 
budoucnost a víru, či v tomto případě spíše nevíru v to, že může být úspěšná a dobrá.5

 Každý aktér událostí let 1618–1620, jehož života se stavovské povstání a bělohorská bitva 
formativním způsobem dotkly, měl přirozenou tendenci nabídnout svou verzi příběhu – tedy 
takové kauzální zřetězení událostí, které mu umožňovalo vyjít z jejich peripetií se ctí a předsta-
vit sám sebe jako člověka, který v kritických chvílích neselhal a zachoval si tvář. Z hlediska 
mentality raně novověkého šlechtice – neboť mluvíme především o politicky plnoprávných 
obyvatelích Českého království – šlo o zásadní věc,6 protože jakékoli osobní selhání a poskvrně-
ní vlastní pověsti mohlo mít fatální dopad nejen na dotyčného, ale i na jeho potomky po mnoho 
generací.7 V prvních dnech a týdnech po bitvě na Bílé hoře šlo především o bagatelizaci podílu 
na povstání, neboť jedině umenšení viny mohlo vést ke kýženému cíli – vyhnout se obvinění, 
vyšetřování a trestu. Být označen za rebela, který se postavil proti řádně zvolenému panovníko-
vi, riskovat soudní proces a možná i potupnou smrt na popravišti – to byla nesmazatelná skvrna 
na osobní i rodové pověsti.8 A tudíž zdroj nejhorších obav, jaké jen mohly sužovat mysl pánů  
a rytířů, kteří dobře věděli, že se do povstání více či méně aktivně zapojili, a že budou jen stěží 
zlehčovat svůj podíl na něm.
 Ti evangeličtí radikálové stojící v čele odboje, kteří bezprostředně neuprchli do bezpečí spo-
lečně se dvorem Friedricha Falckého, stejně jako lidé, kteří se v povstání aktivně neangažovali, 
ale ani se od něj nedistancovali, se pokusili vyvinit už 13. listopadu poníženým dopisem adre-
sovaným veliteli císařsko-ligistického vojska Maxmiliánovi Bavorskému.9 Sebeprezentace osob 
typu Václava Budovce z Budova, Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic či Viléma z Lobkovic 

4 K formování a proměnám bělohorského mýtu srov. RYCHLÍK, J.: Bitva na Bílé hoře a mýtus o třistaleté porobě 
(transformace mýtu v dějinném vývoji). In: Frolec, I. (ed.): Literární mystifikace, etnické mýty a jejich úloha při 
formování národního vědomí. Uherské Hradiště 2001, s. 85–93; Týž: České historické mýty versus mýty o českých 
sousedech. Česko-slovenská historická ročenka, 2000, s. 95–102.

5 Ke specifickému vztahu české společnosti k vlastní minulosti srov. především KROUTVOR, J.: Potíže s dějinami. 
Praha 1990; JEDLIČKA, J.: České typy aneb Poptávka po našem hrdinovi. Praha 1992; BARTOŠEK, K.: Češi 
nemocní dějinami. Eseje, studie, záznamy z let 1968–1993. Praha 2003. 

6 K mentalitě urozených vrstev podrobně MAŤA, P.: Svět české aristokracie 1500–1700. Praha 2004.
7 A to kupříkladu včetně vojenských kariér, kde byly profesionální kompetence důležitější než u politické či dvorské 

kariéry. KOLDINSKÁ, M. – ŠEDIVÝ, I.: Válka a armáda v českých dějinách. Sociohistorické črty. Praha 2008, 
zvl. s. 208–212.

8 Obvinění z rebelie se ostatně vůdcové povstání snažili předejít ještě dříve, než ho 23. května 1618 odstartovali 
třetí pražskou defenestrací. S předstihem připravená první stavovská apologie (a následně i ta druhá, už podrob-
nější a obšírnější) nejsou prvoplánovou evangelickou propagandou, ale poměrně sofistikovanou součástí raně  
novověké hybridní války, zacílenou na domácí publikum, vídeňský dvůr, ale také – a především – na potenciální 
zahraniční spojence. Srov. ŠUBERT, V. (ed.): Apologie (první i druhá) stavův Království českého, tělo a krev Pána 
Ježíše Krista pod obojí spůsobou přijímajících, která roku 1618 na ospravedlnění Čechův před Evropou od týchž 
pánův stavův v českém i německém jazyku tiskem vydaná. Praha 1863.

9 Dvě stě jedna osob, podepsaných pod touto suplikou, se poníženě omlouvalo, „že jsme se proti Jeho Milosti Císař-
ské jakožto našemu pořádnému, posloupnému, korunovanému, pomazanému a lehenskému králi a pánu pozdvihli.“ 
Citováno dle KOLDINSKÁ, M.: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Cesta intelektuála k popravišti. Praha–Lito- 
myšl 2004, s. 395–396.
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jako loajálních poddaných císaře Ferdinanda II., kteří na běh událostí let 1618–1620 neměli pod-
statný vliv, se samozřejmě ukázala jako naivní krok bez naděje na úspěch. Významná část signa-
tářů dopisu byla postupně pozatýkána, většina odsouzena ke konfiskaci majetku, část pak k tres-
tu smrti, který 21. června 1621 vykonal na Staroměstském náměstí mistr popravčí měst pražských 
Jan Mydlář.10 Účelové interpretace vlastních činů se tedy minuly účinkem, staly se však základem 
něčeho mnohem trvalejšího než ovlivnění individuálních osudů – totiž mýtu, který druhý život 
bělohorské bitvy a vlastně i stavovského povstání včetně jeho důsledků typu staroměstské exekuce 
provází už po čtyři staletí.11

 Po stejnou dobu je bělohorský mýtus využíván v sérii střetů, které lze s jistým zjednodušením 
označit jako hybridní či informační válka. Jde o fenomén přítomný v lidských dějinách od sta-
rověku,12 mnohovrstevnatější než libovolná ideologie, sofistikovanější než pouhá propaganda  
a komplexnější než prostá válečná konfrontace.13 V zásadě jde o „neutrální označení pro způsob 
prosazování zájmů kombinací vojenských prostředků s nevojenskými, přičemž v moderní verzi 
ty nevojenské mají za ideální situace přednost.“14 V případě čtyřsetleté historie bělohorského 
mýtu šlo o nevojenské prostředky především; na jejím počátku sice stála krvavá třicetiletá válka, 
zásadním předělem v jejím vývoji byla i první světová válka, avšak po většinu této doby se onen 
konflikt neodehrával na bitevních polích.15 A právě bělohorský mýtus – spolu s jinými, začasté 
z historie čerpajícími a účelově přizpůsobenými argumenty – se ve čtyři století trvajícím boji  
o identitu české společnosti a o její vnitřní i vnější sebeprezentaci stával mimořádně účinnou 
zbraní.

Mýty pro katolíky, evangelíky i národovce

 Mýtům – zde míněno účelovým a zavádějícím, ovšem široce sdíleným interpretacím minu-
losti16 – se daří všude tam, kde se projevuje intenzivní potřeba budovat kolektivní identitu v opozici 
vůči jakékoli nepřátelské entitě, lhostejno, zda vnitřní nebo vnější. Obzvlášť efektivně funguje 
transformace archetypálního biblického vyprávění o Davidovi a Goliášovi – totiž vytváření 
obrazu fyzicky slabšího či jinak znevýhodněného hrdiny stojícího proti fyzicky neskonale 
silnějšímu či jinak mnohem lépe disponovanému protivníkovi. Ve smyslu vztažení ke kolektivní 

10 K vlastnímu průběhu popravy zatím nejpodrobněji PETRÁŇ, J.: Staroměstská exekuce (4. vyd.). Praha 2004,  
s. 9–23. Velmi inovativně a se zpřesněním řady dílčích aspektů pak nejnověji FOLTÝN, M.: Šlachtata Antikristova 
– katastrofa bez katarze. In: Foltýn, M. – Koldinská, M. – Kubišta, A.: Staroměstská exekuce 1621, v tisku. Proslo- 
veno i jako přednáška 26. dubna 2021 v cyklu Staroměstská exekuce 1621 v Městské knihovně v Praze, záznam z: 
https://www.facebook.com/watch/?v=450480969373645 (cit 30. 11. 2021).

11 Blíže srov. RAK, J.: Tři sta let jsme úpěli. In: Týž: Bývali Čechové… České historické mýty a stereotypy. Praha 
1994, s. 127–140.

12 Srov. FOLTÝN, O.: Sun-c‘ (544–496 př. Kr.). Několik poznámek k fotbalu, tenisu, vtipnému plukovníkovi a „hyb-
ridnímu válčení“. In: Bárta, M. – Kovář, M. a kol.: Lidé a dějiny. K roli osobnosti v historii v multidisciplinární 
perspektivě. Praha 2017, s. 85–104. Srov. též ZŮNA, P.: Kritický pohled na koncept hybridních válek. Vojenské 
rozhledy 19(51), 2010, č. 3 s. 33–45.

13 ŘEHKA, K.: Informační válka. Praha 2017.
14 FOLTÝN, O.: Sun-c‘, s. 97.
15 „Proto je nejlepším vojevůdcem ten / kdo bez boje pokořil cizí vojsko / kdo bez obléhání dobyl cizí město / kdo si 

bez vleklého tažení podmanil cizí stát.“ Citováno dle FOLTÝN, O.: Sun-c‘, s. 100.
16 BARTHES, R.: Mytologie. Praha 2004, zvl. s. 108. Dále srov. MAMATEY, V. S.: The Battle of the White Mountain 

as a Myth in Czech History. East European Quarterly 15, 1981, s. 335–345; PETRÁŇ, J.: c. d., zvl. s. 291–302.

https://www.facebook.com/watch/?v=450480969373645
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identitě jde přirozeně o střet početně menšího či politicky slabšího17 (konfesního či národního) 
společenství s dominantní mocností, ve střetu s níž musí – často s těžkými ztrátami – obhájit své 
právo na existenci a svébytnost.18 Přesně v tomto duchu bude bělohorský mýtus vytěžován českou 
politickou reprezentací především ve druhé polovině 19. století, kdy zejména její mladočeská část 
začne masivně využívat bělohorských reminiscencí jako vhodného nástroje k vymezení se vůči 
– v této době již v mnoha směrech zcela fiktivnímu – habsburskému útlaku.19

 K takto kategorické politizaci bělohorských motivů20 ovšem vedla dlouhá cesta; jejich pri-
mární interpretace totiž nebyla nacionální, ale konfesní. Z katolické strany přitom nezačala Bílou 
horou, ale už o dva roky dříve defenestrací, přesněji řečeno jejím výkladem v duchu záchrany 
životů místodržících Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka a Jaroslava Bořity z Martinic  
a jejich sekretáře Filipa Fabricia zázračným zásahem Panny Marie.21 Votivní obraz Viléma Sla-
vaty,22 který měl navždy v duchu promyšlené sebeprezentace vyhraněně katolického aristokrata23 
komunikovat tuto událost směrem k současníkům i příštím generacím, zachycuje nejen oběti 
defenestrace s mučednickými svícemi v rukou, Pannu Marii a anděly, ale kupříkladu také kříž, 
hřeby či důtky, tedy nástroje mučednické smrti Ježíše Krista.24 Poselství, které takové vyobra-
zení defenestrace předestírá před divákem, je jednoznačné – tak jako Ježíš svým utrpením na 
kříži vykoupil hříchy lidstva, zachraňují Slavata a Martinic svým utrpením Království české  
a otevírají mu cestu zpět do náruče katolické církve.25

 Ve smyslu mariánského zázraku je následně prezentováno i vítězství císařsko-ligistické ar-
mády v bitvě na Bílé hoře. Známý příběh o mariánském obrazu, zneuctěném pravděpodobně 
Mansfeldovými žoldnéři a využitém poté bosým karmelitánem Dominikem a Jesu Maria před 
bitvou na Bílé hoře a údajně i v jejím průběhu k ideovému ovlivnění velitelů i vojáků katolické 

17 V předbělohorských českých zemích evangelíci tvořili většinu obyvatelstva, politicky a mocensky však byli slabší 
než katolická menšina. Blíže VOREL, P.: Velké dějiny zemí Koruny české VII. 1526–1618. Praha 2005, zvl.  
s. 381–411; MIKULEC, J. a kol.: Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě. Praha 2013.

18 Pregnantně to ilustruje sociální antropolog Arnošt Gellner na příkladu fiktivních společenství Ruritánie a Mega-
lomanie. GELLNER, A.: Národy a nacionalismus. Praha 1993, zvl. s. 69–73.

19 Nejkomplexněji RAK, J.: Zachovej nám, Hospodine. Češi v Rakouském císařství 1804–1918. Praha 2013.
20 Pojem „bělohorský mýtus“ nelze vztahovat výhradně k samotné bitvě, proto užívám v této studii i v jiných textech 

označení „bělohorské motivy“. Jde o související události typu staroměstské exekuce, pobělohorského exilu atp., 
které byly opakovaně interpretovány a vytěžovány politiky, publicisty, ale i umělci od malířů přes sochaře a archi-
tekty až po literáty. Uvedený pojem používám v návaznosti na historika Jaroslava Werstadta, editora shodně  
nazvané básnické antologie s výběrem básní věnovaných nejen bělohorské bitvě. Srov. WERSTADT, J. (ed.):  
Bělohorské motivy. Jubilejní antologie z české poezie. Praha 1920.

21 Takové vylíčení z pohledu oběti defenestrace poskytl přímo Vilém Slavata. Srov. JIREČEK, J. (ed.): Paměti nej-
vyššího kancléře Království českého Viléma hraběte Slavaty z Chlumu a Košmberka od léta 1608 do 1619 I. Praha 
1866, s. 81–94.

22 DVORSKÝ, J. – CHADRABA, R.: Votivní obraz Viléma Slavaty v Telči. Umění 38, 1990, s. 128–140.
23 Podstatnou roli v kontextu Slavatovy sebeprezentace a tím i raně novověké informační války hrála skutečnost, že 

šlo o konvertitu, který v mládí opustil víru Jednoty bratrské. Příběh člověka, který teprve vlastním úsilím našel 
svou cestu ke spáse, byl mnohem silnější a působivější, než kdyby se jako katolík už narodil. Srov. TEPLÝ, F.: Proč 
se stal Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka z českého bratra katolíkem. Sborník Historického kroužku 13, 1912, 
č. 1–2, s. 205–221; Tamtéž 14, 1913, č. 1–2, s. 25–41 a 171–181. 

24 Obraz byl naposledy reprodukován v katalogu z výstavy v Národním muzeu, věnované čtyřstému výročí bitvy na 
Bílé hoře. Srov. STEHLÍK, M. (ed.): 1620. Cesta na Horu. Praha 2020, s. 48.

25 K této interpretaci ŠRONĚK, M. – HAUSENBLASOVÁ, J.: Gloria et Miseria 1618–1648. Praha v době třicetile-
té války. Praha 1998, s. 26.
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strany,26 vhodně zapadá do galerie jiných slavných habsburských vítězství raného novověku a 
tím i do konceptu habsburské zbožnosti, kde má mariánská úcta své prvořadé místo.27 Vlastní 
průběh bitvy, která už dnes není díky systematickému interdisciplinárnímu historicko-vojensko-
-archeologickému výzkumu bagatelizována jako pouhá „velká šarvátka“, ale je právem pokládá-
na za jednu ze středně velkých bitev třicetileté války,28 ovlivnil především stav obou armád 
bezprostředně před střetnutím.29 To ovšem nevylučuje vliv otce Dominika na velení císařsko-li-
gistické armády, zejména na Maxmiliána Bavorského, ani zásadní význam interpretace výsled-
ku bělohorské bitvy jakožto mariánského zázraku v rovině sebeprezentace vítězného katolické-
ho panovníka Ferdinanda II. a propagandy katolické věci v Evropě rozdělené počínající 
třicetiletou válkou.30 Podobně jako votivní obraz Viléma Slavaty, tak i nástropní fresky zachy-
cující prokatolickou interpretaci této zlomové události českých dějin v římském kostele Santa 
Maria della Vittoria i v kostele Panny Marie Vítězné v poutním areálu v Praze na Bílé hoře31 
dokonale plní svou funkci. V kontextu raně novověké informační války nabízejí v přeneseném i 
doslovném smyslu takový obraz reality, který je sugestivnější než pouhý mluvený či psaný vý-
klad,32 a který smysluplně zapadá do prokatolického a prohabsburského narativu aktuálního dění.
 Evangelická interpretace bělohorských motivů zůstala poplatná tradiční averzi vůči předbě-
lohorské katolické menšině v české společnosti, zosobňované v kontextu propagandy radikální 
stavovské opozice především lidmi typu Slavaty a Martinice. Přinejmenším do smrti císaře 
Matyáše, tedy do března roku 1619, primárně nemířila proti panovnické dynastii; nesla se – ře-
čeno slovy historika Františka Kavky – v duchu „loajální rebelie“.33 Už výklad defenestrace 
v textech obou stavovských apologií34 (z nichž přinejmenším ta první byla připravována ještě 
před 23. květnem 1618)35 se snaží představit vůdce evangelické revolty jako věrné poddané císa-

26 CHALINE, O.: c. d., zvl. s. 142–161 a 339–352.
27 S bezprostředním zásahem Panny Marie byla kromě bitvy na Bílé hoře spojována i další dvě velká habsburská 

vítězství raného novověku, totiž bitva u Lepanta roku 1571 a úspěšná obrana Vídně před osmanskou armádou roku 
1683. Podrobněji VOCELKA, K.: Habsburská zbožnost a lidová zbožnost. K mnohovrstevnatosti vztahů mezi 
elitní a lidovou kulturou. Folia Historica Bohemica 18, 1997, s. 225–240.

28 Nejnověji souhrnně FOLTÝN, O.: Krize – Bitva. In: Stehlík, M. (ed.): c. d., s. 54–69.
29 Průběh a výsledek bitvy na Bílé hoře je srozumitelný pouze v kontextu předchozích událostí, především bitvy  

u Rakovníka. Srov. FOLTÝN, O.: Krize – Bitva. Logika zhroucení, s. 64; BLAŽKOVÁ, K. – RYTÍŘ, L. (edd.): 
Bitva u Rakovníka 1620. Sborník příspěvků. Rakovník 2020.

30 Podrobněji KOLÁR, J. (ed.): Zrcadlo rozděleného království. Z politických satir předbělohorského století v Čechách. 
Praha 1963, zvl. s. 217–226; KRČEK, J. – PECKA, J. (edd.): Historické a časové písně z doby třicetileté války. 
Praha 2009.

31 ROYT, J. – NAJMANOVÁ, A.: Poutní místo Panny Marie Vítězné na Bílé hoře. Praha 2011. Vyobrazení Domini-
ka a Jesu Maria se zneuctěným obrazem, tentokrát ve společnosti Ferdinanda II. a Ferdinanda III. a s ikonickou 
siluetou letohrádku Hvězda na obzoru připomíná bělohorskou bitvu i v kostele Panny Marie Vítězné v Praze na 
Malé Straně. Srov. např. ŠRONĚK, M. – HAUSENBLASOVÁ, J.: c. d., s. 78.

32 „…obraz jistě působí naléhavěji než písmo, vnucuje signifikaci naráz, aniž ji analyzuje, aniž ji rozptyluje.“ Podrob-
něji BARTHES, R.: c. d., s. 108–109.

33 KAVKA, F.: Bílá hora a české dějiny (2. vyd.). Praha 2003, s. 127–175.
34 ŠUBERT, V. (ed.): c. d.; k interpretaci apologií výstižně MARKUS, A.: Stavovské apologie z roku 1618. Český 

časopis historický 17, 1911, s. 58–74, 200–217, 304–315 a 421–435.
35 Je to zřejmé mimo jiné z výpovědi jejího autora Martina Fruweina. Blíže KOLDINSKÁ, Š. M.: Martin Fruwein 

z Podolí (?–1621). Život, smrt a krátké zmrtvýchvstání profesionálního politika předbělohorské éry. In: Bárta, M. 
– Kovář, M. a kol.: Lidé a dějiny, zvl. s. 303–304.
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ře Matyáše a ochránce „obecného dobrého“36 a katolické místodržící jako jeho rušitele. Násilný 
zásah proti nim – neboť s jejich smrtí osnovatelé defenestrace napevno počítali a naprosto ne-
předpokládali, že by pád z výšky okna České kanceláře mohli dotyční přežít37 – tak optikou 
povstalců neměl být v duchu raně novověkého pojímání viny a trestu chápán jako zabití či do-
konce vražda. Cílem bylo vykreslení aktu jako exekuce, která nemá být vnímána jako pomsta, 
ale jako nastolení opětovné rovnováhy, jež byla chováním provinilců porušena;38 ostatně i před-
chozí diskuse v prostorách České kanceláře na Pražském hradě měla ze strany evangelických 
radikálů ráz improvizovaného soudního procesu.39

 S dehonestací politických odpůrců na stránkách stavovských apologií, kde jsou mnohomluv-
ně zdůrazňována jejich skutečná i domnělá provinění, plně korespondují i následná líčení defene-
strace autory z evangelického tábora. Jde především o zdánlivě prozaické vysvětlení toho, proč 
se defenestrovaní nezabili. Hojně šířený a sdílený mylný příběh o údajném dopadu Slavaty, 
Martinice i Fabricia na hromadu odpadků pod oknem (jindy má jít o hromadu kancelářského 
papíru dlouhodobě vyhazovaného oknem z kanceláře či dokonce o hromadu hnoje)40 je však 
s ohledem na nejnovější výzkum stejnou fikcí jako mariánský zázrak. Dotyční vděčili za život 
dopadu na tehdy ještě svažitý terén v místech dnešní zahrady Na Valech, který zbrzdil jejich pád, 
a zčásti i specifickému dobovému oděvu z několika vrstev látky, který zmírnil povrchová zraně-
ní.41 I zde však evangelický výklad o údajném dopadu nenáviděných politických oponentů „do 
měkkého“ ústrojně funguje v kontextu raně novověké hybridní války. Protivník zachráněný před 
jistou smrtí nikoli zásahem Panny Marie, ale válející se v hromadě odpadků či hnoje už není 

36 Podrobněji k pojmu „obecné dobré“ zvl. ADAMOVÁ, K.: Obecné dobré a idea spravedlnosti v českých zemských 
zřízeních doby předbělohorské (se zaměřením na 16. století). In: Malý, K. – Pánek, J. (edd.): Vladislavské zřízení 
zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500–1619). Praha 2001, s. 101–112. K pojmu též na kon-
krétním humanistickém materiálu BOHATCOVÁ, M.: Obecné dobré podle Melantricha a Veleslavínů. Studie 
k završení knižní tvorby Mistra Daniela Adama z Veleslavína † 18. 10. 1599. Praha 2005.

37 Ritualizované násilí na politických protivnících nebylo v raně novověké Evropě specifikem českých zemí. Srov. 
KOZMANOVÁ, I.: Demokratický akt – vražda na objednávku – násilí z nenávisti? Vražda bratří De Wittů a nová 
média nizozemského raného novověku. Dějiny a současnost 42, 2020, č. 4, s. 25–29. Defenestrace má ovšem  
i starozákonní předobraz v podobě defenestrované královny Jezábel, zmiňovaný i Pavlem Skálou ze Zhoře. Podob-
nost se Slavatou a Martinicem vykreslovanými evangelickou propagandou je zřejmá – stejně jako oni byla Jezábel 
líčena jako zlomyslná intrikánka, sledující své sobecké zájmy, ale také jako modloslužebnice.

38 K tomuto konceptu vnímání spravedlnosti, viny a trestu podrobně VAN DÜLMEN, R.: Divadlo hrůzy. Soudní 
praxe a trestní rituály v raném novověku. Praha 2001.

39 Jeden z hlavních organizátorů defenestrace, Jindřich Matyáš Thurn, dokonce použil výraz „ti prvé odsouzení 
místodržící.“ Viz JIREČEK, J. (ed.): c. d., s. 85. K dění v české kanceláři bezprostředně předcházejícímu defene-
straci z pohledu evangelického autora srov. podrobně JANÁČEK, J. (ed.): Pavel Skála ze Zhoře. Historie česká.  
Od defenestrace k Bílé hoře. Praha 1984, s. 32–36. Nutno dodat, že sám Skála u defenestrace nebyl, vše popsal 
pouze z vyprávění.

40 „…že se v tom pádu smrtedlně neztloukli anebo dokonce nezabili, že upadli právě na místo a smetiště to, na něž 
vrátní kanceláře české, kdykoli od mnoha let vymetali kancelář i druhou světnici, v níž osoby přísežné obyčejně 
sedají, dotčeným oknem všecky smetí dolů vysejpali. Takže to místo nebylo příliš tvrdé a ulehlé, nýbrž jako nějaké 
hnojiště zkypřené a změkčené.“ Viz JANÁČEK, J. (ed.): c. d., s. 38–39. Tentýž autor, sám pobělohorský exulant, 
v zájmu eliminace prokatolického výkladu defenestrace jedním dechem uváděl, že žena, která údajně spatřila 
zjevení Panny Marie zachraňující defenestrované, si to buď vymyslela, aby se jim zavděčila a dočkala se finanční 
odměny, anebo byla k takovému svědectví navedena. Raně novověká informační válka, akcentující vlastní verzi 
události a současně dehonestující protichůdnou verzi protivníka jako vylhanou, se tak na stránkách Skálova díla 
rozhořela naplno.

41 PETRÁŇ, J.: c. d., s. 162–164.

MARIE KOLDINSKÁ



37

obávanou hrozbou, ale směšnou figurou42 – a právě zesměšnění mívá ve „válce slov“ i „válce 
obrazů“ ten nejsilnější efekt, lhostejno, zda se tak děje v 17. nebo v 21. století.43

 Sama bitva na Bílé hoře nebyla v evangelické propagandě prezentována tak masivně jako v té 
katolické; přiznat vlastní chyby či hovořit o neochotě pomoci ze strany spojenců, kteří mohli  
být během probíhající třicetileté války ještě potřební, by nebylo zrovna rozumné. Bělohorské 
střetnutí v myšlení evangelického exilu44 proto není zdaleka tak výrazným mezníkem jako v se-
beprezentaci katolické strany. Ti nejoptimističtější z pobělohorských utečenců ostatně doufali, 
že Bílá hora nebyla definitivní tečkou za jejich revoltou vůči panovníkovi, a že zvrat směrem 
k předchozím poměrům je stále možný.45 Proto soudobá evangelická informační válka nesrov-
natelně více pracuje s jiným motivem, totiž se staroměstskou exekucí.46 Nekritická adorace jejích 
obětí opět plní propagandistickou funkci dokonale; i muži, kteří se na popravišti ocitli spíše 
proto, že během stavovského povstání „byli ve špatnou chvíli na špatném místě“ (kupříkladu 
zastávali některou z pozic v rámci městské správy), nikoli proto, že by patřili k vůdcům revolty,47 
jsou v soudobých textech prezentováni v těch nejskvělejších barvách. Mýtus o likvidaci politické, 
společenské a intelektuální elity na staroměstském náměstí tak získal svůj pevný základ; až se 
na něj v 19. století rozhodne navázat česká politická reprezentace, půjde to velmi snadno.48

 Propagandistická válka vedená z evangelických pozic nepracovala s obrazy tak efektivně jako 
ta katolická; soustředila se podstatně – nikoli však výhradně – na psané, respektive tištěné texty 
(je to přirozeně dáno zcela odlišnou rolí obrazu v evangelickém prostředí, kde sice má svou ne- 
zastupitelnou roli například v knižní produkci, podstatně méně však ve výzdobě sakrálních staveb).49 
Především novinové letáky oslavující Friedricha Falckého50 a jeho možný návrat na český trůn tak 
reprezentují interpretaci poměrů, k níž se hlásil i pobělohorský exil. V nich se obrazová složka 
zpravidla uplatnila jako zosobnění optimistických vyhlídek do budoucnosti; text totiž často dopro-
vází vyobrazení mladého panovníka, někdy i s početným potomstvem, jako potenciálního zakla-
datele dynastie, přesvědčeného kalvinisty a tedy obránce víry svých většinově evangelických 
poddaných.51

42 Ničeho se nebál raně novověký šlechtic tolik jako zesměšnění. Viz MAŤA, P.: c. d., s. 22–29.
43 Příkladem ze sféry současné české politiky mohou být neobratná vyjádření předsedy SPD Tomia Okamury, velmi 

často využívajícího extrémně simplifikované historické reminiscence plné zmatených interpretací i fatálních věcných 
chyb. Když mu historik Michal Stehlík veřejně nabídl doučování z dějepisu, Okamuru to v očích vzdělanější části 
veřejnosti ještě více znemožnilo, avšak nezdá se, že by to mělo výrazný dopad na tvrdé jádro voličů SPD. Srov. 
BESSER, V.: Historik Stehlík nabídl Okamurovi kurzy historie zdarma. Chce podat pomocnou ruku, Forum 24, 8. 
10. 2019. Dostupné z: https://www.forum24.cz/historik-stehlik-nabidl-okamurovi-kurzy-historie-zdarma-chce-po-
dat-pomocnou-ruku/ (cit. 30. 11. 2021).

44 Srov. URBÁNEK, V.: Eschatologie, vědění a politika. Příspěvěk k dějinám myšlení pobělohorského exilu. České 
Budějovice 2008.

45 Např. MENČÍK, F. (ed.): Paměti Jana Jiřího Haranta z Polžic a Bezdružic od roku 1624 do roku 1648. Praha 1897, s. 30.
46 Např. TEIGE, J. (ed.): Poprava na Staroměstském rynku v Praze 21. června r. 1621. Praha 1904; LOSKOT, F. (ed.): 

Jan Rosacius-Hořovský, Koruna neuvadlá mučedlníků božích českých a vzácných hrabat. Praha 1913; HRDINA, K. 
(ed.): Pavel Ješín z Bezdězí. Posmrtná paměť českým hrdinům. Praha 1938.

47 Nejnověji a nejkomplexněji k této problematice KILIÁN, J.: Povstalci a odsouzenci. Osudy 27 obětí staroměstské 
exekuce. Praha 2021.

48 S mentálním nastavením české společnosti druhé poloviny 19. století souvisel i zájem o dobové prameny schopné 
upevňovat pocit historické křivdy korespondující s bělohorským mýtem. Jen Historie o těžkých protivenstvích 
církve české byla mezi léty 1844 a 1902 vydána čtyřikrát.

49 Souhrnně HORÁČKOVÁ, K. – ŠRONĚK, M. (edd.): Umění české reformace (1380–1620). Praha 2010.
50 Srov. HUBKOVÁ, J.: Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Letáky jako pramen k vývoji a vnímání čes-

ké otázky v letech 1619–1632. Praha 2010.
51 K těmto aspektům raně novověké propagandy a informační války srov. MILLER, J.: Falcký mýtus. Fridrich V.  

a obraz české války v raně stuartovské Anglii. Praha 2004.
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 Katolický i evangelický mýtus Bílé hory přes svou vzájemnou neslučitelnost fungovaly ved-
le sebe tak dlouho, dokud se nestaly předmětem transformace v nacionálním duchu. Pak už ja-
kákoli paralelní koexistence nebyla možná; postupně se formující česká politická reprezenta- 
ce 19. století se bez ohledu na vyznání svých jednotlivých představitelů většinově přihlásila 
k obrazu Bílé hory jako vrcholného bodu národní martyrologie.52 Potřeba politicky se vymezovat 
vůči Vídni a hájit domácí zájmy nacházela masivní oporu v historismu, velmi snadno a působi- 
vě uplatnitelném v umění od historické beletrie53 přes historizující malbu54 až po sochařství55  
a architekturu.56 Vizualizace mýtu zde opět působivě fungovala a šířila se i prostřednictvím – 
v dané době nových – médií typu pohlednic.57 Jejich obrovský akční rádius byl schopen zasáhnout 
prakticky všechny vrstvy obyvatelstva; zatímco obrazy v galeriích či nákladné knižní ilustrace 
byly vyhrazeny specifické vrstvě recipientů z řad společenské elity, barvotiskové reprodukce 
ikonických scén z českých dějin na levných pohlednicích cílily na to nejširší publikum.58 I v jeho 
myslích a srdcích – neboť s emocemi tento způsob prezentace dějin pracuje především – tak 
kromě jiných výjevů ze starší i novější minulosti zakotvila notoricky známá silueta letohrádku 
Hvězda na pozadí bělohorské pláně59 jako symbol, ztělesňující obraz utrpení, poroby, ale postu-
pem času také stále více i vůle vzchopit se a ono pokoření a útlak odčinit.

52 „Pro první vlastenecké generace byla tedy Bílá hora jednoznačně symbolem následujícího úpadku, událostí i mís-
tem až démonizovaným. Např. o Palackém je známo, že v životě na půdu bývalého bojiště odmítal vůbec jen vstou-
pit, a jak vzpomínal historik Josef Kalousek, ,bylo mu i nesnesitelné slyšeti, že někdo z vlastenců na to klaté místo 
vkročil.‘“ RAK, J.: Tři sta let jsme úpěli, s. 130.

53 HESOVÁ, P. – VANĚK, V. (edd.): „Horo Bílá – horo kletá!“ Povídky z bělohorské doby. Praha 2020.
54 PRAHL, R.: Česká historická malba. In: Vlček, T. (ed.): Historické vědomí v českém umění 19. století (= Uměno-

vědné studie III). Praha 1981, s. 199–211; BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ, N. (ed.): Dějiny v obrazech. Historické ná-
měty v umění 19. století v Čechách. Praha 1996. Přímo k bělohorskému mýtu pak HOJDA, Z.: Pražská defenestra-
ce v historické malbě 19. století. Na okraj jedné reprodukce v ouběnické chalupě. In: Beneš, Z. – Maur, E. – Pánek, J. 
(edd.): Pocta Josefu Petráňovi. Sborník prací z českých dějin k 60. narozeninám prof. dr. Josefa Petráně. Praha 1991, 
s. 567–577; HOJDA, Z.: Náboženská perzekuce po Bílé hoře jako součást českého mýtu. Příspěvek k poznání vý-
tvarných a literárních zdrojů historického vědomí v 19. století. In: Hlaváček, I. – Hrdina, J. – Kahuda, J. – Dole-
žalová, E. (edd.): Facta probant homines. Sborník k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové. Praha 1998,  
s. 181–203; VLNAS, V. – SEKYRKA, T.: Tragédie bělohorská ve výtvarné tradici. In: Brožová, V. (ed.): Zikmund 
Winter mezi historií a uměním. Materiály z mezioborové vědecké konference (Rakovník 12.–14. prosince 1996). 
Rakovník s. d. (vyšlo 1999), s. 190–210; KOLDINSKÁ, Š. M.: Bitva na Bílé hoře a bělohorské motivy mezi mýtem, 
stereotypem a tradicí. K ikonografickým aspektům historické paměti. In: Biegel, R. – Konečný, L. – Ottová, M. – 
Prahl, R. (edd.): Ikonografie. Témata, motivy, interpretace. Kniha k poctě Jana Royta. Praha 2016, s. 192–203.

55 Např. KUTHANOVÁ, K. – SVATOŠOVÁ, H. (edd.): Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století. Praha 
2013.

56 K plánům na architektonické a sochařské řešení Bílé hory na počátku 20. století v souvislosti s blížícím se třísetletým 
výročím bitvy v roce 1920 podrobně HOJDA, Z. – POKORNÝ, J.: Kde hrob je náš? Pomník Bílé hory. In: Tíž: 
Pomníky a zapomníky. Praha – Litomyšl 1996, s. 117–126.

57 JAWORSKI, R.: Značkování pozic. Národní mýty a symboly na pohlednicích z českých zemí kolem roku 1900. 
Dějiny a současnost 26, 2004, č. 6, s. 3–6; KURZ, M.: Pražská defenestrace 23. 5. 1618 na pohlednicích. In: Filo-
kartie. Online magazín o filokartii, 19. 3. 2013. Dostupné z: https://www.filokartie.cz/prazska-defenestrace-
-23-5-1618-na-pohlednicich-r-16-c-460 (cit. 30. 11. 2021).

58 KOLDINSKÁ, Š. M.: Bitva na Bílé hoře a bělohorské motivy, např. s. 196.
59 Nejznámější vyobrazení tohoto druhu z roku 1882 od Mikoláše Alše je známé jako Karlštejnský havran podle 

knihy Václava Beneše Třebízského Povídky karlštejnského havrana, k níž bylo ilustrací. Jde o sugestivní zachy-
cení prázdné bělohorské pláně s ikonickou siluetou letohrádku v záři zapadajícího slunce a s havranem usazeným 
na větvi suchého stromu v popředí. Srov. KOLDINSKÁ, Š. M.: Bitva na Bílé hoře a bělohorské motivy, s. 195.
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 S blížícím se třísetletým výročím Bílé hory sílila i potřeba připomenout si bitvu, kterou už 
politicky a intelektuálně aktivní vrstvy české společnosti většinově chápaly jako prohranou  
a ztotožňovaly tak příběh českých dějin dílem vědomě, dílem nevědomě s hlediskem radikální 
stavovské opozice z roku 1620, symbolickým aktem trvalé hodnoty. Záměr postavit „pomník 
Bílé hory“60 ústrojně korespondoval s připomínáním jiných velkých historických bitev v téže 
době – v roce 1913 vznikl monstrózní památník Bitvy národů u Lipska, mezi léty 1910 a 1912 
nepoměrně komorněji pojatá Mohyla míru poblíž Slavkova u Brna. V prvních osmnácti letech 
20. století mohl málokdo tušit, že v roce 1920 už Rakousko-Uhersko, vůči němuž se měl onen 
památník demonstrativně vymezovat, nebude existovat, a že po staletí připomínané a zveličova-
né hrůzy třicetileté války zastíní válka – přinejmenším co do rozsahu a počtu obětí – nepoměrně 
hrůznější. Okázalé architektonické návrhy monumentálních skulptur i rozsáhlých architekto- 
nických celků projektovaných pro bělohorskou pláň61 tak nakonec nahradila skrovná mohyla, 
zřízená z iniciativy podbělohorské sokolské župy, která připomíná bělohorskou bitvu dodnes.62

Jak proměnit člověka v mýtus aneb Jan Jessenius pro 20. století

 Se vznikem samostatného Československa ovšem nepominula potřeba vztahovat se k Bílé 
hoře; bělohorský mýtus pouze prošel transformací odrážející nové poměry. V průběhu celého  
20. století se tak setkáváme s flexibilními proměnami bělohorských motivů v bezprostřední  
závislosti na aktuální politické situaci; v dobách relativně poklidných ustupují do pozadí, ve 
vyostřených historických momentech – kupříkladu v letech 1938, 1948, 1968, ale třeba také po 
vzniku Charty 77 – se připomínají s novou intenzitou a stávají se neodmyslitelnou součástí  
aktuálně probíhajících informačních válek. Aktualizační potenciál bělohorských motivů je totiž 
prakticky nevyčerpatelný.63

 Výstižně to lze ilustrovat na způsobu, jakým se v průběhu 20. století proměňoval obraz  
některých aktérů stavovského povstání. První republika se svou protihabsburskou, protišlechtic-
kou a protiněmeckou rétorikou příliš nepřála realistickému obrazu vůdců stavovského povstání 
jakožto lidí vesměs urozeného původu, kteří po významnou část svých životů byli zcela loajál-
ními poddanými habsburských panovníků a češtinu ovládali buď stejně jako němčinu, případně 
špatně, anebo také vůbec.64 Ještě vyhrocenější situace nastala po roce 1948, kdy šlechtici (ale  

60 HOJDA, Z. – POKORNÝ, J: c. d., zvl. s. 119–120.
61 Ve většině případů rozměrově velmi impozantní a okázalé návrhy architektonického a sochařského řešení památ-

níku pocházely od předních umělců počátku 20. století včetně Františka Bílka, Stanislava Suchardy, Josefa Gočá-
ra nebo Josefa Mařatky. Srov. KUTHANOVÁ, K. – SVATOŠOVÁ, H. (edd.): c. d., s. 88, 248–253, 258–261; KOLDIN-
SKÁ, M.: Druhý život Bílé hory. Mezi pompou a prostotou. Architektura a sochařství. In: Stehlík, M. (ed.): c. d., 
s. 128–129.

62 V nové politické realitě první republiky už nebyla potřeba okázalého architektonického řešení bělohorské pláně 
jakožto gesta, které by fakticky i symbolicky ovládlo veřejný prostor a demonstrovalo, kdo a jak rozhoduje  
o interpretaci minulosti, tak akutní jako za Rakousko-Uherska. Bělohorský mýtus sice přežíval dál, ač flexibilně 
transformovaný pro aktuální situace 20. století, avšak bělohorská pláň byla – především z finančních důvodů – 
nakonec pojednána méně invazivně, než slibovaly původní návrhy.

63 Podrobněji KOLDINSKÁ, M.: Bělohorský mýtus v českém historickém povědomí 20. století. In: Mikulec, J. – Po-
lívka, M. (edd.): Per saecula ad tempora nostra II. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka. 
Praha 2007, s. 934–939.

64 Srov. např. HRUBÝ, F.: Pohřební kázání o Jindřichu Matyáši hr. z Thurnu. Český časopis historický 38, 1932,  
s. 12–55.
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i představitelé městského patriciátu) jakožto klíčoví aktéři stavovského povstání byli neodvratně 
ocejchováni jako reprezentanti „reakčních a vykořisťovatelských tříd“, a kdy tento přístup k dě-
jinám na několik desetiletí poznamenal i historický výzkum ve smyslu rozdělení na preferovaná 
a upozaďovaná témata.65 Tabuizace některých okruhů bádání se přirozeně promítla i do historic-
kého filmu, neboť i nad kinematografií převzal kontrolu stát,66 výrazně méně však zasahoval do 
historické beletrie.67 O to zajímavější je pak sledovat, jakých podob nabývaly osobnosti pevně 
ukotvené v realitě 17. století, ovšem v zájmu informačních válek 20. století nucené sloužit 
propagandistickým interpretacím minulosti. Skvělým příkladem může být jeden z popravených 
z 21. června 1621 – totiž rektor pražské univerzity Jan Jessenius,68 angažující se jako diplomat 
hájící zájmy českých evangelických stavů v zahraničí a právem označovaný jako „ideolog sta-
vovského povstání“.69

 Jessenius byl vším, co komunistický režim vnímal jako problematické.70 Kosmopolitní inte-
lektuál propojený širokou sítí vztahů se vzdělanci po celé tehdejší Evropě, pro kterého volný 
pohyb přes hranice za prací i za studiem prakticky ve všech etapách jeho života představoval 

65 Mezi léty 1948 a 1989 se především církevní dějiny a do velké míry i dějiny šlechty ocitly mimo oficiální proud 
bádání ukotveného v oficiálních státních institucích. Totéž se týkalo i celých historických epoch, zejména období 
pobělohorského baroka. Intenzita upozaďování nežádoucích témat se přirozeně měnila v čase, v každém případě 
však po roce 1989 vyvolávala averzi k některým dříve preferovaným tématům. „Baroko a husitství či reformace 
nejsou ve skutečně moderně pojatých dějinách ani zdaleka v takovém protikladu, jak se tvrdívá – obojí nás jako 
národ formovalo a bude formovat i nadále. Národ je dědicem veškeré své minulosti a její tradice se nevytvářejí 
uměle, ideologickou manipulací, ne-li dokonce diktátem, nýbrž přirozeným výběrem a soutěží různých historických 
škol či podání.“ KŘEN, J.: Bílá místa v našich dějinách? Praha 1990, s. 104–105.

66 Srov. SKOPAL, P. (ed.): Naplánovaná kinematografie. Český filmový průmysl 1945 až 1960. Praha 2012; HULÍK, Š.: 
Kinematografie zapomnění. Počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968–1973). Praha 2012.  
I zde však platí, že v dobách ideologického „tání“ (typicky na konci šedesátých let nebo ve druhé polovině osmde-
sátých let) se objevují historické filmy cíleně nabízející paralely k současnosti (Bočanova Čest a sláva z roku 1968 
jako aluze na chování „malého“ člověka v kritických dějinných situacích, Vávrovo Kladivo na čarodějnice z roku 
1969 jako aluze na politické procesy z padesátých let atd.).

67 Tradičně silný vztah české veřejnosti k historii odráží obrovská obliba historických románů mezi léty 1948 a 1989, 
byť často kompenzujících jiné „nežádoucí“ žánry, kupříkladu „červenou knihovnu“. V sedmdesátých a osmdesátých 
letech šlo hlavně o romány Ludmily Vaňkové, situované do přemyslovské a lucemburské éry a vydávané v nákla-
du mnoha desítek tisíc výtisků, ale i dalších autorů, zaměřených i na předbělohorskou dobu (Jaroslav Boček, Nina 
Bonhardová, Miloš V. Kratochvíl, Radovan Šimáček, Alena Vrbová atd.). Výjimečně se objevovaly i tituly, zasa-
zené do církevního prostředí – např. ŠOTOLA, J.: Tovaryšstvo Ježíšovo. Praha 1969.

68 Souhrnně srov. především PICK, F.: Johannes Jessenius de Magna Jessen. Arzt und Rektor in Wittenberg und Prag 
hingerichtet am 21. Juni 1621. Ein Lebensbild aus der Zeit des Dreissigjährigen Krieges. Leipzig 1926; POLIŠEN-
SKÝ, J.: Jan Jesenský – Jessenius. Praha 1965.

69 SOUSEDÍK, S.: Jan Jesenský jako ideolog stavovského povstání. Filosofický časopis 40, 1992, s. 69–81.
70 To se ovšem netýkalo jen Jana Jessenia. Snaha učinit akceptovatelnějšími historické osobnosti, které komunistický 

režim vnímal jako ideologicky nepřijatelné třeba jen z důvodu jejich sociálního původu, nabývala někdy bizarních 
podob. Vávrova historická komedie Cech panen kutnohorských, kde se pije, tančí, souloží a třídní boj se rozhodně 
neřeší, tak sice byla uváděna v televizi, ovšem s vysvětlujícím textem v tomto znění, zařazeným jako součást titul-
ků hned na začátek snímku: „Tento film byl natočen v roce 1938, v době vyvrcholení předmnichovského meziná-
rodního politického napětí. Měl tehdy posílit vědomí českých lidí a varovat před zrádci a zaprodanci z vlastních 
řad. Autoři filmu tu spojili dvě klasické divadelní hry Ladislava Stroupežnického Paní mincmistrová a Zvíkovský 
rarášek s motivy převzatými z pamětí šlechtického bouřliváka Mikuláše Dačického z Heslova, který tu vystupuje 
jako hlavní hrdina. Děj filmu, zasazený do hutnického města Kutné Hory, je nesen kladným poměrem autorů k vy-
kořisťovaným horníkům, kteří se bouří proti panským drábům, sloužícím zájmům cizí šlechty a dvorské byrokracie.“ 
Citováno dle KOLDINSKÁ, M.: Rudolfínská doba v českém historickém filmu. In: Kopal, P.: Film a dějiny. Praha 
2005, s. 166.
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samozřejmost; univerzitní hodnostář s povinností hájit svobodu a nezávislost akademického 
bádání; představitel společenské elity, který používal rodový erb a zdůrazňoval svou příslušnost 
k uherské šlechtě; obhájce práva na odpor proti vládnoucí moci, jež se chová diktátorsky, a proto 
si zaslouží být svržena.71 A přesto už v polovině padesátých let vzešlo z pera slovenského spiso-
vatele a autora historické beletrie Ľudo Zúbka dílo, které představilo široké veřejnosti radikálně 
odlišného Jana Jessenia. Nikoli náhodou šlo o knihu určenou přednostně dětským čtenářům, 
ostatně obratem (a opakovaně) vydanou také česky.72

 Jan Jessenius, jehož mateřštinou byla němčina a běžným komunikačním jazykem latina, je 
na stránkách tohoto životopisného románu představen jako autentický Slovák. O absolutní rozpor 
s historickou realitou nejde – ač se Jessenius narodil ve Vratislavi, jeho otec Baltazar pocházel 
z Horních Uher,73 tedy z území dnešního Slovenska, a z místa svého původu odvozoval i svůj 
predikát a erb, jímž se hlásil mezi uherské rytíře.74 Z kosmopolitního intelektuála, který slovensky 
neuměl a po celý svůj život se neměl potřebu veřejně prezentovat jinak než příslušností ke 
společenské a akademické elitě,75 se v Zúbkově knize stal milovník slovenských lidových písní76 
se silným sociálním cítěním, který se zastává utlačovaných Židů (pokusí se dokonce zabránit 
pogromu, chodí tajně do židovského ghetta léčit vnučku rabbiho Löwa atd.),77 přátelí se s katem 
Mydlářem (a přirozeně ho neváhá navštívit v katovně, protože jako pokrokový člověk odmítá jít 

71 Srov. ŠOLCOVÁ, K. (ed.): Jan Jesenský. Proti tyranům. Praha 2019.
72 ZÚBEK, Ľ.: Doktor Jesenius. Praha 1959. Knihu vydalo Státní nakladatelství dětské knihy, poprvé vyšla slovensky 

roku 1956 v nakladatelství Mladé letá v Bratislavě. Každá společnost – od demokratických přes autoritářské až po 
totalitní režimy – má potřebu komunikovat určitý obraz dějin a jejich aktérů směrem ke svým členům už od dět-
ského věku, kdy se v člověku formují základní hodnotové hierarchie. V kontextu novodobých informačních válek 
jde o jeden z nejúčinnějších způsobů, jak ovlivnit smýšlení, identitu a mentalitu dané generace na desítky let do-
předu. Srov. FERRO, M.: Jak se vyprávějí dějiny dětem po celém světě. Praha 2019.

73 POLIŠENSKÝ, J.: c. d., s. 13–15.
74 Jde o dnes již formálně neexistující obec Horné Jaseno. Jejím spojením s obcí Dolné Jaseno vzniklo roku 1974 

Turčianske Jaseno, kde je dodnes jesseniovská tradice nejen velmi živá (Jesseniova socha – či spíše soška – před 
obecním úřadem, místnost s historickou expozicí v prostorách úřadu atd.), ale i trvale přítomná v mimořádně 
rozšířeném příjmení „Jesenský“ (jmenuje se tak téměř polovina dnešních obyvatel obce). Pro pochopení údajných 
Jesseniových slovenských kořenů tolik zdůrazňovaných jak v Zúbkově románu, tak kupříkladu ve školních učeb-
nicích je nezbytné uvědomit si specifika daného regionu. Turčianske Jaseno leží přibližně osm kilometrů východ-
ně od Martina, který je v kontextu slovenské národní mytologie chápán jako „centrum slovenskosti“. Pocházel-li 
otec jednoho z nejznámějších „Slováků“ raného novověku právě odtud, stává se jeho domnělý slovenský původ 
ještě ryzejším, než kdyby se narodil třeba v Bratislavě (resp. tehdejším Prešpurku). Srov. KUČMA, I.: Mýtus stre-
du. Martin jako centrum slovenskosti. In: Krekovič, E. – Mannová, E. – Krekovičová, E. (edd.): Mýty naše slovenské. 
Bratislava 2005, s. 150–162.

75 POLIŠENSKÝ, J.: c. d., např. s. 132.
76 Tento motiv sepětí nejen se slovenským prostředím, ale především s prostým slovenským lidem rozehrál Ľudo 

Zúbek v jednom z nejvypjatějších momentů Jesseniova životního příběhu, totiž ve chvíli, kdy lékař již odsouzený 
k trestu smrti stětím zostřenému vyříznutím jazyka a dodatečným čtvrcením čeká na výkon rozsudku. V posledních 
hodinách Jesseniova života mu přijdou zazpívat „studenti Slováci“ jeho „nejmilejší“ písničku. ZÚBEK, Ľ.: c. d.,  
s. 476–477. Mistři původem z Horních Uher však na předbělohorské pražské univerzitě působili – srov. FRIMMO-
VÁ, E.: Daniel Basilius (1585–1628). Bratislava 1997. Personální propojení univerzity s regionem dnešního Slo-
venska tedy není fikcí, byl to však právě akcent na lidovost, co v kontextu informační války padesátých let  
20. století rezonovalo jako dominantní kategorie, jejíž optikou měl být „Slovák“ Jessenius vnímán nastupující 
generací, formovanou jak národní, tak zejména třídní optikou chápání dějin.

77 ZÚBEK, Ľ.: c. d., zvl. s. 198–240.
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78 Tamtéž, zvl. s. 78–97. Zde se Ľudo Zúbek otevřeně inspiroval jednou z nejslavnějších románových mystifikací 
spjatých s dějinami předbělohorské a těsně pobělohorské doby. Srov. SVÁTEK, J.: Paměti kata Mydláře. Praha 
1991, zvl. s. 107–114 a 136. Ve Svátkově románu, cíleně vzbuzujícím dojem, že vychází z autentického historické-
ho pramene, je právě fiktivní sociálně nerovný vztah mezi katem a rektorem pražské univerzity podrobně rozehrán 
v několika epizodách. Zúbek atraktivnímu motivu neodolal stejně jako autor dalších děl spoluutvářejících Jesseniův 
„druhý život“, totiž scenárista a spisovatel Vladimír Körner.

79 ZÚBEK, Ľ.: c. d., s. 196–197.
80 V jednom ohledu se Zúbkův životopisný román o Jesseniovi radikálně liší od uměleckých obrazů raného novověku 

vzniklých v českém prostředí – totiž v absenci prvoplánových útoků na církev. Ani Jessenius se tedy otevřeně 
neutkává s žádným zpátečnickým duchovním. Zatímco v Čechách se v padesátých (ale i v šedesátých a pozdějších) 
letech postavám tmářských církevních hodnostářů neobyčejně dařilo, na Slovensku by bylo něco podobného ne-
myslitelné. V každé části tehdy ještě společné republiky se tak praktická každodenní podoba informační války 
zacílené na ideologické ovlivňování obyvatelstva přizpůsobovala místním specifikům.

81 Lékař umírajícího času (rež. Miloslav Luther, 1983). Stejnojmenná kniha poprvé vyšla roku 1984, seriál byl v roce 
1990 sestříhán do podoby celovečerního filmu pod názvem Svědek umírajícího času.

82 I u Körnera se objevuje divácky a čtenářsky atraktivní Jesseniovo přátelství s katem Janem Mydlářem, i zde Jesse-
nius vystupuje jako důvěrník císaře Rudolfa II. atd.

83 Románová scéna na popravišti graduje ve chvíli, kdy Jessenius vyhledá očima v davu přihlížejících svého oblíbe-
ného studenta a snaží se mu předat apel v tomto duchu: „Odevzdávám ti pochodeň, kterou jsem nesl já. Nes ji dále 
a dbej, aby její plamen nezhasl. Nechť osvětluje temné kouty noci až do tvého skonání. A před smrtí ji dej dále tak, 
jako ji dávám já tobě!“ ZÚBEK, Ľ.: c. d., s. 488.

84 „Duha zvaná veselka, co vyšla nad staroměstským popravištěm, nebyla duhou smíření a věčného míru, jak bylo 
přáním krvavého Ferdinanda. Ale naopak jen novým zášlehem vojny zvané třicetiletá. Celá jedna třetina lidí 
v korunních zemích byla v této válce pobita, druhá pomřela hanbou, vyčerpáním a hladomory – a třetinu těch, co 
přežili, čekalo ještě dlouhých tři sta let národní poroby české –“ KÖRNER, V.: Lékař umírajícího času. Praha 1987, 
s. 455.

s davem a chápat společenskou izolaci popravčího jako samozřejmou věc),78 léčí vysoce postave- 
né osoby týmiž jednoduchými, leč účinnými prostředky jako prosté pacienty (milence císaře 
Rudolfa II. Kateřině Stradové předepíše bylinné kloktadlo místo „tekutého zlata“ doporučeného 
jiným doktorem)79 a odvážně hájí vědecký pokrok proti tmářství a nevědomosti (provede první 
veřejnou pitvu v Praze a v zájmu pravdy a kritického myšlení několikrát více či méně odvážně 
oponuje nejmocnějším autoritám své doby).80

 Zcela jiný obraz Jana Jessenia než Ľudo Zúbek nabídl spisovatel a scenárista Vladimír Körner, 
autor scénáře k pětidílnému seriálu Lékař umírajícího času a v návaznosti na něj vzniklé stejno-
jmenné knihy.81 Inspirace Zúbkovým románem je u Körnera více než zjevná; přejímá řadu postav 
i situací,82 ale skládá z nich zcela odlišný obraz reality, která nemá nic společného s barvotisko-
vým příběhem mladého Slováka, který přijde do Prahy, najde zde přátele, uvědomí si a prožije 
česko-slovenskou vzájemnost, díky blízkému vztahu s katem a se Židy zapomene na stavovské 
rozdíly a zemře potupnou smrtí na popravišti přesvědčen o tom, že další pokrokové generace 
jednou úspěšně završí to, co on započal.83 Körnerův Jessenius je na rozdíl od toho Zúbkova člověk 
smýkaný osudem, silně introvertní, často depresivní a neustále hledající intelektuál, který jen 
obtížně objevuje cestu k jiným lidem – k ženám ještě obtížněji než k mužům. Občasného 
intelektuálního souznění je schopen pouze se vzdělanci typu Tychona Brahe, Jana Keplera nebo 
císaře Rudolfa II., aby vzápětí opět narazil na hradbu nepochopení a marnosti světa, v němž 
nerozhodují intelekt a schopnosti, ale včasné přichýlení se k tomu, kdo je právě u moci. Nepřekvapí, 
že velmi tradiční obraz Bílé hory a staroměstské exekuce jako vrcholných bodů národní 
martyrologie84 převzal Vladimír Körner bez výhrad; plně totiž korespondoval s jeho viděním 
světa a vnímáním historie v duchu motta, které při mnoha různých příležitostech citoval: „Člověk 
není tvůrcem dějin, ale jejich obětí.“
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85 Blíže KOLDINSKÁ, M.: Rudolfínská doba v českém historickém filmu, s. 170–176.
86 Nešlo o první spolupráci; Petr Čepek ztvárnil už předtím hlavní roli Ondřeje z Vlkova ve filmu Údolí včel (rež. 

František Vláčil, 1967), ke kterému napsal Vladimír Körner scénář. Ke vnímání tohoto herce informovanější a ke 
komunistickému režimu kritičtější částí československé veřejnosti jako důvěryhodné a respektované osobnosti 
nepochybně přispěla i skutečnost, že Petr Čepek jako prakticky jediný ze známých herců odmítl hrát v norma- 
lizačním seriálu Třicet případů majora Zemana. Srov. RŮŽIČKA, D.: Major Zeman. Propaganda nebo krimi? 
Zákulisí vzniku televizního seriálu. Praha 2005.

87 Zde je u Körnera patrná inspirace jiným velkým dílem české historické beletrie, totiž Wintrovým románem Mistr 
Kampanus z roku 1906. K tomu srov. NOVOTNÝ, V.: Ke kontextům kampanovského tématu. In: Brožová, V. (ed.): 
c. d., s. 168–178.

88 Kampaň proti Schwarzenbergovi gradovala před druhým kolem voleb prostřednictvím ještě vyhrocenějších, byť 
smyšlených argumentů. Srov. TÁBORSKÝ, J.: V síti (dez)informací. Proč věříme alternativním faktům. Praha 2020, 
s. 176.

89 K tomuto stereotypu podrobněji RAK, J.: Šlechta zrádná a cizácká. In: Týž: Bývali Čechové… České historické 
mýty a stereotypy. Praha 1994, s. 67–81.

90 A přirozeně i druhé strany této mince – totiž nekritické adorace „prostého lidu“ a venkova právě v opozici vůči 
městským elitám. Srov. RAK, J.: Ty naše chaloupky české. In: Týž: Bývali Čechové… České historické mýty  
a stereotypy. Praha 1994, s. 83–95.

 V atmosféře první poloviny osmdesátých let, kdy scénář k seriálu o Jesseniovi vznikal, měl 
takový životní postoj autora plné opodstatnění. Společenské tání spojené s nástupem Michaila 
Gorbačova k moci, které se jen velmi pozvolna přelilo ze SSSR do dalších zemí východního 
bloku včetně Československa, bylo ještě v nedohlednu; šedivou realitu normalizační každoden-
nosti mohl sice občas zpestřit únik do historie, ten však míval v případě filmových obrazů před-
bělohorských dějin zpravidla komediální podobu, ať už šlo o starší snímky typu Císařův pekař 
– Pekařův císař, anebo o nové počiny typu Svatby pana Voka či Pan Vok odchází.85 V ostrém 
kontrastu k nim nabídl Vladimír Körner v součinnosti s režisérem Miloslavem Lutherem, ale 
také – a možná především – s představitelem titulní role Petrem Čepkem86 stejně temný a nera-
dostný obraz „umírajícího času“ před Bílou horou a těsně po ní, jaký skýtala i ta nejsoučasnější 
realita, v níž seriál vznikal. Jessenius jako nesmírně talentovaný a charakterní člověk, předurče-
ný v normální společnosti k úspěchu či alespoň k naplněnému životu, zde končí na popravišti, 
zatímco tupí a primitivní, avšak (všeho)schopní převlékači kabátů se chápou vlivu, moci a roz-
hodování o osudech jiných.87

Bílá hora pro 21. století jako antievropský provinční mýtus

 Jinotaje, srozumitelné části diváků zvyklých vnímat umělecká díla jako více či méně zašif-
rované obrazy současné reality, zdánlivě ztratily smysl po roce 1989. Aluze na Bílou horu však 
součástí nových informačních válek zůstaly; obzvlášť silně zaznívaly v souvislosti s restitucemi 
šlechtického a církevního majetku; objevily se i v kampani před první přímou prezidentskou 
volbou ve snaze očernit před veřejností Karla Schwarzenberga pro jeho šlechtický původ.88 
„Šlechta zrádná a cizácká“,89 fungující jako ustálené topos české národní mytologie, je vlastně 
jen jednou z fazet averze české společnosti vůči elitám90 a v daném kontextu se jevila jako velmi 
efektivní argument. Podobně však v průběhu posledních tří desítek let fungovaly i další aluze na 
Bílou horu. Jen prostý fakt, že zmíněné restituce projednala vláda 8. listopadu 2012, inspiroval 
jejich odpůrkyni, ekonomku Ilonu Švihlíkovou, krátce poté při příležitosti výročí 17. listopadu 
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91 ŠVIHLÍKOVÁ, I.: Cílem je zastavit reformy, demise vlády a předčasné volby. Deník Referendum, 19. 11. 2012. 
Dostupné z: https://denikreferendum.cz/clanek/14370-cilem-je-zastavit-reformy-demise-vlady-a-predcasne-volby 
(cit. 30. 11. 2021).

92 Jde o společensky natolik výrazný fenomén, že mu byla věnována celá polovina výstavy ke čtyřstému výročí bě-
lohorské bitvy v Národním muzeu, stejně jako adekvátní prostor v katalogu k výstavě. Srov. KOLDINSKÁ, M.: 
Druhý život Bílé hory. In: Stehlík, M. (ed.): c. d., s. 118–135.

93 Např. tvrzení, že se do stržení sloupu v listopadu 1918 aktivně zapojila Milada Horáková. Dle vyjádření prof. Jana 
Royta mělo jít o účelovou dezinformaci šířenou v době procesu s Horákovou komunistickým režimem ve snaze 
vyvolat v katolických kruzích antipatie vůči ní. Viz Historie.cs. Mariánský sloup (rež. Václav Křístek, 2012). 
Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/212452801400041/ (cit. 30. 11. 2021).

94 Z literatury k mariánskému sloupu srov. především BLAŽEK, P. – POKORNÝ, V.: Duchovní střed Evropy. Dějiny 
Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze 1650–2020. Praha 2020; JAKUBEC, O. – SUCHÁNEK, P. 
(edd.): Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze. Počátky rekatolizace v Čechách v 17. století. Praha 
2020; KAVIČKA, K. A. a kol.: Mariánský sloup v Praze. Praha 2021.

95 Viz https://www.petice.com/oteveny_dopis_zastupitelstvu_hl_m_prahy_proti_postaveni_kopie_mar (cit. 30. 11. 2021).
96 Viz https://www.petice.com/petice_proti_obnoveni_marianskeho_sloupu_na_staromstskem_namsti (cit. 30. 11. 2021). 

Abecedně první podpis pod peticí doprovodil jeho autor charakteristikou „potomek Kryštofa Haranta z Polžic  
a Bezdružic“, čímž opět rozehrál na počátku 21. století jen zdánlivě anachronickou strunu katolicko-evangelické-
ho antagonismu. Pro úplnost dodejme, že poslední přímý potomek Kryštofa Haranta zemřel roku 1728. Blíže 
KOLDINSKÁ, M.: Kryštof Harant, s. 423.

97 Viz https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1136705-mariansky-sloup-na-namesti-nestoji-presto-se-proti-nemu-pro-
testuje (cit. 30. 11. 2021).

k vypjatému projevu na Václavském náměstí, v němž zaznělo mimo jiné, že „žijeme v zemi, kde 
na výročí Bílé hory byl schválen odporný balík, zahrnující i ,dar‘ církvím, především katolické.“91

 Averze vůči katolické církvi a všechny negativní asociace s ní spojené a navázané na pobě-
lohorskou dobu92 pak našly své zhmotnění v odporu vůči replice mariánského sloupu na Staro-
městském náměstí. Originál sloupu vztyčeného roku 1650 jako poděkování za úspěšnou obranu 
pravobřežní části Prahy proti Švédům a za mír, který ukončil devastující třicetiletou válku, byl 
stržen davem vracejícím se z Bílé hory v listopadu 1918. Přítomnost hasičů, kteří poskytli při 
ničení výjimečné barokní památky odbornou součinnost, potvrzuje, že nešlo o spontánní čin lidí 
oslavujících konec první světové války a vznik samostatného státu, nýbrž o předem připravenou 
akci. Mylné spojování mariánského sloupu s bělohorskou bitvou stejně jako další mýty na něj 
navázané93 se staly velmi trvanlivou municí v informačních válkách vedených prakticky až do 
současnosti.94

 Obnovený mariánský sloup se dočkal pozoruhodně košatého „druhého života“ ještě dříve, 
než byl na Staroměstském náměstí vůbec vztyčen; kromě nesčetného množství publicistů a po-
litiků se k němu vyjadřovali i odborníci z řad historiků i kunsthistoriků. Proti kopii sloupu byl 
namířen otevřený dopis skupiny akademiků, adresovaný pražskému zastupitelstvu a formulova-
ný natolik zavádějícím způsobem, jako kdyby vyjadřoval postoj celé akademické obce.95 Obje-
vila se i petice, formulovaná v obdobném duchu.96 Opakovaně došlo k veřejným protestům proti 
záměru umístit na náměstí repliku mariánského sloupu, v nichž se angažovaly osoby nejrůzněj-
ší politické orientace od Jany Bobošíkové přes Jiřího Paroubka až po Jana Zahradila; originální 
ukázkou zneužití informačního působení pak byla demonstrace z listopadu 2012 interpretující 
mariánský sloup jako dehonestaci památky popravených vůdců stavovského povstání, jejíž účast-
níci nesli transparenty se jmény popravených vyvedené neuměle „historizujícím“ písmem a de-
valvované řadou věcných i pravopisných chyb v jednotlivých jménech. Při této demonstraci šli 
bok po bohu bývalí disidenti převážně z řad členů Jazzové sekce a současní členové KSČM.97 
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98 Nejde jen o místo paměti spojené s dějinami středověku či raného novověku, ale i s těmi novodobými; ostatně za 
první republiky byl v místech někdejší staroměstské exekuce umístěn hrob neznámého vojína (tehdy šlo ještě  
o padlého od Zborova, až po druhé světové válce od Dukly). Podrobněji ŠIMEK, V.: Hrob neznámého vojína. Jeho 
vývoj a místo v českém prostředí. Praha 2021.

99 Za všechny výstavní projekty připomínám alespoň výstavu nazvanou 1620. Cesta na Horu, probíhající od listopa-
du 2020 do září 2021 v Národním muzeu v Praze.

100 Zvláště rekonstrukce připomínající bělohorskou bitvu v září 2020 a staroměstskou exekuci v červnu 2021.
101 Za všechny televizní projekty k oběma výročím připomínám alespoň desetidílný seriál Bílá hora 1620–2020. 

Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13518035471-bila-hora-1620-2020/ (cit. 30. 11. 2021).
102 „Podstatnější než spory o dílčí symboly je skutečnost, že české dějiny jsou stejně tak dějinami reformace jako dě-

jinami barokní zbožnosti. Patří do nich mistr Jan Hus i Bohuslav Balbín, úcta ke kalichu i mariánská úcta. Snaha 
upřednostnit jedno před druhým vždy vedla k rozdělení společnosti. Tak jako je na průčelí Týnského chrámu kalich 
i madona, patří na Staroměstské náměstí Jan Hus i Panna Maria, protože symbolizují obě komponenty českých dějin, 
které by ve 21. století už konečně mohly být vnímány bez vášní z časů národního obrození.“ KOLDINSKÁ, M.: 
Vítejte ve zlých časech. Bílá hora 1620–2020. Revue Prostor 38, č. 116, 8. 12. 2021 (= Vlčí máky. Průvodce válkou), 
s. 22–23.

103 Srov. veřejná vystoupení spisovatelky a bývalé disidentky Lenky Procházkové k tématu, např. diskuse o Bílé hoře, 
kterou moderovala a kde takto označovala katolickou část české předbělohorské společnosti. Diskuse se účastnili 
archeolog Jaroslav Bašta, sociolog Petr Hampl a psychiatr Ivan David. Srov. https://www.youtube.com/watch?v=-
zUc2wtxSgHI (cit. 30. 11. 2021).

Stejně, jako se na Staroměstském náměstí už po staletí sráží, překrývají a prorůstají jednotlivé 
vrstvy historické paměti,98 prolínají se i cesty a zájmy těch, kteří se pokoušejí vytěžit z historic-
kého základu politický potenciál a zužitkovat ho pro přítomnost.
 Když po mnohaletém úsilí sochaře Petra Váni a sledu navzájem se negujících rozhodnutí 
pražského magistrátu nakonec v červnu 2020 přece jen došlo ke vztyčení repliky mariánského 
sloupu na jeho původním místě, covidová pandemie sice odváděla pozornost české veřejnosti 
zcela jiným – a z hlediska rozštěpení společnosti mnohem výbušnějším – směrem, avšak za 
dveřmi už bylo čtyřsetleté výročí bitvy na Bílé hoře v listopadu 2020, stejně jako čtyřsetleté 
výročí staroměstské exekuce v červnu 2021. Mimořádná pozornost věnovaná oběma jubileím 
v tištěných i elektronických médiích, výstavní projekty,99 rekonstrukce klíčových dobových 
událostí v duchu moderního reenactmentu100 i jejich televizní prezentace101 – to vše v převažující 
míře dokumentovalo trend, jímž bělolohorskou problematiku vnímá odborná i širší zaintereso-
vaná veřejnost od vzdělanějších publicistů přes pracovníky médií – převážně těch veřejnoprávních 
– až po reenactory. Eskalace emocí, spojených s bělohorskými motivy a jejich černobílým obra-
zem neseným v duchu národoveckých tradic 19. století, ustoupila do pozadí před začleněním Bílé 
hory do kontextu českých dějin jako jednoho z mnoha mezníků, které mají kromě svého „první-
ho“ také neméně zásadní „druhý“ život. A právě ten si zaslouží být na počátku 21. století zkoumán 
stejně systematicky jako ten „první“, protože více než o události samotné vypovídá o české 
společnosti jako takové – o její rozpolcené identitě,102 o potřebě prezentovat se dovnitř i navenek 
způsobem, který akcentuje mentalitu oběti a nikoli suverénní entity schopné nést následky vlast-
ních rozhodnutí i chyb, o abnormálně silném vztahu k dějinám, často na úkor zodpovědnosti za 
přítomnost i za budoucnost.
 Paralelně s touto společenskou psychoanalýzou zazníval v české společnosti posledních let i 
opačný hlas, vytěžující bělohorské motivy zcela v duchu tradic minulých staletí. Důraz na Bílou 
horu jako na fenomén, který českou společnost nejen rozděluje, ale dokonce z ní trvale vylučuje 
jednu její část, ocejchovanou zcela nepřípadným pojmem „pátá kolona“,103 se v různých nuancích 
objevil u různých osob vstupujících do veřejného prostoru, od levicových extremistů z KSČM 
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104 Platí to ovšem i obráceně. V dobách relativní stability – či přesněji řečeno v dobách absence zásadních politických, 
ekonomických i jiných výkyvů – aluze na bělohorskou dobu a účelové aktualizace bělohorského mýtu ve veřejném 
prostoru prakticky nerezonují.

105 Covid vs. svoboda. Jsou neočkovaní černí pasažéři nebo mají právo zemřít? Jde o citaci z Komárkovy odpovědi 
do ankety na serveru www.seznamzpravy.cz ze 17. 11. 2021, v níž se k otázce očkování proti covidu vyjadřovaly 
veřejně známé osobnosti. Srov. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/covid-vs-svoboda-jsou-neockovani-cerni-pa-
sazeri-nebo-maji-pravo-zemrit-180584 (cit. 30. 11. 2021). Pro úplnost dodejme, že dnešní historici už užívají pojem 
„temno“, převzatý z historické beletrie (jde o román Aloise Jiráska situovaný do let 1723–1729), leda při výzkumu 
„druhého života“ pobělohorské doby. O žádný „tradiční název“ tedy nejde, nanejvýš o kontaminaci Komárkových 
představ tradiční podobou bělohorského mýtu.

106 Citaci Komárkových slov kupříkladu sdílel na svém facebookovém profilu 21. 11. 2021 MUDr. Lukáš Pollert, 
dlouhodobě bagatelizující nebezpečí covidové pandemie; jeho vyjádření jakožto lékařské autority se přirozeně těší 
respektu části veřejnosti. Pollertův příspěvek má aktuálně 11 000 lajků, 1 600 komentářů a 9 100 sdílení. Srov. 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=424513052542581&set=a.108873660773190 (cit. 15. 1. 2022).

přes bývalé disidenty až po pravicové extremisty z SPD. Vždy je však spojovala snaha maximál-
ně využít aktualizační potenciál Bílé hory ve stejném duchu, v jakém byl využíván po staletí – 
totiž ve zdůrazňování všeho, co vytváří silné polarizační pnutí, co svrhává vinu za vnitřní pro-
blémy na vnějšího nepřítele, co může ospravedlnit neschopnost chovat se dospěle a sebevědomě, 
protože vždy je tu síla, která svévolně rozhoduje „o nás bez nás“ – dříve Vídeň, poté Moskva, 
dnes Brusel. Neochota ztotožnit se s Evropskou unií a prezentovat se jako její sebevědomý  
a plnoprávný člen se tak opírá o inovovaný bělohorský mýtus, o příběh malosti a ukřivděnosti, 
kdy pouze část české společnosti – ta poražená – je prezentována jako ta jediná legitimní. Bílá 
hora pro 21. století je tak pro ty, kteří cíleně využívají emotivní sílu bělohorského mýtu, především 
zakonzervováním všech antievropských a provinčních reminiscencí. A v dobách krizí – lhostej-
no, zda politických, ekonomických, pandemických či jakýchkoli jiných – se bělohorskému mýtu 
vždy dařilo, daří, a pravděpodobně bude i nadále dařit.104

Vraťte mi nepřítele aneb Místo závěru

 Svůj extrémní aktualizační potenciál projevila Bílá hora – či spíše ti, kteří si uvědomili tak-
řka neomezenou flexibilitu bělohorského mýtu – i v kontextu nejaktuálnějšího dění, spjatého 
s covidovou pandemií. Biolog, filosof a spisovatel Stanislav Komárek napsal, že rozdělení spo-
lečnosti na očkované a neočkované „nápadně připomíná pobělohorskou rekatolizaci v Čechách, 
kdy také byla bez skrupulí likvidována ohniska ,protestantské nákazy‘ a každý obyvatel musel 
mít potvrzení o zpovědi, čemsi jako kombinaci duchovního vyšetření a očkování. Tato éra se 
tradičně nazývá ,dobou temna‘. Obávám se, že společenská křeč spojená s covidem zničí základ 
západních společenství, svobodu individua – jedná se o celoplanetární vítězství principů čínských. 
Naše generace emigrantů a disidentů vidí své dílo v troskách…“105 

 Komárkovo vyjádření – hojně sdílené na sociálních sítích, což dramaticky znásobilo jeho 
společenský dopad106 – přesně odpovídá intencím informační války 21. století. Do celospolečen-
ské diskuse o covidu zde nevstupuje zapšklý národovec šermující zrezivělými zbraněmi minulých 
staletí, ale respektovaný akademik s emigrantskou zkušeností, autor oceňovaných textů rozkro-
čených napříč několika vědními obory, který se vždy prezentoval jako originální myslitel, svo-
bodomyslný individualista a bytostný demokrat, na což ostatně odkazuje i jeho zmínka o dnešní 
Číně v závěru citace. Komárkovo vyjádření – už vzhledem k osobnosti autora – tak nenabízí 
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http://www.seznamzpravy.cz
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/covid-vs-svoboda-jsou-neockovani-cerni-pasazeri-nebo-maji-pravo-zemrit-180584
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/covid-vs-svoboda-jsou-neockovani-cerni-pasazeri-nebo-maji-pravo-zemrit-180584
https://www.facebook.com/photo/?fbid=424513052542581&set=a.108873660773190
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107 Ve skutečnosti šel Stanislav Komárek ještě dál a ve zmíněné anketě přirovnal situaci neočkovaných k diskrimina-
cí chartistů a dokonce i Židů předcházející holocaustu: „Podobné akce podkopávají důvěru občanů ve stát, vytvá-
řejí dosti děsivý precedent a přinesou na dlouhé roky nesrovnatelně větší škodu, než je pochybný epidemiologický 
prospěch, též nepříjemně upomínající na praktiky nacistického režimu vůči Židům. Neočkovaní se stávají oficiální 
vrstvou ,nepřátel lidu‘, proti nimž lze libovolně štvát v médiích, jako kdysi proti chartistům – ti se přece také mohli 
zapojit do budování světlých zítřků.“ Srov. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/covid-vs-svoboda-jsou-neocko-
vani-cerni-pasazeri-nebo-maji-pravo-zemrit-180584 (cit. 30. 11. 2021). 

108 ČERMÁK, V.: Operace Únor 1948. Praha 2010; Týž: Operace Srpen 1968. Praha 2011; Týž: Operace Listopad 
1989. Praha 2012; Týž: 1968 – Kořeny tragédie. Praha 2018.

109 ČERMÁK, V.: Operace Bílá hora a černá totalita I. Na prahu ztemnění. Praha 2014; Týž: Operace Bílá hora  
a černá totalita II. Dlouhá černá totalita. Praha 2014; Týž: Bělohorský podvod. Praha 2020.

110 Potřeba vyrovnávat se s dědictvím bělohorského mýtu se za první republiky neprojevovala jen v publicistice, ale  
i v „angažovaném“ umění. Za všechny počiny tohoto druhu zde zmíním alespoň soubor pohlednic, nazvaný Habsbur-
kové, Řím a národ český z dvacátých let 20. století, konzervující tradiční národovecký obraz Bílé hory, jehož akční 
rádius byl – právě kvůli snadné finanční dostupnosti pohlednic pro široké vrstvy obyvatelstva – zcela mimořádný.

111 Slova Vraťte mi nepřítele, která jsem zde použila jako mezititulek, jsou názvem písně Jiřího Dědečka, poprvé 
vydané roku 1990 společně s dalšími písněmi na SP desce nazvané Vraťte nám nepřítele. Autor zde jasnozřivě 
předjímal stav společnosti, která se sice zbavila komunistické nadvlády, ale mentálně stále zůstává v předlistopa-
dových časech a není schopná převzít zodpovědnost sama za sebe a za své další směřování. Srov. https://www.
youtube.com/watch?v=Aq0ED2P3WNA (cit. 30. 11. 2021).

112 K simplifikovanému obrazu dějin, redukovanému na stereotypní obraz limitovaného množství známých událostí 
a osobností a dlouhodobě tvořícímu integrální součást veřejného prostoru, srov. nejvýstižněji a nejaktuálněji 
STEHLÍK, M. – GROMAN, M.: Přepište dějiny. Praha 2021.

113 Srov. BAUMANN, Z.: Tekutá modernita. Praha 2020.

nahrazení jednoho narativu jiným; mnohem spíše přispívá k celkovému znejistění a názorovému 
rozštěpení společnosti, k rozkolísání jasného povědomí o tom, co je pravda a co lež, v tomto 
případě za použití nesmyslných, avšak efektně a sugestivně znějících historických paralel.107

 V podobném duchu opakovaně využil bělohorský mýtus i publicista Vladimír Čermák, autor 
několika knih většinou s tematikou novodobých dějin, který se nyní pustil i do interpretací po-
bělohorského vývoje a nabídl prakticky totéž, co u svých textů o Únoru 1948, Srpnu 1968 nebo 
Listopadu 1989108 – totiž obraz dějin jako temného spiknutí. Ve třech publikacích o Bílé hoře109 
dal autor sice volný průchod své prudké averzi vůči katolické církvi a habsburské dynastii, plně 
souměřitelné s mnohdy pokleslou publicistikou první republiky, která „odvážně“ bojovala proti 
již bezpečně poraženému nepříteli,110 avšak hlavní vyznění jeho textů je odlišné. Představuje 
dějiny – jak raného novověku, tak 20. století – jako rejdiště temných sil, tahajících ze zákulisí za 
nitky a manipulujících s politickými aktéry jako s loutkami. Čtenář se nedozví, jak to podle 
autora „bylo doopravdy“, ač je mu právě toto slibováno; místo toho nahlédne do zmateného svě-
ta informačního chaosu, v němž pravda a lež jsou neidentifikovatelnými kategoriemi.
 Bělohorský mýtus tak zůstává i na počátku dvacátých let 21. století v české společnosti pře-
devším stavebním kamenem informační války s jasně artikulovanou potřebou nepřítele a nejas-
nou definicí toho, kdo tím nepřítelem vlastně je, neboť jde o kategorii velmi flexibilní a proměn-
livou.111 Potřeba neustále pojmenovávat ohrožení a vymezovat se proti němu místo soustředění 
se na řešení skutečných problémů ovšem silněji než cokoli jiného rozděluje společnost upínající 
se k simplifikovanému obrazu dějin112 jako k trvalé hodnotě a spolehlivému opěrnému bodu. 
Taková společnost bohužel nechápe, že právě „tekutost“ a flexibilita historických motivů jsou 
jedním z mnoha faktorů, který rozkolísává současnost,113 a který může vážně ohrozit i budoucnost. 
Historické stereotypy, legendy a mýty v předchozích staletích prostřednictvím účelově zjedno-
dušovaných obrazů dějin českou společnost stmelovaly, ať už na konfesním, národoveckém nebo 
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114 V souvislosti s bělohorským mýtem jsem se v minulých letech zabývala „druhými životy“ některých aktérů dané 
doby, nejpodrobněji pak „druhým životem“ Kryštofa Haranta. V závěru jeho životopisu jsem roku 2004 napsala: 
„Jestliže již neexistuje potřeba hledat paralely k aktuálním problémům české současnosti v událostech bělohorské 
éry, je to stav jistě nepříznivý pro Kryštofa Haranta a zvláště pro jeho ,druhý život‘, který možná již brzy tiše vy-
hasne. Pokud však dávná česká historie konečně přestává být ozvučnou deskou pro frustrace české současnosti, 
je to jedině dobře pro ni i pro nás. Nelze si než přát, aby tento stav trval co nejdéle…“ (KOLDINSKÁ, M.: Kryštof 
Harant, s. 451). Tento stav je dnes, na konci roku 2021, už součástí historie, a citované věty přiléhavě dokládají, jak 
často se historikové mýlí ve svých očekáváních.

třídním základě (a jedním dechem z ní vylučovaly ty „nepohodlné“ vrstvy definované na stejném 
základě). Tytéž historické stereotypy, legendy a mýty, jen modifikované pro potřeby současnos-
ti, dnešní společnost vnitřně rozeštvávají a štěpí napříč všemi vrstvami. Pro akademiky zkou-
mající peripetie „druhých životů“ významných historických událostí a česká specifika současné 
informační války je tento stav mimořádně plodným polem pro výzkum. Pro ty občany České 
republiky, kteří si uvědomují ničivou sílu historizujících argumentů ve veřejném prostoru a vel-
mi limitované možnosti tento informační chaos jakkoli usměrnit, je tento stav deprimující život-
ní realitou.114
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Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,  
řada společenských věd, roč. 35, 2021, č. 2

„FIAT IUSTITIA, ET PEREAT MUNDUS.“1

VÝZKUM RANĚ NOVOVĚKÉHO HRDELNÍHO A ÚTRPNÉHO 
PRÁVA NA PRAHU DVACÁTÝCH LET 21. STOLETÍ. 

TRENDY, MOŽNOSTI, PERSPEKTIVY  
EXPERIMENTÁLNÍHO BÁDÁNÍ 

MARTIN FOLTÝN

The article deals with a summary of the current research of capital punishment and torture 
on early modern age, especially from the point of view of legal, historical, historiographical and 
cultural-anthropological interpretation of the topic. The analysis of the results of previous 
research of primary sources, especially written sources is extraordinary linked with the genesis 
of multimedia practical experiments, which are confirming or refuting the validity of various, 
mostly physical dogmas as new entertainment-educational media platform. Despite a number of 
shortcomings and inaccuracies, some of which are discussed in more detail in the text, this format 
led to an interesting findings and indicated the direction that research could take in the future. 
From the author‘s point of view, it is a detailed analysis of primary sources, based on the results 
of which hypotheses are established, which are then multidisciplinary researched in laboratory 
conditions and tested by modern measurement techniques with a series of practical tests, 
performed using replicas of original technological instruments.

Keywords: capital punishment, torture, research, multidisciplinary, interdisciplinary, multimedia

 Vědeckotechnický pokrok, podobně jako pokrok v přírodních a humanitních vědních oborech, 
jímž evropské státy v novověku procházely, probíhal v oblasti práva s jistým zpožděním, teprve 
až zpětně reagujícím na společenský vývoj.2 Tento proces je patrný jak u dochovaných trestně- 
právních předpisů a judikatury, tak v přetrvávající aplikaci vyhledávacího charakteru trestního 
práva, kladoucího tíhu důkazního břemene na obviněného, stejně jako v přetrvávajícím archaic-
kém užívání útrpného práva, a často drakonických forem výkonu práva hrdelního. Vývoj poznání 

1 „Staň se spravedlnost, i kdyby svět měl zaniknout.“ Jde o heslo císaře Ferdinanda I. (1526–1564); srov. HAMAN-
NOVÁ, B. (ed.): Habsburkové. Životopisná encyklopedie. Praha 1996, s. 91. Týž slogan se užíval v kontextu hrdel-
ního a útrpného práva, a jako takový byl použit i na repliku popravčího meče, zhotoveného autorem článku pro 
výstavu věnovanou bitvě na Bílé hoře u příležitosti jejího čtyřsetletého výročí. Srov. STEHLÍK, M. (ed.): 1620. 
Cesta na Horu. Praha 2020.

2 Souhrnně pro situaci v českých zemích srov. ADAMOVÁ, K. – LOJEK, A. – TAUCHEN, J. – SCHELLE, K.: Velké 
dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Právo. Praha 2017.
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musel být proto samozřejmě patrný i v samotné technické formě hrdelního nebo útrpného výko-
nu (což paradoxně například na přelomu středověku a novověku nejdříve vede k sofistikovaněj- 
ším a ve svém důsledku tedy krutějším formám výkonu tortury i následného hrdelního trestu). 
Tato specifická větev práva se v důsledku toho posouvá v evropských zemích během raného 
novověku do své vrcholné fáze a technicky i formálně je tímto obdobím v podstatě ohraničena.
 Zrychlující se vývoj, například v oblasti majetkových práv, byl modernizací práva trestního 
následován jen pozvolna. Jak uvádí Steven Pinker, humanizační proces, započatý v osvícenství, 
je koncem novověku akcelerován aplikací základních principů vlády zákona a následně ještě 
zesílen formulací některých základních lidských práv.3 Absolutistická forma vlády pak umožňu-
je rychlejší právní kodifikaci a v důsledku tlaku na modernizaci i postupné zavádění unifikova-
ných pravidel trestání.4 To se projevuje především v samotném trestním procesu, který nejprve 
vede při užívání útrpného práva k procedurální standardizaci a následně k postupnému úplnému 
upouštění od mučení. Podobný mechanismus se nepřekvapivě opakuje i u práva hrdelního, kdy 
se ustupuje od krutých forem poprav, často v podobě zrcadlících trestů, odrážejících brutalitu 
nebo zavrženíhodnost spáchaného (nebo domněle spáchaného) skutku,5 a na hrdelní potrestání 
se pod vlivem humanizačních tendencí začíná nahlížet jako na výkon, který sice vede ke smrti 
odsouzeného, ale má k němu dojít bez zbytečného utrpení a pokud možno za současné elimina-
ce kolísavého vlivu lidského faktoru během samotného popravčího aktu.
 Z pohledu české historiografie je výzkum hrdelního a útrpného práva relativně mladou pro-
blematikou. První ucelené práce na toto téma, pocházející především z pera Zikmunda Wintra,6 
Čeňka Zíbrta7 a Josefa Svátka,8 registrujeme na konci 19. století. První polovina 20. století ve 
výzkumu poněkud stagnovala a vydané práce se soustředily spíše na excesivní kuriozity nebo 
v lepším případě na edice smolných knih. Výjimku tvořila soustředěnější badatelská činnost  
např. Františka Oberpfalzera-Jílka, zkoumajícího trestněprávní prameny zejména z lingvistického 
hlediska.9 Jeho poznatky byly následně plně využity během nové vlny zájmu o tuto specifickou 
oblast právní historie v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století a budoucím badatelům se 
díky němu dostal do rukou mimořádně validní nástroj pro pokročilý historiografický výzkum. 
Z následných analytických prací, syntetizujících studií a pramenných edic je pak vhodné vyzved-
nout především texty Karla Malého,10 Bohumíra Roedla,11 Antonína Verbíka,12 Jaroslava Pánka13 
a na něj navazující Evy Procházkové.14

3 PINKER, S.: The Better Angels of our Nature. Why violence has declined. New York 2011.
4 Blíže BĚLINA, P. – KAŠE, J. – KUČERA, J. P.: Velké dějiny zemí Koruny české X. 1740–1792. Praha 2001, zvl.  

s. 253–297.
5 VAN DÜLMEN, R.: Divadlo hrůzy. Soudní praxe a trestní rituály v raném novověku. Praha 2001, zvl. s. 98–135.
6 Zvl. WINTER, Z.: Kulturní obraz českých měst. Život veřejný v XV. a XVI. věku I.–II. Praha 1890–1892.
7 Srov. KUNZ, L.: Soupis prací Zíbrtova Českého lidu. Praha 1960.
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většiny dalších zde zmíněných badatelů nejde o autora, který by do problematiky výzkumu hrdelního a útrpného 
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statných rysech už zmapován a další inovativní výzkum si vlastně ani nezaslouží.

18 Např. ČECHURA, J.: Selské rebelie roku 1680. Sociální konflikty v barokních Čechách a jejich každodenní souvis-
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a Český Krumlov v letech 1661–1719–1750. In: Gaži, M. (ed.): Český Krumlov. Od rezidenčního města k památce 
světového kulturního dědictví. České Budějovice 2010, s. 783–800; Týž: Neklidný život obyčejné ženy. Johana 
Peřková (1703–1745). Praha 2015.

19 Např. KREUZ, P.: K charakteristice procesního projednávání trestních případů v českých městech doby předbě- 
lohorské. In: Francek, J. (ed.): Hrdelní soudnictví českých zemí 16.–18. století. Pardubice 1996, s. 63–100; Týž: 
Čarodějnické procesy na Nymbursku na počátku 17. století. Právněhistorické studie 34, 1997, s. 127–161; Týž: 
Poprava jako divadlo práva? K otázce právní relevance popravního rituálu v českých městech doby předbělo- 
horské. In: Král, P. – Bůžek, V. (edd.): Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku 
(= Opera Historica 8). České Budějovice 2000 s. 421–457; Týž – HARAŠTOVÁ, Z.: Nejmladší popravená evropská 

 Velmi užitečným nástrojem se pro budoucí badatele stává sborník redigovaný Jindřichem 
Franckem z konference v Pardubicích v roce 1995, věnované právě hrdelnímu právu, díky němuž 
se bádání v novém miléniu mohlo nést na vlně výzkumu celé řady často dosud neznámých primár-
ních pramenů.15 Nejvýznamnější práce na tomto poli z přelomu 20. a 21. století a dále do součas-
nosti pak kromě zmiňovaného Jindřicha Francka16 vycházejí především z pera Vladimíra Šindelá-
ře,17 Jaroslava Čechury,18 Petra Kreuze,19 Pavla Himla,20 Pavla Matlase21, Daniely Tinkové22 a dalších, 
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nicméně téma se dostává do hlubšího povědomí a věnuje se mu i celá řada studií menšího rozsahu, 
mj. například v rámci závěrečných prací různých stupňů akademického vzdělávání, monografických 
publikací, zaměřených na různě velké regionální celky, nebo výsledky lokálních archeologických 
bádání (např. precizní výzkum provedený Josefem Ungerem na bývalém slavkovském popravišti).23 
Ze zahraničního výzkumu, který z hlediska interpretace primárních pramenů ovlivnil výsledky 
domácích badatelů, je nutné vyzvednout práce Michela Foucaulta,24 Richarda van Dülmena,25 
Martina Monestiera,26 Jutty Nowosadtko,27 Gerda Schwerhoffa28 nebo Carlo Ginzburga.29

 čarodějnice? K otázce dětských obětí ve slezských čarodějnických procesech z let 1651–1652. Slezský sborník. Acta 
Silesiaca 110, č. 1–2, 2012, s. 5–26; Týž: Dějiny pozdně středověkého a raně novověkého městského soudnictví  
v českých zemích v české historigrafii posledních dvaceti let. In: Fejtová, O. – Hrubá, M. – Ledvinka, V. – Pešek, J. – 
Sulitková, L. (edd.): Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí. Stati  
a rozšířené příspěvky z 30. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve dnech 11. a 12. října 
v Clam-Gallasově paláci v Praze. Dolní Břežany 2013, s. 179–199.

20 Např. HIML, P.: Myšlení venkovských poddaných v raně novověkých jižních Čechách pohledem trestně právních 
pramenů. Opera Historica 4, 1995 s. 153–194; Týž: O „zločinu“ a vině v dějinách. 17. a 18. století – věk netolerance, 
násilí a represe? Dějiny a současnost. Kulturně historická revue 24, č. 2, 2002, s. 32–35; Týž: Milost místo smrti  
(v procesech s Cikány v Čechách první poloviny 18. století) aneb Jak nepočítat historii. Dějiny – Teorie – Kritika 1, 
2005, s. 7–43; Týž: Zrození vagabunda. Neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století. Praha 2007.

21 Např. MATLAS, P.: Dvojím metrem. Trestní praxe patrimoniální jurisdikce v raném novověku. In: Bůžek, V. –  
Dibelka, J. (edd.): Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku (= Opera historica 12). České Budějo-
vice 2007, s. 291–313; Týž: Hrdelní soudnictví na panství Hluboká nad Vltavou (1661–1765). Sborník archivních 
prací 57, 2007, s. 4–156; Týž: Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní? Hranice trestní disciplinace poddaného 
obyvatelstva na panství Hluboká nad Vltavou v 17.–18. století. Praha 2011.

22 Např. TINKOVÁ, D.: Otázka trestu smrti a trestů tělesných na prahu moderní doby. Moderní dějiny 8, 2000, 
s. 259–264; Táž: Úvahy nad problematikou „trestního práva“ a „hrdelního soudnictví“ v historii a historiografii. Kuděj. 
Časopis pro kulturní dějiny 3, č. 2, 2001, s. 60–67; Táž: Naděje a limity osvícenství. Dohlížet a trestat v josefínském 
Rakousku. Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny 4, č. 2, 2002, s. 33–42; Táž: Předcházet či trestat? Problém infanti-
cidia v osvícenské společnosti. Český časopis historický 101, č. 1, 2003, s. 27–76; Táž: Hřích, zločin, šílenství v čase 
odkouzlování světa. Praha 2004; Táž: Bez zpěvu a bez zvonění. Tělo a duše sebevraha před vrchnostenskými  
soudy v předosvícenském období. In: Chalupová, H. – Jarošová, E. (edd.): „Totenkultur“. Umrlci a oživené hroby  
(= Historie – Otázky – Problémy 11, č. 1, 2019), s. 146–163.

23 UNGER, J. a kol.: Jihomoravské šibenice v časném novověku (16. až 18. století). Brno 2019.
24 FOUCAULT, M.: Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení. Praha 2000.
25 VAN DÜLMEN, R.: Verbrechen, Strafen und soziale Kontrolle. Studien zur historischen Kulturforschung. Frank-

furt am Main 1990; Týž: Frauen vor Gericht. Kindsmord in der frühen Neuzeit. Frankfurt am Main 1991; Týž: 
Divadlo hrůzy. Soudní praxe a trestní rituály v raném novověku. Praha 2001; Týž: Bezectní lidé. O katech, děvkách 
a mlynářích. Nepočestnost a sociální izolace v raném novověku. Praha 2003.

26 MONESTIER, M.: Historie trestu smrti. Dějiny a techniky hrdelního trestu od starověku po současnost ve světě  
a českých zemích. Praha 1998. Podobně jako Vladimír Šindelář v českém kontextu (k němu srov. výše pozn. 17),  
je v tom evropském Martin Monestier jedním z mnoha reprezentantů popularizačního přístupu k problematice hr-
delního a útrpného práva, které chápe právě pro jeho extrémnost, vypovídající o nehumánních a krvavých stránkách 
lidských dějin, jako čtenářsky mimořádně atraktivní. Z problematiky, která by si zasloužila stejně systematický  
a metodologicky inovativní výzkum jako kterékoli jiné historické téma, se tak stává námět pro nenáročnou popula-
rizační publicistiku. To ale v konečném důsledku vede ke stagnaci výzkumu, neboť texty tohoto druhu pouze recy-
klují již známé skutečnosti a poznání tématu nikam dál neposouvají.

27 NOWOSADTKO, J.: Scharfrichter und Abdecker. Der Alltag zweier „unehrlicher Berufe“ in der Frühen Neuzeit. 
Paderborn 1994.

28 SCHREINER, K. – SCHWERHOFF, G. (edd.): Verletzte Ehre. Ehrkonflikte in Gesellschaften des Mittelalters und 
der Frühen Neuzeit. Köln – Weimar – Wien 1995; SCHWERHOFF, G.: Aktenkundig und gerichtsnotorisch. Ein-
führung in die historische Kriminalitätsforschung. Tübingen 1999; BLAUERT, A. – SCHWERHOFF, G. (edd.): 
Kriminalitätsgeschichte. Beiträge zur Sozial- und Kulturgeschichte der Vormoderne. Konstanz 2000.

29 GINZBURG, C.: Benandanti. Čarodějnictví a venkovské kulty v 16. a 17. století. Praha 2002; Týž: Noční příběh. 
Sabat čarodějnic. Praha 2003; Týž: Sýr a červi. Praha 2005.
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 Téměř veškerý dosavadní výzkum a pozornost odborníků, které se na toto téma dosud zamě-
řily, byly nicméně až na výjimky věnovány primárně historickým souvislostem a kauzalitě, 
historicko-antropologické či kulturně-antropologické interpretaci tématu, kriminálnímu pozadí 
exekucí, anebo rozebíraly katovské povolání, životní podmínky nečestných profesí, jejich soci-
ální, rodinné, zvykové či majetkové vazby apod., popřípadě se věnovaly reáliím z dochovaného 
instrumentária popravčích mistrů (jako příklad zde lze uvést několik velmi podrobných výzkumů, 
zaměřených na dochované soubory popravčích mečů v muzejních sbírkách).30

 Je zjevné, že většina badatelů problematiku studovala především prostřednictvím písemných 
pramenů. Ty sice podávají svědectví o celé řadě vzájemně provázaných souvislostí, vztahujících 
se ke konkrétním událostem i ke konkrétnímu období dějin, nicméně v hrdelní a útrpné praxi se 
spokojují s pouhým, obvykle velmi stručným, opisem děje a nepronikají do hlubších souvislostí, 
spojených s technologií samotného výkonu. Přes soustředěnou a precizní vědeckou práci, jíž byly 
podrobeny písemné záznamy a umělecká, zejména pak obrazová ztvárnění užití útrpného či 
hrdelního práva pocházející z 16. a 17. století, tak nacházíme překvapivě velké množství otazní-
ků, které vyvstávají v souvislosti s technickou stránkou těchto výkonů. Známe terminologii hr-
delního soudnictví, názvy a podobu jednotlivých nástrojů a s nimi prováděných úkonů práva 
útrpného, známe dokonce posloupnost jejich užití (viz např. Koldínova Práva městská Království 
českého,31 tereziánské a josefínské právní předpisy apod.), a někdy – obvykle sice z jiných, nic-
méně kompatibilních zdrojů, např. městských kronik – i zdravotní či sociální následky či další 
údaje, z nichž lze vystavět určité ucelenější teoretické konstrukce. Stran elementárních detailů 
aplikace útrpného a hrdelního práva, pojmeme-li je jako čistě praktický, případně technologický 
úkon, jsme nicméně povětšinou odkázáni na domněnky, předpoklady či dokonce pouze lidovou 
slovesnost.

Od multimediální zábavy až po laboratorní podmínky a multioborový tým

 Za náznakem, kam a jakým způsobem by bylo možné směřovat výzkum s příchodem nového 
milénia, který by tento nedostatek mohl významně eliminovat, poněkud překvapivě nestojí  
seriózní vědci, ale fanoušci nově vznikajících multimediálních platforem a sociálních sítí (Face-
book, YouTube a další). Ti, ve snaze zaujmout netradičním obsahem co největší skupinu sledují-
cích, začali přistupovat ke stále radikálnějším formám audiovizuální tvorby, mj. spočívající 
v testování odolnosti různých materiálů nebo dokonce přímo v jejich prvoplánové destrukci. 
Jejich úspěch byl inspirativní i pro velké mediální hráče, a to vedlo například ke vzniku americ-
ké reality show MythBusters (Bořiči mýtů)32 vysílané od roku 2003 na populárně vzdělávacím 
kanálu Discovery Channel a Science Channel.

30 Srov. např. MOUDRÝ, P.: Restaurování popravčího meče. Historie a vojenství. Časopis Vojenského historického 
ústavu 55, 2006, č. 1, s. 120–121; MUSIL, J.: Nález popravčího meče z Chrudimi. Příspěvek k poznatelnosti arte-
faktu archeologickými metodami. Chrudimský vlastivědný sborník 16, 2012, s. 69–86; PANÁČEK, J. – WOJTUC-
KI, D.: Poslední českolipský kat. Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 26, 2017, s. 5–29.

31 MALÝ, K. (ed.): Práva městská Království českého. Praha 2013.
32 MythBusters (rež. Peter Rees, 2003–2018). Dostupné z: https://www.imdb.com/title/tt0383126/ (cit. 30. 11. 2021).

https://www.imdb.com/title/tt0383126/
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 Nový formát diváky velmi zaujal, takže byl následován dalšími obdobnými projekty, z nichž 
lze za všechny jmenovat například populární americkou sérii Deadliest Warrior (Smrtící váleč-
níci),33 vysílanou od roku 2009 stanicí Spike TV. Pořadům tohoto typu (propojujícím „zábavně-
-destrukční“ mediální formát s historickými událostmi nebo postavami) sice nelze upřít vysokou 
míru sledovanosti a dokonce i jistý stupeň pozitivního vlivu na vzbuzení zájmu o dílčí historické 
události či osobnosti, ale stejně tak nelze přehlédnout, že tvůrci preferují místy až obskurní di-
váckou zábavu před snahou o vyvracení historických nepřesností, a v některých případech 
sklouzávají k prezentaci zcela zřejmých mystifikací a prokazatelných omylů. Krom uvedeného 
je navíc divák poměrně často konfrontován s pochybnými analýzami za využití neznámých  
algoritmů, či aplikování neobjektivních komparativních metod.
 Uvedenému trendu se podstatnou měrou vymknula čtvrtá epizoda páté série dokumentární-
ho cyklu Ancient Discoveries, vysílané v roce 2008 na History Channel ve Spojených státech 
amerických pod názvem Ancient Torture Tech,34 kde se autoři pokusili o objektivnější a serióz-
nější přístup. Ačkoli pořad výrazně přesáhl úroveň jiných počinů tohoto zaměření, vznikajících 
ve stejné době a zaměřených na stejnou diváckou skupinu, přesto dokázal nabídnout poutavý 
obsah, místy dokonce s překvapivými odhaleními. K jednomu z nich došlo například při testu, 
kdy byla na replice stolu, určeného k natahování těla v rámci IV. stupně útrpného výslechu,  
napínána vepřová končetina, kdy namísto předpokládané destrukce kloubní a vazivové tkáně 
došlo k roztržení stehenní kosti v kolenním krčku.
 Tato mediální koncepce byla simultánně rozvinuta také multioborovým týmem, který se 
spojil při realizaci populárně-vědeckého mediálního projektu, na jehož konci stála šestidílná 
dokumentární série Machines of Malice (Smrtící stroje), odvysílaná taktéž v roce 2008 na Disco-
very Channel.35 Početný tým, v němž kromě historika nechyběla také například lékařka nebo 
odborník přes biomechaniku, provedl za účelem přímého posouzení následků některých techno-
logií, které se v hrdelním a útrpném právu domněle nebo reálně užívaly, celou řadu testů jak na 
lidských anatomických figurínách v životní velikosti, tak na neživém materiálu živočišného 
původu.
 Výsledky, k nimž tvůrci zmíněných pořadů došli, jsou z odborného hlediska přesto diskuta-
bilní. Důvod toho lze sledovat ve vývoji celého tohoto badatelského formátu. Jako komparační 
konstantu si vezmeme například výzkum různých variant mučení, vycházejícího z napínání 
lidského těla. V nejranějších fázích nástupu nového trendu fyzického testování odolnosti různých 
materiálů nebo tkání byly k vytvoření simulace pnutí (kupříkladu při prezentaci napínání na 
žebříku) užity moderní technologie s elektrickým či pneumatickým pohonem. Krom toho, že 
tyto technologie byly amatérským badatelům snadno dostupné, umožňovaly jim také velmi 
přesné a především konstantní stupňování. V útrpné praxi středověku a raného novověku však 
bylo v rámci IV. stupně užíváno lidské síly, transformované prostřednictvím více či méně primi-
tivního rumpálu, popř. kladky, takže vývoj tlaku nebyl konstantně-lineární, jako tomu je u mo-
derních technologií, ale nárazově proměnlivý (dle snahy obsluhy dosáhnout v pozdější fázi vý-

33 Deadliest Warrior (rež. Tim Prokop a další, 2009–2011). Dostupné z: https://www.imdb.com/title/tt0383126/ (cit  
30. 11. 2021).

34 Ancient Torture Tech (rež. Ben Mole, 2008). Dostupné z: https://www.dailymotion.com/video/x13gxzx (cit. 30. 11. 
2021).

35 Machines of Malice (rež. Nick Perlmuter a další, 2008–2009). Dostupné z: https://www.imdb.com/title/tt1295040/ 
(cit. 30. 11. 2021).
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slechu pootočení rumpálu o další zarážku nebo zarážecí ozub, popřípadě zcela cíleného 
povolování a následného rázového znovunapínání za účelem distribuce výraznějších bolestivých 
podnětů). Proměnlivý vývoj tažné síly může být bez experimentálního prověření svého možného 
vlivu faktorem zcela irelevantním, ovšem stejně tak může mít na napínanou tkáň z destrukčního 
hlediska dopad naprosto zásadní; právě proto je z důvodu historické objektivity nezbytné používat 
pro tyto účely přesné repliky zkoumaných nástrojů.
 Dalším, úzce souvisejícím faktorem, který v dobách začátků tohoto testování nebyl brán 
v potaz, byl používaný materiál. Je nasnadě, že nelze objektivně zkoumat jevy probíhající ve 
zkoumaném, v tomto případě napínaném subjektu, pokud není k testu zároveň společně s repli-
kou nástroje použito také odpovídající médium, které tah zprostředkuje. Stejně, jako jsou pro 
zkoumaný subjekt z jedné strany limitní jeho vnitřní vlastnosti a struktura, přicházejí ze strany 
druhé limity technologické. I tento detail může objektivitu testování negativně ovlivnit, jelikož 
např. tažné vlastnosti moderního pleteného nylonového lana se skelnými vlákny samozřejmě 
nebudou srovnatelné s historicky užívaným konopným nebo lněně-konopným stáčeným provazem.
 Ani v pozdější době, kdy si tvůrci výše zmíněné faktory začali uvědomovat, se ovšem nepo-
dařilo vyvarovat se odchýlení od objektivity. Například v případě zmíněného zkoumání dopadů 
napínání těla na napínacím stole (stůl a použitá lidská síla byly v tomto případě technologicky 
víceméně odpovídající, o přenosové materii autoři neposkytli bližší informaci) za využití vepřo-
vé končetiny v sérii Ancient Discoveries sice nelze popřít, že výše zmíněný překvapivý výsledek 
testu – roztržení kosti v krčku – byl získán, zdokumentován a popsán. Nikoli však již změřen, 
ani potvrzen opakováním testu, což je pro seriózní výstup vědeckého výzkumu naprosto zásad-
ní. A navíc – ač k uvedenému následku skutečně mohlo dojít – badatelé zcela pominuli dvě 
proměnné, které v tomto konkrétním případě mohou hrát roli. Tou první je právě fakt, že testu 
byla podrobena pouze izolovaná oblast jediného kloubního a vazivového spojení, navíc jednoho 
z nejpevnějších na celém lidském těle. Při reálném užití tzv. žebříku či jeho alternativních vari-
ací (strapado, estrapáda, skřipec apod.)36 se však tažná síla rozkládala na celou soustavu kloubů, 
šlach, vazů a svalů, ve většině podstatně méně pevných než tkáně v oblasti kolenního kloubu. 
Krom snad ještě tolerovatelného ignorování proměnlivých individuálních konstant (jako je např. 
tělesná konstituce vyslýchaného, jeho pohlaví, stáří, zdravotní stav, strava apod.) byl zcela opo-
menut fakt, že pokud by natahování za užití zmíněných zařízení mělo dosáhnout až k působení 
na kolenní kloub, bylo by to zřejmě možné až po luxaci ramenních kloubů (articulatio humeri), 
takže je otázka, zda by se k potřebným vysokým tažným hodnotám v oblasti kolene vůbec dalo 
dopracovat. Druhým, neméně zásadním faktorem, který lze těmto výzkumníkům vytknout, je 
úplné ignorování předchozích útrpných stupňů. I. stupeň (tzv. vazba, šněrování rukou za použití 
postupně utahovaného provazu kolem předloktí) a II. stupeň (nasazení palečnic) by na výsledek 
neměly mít žádný vliv. Lze však předpokládat, že vliv dosti zásadní by mělo předešlé užití  
III. stupně (nasazení španělské boty), kdy kromě fatálního zhmoždění měkkých tkání v oblasti 
bérce dojde velmi pravděpodobně také k nezanedbatelnému poškození kostní hmoty holenní 
kosti (tibia), která by takto mohla významným způsobem ztratit svou odolnost vůči jakémukoli 
dalšímu namáhání, včetně namáhání v tahu.

36 Blíže MONESTIER, M.: c. d., s. 143–147.
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 Výzkumníci ze série Machines of Malice, stejně jako jejich konkurenti z Ancient Discoveries, 
sice také velmi správně použili repliku napínacího stolu, a navíc sílu, vytvořenou ručním rum-
pálem, nejprve změřili, ale poté praktickému testování podrobili pouze figurínu, která byla 
s lidským tělem srovnatelná spíše jen velikostí než objektivními anatomickými vlastnostmi,  
a experiment ukončili v okamžiku, kdy došlo k luxaci ramenních kloubů, což by byla v případě 
reálné tortury v rámci IV. útrpného stupně v podstatě jen počáteční fáze. To vše v souhrnu vý-
sledek jejich testu výrazně devalvuje.

Akademický výzkum, anatomické a technické aspekty, sociokulturní přesah

 Dalším zajímavým, a především velmi čerstvým vědeckým počinem, je výzkum, který byl 
publikován v lednovém čísle odborného historického časopisu Speculum,37 provedený Heidi  
R. Fullerovou, Peterem L. T. Willanem a Montem A. Gatesemm z Keele University ve spoluprá-
ci s historikem a religionistou Lukem J. Murphym z University of Leicester.38

 Výzkumníci se zaměřili na mytizovanou variantu údajně praktikované vikingské popravy, 
zvanou „blóðǫrn“ (krvavý orel). Tento rituální akt mohl být praktikován v rozmezí 8. až 10. sto- 
letí a objevuje se hned v několika primárních zdrojích39 (konkrétně se jedná o sedm staronorských 
textů, dvě básně, jeden text latinský a několik obrazových znázornění, z nichž bývá nejčastěji 
zmiňován – ač, dost možná, ne zcela správně – tzv. „gotlandský kámen“).40 Písemné prameny 
popisují jeho hrůzostrašné provedení poměrně podrobně s tím, že mělo být vyhrazeno těm nej-
větším nepřátelům, pocházejícím obvykle z nejvyšších společenských kruhů. Mezi obětmi je 
nejčastěji uváděn král Ælla, zajatý Ivarem Rangnarssonem po bitvě u Yorku, nebo vikinský 
vůdce Halvdan Hålegg (Halfdan Háleggur), popravený Torfem-Einarrem v odvetě za upálení  
jeho otce Rognvalda Eysteinssona a jeho šedesáti stoupenců. Dalšími obětmi měli být válečník 
Lyngvi Hundingsson, rituálně usmrcený králem Sigurðrou Fáfnisbanim, nebo Brúsi, vládce 
izolovaného islandského ostrova; v pramenech však jde o mýtickou bytost ( jǫtunn), která má  
být usmrcena rukou bratra Brúsiho oběti (Ásbjörna), hlavního hrdiny vyprávění Orms þáttr 
Ormra (což jsou zřejmě generická označení pro reálné historické postavy, známé z jiných textů). 
Některé zdroje ale v souvislosti s touto krutou popravou uvádějí také např. irského krále Maela-
gualae z Munsteru (podle jiných zdrojů byl ukamenován), východoanglického krále Edmunda 
Mučedníka (častěji bývá zmiňováno jeho usmrcení „deštěm šípů“) nebo třeba mučednickou smrt 
biskupa Ælfheahe z Canterbury (obvykle je v této souvislosti uváděno prosté ubití).41

37 Dostupné z: https://www.journals.uchicago.edu/toc/spc/current (cit. 30. 11. 2021).
38 MURPHY, L. J. – FULLER, H. R. – WILLAN, P. L. T. – GATES, M. A.: An Anatomy of the Blood Eagle. The 

Practicalities of Viking Torture. Speculum. A Journal of Medieval Studies 97, 2022, č. 1, s. 1–39. Dostupné z: https://
www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/717332# (cit. 30. 11. 2021).

39 Souhrnně srov. MURPHY, L. J. a kol.: c. d., s. 2–9.
40 LINDQVIST, S.: Gotlands Bildsteine I. Stockholm 1941, s. 104–107, zvl. obr. 81. Gotlandské obrazové kameny jsou 

samostatně stojící ikonografické památky vyrostlé na baltském ostrově Gotland během střední až pozdní doby že-
lezné (asi 400–1100). Zdá se, že během tohoto období a až hluboko do severského středověku měl Gotland ostrovní 
kulturu příbuznou se skandinávským společenstvem na pevnině, ale přesto odlišnou, s vlastními formami oblékání, 
pohřebními zvyky a společenskou organizací.

41 WALLACE-HADRILL, J. M.: The Vikings in Francia. Reading 1975, s. 224–225; Týž: Early Medieval History. New 
York 1975 (autor zde uvádí nepublikovaný výzkum irského historika Alfreda P. Smytha).
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 Poprava „krvavým orlem“ měla zahrnovat rozříznutí zad podél páteře s následným oddělením 
žeber od páteře, jejich vypáčením ven z těla a vynětím plic. Archeologické důkazy tohoto způ-
sobu popravy však nebyly dosud nalezeny, důkazy z doby Vikingů pro takové oběti jsou přinej-
lepším sporé a řeč písemných pramenů, pocházejících až na jednu výjimku z doby výrazně 
vzdálené době možného praktikování „krvavého orla“ (a v polovině případů rituál pouze zmiňu- 
jící bez bližších informací) je neprůkazná. Doposud prozkoumaný soubor pramenů ve svém 
souhrnu nedokládá – ale ani nevyvrací – že tento rituál byl skutečně součástí kulturní, potažmo 
„soudní“ praxe vikinského věku. Možná i proto se někteří odborníci dlouho přikláněli k názoru, 
že byl pouze špatně přeložen nebo pochopen podrobnější výklad textů a poezie a „krvavý orel“ 
by proto měl zůstat jen v rovině děsivé zkazky. Nejlépe tuto dikci vystihoval názor, shrnutý 
Davidem M. Perrym a Matthewem Gabrielem v článku pro The Smithsonian Magazine: „…bez 
toho, že bychom někdy našli kostru, která ponese známky onoho mučení, nebudeme znát odpověď 
s jistotou nikdy…“.42

 Keeleští výzkumníci ovšem celou problematiku pojali z velmi odlišného úhlu. Zcela se 
oprostili od historického pozadí rituálu a omezili se pouze na zkoumání možnosti provedení  
rituálu v rovině anatomicko-lékařské s kulturně-religionistickým přesahem, tedy zda by to 
v předmětné době bylo proveditelné z hlediska technického a sociálního. Poté, co definovali 
anatomická omezení, v rámci kterých by byl tento typ operačního výkonu proveditelný (a koneč-
ně s definitivní jistotou objektivně vyloučili často tradovaný nonsens jak o dlouhotrvajícím  
vivisekčním charakteru popravy, tak i o možnosti vynětí fungujících, pohybujících se plic  
z ještě živého těla oběti), zaměřili se na zodpovězení otázky, jaké nástroje by byly nezbytné 
k praktické realizaci rituálu. Vycházeli přitom z logické teze, že stanovení technologických  
požadavků „operace“ by mohlo umožnit vyloučení nebo upřesnění některých fází rituálu dle jeho 
podoby z dochovaných pramenů, a tím připravit argumenty pro další debatu o jeho potenciální 
historicitě.
 Po bezpochyby správném ustanovení potřeby využití nástroje s jednobřitou nožovou čepelí 
(v návaznosti na archeologické nálezy například pro Vikingy běžné čepele typu sax) pro počá-
teční fázi operačního výkonu však výzkumníci uvázli ve slepé uličce stran nástroje, jímž by bylo 
možné proniknout do hrudního koše. V tomto směru uzavřeli výzkum se závěrem, že konkrétní 
nástroje sice nelze přesně určit, ale s užitím různých typů nástrojů, dostupných v daném období, 
by výkon teoreticky možný byl.
 Výzkumníci z Keele předvedli naprosto precizní přípravu v rámci studia a objektivní inter-
pretace primárních zdrojů i předešlého výzkumu, nicméně při posuzování praktické stránky věci 
se omezili pouze na vlastní zkušenosti z běžné moderní lékařské (ev. soudně-lékařské) praxe  
a na počítačovou simulaci. Pokud by bádání doplnili alespoň elementárním pokusem o praktické 
potvrzení získaných závěrů, např. za využití neživé zvířecí tkáně a replik dostupných nástrojů, 
byl by jejich výzkum posunut na zcela novou úroveň, protože by mohli nejen výrazně přesněji 
specifikovat instrumentárium potřebné pro provedení „krvavého orla“, ale také např. stanovit 
dobu, potřebnou pro realizaci jak celé exekuce, tak jejích jednotlivých fází (a od toho odvíjet 
předpokládanou krevní ztrátu či další medicínsky významné proměnné).

42 PERRY, D. M. – GABRIELE, M.: Did the Vikings Actually Torture Victims With the Brutal ‘Blood Eagle’? New 
research reveals the feasibility of the infamous execution method, Smithsonian Magazine, December 6, 2021.  
Dostupné z: https://www.smithsonianmag.com/history/did-the-vikings-actually-torture-victims-with-the-brutal-
-blood-eagle-180979148/ (cit. 10. 12. 2021).
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 Pro úplnost dlužno podotknout, že v součinnosti s českou reenactorskou komunitou vikingské 
kultury byla v roce 2021 primitivní forma v předmětném výzkumu absentující praktické reali-
zace rituálu autorem právě výše popsaným způsobem provedena, a dílčí poznatky jsou aktuálně 
konzultovány právě s keeleskými výzkumníky.

Interdisciplinarita a forenzní testování jako nosná perspektiva budoucího výzkumu

 Popularizátoři vědy a tvůrci vzdělávacích pořadů,43 podobně jako univerzitní lékaři z Keele, 
bezpochyby učinili podnětný krok směrem, kterým by se další výzkum mohl ubírat, a přes ně-
které výhrady, které k výsledku jejich práce lze vznést, ukázali cestu, umožňující zodpovězení 
celé řady otázek. Ve většině bylo využíváno praktických pokusů za užití více či méně zdařilých 
replik dobových technologických zařízení, nebo metod, snažících se o simulaci reality, za účelem 
praktického potvrzení nebo vyvrácení některých dosud nevyjasněných otázek. Jakkoli většinou 
nejsou výsledky z akademického pohledu přijatelné, nezřídka se jedná o velmi zajímavá zjištění, 
jejichž společným jmenovatelem je skutečnost, že jich bylo dosaženo experimentálně a za vyu-
žití multioborové spolupráce. Zejména ta se jeví být zásadním prvkem tohoto typu výzkumu  
a její nedůsledné využití může výsledek zkoumání nepříjemně devalvovat. 
 Je zřejmé, že získaná data by byla výrazně reprezentativnější, přesnější a zobecnitelnější, 
pokud by testování proběhlo na základě prameny podloženého výzkumu historiků, specializují-
cích se na hrdelní a útrpné právo, za užití striktně vědeckých postupů v laboratorním prostředí, 
za přímé účasti forenzních expertů z technické a lékařské oblasti a s využitím autentických replik 
dobového instrumentária a historické realitě odpovídajících materiálů. Právě v rovnovážné  
kombinaci přístupů, využitých u všech výše uvedených příkladů, lze zřejmě nalézt další nosnou 
a smysluplnou perspektivu výzkumu hrdelního a útrpného práva. Doplníme-li informace z pra-
menů, které máme v dnešní době zpracovány již na velmi dobré úrovni, sérií praktických expe-
rimentů v multioborové kooperaci, za užití současné měřicí techniky, ale s technologiemi  
a materiály, odpovídajícími době užívání, dostaneme pravděpodobně odpovědi na otázky, které 
jsou dosud zastřeny nejasnostmi, mylnými předpoklady či přímo historickou fikcí, a představují 
tak mezeru v jinak precizně zdokumentované historii, nezřídka se vážící k přelomovým dějinným 
milníkům.

43 Mediální prezentace tohoto typu témat zejména v rámci televizních kanálů zaměřených na popularizaci vědy má 
značný potenciál překračovat primární funkci popularizace, spočívající v pouhé komunikaci odborných poznatků 
sdělnou formou směrem k veřejnosti. V případě zapojení předních odborníků různých profesí totiž funguje kolek-
tivní spolupráce na televizním projektu podobně jako kolektivní spolupráce na odborné studii, jelikož jejich koope-
race přináší synergický efekt, a tedy potenciálně i metodologickou inovaci a novou interpretaci zkoumaného feno-
ménu. V českém prostředí se tomuto přístupu v oblasti dokumentární tvorby zacílené na hrdelní a útrpné právo 
nejvíce přiblížil šestidílný seriál Tresty v Čechách (rež. Václav Křístek, 2020), na němž se podílelo několik odbor-
níků různých specializací, od historiků přes etnology až po hebraisty (Eduard Maur, Marie Koldinská, Daniel 
Soukup, Lýdia Petráňová, Pavel Himl, Roman Cílek). Primárním cílem však byla analýza modelových příkladů 
hrdelních zločinů a trestů v kontextu právního myšlení a mentality dané doby, takže potenciál výzkumu vlastní 
aplikace hrdelního a útrpného práva v jednotlivých zkoumaných případech zůstal nevyužit.

MARTIN FOLTÝN
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 Metodologicky by se proto, vedle stávajícího důkladného studia písemných a archeologických 
pramenů44 a jejich vzájemné komparace, měla badatelská pozornost zaměřit zejména na důsled-
né provázání uvedeného s dosud spíše izolovaným zkoumáním hmotných pramenů, s důrazem 
na dochované instrumentárium a na umělecká, převážně pak grafická díla, rytiny apod., vážící 
se ke konkrétním událostem nebo výkonům. Jak ukazují výše zmíněné odkazy na popularizační 
či vědecko-popularizační počiny, s takto získanými poznatky lze v rámci multioborového  
výzkumu přikročit k praktickým pokusům s nesporně slibným informačním potenciálem.  
I přes původ tohoto přístupu v masmediální zábavě, aplikace zjištěných poznatků v moderní 
laboratorní praxi s autentickými duplikáty popravčího instrumentária totiž může být cestou,  
jak se dopracovat k nezvratným, vědecky podloženým výsledkům, hovořícím o reálné hrdelní  
a útrpné praxi.

npor. Mgr. et. Bc. Martin Foltýn, v.v. 
e-mail: specialprojects@post.cz

44 Archeologický výzkum popravišť představuje velmi nosný trend v současné archeologii, už zřetelně patrný i v čes-
kém prostředí. Srov. např. SOKOL, P.: Šibenice v Bečově nad Teplou a archeologie popravišť. Archeologické 
rozhledy 55, 2003, č. 4, s. 736–766; MAŠKOVÁ, P.: K otázce interpretace kostrového pohřebiště „s projevy vampy-
rismu“ v Čelákovicích. Studia mediaevalia Pragensia 5, 2005, s. 9–19; LIKOVSKÝ, J. – VELEMÍNSKÝ, P.: Lidské 
kostrové pozůstatky z popraviště ve Vodňanech. Archeologické rozhledy 58, 2006, č. 4, s. 810–812; MICHÁLEK, J.: 
Topograficko-archeologický průzkum a výzkum šibenic v okrese Strakonice v letech 1995–2005. Předběžná zprá-
va. In: Šafr, P.: Jubilejní sborník k 60. narozeninám Jiřího Fröhlicha (= Archeologické výzkumy v jižních Čechách 
19, 2006), s. 303–323; SOKOL, P.: Trest, strach a neúcta. Pohřební ritus odsouzenců. Dějiny a současnost. Kulturně 
historická revue 30, 2008, č. 3, s. 22–25; KOVÁŘ, D.: Historická popraviště Bechyňského kraje. Přehled a zhod- 
nocení průzkumu z let 2006–2009. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 22, 2009, s. 177–258; SOKOL, P.:  
Ke sporu o interpretaci čelákovických hrobů „s projevy vampyrismu.“ Jistoty a nejistoty (nejen) archeologických 
pramenů. Středočeský sborník historický 36, 2010, s. 134–155; SOKOL, P. – HAJŠMAN, J.: Po stopách plzeňské 
spravedlnosti. Historie a topografie hrdelního soudnictví. Domažlice 2010; PĚNIČKA, R.: Kostrové nálezy a za-
cházení s těly zemřelých na šibenici v Tišnově. In: Unger, J. (ed.): Archeologie a vlastivěda. PhDr. Pavlu Michnovi 
k sedmdesátým narozeninám. Brno 2014, s. 161–163; UNGER, J.: Tišnovská šibenice. In: Unger, J. (ed.): Archeologie 
a vlastivěda. PhDr. Pavlu Michnovi k sedmdesátým narozeninám. Brno 2014, s. 152–160; HÁJEK, J. – ŠTINDL, M. 
– ZDUBA, J.: Po stopách bítešských popravišť. Západní Morava. Vlastivědný sborník 19, 2015, s. 49–59;  
PĚNIČKA, R.: Kosti delikventů z popraviště „Na Stínadlech“ ve Strážnici. Jižní Morava. Vlastivědný časopis 53, 
sv. 56, 2017, s. 240–243; SOKOL, P.: Šibenice jako součást kulturní krajiny raného novověku. Archaeologia historica 
42, 2017, č. 2, s. 691–711.

VÝZKUM RANĚ NOVOVĚKÉHO HRDELNÍHO A ÚTRPNÉHO PRÁVA NA PRAHU DVACÁTÝCH LET 21. STOLETÍ
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PROCES FORMOVÁNÍ A NASAZENÍ LEGIONU  
ČECHŮ A SLOVÁKŮ V POLSKU V ROCE 1939

TOMÁŠ ŘEPA

The study focuses on process of forming and deployment the legion Czechs and Slovaks in Poland 
1939. This process was a kind of foreshadowing the further formation of organized foreign 
resistance and the struggle for the restoration of Czechoslovak statehood. Under pressure from 
the danger of German aggression, the Polish government finally agreed to build Czechoslovak 
troops in Poland. The important date is especially May 3, 1939, when members of the military 
group took an oath.
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Úvodem

 Meziválečného Československa se pohnuté události vedoucí k dosud největšímu válečnému 
konfliktu v lidských dějinách dotkly již v září a říjnu 1938 odstoupením Sudet na základě  
Mnichovské dohody a především 15. března 1939, kdy byl zbytek okleštěného Československa 
obsazen německými jednotkami a Slovensko vyhlásilo svůj vlastní stát. Okamžitě po zániku 
československé státnosti, která vydržela pouhých 20 let, se zvedla vlna odporu proti okupaci. 
Mnoho občanů nově zřízeného protektorátu Čechy a Morava, kterými se stali proti své vůli, se 
chtělo po vzoru prvního legionářského odboje během první světové války zapojit do dalšího boje 
za obnovu československé státnosti. 
 Masarykovská tradice prosperujícího demokratického státu uprostřed rozbouřené Evropy (byť 
s problémy vyplývajícími ze soužití vícero národů a různě rozvinutými částmi území) v myslích 
mnohých nezanikla a zapustila hluboké kořeny. Řada nespokojených tak stála před dilematem, jak 
na překotný vývoj dále reagovat, mnozí zvolili riskantní rozhodnutí v podobě odchodu do zahra-
ničí, čekala je nejistá budoucnost, mnohá úskalí, bojová vystoupení a nemálo z nich přitom zapla-
tilo cenu nejvyšší. I proto je důležité si počátky československého zahraničního odboje za druhé 
světové války připomínat, uvádět i konkrétní životní osudy a širší okolnosti, za kterých k jeho 
formování docházelo, což je také primárním cílem této přehledové studie založené na přímé me-
todě. Práce popisuje postupný vývoj událostí se zaměřením na nejdůležitější momenty v procesu 
formování a nasazení vojenských jednotek v Polsku, vychází především ze souhrnné literatury 
k tématu a z prací, které jsou věnovány osudům konkrétních jednotlivců s přihlédnutím ke 
každodennosti v životě formujícího se vojenského útvaru. Výzkum se přitom zaměřuje především 
na pěší vojsko, okrajově zmiňuje i činnost československých pilotů v polských službách. Na do-
plnění je využit i archivní pramen z fondu Polský legion z Vojenského historického archivu 
v Praze. 
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 Tradice ozbrojených sil současné Armády České republiky na tuto kapitolu odboje v předve-
čer a z úvodu druhé světové války v Polsku také navazuje. Svobodné a demokratické směřování 
státu rozhodně není samozřejmostí a jen na základě dobrovolného rozhodnutí mnoha jednotlivců 
se nakonec v zahraničí mohly zorganizovat první ozbrojené jednotky, které zasáhly do bojů 
druhé světové války jak na západě, tak na východě. Ze zformování legionu Čechů a Slováků 
v Polsku v roce 1939 vychází obě větve zahraničního odboje v letech 1939–1945. 
 Co se týká dosavadního stavu bádání k tématu formování československého odboje v Polsku, 
je mu věnována řada prací, byť soustředěných především na počátky samotného procesu 
formování1 československých jednotek a jejich politického zadání než na samotné českosloven-
sko-polské vojenské kontakty a vztahy. V tomto ohledu je průlomová až práce Jiřího Friedla  
Na jedné frontě: vztahy československé a polské armády za druhé světové války z roku 2005.2 
Procesu zapojení československých vyslanectví a konzulátů do formování odboje v Polsku  
a celkově československo-polským vztahům se věnoval Jan Němeček v několika pracích, stěžej-
ní je především Od spojenectví k roztržce: vztahy československé a polské exilové reprezentace 
1939–1945 z roku 2003.3 K dispozici je také řada přehledových či konkrétněji zaměřených prací 
jak staršího4, tak novějšího5 data. Jedním z posledních přehledových zpracování problematiky  
je pojednání Dariusze Dąbrowského Powstanie i organizacja Legionu Czechów i Słowaków  
w Polsce w 1939 roku z roku 2019.6 

Formování zahraničního odboje

 Zahraniční vojsko, kromě území Francie, kde na podzim 1939 získala československá vojen-
ská správa právo provádět všeobecnou mobilizaci československých občanů, bylo ve své podsta-
tě vojskem dobrovolnickým, což se především týkalo „ideového jádra“ jednotek, tedy uprchlíků 
„z domova“, kteří odcházeli za hranice přímo s myšlenkou boje za obnovu republiky.7 

1 Přehled základních dokumentů k tématu zpracovala NÝVLTOVÁ, D.: Legion Čechů a Slováků v Polsku r. 1939. 
Historie a vojenství 15, 1966, č. 1, s. 98–118. 

2 FRIEDL, J.: Na jedné frontě: vztahy československé a polské armády (Polskie Siły Zbrojne) za druhé světové války. 
Praha 2005. 

3 NĚMEČEK, J.: Od spojenectví k roztržce: [vztahy československé a polské exilové reprezentace 1939–1945]. 
Praha 2003.

4 Poplatná komunistické ideologii, ale zpracovaná na základě rozsáhlého výzkumu archivních pramenů je např. práce 
KŘEN, J.: Do emigrace: buržoazní zahraniční odboj 1938–1939. Praha 1963; dále k tématu viz BROD, T. – ČEJKA, E.: 
Na západní frontě: historie československých vojenských jednotek na Západě v letech druhé světové války. Praha 1965, 
s. 63–89; obdobně přehledově k tématu viz RICHTER, K.: Československý vojenský odboj v Polsku 1939. Praha 1989; 
obdobně přehledově k tématu viz ČEJKA, E.: Československý odboj na Západě (1939–1945). Praha 1997, s. 72–109; 
ohledně tématu československo-polské vojenské zpravodajské spolupráce GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Československo-
polské vojenské zpravodajské styky na jaře a v létě roku 1939. Historie a vojenství 41, 1992, č. 3, s. 66–94.

5 Po roce 2000 kromě zmiňovaných např. tito autoři: VÁŇA, J. – RAIL, J.: Českoslovenští letci v polské obranné válce 
1939. Praha 2003; dále EMMERT, F.: Československý zahraniční odboj za 2. světové války na západě. Brno 2012; 
ohledně tématu utrpěných ztrát v polské kampani PLACHÝ, J. – PEJČOCH, I.: Zemřeli na Západě: ztráty českoslo-
venské pozemní zahraniční armády v Polsku, Francii, na Středním východě a ve Velké Británii v letech 1939–1945. 
Praha 2012, s. 7–14.

6 DĄBROWSKI, D.: Powstanie i organizacja Legionu Czechów i Słowaków w Polsce w 1939 roku. In: Syrný, M. (ed.): 
1939 – Rok zlomu. Banská Bystrica 2019, s. 87–100. 

7 MARŠÁLEK, Z.: „Česká“ nebo „československá“ armáda? Národnostní složení československých vojenských 
jednotek v zahraničí v letech 1939–1945. Praha 2017, s. 61. 
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 Dle názoru historiků Čapka a Vondráška byl český odboj zpočátku jednotný z hlediska vše-
obecného cíle v opětovném získání státnosti a až do září 1939 existovaly styčné plochy i mezi 
komunisty a dalšími odbojovými organizacemi. Je však třeba uvést, že realita byla mnohem 
složitější a zejména vůči Benešovi a jeho představám o fungování odboje stálo hned několik 
postav s odlišným pohledem. V Polsku zejména generál Lev Prchala8, který měl jinak značný 
podíl na vzniku československých vojenských jednotek v Polsku. Postupně i vzhledem k mezi-
národněpolitickým faktorům tak začalo docházet k diferenciacím ohledně názorů na poválečné 
Československo, což se bezprostředně odrazilo i v rozpracovávaných koncepcích.9
 Střeženou hranici na Ostravsku překročilo v období od března do srpna 1939 několik tisíc 
Čechoslováků. V individuálních případech došlo k útěku i leteckou cestou, nejznámější je útěk 
osmi slovenských letců z Piešťan do Polska.10 Po německém útoku na Polsko však byla tato ces-
ta uzavřena. V té době již fungovala také balkánská trasa vytvořená za pomoci československých 
zastupitelských úřadů a zpravodajců. Vedla přes Slovensko a Maďarsko do Jugoslávie a odtud 
dál přes Řecko a Turecko do libanonského Bejrútu a z něj lodí do Francie. Tuto trasu přerušila  
v dubnu 1941 německá invaze do Jugoslávie a Řecka. Odchody vojáků a dobrovolníků začaly 
spontánně (bez podnětu ze zahraničí) už krátce po 15. březnu 1939. Mezi prvními, kteří začali 
odcházet, bylo i určité množství letců.11

 Cest, kterými se bylo možno dostat do zahraničí, připadalo v úvahu více. Velká část těch, 
kteří byli odhodláni vstoupit do československého vojska, odcházela ale zejména do Polska. 
Důvody byly v prvé řadě geografické. Do Polska postupně přišlo na 2 300 vojenských osob. 
Polská vláda neměla o naše vojáky zájem, proto značná část z nich musela odejít do Francie.  
Ve Francii již v létě 1939 vzniklo československé vojenské vedení (od 2. srpna 1939 Českoslo-
venská vojenská kancelář v Paříži). Na území Francie v době míru zákony neumožňovaly vytvá-
ření cizích vojenských jednotek, což vedlo ke vstupu do Cizinecké legie (Légion étrangère).12

8 Lev Prchala byl v roce 1916 zajat na východní frontě a vstoupil do československých legií, kde se opakovaně vyzna-
menal jak v boji proti německé císařské armádě, tak proti Rudé armádě a dosáhl hodnosti plukovníka. Do vlasti se 
vrátil v roce 1920 a působil na několika velitelských pozicích. V roce 1936 byl jmenován již do hodnosti armádního 
generála. V období mnichovské krize velel 4. armádě s úkolem bránit jižní Moravu. Ostře nesouhlasil s odstoupením 
Sudet a dostal se kvůli tomu i do konfliktu s Edvardem Benešem, jejichž vztahy už poté nikdy nebyly na dobré 
úrovni. Generál Prchala byl poté ještě jmenován vojenským velitelem na Podkarpatské Rusi a z této pozice i členem 
místní vlády, 15. března 1939 nařídil vojenský zásah proti útočící maďarské armádě i proti předchozímu povstání 
Karpatské Siče, které bylo rychle potlačeno. Československá armáda se po tři dny (na některých místech i déle) 
statečně bránila maďarské přesile a poté spořádaně ustoupila. Po obsazení Podkarpatské Rusi Prchala odešel do 
Protektorátu, odkud uprchl do Polska, hranice přitom překročil s vědomím polských politiků a bylo mu to umožně-
no i pro jeho propolské postoje. Zde organizoval formující se československé vojenské jednotky a oficiálně velel 
Legionu Čechů a Slováků, byť přímo u jednotek působil spíše Ludvík Svoboda. 17. září 1939 odjel do Francie, 
později byl nucen emigrovat do Velké Británie. V exilu patřil mezi výrazné odpůrce politiky Edvarda Beneše,  
který jej také v říjnu 1940 postavil mimo vojenskou službu. Podrobněji viz TOMEŠ, J.: Český biografický slovník 
20. století. Díl 2. K-P. Praha 1999, s. 627. 

9 ČAPEK, J. – VONDRÁŠEK, V.: Bojovali za Československo: příběh bratrů Bernasových v čs. odboji. Brno 2016, 
s. 95.

10 Podrobněji k tématu viz VÁŇA, J. – RAIL, J.: c. d., s. 21–25; obdobně RAJLICH, J.: Josef František: pokus o prav-
divý příběh československého stíhače. Cheb 2010, s. 80; obdobně TOMASZEWSKI, J.: Czechoslowacka emigracja 
polityczna w dokumentach polskiej sluzby zagranicznej z roku 1939. Teki Archiwalne 20, 1987, s. 145–178; obdobně 
FRIEDL, J.: c. d., s. 48.

11 EMMERT, F.: c. d., s. 21–22.
12 PAVLICA, T.: Československý vojenský odboj na Západě v letech druhé světové války. Část 2 – Pozemní vojska. 

Ostrava 1990, s. 1.  
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 Odchody občanů bývalého Československa pokračovaly dál i proto, že jediným státem, se 
kterým sousedily české země (v té době už ve svém protektorátním zřízení) a který současně 
nebyl přímým spojencem Německa, bylo totiž právě Polsko. Místem přechodu se tak stalo území 
Těšínska, respektive Slovensko; českoslovenští uprchlíci totiž využívali skutečnosti, že hornatá 
krajina na pomezí Slezska, Polska a Slovenska, bránila souvislé kontrole státních hranic.13

 Poměr polské veřejnosti k Československu v prvních týdnech po okupaci byl charakterizován 
soucitem „smíšeným s lehkým pohrdáním k národu, který se nezmohl ani na sebemenší odpor, 
jehož vedoucí lidé zdánlivě sklonili hlavy pod cizí jařmo.“14 Při různých situacích však postupně 
bylo možné pozorovat postupný nárůst sympatií. I polský tisk přinášel postupně stále častěji 
články vyjadřující sympatie k Československu.15 
 Polská vláda neměla zpočátku sebemenší zájem pomoci československé vojenské akci v Pol-
sku. A navíc se obávala silného Hitlerova Německa, s nímž ho pojila smlouva o neútočení. 
Proto Varšava neučinila nic ve prospěch československého vyslanectví, které mělo přejít do ně-
meckých rukou. Velvyslanec Juraj Slávik se už 17. března vzdal svého úřadu, vydal ambasádu 
Němcům a odjel z polské metropole. O tři dny později se však po určitých peripetiích podařilo 
budovu vyslanectví přeci jen znovu převzít pod československou správu.16

 Jediným československým konzulátem v Polsku, který okamžitě a bezezbytku odmítl německé 
požadavky na předání, rozhodl se nerespektovat pokyny pražského ministerstva zahraničí a pokra-
čoval nepřerušeně ve své činnosti, byl konzulát v Krakově.17 Tamní přednosta Vladimír Znojemský 
zaslal dopis Benešovi, jímž se dával k dispozici pro potřeby zahraniční akce.18 To byl také hlavní 
důvod, proč právě v Krakově vznikla vojenská skupina a hlavní proud protektorátních uprchlíků 
směřoval právě sem. Emigrace do Polska se dá rozdělit na vojenskou, ekonomickou a politickou.19 
 Důležitým místem pro formování československého odboje v Polsku bylo také město Kato-
vice, a to především jakožto cíl politické a ekonomické emigrace. Prvním z přišlých vojáků, 
který v Katovicích pojal myšlenku organizovat československé vojáky – emigranty, na území 
Polska, byl podporučík dělostřelectva Rudolf Slíva z dělostřeleckého pluku 8, který překročil 
hranice 7. dubna 1939. Slíva začal kolem sebe seskupovat bývalé československé vojáky, tajně je 
sepisoval a po příchodu poručíka dělostřelectva Josefa Kalety, který překročil hranice 13. dubna 
1939, se kterým se dohodli na spolupráci, si rozdělili práci. Slíva zůstal v Katovicích a Kaleta 
odjel do Krakova, aby společně z československé emigrace vybírali další bývalé československé 
vojáky, z nichž by byla vytvořena československá vojenská jednotka. Za důležitou je potřeba 
označit schůzi svolanou podporučíkem Slívou 20. dubna 1939 do restaurace domu Povstalců  
v Katovicích, kde byl pořízen soupis všech těch, kteří chtěli vstoupit do československé zahra-
niční armády. Slíva se pak usadil na britském vicekonzulátě v Katovicích jako pozorovatel.20

13 ČEJKA, E.: c. d., s. 74.
14 NĚMEČEK, J.: Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatímní vlády 1939–1940: (16. březen 

1939–15. červen 1940). In: Němeček, J. (ed.): Dokumenty československé zahraniční politiky. Praha 2002, dokument 
č. 17, s. 74.

15 FRIEDL, J.: c. d., s. 62.
16 ČEJKA, E.: c. d., s. 74.
17 Podrobně k dění na konzulátu, které předcházelo rozhodnutí vytvořit Vojenskou skupinu, viz FRIEDL, J.: c. d., s. 55–56.
18 NĚMEČEK, J.: Soumrak a úsvit československé diplomacie: 15. březen 1939 a československé zastupitelské úřady. 

Praha 2008, s. 281.
19 Detailně k důvodům a způsobům samotné realizace přechodu hranic v roce 1939 do Polska viz FRIEDL, J.: c. d., 

s. 42–70. 
20 Vojenský historický archiv (dále jen VHA), f. Polský legion 1939–1941, Deník Polského legionu 15. 3. – 17. 9. 1939, 

inv. č. 1, sign. (1/1), sv. 1, kart. 1, s. 2. 
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 Kromě letců odcházeli přes Polsko a později přes Balkán také důstojníci ostatních druhů 
zbraní, generálové, politici, zkušení legionáři z první světové války, a především mladí muži, 
kteří chtěli vstoupit do československé zahraniční armády, i když mnozí z nich ani nestihli ab-
solvovat základní vojenskou službu. Československá zahraniční armáda přitom až do září 1939 
vůbec neexistovala a kolem jejího případného vzniku panovala velká nejistota. Po polské a bal-
kánské trase opustilo v letech 1939 až 1941 protektorát kolem pěti tisíc dobrovolníků. Tisíce 
dalších bojeschopných mužů odešly ve stejné době „legálně“ v rámci nacistického plánu tzv. 
nucené emigrace Židů z protektorátu. Ti se většinou dostali na Blízký východ, kde později mno-
zí z nich vstoupili do tamní československé jednotky.21

 Československému odboji pomohla též skutečnost, že v této době existovala v Londýně 
československá vojenská zpravodajská skupina. Ta se jménem majora Josefa Bártíka dohodla 
s polským hlavním štábem na spolupráci.22 Ještě v květnu však náčelník polského hlavního štá-
bu generál Waclaw Stachiewicz sice souhlasil, ale požadoval, aby počet čs. vojáků, překračujících 
polské hranice, nepřesahoval 300 osob měsíčně.23 Tento postoj nakonec Poláci opustili. Odměnou 
za poskytnutí informací o německých ozbrojených silách byla dohodnuta organizační a materi-
ální podpora československému odboji. Oba dva orgány, tedy vyslanectví i vojenské zpravodajství, 
byly současně orgány, které podporovaly a uznávaly Edvarda Beneše jako hlavu tvořícího se  
vedení československého odboje.24

 Pod tlakem nebezpečí německé agrese polská vláda nakonec souhlasila s výstavbou česko-
slovenských jednotek v Polsku. Proto odjelo do Francie jen 1 212 československých vojáků  
(z nich 477 letců), v Polsku zůstalo cca tisíc mužů, z nich 190 letců. Ti se později stáli základem 
československého odboje na východě. Původně bylo plánováno dokonce vybudování brigády.25

 Důležitými daty z pohledu formování československého odboje v Polsku jsou 30. duben 1939, 
kdy byla založena zahraniční vojenská skupina československá a následně také 3. květen 1939, 
kdy příslušníci této vojenské skupiny složili přísahu. Oficiálně byl velitelem československých 
jednotek gen. Lev Prchala, tím že byl hodnostně nejvyšším.26 Byl ale u polského velitelství, pří-
mo vojákům velel pplk. Ludvík Svoboda. Jedním z těch, kterým se po působení v Polsku a v SSSR 
nakonec podařilo přejít i na Západ, byl velitel druhého transportu čs. vojáků ze SSSR do Francie 
štábní kapitán generálního štábu Jan Krček.27 

21 EMMERT, F.: c. d., s. 22.  
22 V květnu 1939 se uskutečnilo jednání s polským hlavním štábem o navázání československo-polské zpravodajské 

spolupráce, během něhož čs. strana vystoupila s požadavkem, aby uprchlíkům, hlásícím se do československého 
vojska v zahraničí, byl přechod hranic usnadněn. Více viz FRIEDL, J.: c. d., s. 52.

23 GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: c. d., s. 78. 
24 PAVLICA, T.: c. d., s. 2.  
25 Tamtéž.  
26 Podrobněji TOMASZEWSKI, J.: Czechosłowacja. Varšava 1997, s. 123–124. 
27 Jan Krček se v roce 1918 dobrovolně přihlásil do služeb československé armády a účastnil se jak sedmidenní války 

s Polskem na Těšínsku, tak bojů s Maďary na Slovensku, za což byl vyznamenán. Posléze nastoupil do důstojnické-
ho kurzu v Hranicích, po několika letech úspěšně absolvoval i Vysokou školu válečnou v Praze a stal se z něj zpra-
vodajský důstojník a od srpna 1937 i přednosta 2. oddělení velitelství I. sboru. Po Mnichovu v listopadu 1938 byl 
poslán na Podkarpatskou Rus jako přednosta Předsunuté agenturní ústředny. V srpnu 1939 odešel do Polska a po 
polské porážce se s Legionem Čechů a Slováků vzdal Sovětům. V dubnu 1940 bylo umožněno Krčkovi a skupině, 
které velel, odplout do Francie. Jan Krček se aktivně účastnil bojového vystoupení čs. divize na frontě (obdržel 
vysoké vyznamenání), po kapitulaci Francie odplul s ostatními evakuovanými do Velké Británie. Mezi mužstvem 
Krčkovy třetí roty byli i později nejznámější vojáci čs. zahraniční armády, rotmistři pěchoty Jozef Gabčík a Jan 
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 Do konce srpna roku 1939 prošlo československým konzulátem v Krakově na 10 000 protek-
torátních uprchlíků, z nichž bylo skoro 3 900 evidováno jako vojenští dobrovolníci. Později vy-
tvořili základ všech československých zahraničních jednotek: ve Francii, na Středním východě, 
ve Velké Británii i v Sovětském svazu. Finanční náklady na přepravu byly hrazeny z peněz 
uložených v zahraničních bankách před odstoupením Sudet Německu pro očekávané válečné 
potřeby československé zpravodajské služby. Další možností, jak se zapojit do boje za obnovu 
Československa, byl vstup do francouzského anebo polského vojska. 20. května 1939 francouzská 
vláda sdělila, že je ochotna přijmout československé dobrovolníky do Cizinecké legie.28 
 Obdobnou nabídku předložila i polská vláda, totiž vstup pilotů a technických specialistů 
do leteckých jednotek. Specialisté, kterých měli Poláci málo, byli přijímání jako tzv. „oficerowie 
kontraktowi“. Všichni přepravovaní do Francie museli podepsat pětiletý závazek služby ve 
francouzské Cizinecké legii s příslibem, že v případě války bude jejich závazek zrušen, aby 
mohli vstoupit do československé zahraniční armády. Službu v Cizinecké legii pak nastoupilo ve 
skutečnosti pouze asi 600 osob.29

 Jedním z celkem 93 československých mužů, kteří se rozhodli vstoupit do polského letectva, 
byl i Josef František – pozdější nejúspěšnější nebritský letec bitvy o Británii s celkem 17 jistý- 
mi sestřely (i v Británii ovšem působil u polské perutě). Došlo k tomu 29. července 1939. I on 
původně měl zamířit rovnou do Francie, ale nakonec se ještě s 12 dalšími rozhodl těsně před 
odjezdem z přístavu Gdyně, že využije polské nabídky. Následně si vybral u letectva pozici 
stíhače, která mu přinesla slávu, ale také se mu nakonec stala v roce 1940 osudnou a spolu s ostat-
ními byl umístěn na základně v Dęblině asi 90 km jihovýchodně od Varšavy.30 
 V létě roku 1939 si polský generální štáb již naplno uvědomil, že by mohli být českoslovenští 
vojáci v blížící se válce s Německem užiteční, uvolnil pro ně vojenský tábor v Malých Brono- 
wicích u Krakova a nabídl letcům a některým specialistům pozemního vojska možnost vstoupit 
do polské armády.  Zřízením tábora v Malých Bronowicích nastal v životě vojenské skupiny 
částečný obrat k lepšímu. Vojáci sice ještě neměli stejnokroje ani zbraně, ale jejich každodenní 
život se již odvíjel podle kasárenských zvyklostí včetně nástupů a střídání stráží u vchodu.  
Denní zaměstnání navíc zahrnovalo úklid a úpravu ubikací, prvky pořadového i bojového výcvi-
ku, odborné přednášky a polní tělocvik. Přesto středisko v Malých Bronowicích stále ještě ne-
poskytovalo utěšený pohled. Kromě materiálních nedostatků byla patrná i nižší disciplína, která 
pramenila z toho, že vojáci postrádali perspektivu cílů zahraniční mise.31 
 Ve vzpomínkách železničáře a záložního poddůstojníka Leopolda Horáka, který byl jedním 
z těch, kteří se také nedokázali smířit s okupací a odešel do Polska přes Bohumín, jsou Bronovi-
ce popsány jako prostor do čtverce mezi topoly a kaštany se starými baráky. Postupně se ale vše 
dařilo vojákům upravovat k lepšímu. Postupně se dařilo postupovat i ve výcviku i když někdy 

 Kubiš. Později měl možnost je také doporučit na provedení útoku na R. Heydricha. Posléze pomáhal organizovat 
obranné zpravodajství. V červnu 1945 se po válce poprvé vrátil do vlasti. Po únoru 1948 byl sledován, v roce 1950 
vyhozen z armády a posléze i odsouzen ve vykonstruovaném procesu. Detailně viz KREISINGER, P.: Plukovník 
generálního štábu Jan Krček (1901–1961): dlouhá cesta účastníka zahraničního odboje (velitele Gabčíka a Kubiše) 
k rehabilitaci. Historie a vojenství 66, 2017, č. 4, s. 70–83. 

28 SVOBODA, G.: 1. československá divize ve Francii (1939–1940). Praha 2010, s. 7.
29 Tamtéž. 
30 RAJLICH, J.: c. d., s. 80–83.
31 ČEJKA, E.: c. d., s. 95–96.
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docházelo i ke komickým situacím, kdy hlídky na stráži měly místo pušek jen velké klacky na 
ramenou. Horák i tak popisuje, že nadšení bojovat za Československo bylo přes veškeré obtíže 
silné a vojáky neopouštělo.32

 Koncem srpna bylo v čs. vojenském táboře asi 900 československých vojenských dobrovol-
níků, kteří však neměli ani vojenskou výstroj, ani výzbroj. Polský generální štáb rozhodl pře- 
sunout je k vystrojení, zorganizovaní, vyzbrojení a vycvičení do výcvikového tábora v Lešné  
u Baranowiczů při severovýchodních hranicích tehdejšího Polska (dnes je toto místo na území 
Běloruska jihozápadně od Minsku).33 
 30. srpna nastoupilo 630 mužů pod velením pplk. Ludvíka Svobody přesun po železnici 
směrem na severovýchod a 189 jich zůstalo zatím v Malých Bronowicích. Byli to letci, dělostřel-
ci a ženisté, kteří měli být převzati polskou armádou, a malý zpětný oddíl, který měl odevzdat 
tábor a přijmout případné další protektorátní uprchlíky. Skupině velel kapitán četnictva František 
Divoký. 1. září 1939 vpadla německá vojska do Polska a téhož dne (až 3. září byl ovšem publiko-
ván v novinách) také vydal polský prezident Ignac Mościcki dekret34 o zřízení legionu Čechů  
a Slováků (taktéž se často užíval název česká a slovenská legie či legion) v Polsku.35 V názvu 
legionu, kde byly zmíněny obě národnosti, hrálo roli i dle slov gen. Stachiewicze, že politický 
poměr Poláků byl pochopitelně jiný k okupovaným českým zemím a k nově vzniklému Sloven-
skému státu, přičemž budoucí právní poměr mezi Čechy a Slováky měl být po válce závislý 
pouze od vzájemné dohody obou národů mezi sebou.36 
 Organizace jednotky legionu Čechů a Slováků se skládala z velitelství, dále obsahovala pěší 
prapor o dvou rotách, dělostřelecký oddíl o dvou bateriích a náhradní oddíl. Do podřízenosti této 
jednotky spadali také českoslovenští letci, kteří byli zařazeni do letecké perutě celkem o třech 
letkách. Organizačně se legion nacházel na stupni brigády, byť množství mužů i počet podříze-
ných jednotek tomu jednoznačně neodpovídal.37

Čechoslováci ve válce

 Vypuknutí války 1. září 1939 napomohlo všestranným československým odbojovým aktivi-
tám, které začaly být demokratickými státy v daleko otevřenější míře akceptovány, i když plné 
uznání pojetí obnovení předmnichovského Československa v intencích prezidenta Beneše nena-
bylo bezprostředně plného pochopení ani na domácí půdě, ani v řadách jeho politických oponen-
tů, pobývajících rovněž v zahraničí, ani u vlády Francie a Velké Británie.38

32 KOLÁŘ, O. – POLÁKOVÁ, K.: Odchody a návraty: vzpomínky účastníků zahraničního protinacistického odboje 
ze Slezska a Ostravska. In: Kolář, O. – Poláková, K. (eds.): Osobnosti Slezska, Svazek II. Opava 2018, s. 42–43. 

33 ŘEPA, T.: Československý vojenský odboj na Západě během druhé světové války – studijní text/studijní pomůcka. 
Brno 2019, s. 14.

34 VHA, f. Polský legion 1939–1941, Deník Polského legionu 15. 3. – 17. 9. 1939, inv. č. 1, sign. (1/1), sv. 1, kart. 1, s. 63–64; 
znění dekretu dále k dispozici viz http://www.dws-xip.pl/wojna/walka/dekret.pdf 

35 SVOBODA, G.: c. d., s. 9.
36 FRIEDL, J.: c. d., s. 97.
37 SVOBODA, G.: c. d., s. 9–10.
38 ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Z. – HOFMAN, P.: Československá vojenská zahraniční služba v letech 1939–1945: sborník 

studií: příspěvky účastníků z mezinárodní konference uskutečněné dne 5. prosince 2006 v Praze. In: Zudová-Leš-
ková, Z. – Hofman, P. (eds.): Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Praha 2008, s. 22. 
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 Na ranním nástupu 1. září 1939 se obě skupiny legionu dozvěděly, že německý wehrmacht 
před několika hodinami vpadl do Polska. O dva dny později Velká Británie a Francie vyhlásily 
Německu válku. Druhá světová válka začala. Československé dobrovolníky zpráva nadchla. 
Doufali, že západní mocnosti otevřenou západní frontu na Rýně a společně s Polskem Německo 
porazí. Avšak po německém průlomu polskými obrannými liniemi na jihu země bylo již za ně-
kolik dní zřejmé, že Polsko stojí před totální vojenskou porážkou. V pomoc vojensky nečinného 
západu nemohlo doufat. Přesto polská armáda nadále statečně vzdorovala přesile. Tváří v tvář 
vojensky beznadějné situaci neklesali na mysli ani Čechoslováci.39

 Rychle postupující německá vojska však neumožnila vytvořit z legionu Čechů a Slováků 
jednotku schopnou bojového nasazení, přičemž situace na frontách se den ode dne bortila. Vznik-
lo nebezpečí, že Němci proniknou až k Lešné. Polské velení vydalo 11. září 1939 rozkaz k eva-
kuaci tábora. Už půl hodiny před půlnocí vyjel transport směrem na jih, k Rovnu a Lvovu.  
S vojáky cestovalo i mnoho civilistů, převážně zaměstnaných na čs. zastupitelských úřadech.  
Po zjištění, že německé tanky se blíží ke Lvovu, transport však na železniční křižovatce Krásno 
odbočil na Tarnopol. Cesta vlakem skončila 13. září před Tarnopolem. Nádraží i město byly  
v plamenech a otřásaly se po detonacích leteckých bomb. Souprava musela couvnout do nedale-
ké stanice Velký Hluboček (dnes součást Ukrajiny).40

 Velký Hluboček se dne 15. září 1939 stal cílem útoku letectva, jehož operace si vyžádaly 
i první ztráty na životech; spekuluje se přitom, že nasazené letecké síly patřily ke Slovenskému 
státu. Vojáci opustili vagóny a přechodně se ubytovali v městečku. Situace byla krajně tíživá  
a napjatá. Pplk. Svoboda dostal rozkaz od tarnopolského sboru, aby k posílení protiletadlové 
obrany města vyslal své muže. Tento akt byl vůbec prvním bojovým nasazením československých 
jednotek ve druhé světové válce. Již tento střet si vyžádal oběti, jednou z prvních obětí a celkově 
druhým padlým vojákem (po Františku Leskotovi) druhé světové války na československé  
straně byl četař aspirant Vítězslav Grünbaum, který byl zasažen střepinou granátu do břicha  
při bombardování a cestou do tarnopolské nemocnice tomuto zranění podlehl.41 
 Ve vzpomínkách Leopolda Horáka jsou zachyceny i další události po smrti četaře aspiranta 
Grünbauma, kdy popisuje náladu v jednotce. Původní úkol byl dle jeho vyprávění přejít do země, 
která je ve válečném stavu s Německem, a tam se zúčastnit bojů již od začátku. Vojáci chtěli stůj, 
co stůj již bojovat, nechtěli dopadnout jako v Polsku a čekat na vystrojení a vyzbrojení. Stále se 
jen slibovalo, že přijde čas, kdy se vojáci střetnou s nepřítelem. Nakonec se skupina, ve které byl 
i Leopold Horák, dala na pochod směrem na Zborov.42 
 Čs. vojenská skupina a její velitel byli v dané chvíli postaveni před řešení životně důležitých 
otázek, především jak předejít hrozícímu německému zajetí. Úniková cesta vedla jen dvěma 
směry, buď do Rumunska, anebo do Sovětského svazu; jiná možnost neexistovala. Hlavní roli tu 
hrál faktor času, tedy: na kterou hranici, rumunskou anebo sovětskou, lze dospět nejrychleji. 
Nezanedbatelná byla i otázka, ve které zemi naleznou naši vojáci lepší podmínky pro čs. zahra-
niční akci. Obě země sice patřily k bývalým spojencům ČSR a zůstaly zatím mimo válečný 
konflikt, ale Moskvu spojoval s hitlerovským Německem srpnový pakt o neútočení a Bukurešť 
se stále jednostranněji orientovala na Berlín.43

39 EMMERT, F.: c. d., s. 30.  
40 ČEJKA, E.: c. d., s. 105.
41 Tamtéž, s. 106.
42 KOLÁŘ, O. – POLÁKOVÁ, K.: c. d., s. 45.
43 ČEJKA, E.: c. d., s. 105–106. 
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 Osudovým dnem pro Polsko se stalo po německém útoku i 17. září 1939, kdy zahájila Rudá 
armáda svoji ofenzívu proti Polsku z východu. Polsko by válku prohrálo i tak, ale tento scénář 
vše ještě urychlil. Tyto události a očekávané zhroucení polské obrany se nemohly nedotknout 
činnosti jednotky, které velel pplk. Svoboda. 18. září 1939 se po zvážení všech alternativ rozhod-
li vojáci k přesunu od Velkého Hlubočku směrem k útočícím Sovětům a téhož dne byla jednotka 
v prostoru obce Horodyszcze zajata a její členové Sověty internováni.44

 Zbylá část legionu Čechů a Slováků (189 mužů), která zůstala v Malých Bronowicích, jejichž 
velitelem byl kapitán četnictva František Divoký, zahájila 4. září 1939 postup do Lešné s cílem 
spojit obě části legionu do jednoho tělesa. V Lublinu však zastihl jednotku nálet, který transport 
zbrzdil a vyžádal si i oběti. Divokého jednotka se s druhou početnější částí legionu i přes shodný 
postup obdobně jižním směrem již neshledala. Nakonec padlo rozhodnutí raději překročit hra-
nice Polska, což se 19. září 1939 také stalo a muži z této části legionu se dostali se do rumunské 
internace.45 
 Válka v Polsku se dotkla i jednotek, které později sehrály v československém západním od-
boji velmi významnou roli – pilotů. Polská vláda, jak již bylo zmíněno, po úvodním váhání umož-
nila nábor československých pilotů do polské armády. Pro polské letectvo se jednalo o vítanou 
pomoc i proto, že se rozšiřování stavu letectva o cizince týkalo zkušených pilotů, což také řada 
z nich dokázala. K 31. srpnu 1939 bylo do polského letectva přijato celkem 93 osob. S ohledem 
na jejich přijetí existoval i plán postupné výstavby československé letecké jednotky. Ten se však 
již nestihl realizovat kvůli negativnímu vývoji na frontě a rychlému spádu událostí.46 
 Vůbec prvními československými padlými v druhé světové válce byli tři letci, kteří zahynu-
li při bombardování letiště v Dęblině již 2. září 1939. Letiště bylo při bombardování prakticky 
zničeno. Drtivý úder Luftwaffe následoval hned po rozplynutí ranních mlh. Pumovým zásahům 
neušly hangáry, sklady, učebny, ubytovny, kasino i vzletová dráha. Mnoho letounů bylo zničeno 
na letištní ploše i v hangárech. Na mnoha místech zuřily požáry, které se šířily i do okolních vsí. 
Nejbolestnější byly ztráty na životech. Zahynulo celkem 18 a těžce zraněno bylo 28 osob.  
Při výbuchu bomby společně zahynuly npor. pěch. Štěpán Kůrka (letounový pozorovatel pěcho-
ty), por. let. Zdeněk Rous (letecký pozorovatel) a por. let. Ondrej Šándor (pilot dvoumístného 
letounu) – dva Češi a jeden Slovák.47

 Dnem 4. září 1939 byla na letišti Góra Pulawska nedaleko od Lublinu zformována českoslo-
venská průzkumná eskadra, které velel kapitán Bohumil Liška. Tato jednotka měla k dispozici 
25 pilotů, kteří využívali stroje typu Potez-25 a hornoplošník RWD-8. Tato průzkumná eskadra 
byla svojí aktivní činností přínosem čím dál víc podlomené polské armádě. Působení jednotky 
se uzavírá 17. září 1939, kdy byla celá zajata sovětským vojskem již první den jeho vpádu z vý-
chodu.48

 Zbylá část československých pilotů byla zařazena do průzkumného pluku pod velením poru-
číka Zbigniewa Osuchowského. Ve dnech 18. až 22. září 1939 uskutečnili piloti několik průzkum-
ných letů na neozbrojených letounech typu RWD-8 a PWS-26. Účastnil se jich i již zmiňovaný 
Josef František. Ve středu 20. září byl sestřelen, ale nouzově přistál a byl obětavě zachráněn 

44 ŘEPA, T.: c. d., s. 17.
45 ČEJKA, E.: c. d., s. 108–109.
46 Tamtéž. 
47 RAJLICH, J.: c. d., s. 94.
48 ČEJKA, E.: c. d., s. 108–109.
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polskými piloty jiného letounu, kteří pod nepřátelskou palbou přistáli opodál. Jedinou bojovou 
akcí této letecké kampaně československých pilotů bylo napadení shromaždiště německých vojsk 
ve městě Kamionka Strumiłowa za pomocí ručních granátů shazovaných z letounů. Dne 22. září 
1939 odletěla část pluku do Rumunska, kde byla obdobně jako část pěších jednotek internována.49

 Zahraniční vojenská skupina československá a legion Čechů a Slováků byly vůbec prvními 
vojenskými jednotkami československého odboje, šlo o jakousi předzvěst dalšího formování 
organizovaného zahraničního odporu a boje za obnovu československé státnosti – ať už tomu 
bylo na západě či na východě. Přestože členové těchto jednotek do bojů kvůli překotnému ně-
meckému postupu zasáhnout nestihli, jejich význam je pro následný vývoj československého 
vojenského odboje velmi důležitý. Právě zde byly totiž položeny základy odporu, které byly dále 
úspěšně rozvíjeny. Příslušníci zahraniční vojenské skupiny československé, respektive legionu 
Čechů a Slováků (včetně pilotů v polském vojsku) následně ve svém boji pokračovali, část jako 
součást východní větve odboje v Sovětském svazu a část jako součást západního odboje ve Fran-
cii, Spojeném království a na Předním východě. Nešlo však jen o samotné angažmá těchto jed-
notek – důležitá byla i symbolická rovina, tedy že existuje skupina lidí, která se odhodlaně staví 
proti Hitlerovi a jeho expanzi, které Československo padlo za oběť pouhých několik měsíců zpět. 
V Polsku došlo i k prvním bojovým ztrátám, byť ne nějak významným – šlo o dva vojáky pěší-
ho vojska a čtyři piloty.50 Kromě tří již zmíněných byl oním čtvrtým padlým pilotem čet. asp. 
Václav Pěšička (letecký pozorovatel), který byl omylem 8. září 1939 zastřelen polskými četníky.51  
 Pokud bychom měli zmínit alespoň stručně dramatické osudy těchto dvou vojáků pěšího 
vojska, jednalo se o Františka Leskotu, který se narodil 20. května 1913 v Chodově-Litochlebech 
v rodině soukromého úředníka jako prostřední ze tří synů. Po skončení školní docházky se  
v letech 1928–1931 vyučil obchodním příručím. Absolvoval přitom také živnostenskou pokra-
čovací školu. Až do nástupu na vojnu pracoval v koloniálu. František Leskota byl svobodný 
a hlásil se k československému národu. 1. října 1934 narukoval ke 12. rotě pražského Pěšího 
pluku 5 „T. G. Masaryka“. Po ukončení základního výcviku byl odeslán do plukovní poddůstoj-
nické školy, kterou absolvoval se zpožděním způsobeným nemocí v dubnu 1936 a to s velmi 
dobrým prospěchem. Svými nadřízenými byl hodnocen jako velmi schopný: „Pořádný, přímý, 
spolehlivý, rázný, nadaný. Velmi bystrý, energický, jistý, nebojácný.“ Do civilu odešel v září 1936.52   
 Posléze sloužil u četnictva v Bratislavě, a to téměř až do rozpadu zbytku republiky v březnu 
1939. Jeho chování ve službě a profesní způsobilost byla nadřízenými v té době hodnocena také 
veskrze pozitivně. V srpnu 1939 si vyžádal mimořádnou dovolenou z „nutných rodinných důvo-
dů“. Rodině se naposledy ozval 17. srpna 1939 z Frýdlantu nad Ostravicí. Druhý den se mu po-
dařilo překročit hranice do Polska. Šťastně se dostal do Krakova, kde vstoupil do tvořící se 
československé jednotky, dislokované v Malých Bronowicích. Poté, co hlavní část jednotky od-
jela koncem srpna do nového tábora v Lešné ve východním Polsku, zůstal v oddílu kpt. četnictva 
Františka Divokého v Bronowicích. Zařazen byl zřejmě u formujícího se polního četnictva. Během 
ústupu na východ, který začal 5. září 1939, jej v Lublinu o čtyři dny později dostihl jeho osud – 
podle svědectví poručíka Bohumila Zelenky byl při náletu zasypán hroutícím se domem.53

49 VÁŇA, J. – RAIL, J.: c. d., s. 87.
50 PLACHÝ, J. – PEJČOCH, I.: c. d., s. 5.
51 VÁŇA, J. – RAIL, J.: c. d., s. 11.
52 PLACHÝ, J.: Smrt Františka Leskoty. Střelecká revue 10, 2011, s. 78–79.
53 PLACHÝ, J. – PEJČOCH, I.: c. d., s. 13.
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 Druhou obětí v pěším vojsku byl JUDr. Siegfried (Vítězslav) Grünbaum, který se narodil  
21. ledna 1913 ve Szczakowě v tehdejší Haliči. Ironií osudu zůstává, že se hlásil k německé ná-
rodnosti a židovskému vyznání. Vyznačoval se vyšším vzděláním, než měla většina účastníků 
západního odboje. Na Právnické fakultě Německé university v Praze v roce 1936 získal titul 
doktora práv JUDr. Posléze nastoupil základní vojenskou službu u 11. roty Pěšího pluku 37  
v Levoči. Působil i jako instruktor v plukovní poddůstojnické škole. 16. prosince 1938 byl pro-
puštěn do civilu. Až do svého odchodu do zahraničí pak žil v Moravské Ostravě. Po okupaci  
se mu podařilo uprchnout do Polska, kde vstoupil do řad formující se čs. zahraniční armády.  
Při ústupu Československého legionu byl 15. září 1939 během útoku německých letadel na ná-
draží v obci Velký Hluboček, asi osm kilometrů severozápadně od Tarnopolu, pověřen vedením 
protiletadlové obrany. Zatímco vojáci, kteří měli střílet z protiletadlových kulometů, údajně 
uprchli, četař aspirant Grünbaum nastoupil na jejich místo a sám zahájil palbu proti německým 
útočníkům. Krátce nato jej však zasáhla střepina bomby do břicha. Těžce zraněný byl odvezen 
do nemocnice v Tarnopolu, kde ještě téhož dne svým zraněním podlehl. V roce 1942 byl „in 
memoriam“ jmenován do hodnosti podporučíka pěchoty v záloze a byl mu udělen Českosloven-
ský válečný kříž 1939.54

Závěrem

 Tato studie shrnuje základní milníky úvodu československého zahraničního odboje v Polsku 
a připomíná osudy některých jednotlivců, zejména těch, kteří v boji za vlast položili život.  
Zároveň přibližuje pohnutky, které vedly mnoho mladých mužů k odchodu z vlasti, z prostředí, 
kde sice nebyli pod protektorátní okupační správou svobodní, ale mohli válku přečkat v relativ-
ním bezpečí. Pro nemálo z nich mělo rozhodnutí bojovat za obnovu československé státnosti 
fatální následky. Od těchto událostí uběhlo již více než 80 let, přesto je úkolem dalších generací 
si takové hrdinství připomínat a předávat tento odkaz a tradici boje za svobodu dál a nenechat ji 
zapadat prachem času. 
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CAUSA JOSEFA PLOJHARA A VOLBY 1948

MICHAL PEHR

The study deals with Czechoslovak election on May 1948. This elections were to confirm the 
results of the February coup d´etat. One of the cases accompanyning this rigged elections was 
the candidacy of the Catholic Priest and Minister of Health Josef Plojhar. His candidacies were 
provoked by the resistence of the Catholic hierarchy. The presented study then analyses the 
whole course of the dispute.

Key words: Czechoslovakia 1948, Catholic Church, Minister of Health Josef Plojhar

 Cílem předkládané případové studie je chronologicky popsat především na základě analýzy 
dostupných archivních pramenů, jak lidovecký politik a katolický kněz P. Josef Plojhar kandido-
val v parlamentních volbách 1948 a jaké následky mělo jeho rozhodnutí pokračovat v politické 
kariéře v rámci nového poúnorového režimu. Celá causa nakonec vedla k Plojharově suspenzi  
a ke konfliktu s domácím vedením katolické církve. Toto téma zatím stálo stranou odborného 
zájmu.1

1 Tato causa vyvolala obrovskou dobovou pozornost, a to především na stránkách dobového komunistického tisku. 
Z hlediska zájmu historiografie se však jedná o nezpracované téma. Zájemci o danou problematiku jsou odkázáni 
na soudobý tisk a prameny archivní povahy. Především pak na prameny z provenience Československé strany lido-
vé uložené v Archivu KDU-ČSL a dále pak prameny z provenience KSČ a jejích představitelů uložených v Národním 
archivu v Praze a případně další materiály vzniklé z činnosti dalších klíčových institucí té doby (např. Archiv Kan- 
celáře prezidenta republiky a další). Z dosavadní literatury věnující se dílčím způsobem tomuto tématu připomeňme 
alespoň práce Karla Kaplana (KAPLAN, K.: Stát a církev v Československu 1948–1953. Brno 1993 a KAPLAN, K.: 
Národní fronta 1948–60. Praha 2012). Cenná je rovněž edice materiálů z činnosti tzv. církevní šestky, na které se 
rovněž významně podílel Karel Kaplan (BULÍNOVÁ, M. – JANIŠOVÁ, M. – KAPLAN, K.: Církevní komise  
ÚV KSČ 1949–1951. Edice dokumentů, svazek I. Církevní „šestka“. Brno – Praha 1994), či práce Václava Vaška 
(VAŠKO, V.: Neumlčená: kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce II. Praha 1990;  
VAŠKO, V.: Dům na skále 1. Církev zkoušená: 1945–začátek 1950. Kostelní Vydří 2004). Problematice se též vě-
noval ve svých studiích Adolf Rázek (RÁZEK, A.: Exkomunikační dekrety. Securitas Imperii 11, 2005, s. 135–390), 
Stanislava Vodičková (např. VODIČKOVÁ, S.: Uzavírám vás do svého srdce. Životopis Josefa kardinála Berana. 
Brno 2009; VODIČKOVÁ, S. (ed.): I zvíře mělo více útrpnosti než člověk. Paměti patera Františka Štveráka vězně 
nacistického a komunistického režimu. Praha 2013) či Tomáš Veber (VEBER, T.: „Josef Plojhar – pronásledovatel 
nebo pronásledovaný?“ In: Fiamová, M. – Jakubčin, P.: Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej 
a východnej Európy. Bratislava 2009, s. 663–670). Ze zahraniční literatury k tématu blíže viz například studie 
Milana Rebana (REBAN, M: The Catholic Church in Czechoslovakia. In: Ramet, P. (ed.): Catholicism and Politics 
in Communist Societies. Durham 1990, s. 142–155). Dále studie Sabriny Petry Ramet (RAMET, S. P.: The Catholic 
Church in Czechoslovakia 1948–1991. Studies in Comparative Communism 24, 1991, č. 4, s. 377–393).
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 Z obecného hlediska je celý příběh důležitou součástí počínajícího procesu sekularizace  
v komunistickém totalitním státu. Komunistická sekularizace navazovala na již dříve započatý 
proces, který se ovšem za změněných podmínek vyznačoval značnou dávkou brutality a nabral 
na obrovské intenzitě.2 V této souvislosti se také ukázalo, že politická represe byla jedním z hlav-
ních důvodů poklesu významu náboženství ve společnosti, respektive v tomto případě vlivu 
katolické církve jako takové.
 Režim si byl vědom, že nemůže zlikvidovat církev, která byla po staletí součástí života lidí, 
ale rozhodl se jít cestou její marginalizace. Snažil se ji dostat pod kontrolu, a to i pomocí vnitř-
ního rozštěpení. Jedním z prvních pokusů o rozdělení bylo získat část katolických duchovních 
pod vedením Josefa Plojhara na svoji stranu.  
 Tento postup je vlastně i potvrzením teze, kterou publikoval přední sociolog náboženství  
a religiozity Miklos Tomka, jenž tvrdí, že v první fázi komunisté usilovali o rozbití kulturní  
a společenské kontinuity s předchozí dobou mimo jiné i za cenou rostoucího celospolečenského 
napětí.3

Význam zapojení katolického kněze Josefa Plojhara do voleb je důležitý z více důvodů. Za prvé 
je spojený s průběhem parlamentních voleb v roce 1948, kdy nově etablovaný komunistický režim 
ve své volební strategii pokládal za důležité mít na své kandidátce katolického kněze, lidovecké-
ho poslance a ministra zdravotnictví Josefa Plojhara, ale i další významné osobnosti demokra-
tického světa.4 Cílem tohoto jejich angažmá mělo být dosažení jisté formy legitimizace celých 
voleb probíhajících již v plné režii komunistické strany v očích veřejnosti a zahraničních pozo-
rovatelů. Za druhé je celá událost důležitá i s ohledem na výše naznačené zhoršující se vztahy 
mezi státem a katolickou církví po únorovém puči. Tento postup signalizoval vážnou krizi ve 
vzájemných vztazích a podobně jako v dalších zemích střední a východní Evropy (byť přístup 
komunistické moci ke katolíkům byl v každé zemi rozdílný) ukazoval, jakým směrem se do 
budoucna budou vzájemné vztahy ubírat. Nový režim v katolické církvi spatřoval nepřítele, 
se kterým je zapotřebí se radikálně vypořádat. V neposlední řadě je pak na celé kauze možné 
sledovat prostředky, jež režim používal, jako byla například propaganda, medializace monstr-
procesů, organizování petičních kampaní, zatýkání oponentů režimu, vydírání a zastrašovaní.
 Květnové volby 1948 konané tři měsíce po únorovém puči, už nebyly plánovaným demokra-
tickým ideovým soubojem o moc, jak se na ně politické strany před únorovými událostmi díva-
ly, ale s jistou nadsázkou se staly pouhým plebiscitem o únorových událostech. Od voleb 
stanovených nakonec na neděli 30. května se nic jiného ze strany nové moci prostě neočekávalo.5 

2 Vztahem sekularizace a totalitních systémů se zabývá například německý historik a politolog Hans Meier ve své 
práci o politickém náboženství. Blíže viz MEIER, H.: Politická náboženství: totalitární režimy a náboženství. Brno 
1999. Teorie sekularizace je jednou z nejvýraznějších teorií v oblasti vztahu náboženství a moderní doby. Tato teorie 
vysvětluje úpadek náboženství, respektive úpadek vlivu náboženství na moderní společnost. Za klíčové reprezen-
tanty této teorie lze považovat např. Bryana Wilsona, Petera Ludwiga Bergera nebo Thomase Luckmanna. Teorie 
sekularizace je v posledních desetiletích sice napadána a kritizována, přesto si uchovává pozici zásadní teorie, 
která vysvětluje moderní dobu jako čas ústupu vlivu náboženství.

3 Srovnej TOMKA, M.: Secularization or Anomy? Interpreting Religious Change in Communist Societies. Social 
Compass 38, 1991, č. 1, s. 93–102.

4 Jednou z osobností tehdejšího československého politického světa, který byl takto komunisty přesvědčován, byl 
například předseda československého parlamentu a člen národně socialistické strany Josef David, který ovšem 
kandidaturu v květnových volbách 1948 odmítl.

5 Problematice květnových voleb 1948 se podrobně věnuji v mé studii Volby 1948 jako potvrzení Února 1948, která 
vyjde v chystané kolektivní monografii Nastolenie komunistického režimu v Československu vo februári 1948 a jeho 
dopad na společnost, kterou vydá v roce 2023 Ústav paměti národa v Bratislavě.
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Přesto je provázalo několik novinek a kauz. Tou největší byly asi jednotné kandidátky a bílé lístky, 
které sice nebyly novinkou, ale dostaly zcela nový význam, jako vyjádření nesouhlasu s politickou 
změnou. V neposlední řadě tu pak byl i případ ministra zdravotnictví Josefa Plojhara.
 Komunisté byli na jaře 1948 svým snadným vítězstvím nad demokraty překvapeni. Nepočí-
tali s ním, a proto v některých otázkách jako například v přípravě voleb, projevovali jistou bezrad-
nost a nepřipravenost na nově vzniklou situaci. To se ukázalo v řadě dílčích otázek při přípravě 
voleb, například při tvorbě kandidátek, v samotném výběru kandidátů, ale i v jiných ohledech.
 Cíl byl nastaven naprosto jasně – dosáhnout demonstrativního jasného výsledku, který by 
ospravedlnil politický vývoj v Československu v posledních třech (poúnorových) měsících.  
Šlo jim totiž o to, aby výsledky převratu byly oficiálně potvrzeny. Proto se všemožně snažili,  
aby všude byl klid a volby působily spořádaně a demokraticky. 
 Svůj záměr se rozhodli pojistit tím, že vytvoří jednotnou kandidátku, což v praxi znamenalo, 
že všechny povolené strany kandidovaly nikoliv samostatně, aby se ucházely o přízeň voličů, ale 
na jedné společné kandidátce.
 S myšlenkou této kandidátky oficiálně přišel Antonín Zápotocký, respektive vedení odborů. 
Dne 7. dubna 1948 pronesl předseda odborů Zápotocký projev na plenární schůzi Ústřední rady 
odborů (ÚRO), kde si kladl otázku, zda už nenastala doba, kdy by měly všechny strany jednotně 
kandidovat. Svůj návrh odůvodnil tím, že taková podoba kandidátních listin je v zájmu klidu  
a pořádku a urychlení k cestě výstavby socialistického státu. Ústřední výbor Komunistické strany 
Československa (ÚV KSČ) o tomto návrhu jednal na svém zasedání o dva dny později 9. dubna 
1948.6 
 Proti jednotné kandidátce se ozývaly protesty, které však měly takřka výhradně povahu 
anonymů. Nepodepsané letáky a šířené dopisy vyzývaly k volbě bílých lístků jako jediné mož-
nosti protestu. Anonymní dopisy dostával i „dosluhující“ prezident Edvard Beneš do Sezimova 
Ústí. Jeden z nich se jmenoval Hlas svobodné republiky. A uvádělo se v něm: „Československému 
lidu! Byly vypsány volby svobodné, vlastenecké do Národního shromáždění čs. republiky s jed-
notnou kandidátkou. Ústřední akční výbor Národní fronty vydal k nim provolání. Není v dějinách 
čs. lidu nestoudnějšího, prolhanějšího, národa Husova nedůstojného podvodu a překrucování 
pravdy a skutečnosti […] Vypsané volby do N. S: jsou hanebným paskvilem na svobodné demo-
kratické volby zcela po vzoru hitlerovských voleb […] proto každý československý občan, věrný 
duchu a tradici svých dějin, věrný samostatnosti a neodvislosti svobodné čs. republiky, věrný 
pravdě Husově, statečnosti Žižkově, neohroženosti Havlíčkově, humanitě Masarykově a demo-
kracii Benešově, věrný právu a spravedlnosti a humanitnímu socialismu právě z důvodů v pro-
volání uvedených odevzdá při volbách na znamení protestu proti diktatuře komunistické strany, 
proti její totalitě, proti nesvobodě a despocii bílý lístek.“7

 Komunistické přípravy na volby přinesly své výsledky. Samotné parlamentní volby 1948, jak 
vyplývá z úředních hlášení, proběhly vcelku v poklidu a jen výjimečně docházelo k narušení 
jejich průběhu. Moravský komunistický deník Rovnost například výsledky okomentoval tak, že 
zvítězil československý lid a celá republika. Jednotná kandidátka získala zhruba 6 400 000 hlasů, 
zatímco bílých lístků bylo necelých 800 000.8

6 Rudé právo, 9. 4. 1948, s. 1, článek Předseda ÚRO předkládá k diskusi: návrh na jednotné oslavy 1. máje a na jed-
notnou kandidátku do voleb.

7 Srovnej Archiv Kanceláře prezidenta republiky (dále jen AKPR), f. T (1945–1963), k. 53, sign T/ 974/ 48.
8 Rovnost, 1. června 1948, s. 1, článek Zvítězil československý lid – zvítězila republika. V článku bylo uvedeno, že 

jednotná kandidátka získala 6 431 963 hlasů (89,28 %) a bílých lístků bylo odevzdáno 772 293 (10,72 %).
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 Kritiky se jim však dostalo od zahraničních nezávislých pozorovatelů a novinářů. New York 
Times kritizoval tendenci nepoužívat plenty a v článku Cesta k despotismu napsal, že tato země 
se vzdala hlasovacími lístky své svobody a nezávislosti a dává se na cestu, která může vést jedi-
ně k připojení Československa k Sovětskému svazu. Švýcarský deník Die Tat tak o volbách  
2. června napsal, že volby proběhly klidně, ale že na tvářích lidu bylo patrné, že cítí, jak byl 
ochuzen „o své právo vyjádřiti svobodně a bez bázně svou vůli“. Pařížské listy naopak oceňo-
valy ty, kteří měli odvahu hodit do uren bílé lístky, a vzpomínaly na Edvarda Beneše, před jehož 
očima skomírala demokracie, jíž byl spolu s prezidentem Masarykem strůjcem. 
 Britští dopisovatelé z Prahy komentovali květnové volby tak, že nazvat tuto událost volbami, 
znamená nazvat věc nesprávným jménem. Nebylo možné volit mezi stranami, ani mezi kandi-
dáty9 a britský Daily Telegraph pak tyto komentáře jakoby doplňoval, když napsal, že lidová 
demokracie si musela býti vědoma své nepopularity, když bylo zapotřebí tolika triků, aby ne-
šťastné voličstvo neprojevilo otevřeně svůj nesouhlas.10

 Známá americká novinářka Anne McCormicková11 pak porovnávala nedávnou hlasitou  
a bouřlivou volební kampaň v Itálii s „hřbitovním klidem, který provázel předvolební kampaň 
v Československu“. Doslova napsala: „Každý vidí rozdíl mezi pravými volbami a volební kome-
dií. V Itálii voliči volili a v Československu byli propuštěni skrz volební aparát.“12

 Proti způsobu a průběhu voleb docházely protesty i z domova. Nikdo neměl ovšem odvahu 
vystoupit veřejně a tyto projevy se omezily na anonymy. Tak například nepodepsaní občané 
z obce Nové Jirny napsali 2. června 1948 Rudolfu Slánskému dopis: „Vážený pane generální 
tajemníku, volby do Národního shromáždění v naší obci nebyly svobodné. Nebyly svobodným 
aktem svobodného občana. Byly výsměchem […]. Byly porušením zákona zaručující tajné hlaso-
vací právo […]. Obecní tajemník […] kontroloval, co kdo do koše [ve volební místnosti – pozn. aut.] 
vhazuje a jeho prohlášení, že kdo bude volit za plentou, je zrádce národa, s kterým bude zato- 
čeno, znemožňuje jakékoliv svobodné rozhodnutí […].“13

 O nelegálnosti a nedemokratičnosti těchto voleb není pochyb. Přiznávali to neoficiálně a ne- 
přímo i sami komunisté. Na poradě krajských tajemníků KSČ z 3. června 1948 například krajský 
tajemník z Karlových Varů řekl: „Staly se případy, že členové a funkcionáři strany volili bílé 
lístky. Proti těm bude strana zasahovat. Kde někteří volili veřejně bílé lístky, bude postupováno 
veřejně, kde tajně máme jmenný seznam.“14

 Sami komunisté byli však s výsledkem voleb vcelku spokojeni. Komunisté v Roudnici nad 
Labem k tomu napsali: „V den smutného výročí nešťastné bitvy u Lipan jsme si zvolili vykona-
vatele své nové ústavy ze Dne vítězství 1948.“15 Většina obyvatelstva svým nadšením, ale i stra- 
chem posvětila únorový převrat. Vyplývá to i z projevu Klementa Gottwalda, který na zasedání  
ÚV KSČ 9. června 1948 pravil, že volby „lze vcelku hodnotit kladně“. Ve svém projevu dále 
oceňoval, že 90 % občanů je pro Národní frontu a proti tomu je 10 %, což byly v jeho očích 
jednak „vyložení zrádci“, nebo lidé „neuvědomělí“, či „zaostalí“.16 V podobném duchu hovořili 

9 Národní archiv v Praze (dále jen NA Praha), f. 100/1, sv. 47, aj. 362.
10 NA Praha, f. 100/1, sv. 47, aj. 366, ohlasy zahraničního tisku.
11 Anne O’Hare McCormick (1880–1954), britská a americká novinářka, která působila jako zahraniční dopisovatelka 

New York Times. 
12 NA Praha, f. 100/1, sv. 47, aj. 362.
13 Tamtéž, aj. 361.
14 Tamtéž, aj. 363, zápis z porady krajských sekretářů KSČ.
15 NA Praha, f. 100/1, sv. 46, aj. 358, Volební zpravodaj okresního akčního výboru NF v Roudnici nad Labem.
16 NA Praha, f. 100/24, sv. 23, aj. 663.
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i ostatní. Například generální tajemník ÚV KSČ Rudolf Slánský po volbách pravil, že to byly 
„volby slavné a vítězné“ a jsou „velkým vítězstvím našeho lidu a KSČ. Volby sankcionovaly  
a legalizovaly to, co se stalo v únorovém vítězství“. Volby bral jako vítězství nad prezidentem, 
katolickou církví a reakcí a zároveň jako uskutečnění dlouhodobého cíle komunistů o vítězství 
dělnické třídy. Dělnická třída je konečně pánem a komunisté získali většinu i v parlamentě.17

 Podobně se radovali i kladenští komunisté, kteří dosáhli nejlepších výsledků. Dne 2. června 
1948 napsali generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ: „Síla vlivu Komunistické strany […] působila 
tentokráte na všechny vrstvy národa […], a tím bylo vyvoláno ovzduší, ve kterém bylo velmi 
těžko nejen kolísavým, ale i zatrpklým odpůrcům hlasovat proti Národní frontě. Proto i když 
nebyla nikde porušena formálně svoboda projevu, přece se někteří lidé buď styděli anebo i báli 
hlasovat proti Národní frontě […]. Za takového morálního tlaku se konaly volby svobodně a to 
veřejně anebo tajně, ale každý volič pociťoval a i viděl, že většina se rozhodla už před 30. květnem. 
A proto při rozhodování u volební urny byli kolísaví, slabí i zatrpklí strženi spontánním nástupem 
většiny.“18

 Volby 1948 tak definitivně potvrdily vítězství komunistického režimu v Československu na 
dlouhá léta dopředu. Na pozadí tohoto jarního plebiscitu se však uskutečnil ještě spor tehdejšího 
ministra zdravotnictví Josefa Plojhara s vedením domácí katolické církve, který již tak dobře ve 
prospěch nového režimu nevyzněl.
 Plojharovo jmenování členem poúnorové vlády vzbudilo přirozeně nelibost u značné části 
katolíků a především u jeho představených. Otázka jeho politického angažmá se stala jedním 
z klíčových problémů jara 1948 a formujícího se vztahu mezi církví a novou mocí. 
 Biskupský sbor v ČSR v těchto volbách hájil zásadu, že kněží nemají na rozdíl od dřívější 
praxe kandidovat do vysokých politických funkcí. Toto rozhodnutí bylo různým způsobem 
vysvětlováno. Ať již nedostatkem duchovních nebo morálními důvody, celá věc byla vnímána 
jako vyjádření negativního stanoviska k novému ateistickému režimu.19

 Biskupská konference se již 9. února 1948 usnesla na tom, že každý duchovní, který bude 
chtít napříště kandidovat ve volbách, musí získat napřed svolení svého diecézního biskupa  
a současně i biskupa v „jehož oblasti má býti kandidován“.20 Současně bylo stanoveno, že kněz, 
který dostane toto svolení za předpokladu, že podepíše revers, že „ad nutum sui Ordinarii“,  
ihned se vzdá mandátu, když „by ordinarius to uznal za nutné.“ A současně biskupové vyzva-
li duchovní, aby se neucházeli o politické mandáty. Slovy prohlášení: „Ordináři žádají, aby 
kněží, kteří dosud nebyli kandidováni, neucházeli se o politické mandáty, neboť jestliže i pro 
katolíky-laiky je vykonávání mandátu někdy spojeno s jednáním, jež lze těžko podle svědomí 
zodpovědět, je tato odpovědnost u kněze poslance ještě závažnější.“21 V tomto duchu konci- 
poval Josef Beran i dopis z 21. dubna 1948 určený všem duchovním jeho diecéze, kde zdůraznil, 
že pro nedostatek kněží nepovolí žádné výjimky. Dopis byl velmi jasně formulován: „Nedám 

17 Tamtéž.
18 NA Praha, f. 100/1, sv. 46, aj. 358.
19 Vztah církve ke komunismu byl v zásadě určován papežskou encyklikou Divini redemptoris z 19. března 1937, kde 

se mimo jiné uvádí: „Komunismus je svou vnitřní podstatou zvrácený a nelze připustiti, aby někdo jemuž záleží na 
záchraně křesťanské a světské kultury, mu pomáhal v jakékoliv věci.“ PIUS XI.: Divini redemptoris. Olomouc 1938, 
s. 31–32.

20 Archiv Národního muzea (dále jen ANM), f. Eduard Jelen, k. 9, Výpis z Acta archiepiscopalis curiae Olomucensis 
ze 27. dubna 1948. Srovnej též Lidová Demokracie, 11. února 1948.

21 ANM, f. Eduard Jelen, k. 9, Výpis z Acta archiepiscopalis curiae Olomucensis ze 27. dubna 1948.
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svolení nikomu k jakékoliv kandidatuře, a když už dříve nějakou funkci zastával, žádám, aby 
co nejdříve za sebe vyslal nějakého laika.“22

 Řada kněží, kteří uvažovali o kandidatuře, svoje rozhodnutí nakonec odvolala a KSČ se  
i smířila se skutečností, že někteří vytipovaní duchovní nebudou kandidovat. Rozdíl byl ale 
v případě ministra zdravotnictví, na kterém komunisté trvali. Samotný Plojhar podle některých 
zpráv váhal. V jedné ze zpráv komunistických informátorů o dění v lidové straně se toto objevu-
je a tehdejší generální tajemník lidovců Eduard Hála se nechal slyšet, že Plojharovo vzepření by 
vedlo k tomu, že by ztratil popularitu a stal by se pro KSČ bezcenným.23 Navíc jeho případné 
odstranění z politiky by udělalo radost předsedovi ČSL Aloisi Petrovi, který měl s ministrem 
napjaté vztahy. Buď jak buď, Plojhar se nakonec rozhodl zůstat a k odchodu ho nepřiměl ani 
tehdejší pražský arcibiskup Josef Beran, který chtěl, aby z funkce odstoupil. Plojhar to odmítl  
a kandidoval ve volbách 1948, při nichž nakonec vedl jednotnou kandidátku v Českobudějovickém 
volebním kraji.
 Neuposlechnutí příkazu představených znamenalo problém, který biskupové řešili církevní-
mi tresty podle Kanonického práva. Ministr Alexej Čepička naléhal v této věci na pražského 
arcibiskupa Josefa Berana, aby v Plojharově případě učinil výjimku. Byl přesvědčen, že bude 
úspěšný. Pro komunisty měl Plojhar v tu chvíli obrovskou cenu především jako řádný kněz.  
Kněz bez úřadu by pro ně neměl cenu. Chtěli světu ukázat, že katolíci podporují politické změny. 
Navíc ve prospěch Plojhara hrálo i to, že souhlas již v minulosti dostal a byl poslancem za ČSL 
v jižních Čechách již před únorem 1948. Československá strana lidová byla v té souvislosti 
přesvědčena, že v zájmu budování dobrých vztahů církev přimhouří oči a Plojharova záležitost 
se bude řešit výjimkou.
 Plojhar v té souvislosti tvrdil, že při setkání na jaře 1948 u pražského arcibiskupa Berana, kde 
byl též předseda lidovců Alois Petr, se jim naznačovalo, že Plojhar jako poslanec a aktivní mini-
str výjimku dostane.24 Toto tvrdili jak Alois Petr, tak Josef Plojhar při nejrůznějších příležitostech.25 
Dokonce ještě v červnu 1948 přesvědčoval vedení lidovců, že se ho tato věc „speciálně netýká“.26 

22 Srovnej KAPLAN, K.: Národní fronta 1948–60. Praha 2012, s. 611–613.
23 NA Praha, f. 100/1, sv. 25, aj. 178, zpráva ze 7. května 1948.
24 ANM Praha, f. Eduard Jelen, k. 9. 
25 Srovnej též Archiv KDU-ČSL, Zápis ze schůze předsednictva čs. strany lidové, která se konala dne 7. července 1948 

v bytě p. ministra Petra. Přítomni: ministr Petr, Dr. Polanský, gen. tajemník Hála, Dr. Doležal, Dr. Sýkora a K. Jose-
fus. „Zahájil ministr Petr, který zrekapituloval předcházející rozmluvy u arcibiskupa Berana a po rozmluvě s pří-
tomným ministrem Čepičkou arcibiskup Beran prohlásil, že kněží kandidovat nebudou, avšak u ministra Plojhara 
bude učiněna výjimka, když politické strany druhé nebudou uplatňovat kandidáty z řad kněžských. Při druhé ná-
vštěvě arcibiskup tento výrok popřel. Poté následovala suspense z kněžské funkce, s kterou ministr Plojhar souhla-
sil, a která přinesla ten důsledek, že ministr Plojhar nebude po dobu své funkce vykonávat žádné funkce kněžské. 
Arcibiskup Beran dále slíbil, že věc bude považována za důvěrnou, avšak během 14 dnů bylo usnesení biskupské 
konference publikováno na kostelích. Důsledek toho byl, že se přiostřila situace mezi vládou a církví. Vláda se cítí 
dotčena tím, že arcibiskup v prohlášení, které vydal, omlouvá, resp. vysvětluje účast presidenta Gottwalda na  
Te Deum a je zajímavé, že druhé církve jsou ochotny vyhotovit jakékoliv prohlášení, které by bylo v souhlase s dneš-
ní politikou vlády. Proto také Národní fronta požaduje od čs. strany lidové, aby vydala prohlášení, ve kterém by 
vzala v ochranu ministra Plojhara. Ministr Čepička doporučuje, aby ministr Plojhar sám za sebe učinil prohlášení, 
což pan ministr Petr zamítl s prohlášením, že toto učiní předsednictvo strany.“

26 Archiv KDU-ČSL, zápis ze schůze presidia čs. strany lidové 21. června 1948. Plojhar na tomto setkání podával 
vysvětlení o pobožnosti Te Deum, které bylo součástí oslav zvolení nového prezidenta Klementa Gottwalda a sdě-
loval účastníkům, že Vatikán dělá určité obtíže a zmiňuje se dále o církevním školství a exkomunikaci kněží, kteří 
neuposlechli rozhodnutí biskupské konference ve věci jejich kandidatury a zvolení do politických funkcí. „Osoby 
ministra Plojhara se tato věc specielně netýká.“ 
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Pražský arcibiskup Beran to však později popřel. Nicméně Plojhar celou věc prezentoval tak, že 
on tu výjimku dostane.27

 Výjimku však k překvapení mnohých včetně vedení KSČ nedostal. Biskupská konference, 
která se kvůli této věci sešla, prohlásila, že výjimku neudělí.28 Někteří katoličtí duchovní se v tu 
chvíli domnívali, že to bylo chybné rozhodnutí.29 U biskupů však převládl názor, že je třeba 
v tento okamžik říci jasné slovo. Rozhodnutí o Plojharově suspenzi bylo vyvěšeno v kostelích  
a prezentováno jako porušení církevního zákona a disciplíny, stejně jako porušení a nerespekto-
vání rozhodnutí celé biskupské konference. Důvody suspenze z 21. května 1948 byly jasně for-
mulovány: kaplan Plojhar nedostal od představených výjimku, souhlasil s kandidaturou a nepo-
žádal o souhlas biskupa. Tento církevní trest v praxi znamenal, že kněz byl zbaven pravomoci 
sloužit bohoslužby a vykonávat kněžské funkce stejně jako vystupovat na kněžských setkáních.30 
Za tři dny se tímto zabývala církevní komise Národní fronty (NF) a Alexej Čepička vyhrožoval 
důsledky, protože jde o zasahování do vnitřních záležitostí ze strany církve a Svatého stolce.
 Událost vyvolala obrovskou bouři. Kněz pražské arcidiecéze, odbojář a někdejší vězeň kon-
centračního tábora, František Štverák to ve svých pamětech popsal slovy: „Suspenze působila 
mohutně. Ano, pražský primas a arcibiskup promluvil a promluvil chlapsky. A nyní začal boj, 
řekl bych, na život a na smrt. Zúčastnily se ho všechny noviny, arcibiskup dostával stovky naří-
zených dopisů od různých závodních rad a organizací, odpovídal poctivě a podle pravdy.“31

 Spor se nakonec vyhrotil v konflikt, který vypuknul již těsně před volbami a vedl k přeruše-
ní činnosti církevní komise NF a k odmítnutí uzavřít již některé dojednané dohody mezi církví 
a státem. Plojharova suspenze vyvolala současně velkou pozornost médií, a to jak domácích, tak 
zahraničních.32 
 Samotný Plojhar, alespoň podle toho, co sdělil ministru spravedlnosti A. Čepičkovi 30. srpna 
1948, chápal celou věc jako útok pražského arcibiskupa vůči jeho osobě. Řekl mu, že toto opatře- 
ní ho má zostudit „v očích veřejnosti.“33 A současně odmítl, že by za války vystupoval jako Němec. 
Prohlásil, že se vždy cítil Čechem. Z tohoto záznamu je také patrné, že se oba protagonisté do-

27 Srovnej například NA Praha, f. 100/1, sv. 37, aj. 810, záznam z 22. června 1948. 
28 Pražský arcibiskup popíral, že by kdy slíbil takovou výjimku udělit. Srovnej NA Praha, f. 100/24, sv. 37, aj. 810, 

záznam z 22. června 1948 a jednání předsednictva ČSL ve věci J. Plojhara. 
29 NA Praha, f. ÚAV NF, sv. 63, Ze zprávy o mimořádné poradě s členy katolické církve 25. května 1949. Přítomni 

Boukal, Doubner, Lazík a za NF Čepička a Felcman. „…Závěrem porady prohlásil P. Boukal, že podle jeho osob-
ního názoru není rozhodnutí biskupské konference diplomatické.“

30 ANM, f. Eduard Jelen, k. 9, z arcibiskupského ordinariátu v Praze. V tomto prohlášení bylo na začátku uvedeno, že 
každá spořádaná organizace klade důraz na disciplinovanost svých členů. „Největší politická strana československá 
v desateru předkládaném s přihláškou do strany na prvním místě připomíná požadavek naprosté disciplinovanosti.“ 
A tak je pochopitelné, že se tím řídí i katolíci. Současně bylo oznámeno, že otázkou kandidatury kněží se zabývala 
biskupská konference 18. listopadu 1947, 9. února 1948 a naposledy 3. května 1948 se stejným výsledkem a násled-
kem toho dochází k suspenzím všech, kteří neuposlechli příkazu svých představených. K suspenzi došlo podle 
kodexu kanonického práva – paragraf 2331, odstavec 1 a 2279, odstavec 2. Výslovně pak bylo zdůrazněno, že tato 
suspenze se týká i Plojhara, a že není možné, aby tito suspendovaní kněží „řečnili na kněžských poradách a schůzích“.

31 VODIČKOVÁ, S. (ed.): I zvíře mělo více útrpnosti než člověk. Paměti patera Františka Štveráka vězně nacistického 
a komunistického režimu. Praha 2013, s. 304.

32 Srovnej např. francouzský Le Mond, který 11. června 1948 uveřejnil článek o suspenzi pod názvem L’abbe Plojhar 
est suspendu de ses fonctions religieuses či L’Humanité 23. června 1948, článek A Cesar ce qui est á César. Srovnej 
např. NA Praha, f. 100/1, sv. 47, aj. 366, ohlasy zahraničního tisku.

33 NA Praha, f. 100/24, sv. 107, aj. 1353, záznam o rozhovoru mezi Alexejem Čepičkou a Josefem Plojharem z 30. srpna 
1948.
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mlouvali na dalším postupu. Mimo jiné i zde bylo dojednáno, že Plojhar se obrátí na vedení 
Svazu bojovníků za svobodu a celá věc bude vedena ve jménu obhájení jeho jména a pozice. 
Plojhar současně na jednání s ministrem otevřel i téma činnosti tehdejších lidovců, kdy se oba 
protagonisté shodli, že je třeba s Aloisem Petrem rázně promluvit s cílem dosáhnout „důsledné 
provedení očisty a odsouzení předúnorové politiky lidové strany.“34 Zároveň s tím Plojhar slíbil 
Čepičkovi, že se bude více věnovat organizaci kněží a katolickému tisku.
 Jak je patrné nejen z tohoto dokumentu, ale i z dalších zachovaných zpráv, celá věc Plojharo-
vy obhajoby a obrany byla připravována na nejvyšší úrovni. Prohlášení předsednictva lidovců ve 
věci jeho církevního trestu byla rovněž konzultována s vedením KSČ a teprve po jejím odsou-
hlasení byla publikována.35

 Současně byly organizovány protesty a mediální kampaně na obranu ministra Plojhara.  
Proti jeho církevnímu potrestání vystoupila vláda, vedení lidové strany, ale i představitelé řady 
zájmových masových organizací, podniků a dalších korporací, ale i jednotlivců. Předsednictvo 
ČSL tak například vydalo 21. června 1948 prohlášení, které vyznívalo tak, že arcibiskup Beran 
toto celé udělal pod nátlakem Vatikánu. V prostředí lidové strany byla některými funkcionáři 
celá věc interpretována jako snaha o útok na lidovce s cílem zmenšit jejich vliv u katolické ve-
řejnosti.36 Což v pojetí některých lidovců vyvrcholilo okamžikem, kdy pražský arcibiskup  
Josef Beran 29. ledna 1949 oznámil ve zvláštním dopise vedení lidové strany, že vystupuje z ČSL 
a navíc tuto skutečnost oznámil i v oběžníku arcibiskupské konsistoře určeném pro všechny 
farní úřady.37 V oběžníku podepsaném samotným arcibiskupem se mimo jiné udávalo, že ČSL 
není na příště považována za katolickou stranu a že představitelé lidové strany (především mi-
nistři a poslanci) pokud jsou katolíky, by si měli uvědomit, že pokud schvalují zákony, které jsou 
namířeny proti církvi, jsou ipso facto exkomunikováni a kněžím bylo výslovně zakázána činnost 
v rámci akčních výborů Národní fronty (AV NF).38

 Většina řadových členů strany však tyto věci přijímala poměrně lhostejně a spíše stáli na 
straně církve.39 Jejich postoj by se dal shrnout do základní myšlenky, že suspenze není záležitostí 
strany, ale církve a zastávali postoj odmítající politizaci vnitřních záležitostí církve. 
 Komunisté tvrdě prosazovali své požadavky týkající se Plojhara nátlakem a organizovali 
různé petice adresované arcibiskupu Beranovi. Karel Kaplan uvádí, že celkem přišlo na 241 re-
zolucí zastávajících se Plojhara.40 Adresáti těchto protestů byli různí – vláda, ministerstvo zahra-
niční, internunciatura, českoslovenští biskupově a další instituce. Všechny se však nesly ve 
stejném duchu:41 Tvrdilo se v nich, že vedení katolické církve jednalo nespravedlivě s dobrým, 
hodným a statečným knězem. Některé formulace byly velmi důrazné. Jednotný svaz českých 
zemědělců označil Plojhara za pokrokového kněze a ve své obhajobě se zemědělci opírali o sta-
novisko vysokoškolského učitele a specialistu na církevní právo profesora Josefa Turečka,42 

34 Tamtéž.
35 NA Praha, f. 100/24, sv. 107, aj. 1353, dopis Alexeje Čepičky Klementu Gottwaldovi z 23. července 1948.
36 ABS, f. 323, sign. 323-16-15.
37 Oběžník pražského arcibiskupa č. IV-56. Srovnej též Zprávy APÚ č. 17/1948.
38 Tamtéž.
39 To potvrzovala i mnohá dobová hlášení o situaci a náladách uvnitř ČSL. 
40 KAPLAN, K.: Národní fronta 1948–1960. Praha 2012, s. 311.
41 Církevní komise ÚV KSČ na svém setkání 3. července 1948 rozhodla o rozvinutí kampaně proti Beranovi. Srovnej 

BULÍNOVÁ, M. – JANIŠOVÁ, M. – KAPLAN, K.: c. d., s. 18.
42 Josef Tureček (1900–1979), český právník a právní historik. V letech 1948–1952 děkan Právnické fakulty UK 

v Praze. 
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který označil suspendování z hlediska kanonického práva za vadné.43 Místní národní výbor 
v Komárově například napsal protest 24. srpna 1948: „Odsuzujeme reakční záměry vatikánských 
přisluhovačů a nedopustíme, aby pokrokovému duchovnímu bylo bráněno v jeho plodné práci 
pro blaho všech pracujících […]. Pátera Plojhara bráníme a ubráníme proti všem zpátečníkům.“44 
V podobném duchu vyzníval i protest závodní organizace KSČ Osvobození z Karlových Varů 
– Rybářů z 2. září 1948: „přiznání se k socialismu není nikterak v rozporu s učením křesťanským 
ani sliby kněžskými“. Zajímavostí tohoto dopisu byla i závěrečná výhrůžka: „V případě nevyho-
vění této oprávněné žádosti byli bychom nuceni poučiti naše členstvo o všech křivdách a útocích 
minulých i přítomných jichž se dopustila římská kurie a církev jako celek vůči českému národu 
a státu.“45

 Lékař. Dr. Augustin Ratkovský ze Slaného napsal předsednictvu vlády a tehdejšímu minister- 
skému předsedovi Zápotockému dopis, kde žádal, aby se vláda ujala nebohého ministra Plojhara 
a srovnával ho s mistrem Janem Husem. Ve svém dopise podrobil katolickou církev tvrdé kritice. 
Na rozdíl od jiných protestů, kdy se nespokojenci a protestující často prezentovali jako „vzorní“ 
katolíci, tak v tomto protestu byla tendence poukázat na církev jako na všeobecně vadnou, špatnou 
a reakční instituci: „Pryč od ní, od jejich neplodných, zaostalých, zpátečnických dogmat, bludů, 
chytrácké sofistiky, scholastiky a metafysiky.“ A na závěr dopisu apeloval tento slánský lékař, že 
se mají lidé držet správného učení Krista a milovat Boha. Mimochodem, Úřad předsednictva 
vlády na tento dopis adresátovi odpověděl v tom smyslu, že mu děkuje za tento projev a že vláda 
„vaše úsilí o obhajobu tohoto českého vlastence proti útokům ze strany církevních hodnostářů“ 
bude plně podporovat.46

 Samotný Plojhar tuto podporu vítal a v tom duchu se vyjadřoval i při nejrůznějších příleži-
tostech. Například v rozhovoru pro Lidové noviny v srpnu 1948 řekl, že jeho cesta je správná  
a nachází podpory mezi nejširší vrstvou obyvatelstva. „Láska těchto prostých lidí je mi zadosti-
učiněním a utvrzuje mne v mém postoji.“47 V té souvislosti je dobré poznamenat, že v tomto období 
se objevovaly zprávy, že Plojhar uvažuje o založení vlastní církve v reakci na církevní trest.48 
Otázkou zůstává, na kolik byla tato věc reálná.
 Tehdejší vedení katolické církve nemělo možnost adekvátně reagovat na všechny tyto protes-
ty, které byly organizovány tehdejší komunistickou mocí, a dostával je především osobně pražský 
arcibiskup Josef Beran považovaný za hlavního strůjce Plojharova suspendování. Například 
občané obce Bartošovice (okr. Nový Jičín) mu poslali 15. srpna dopis, kde oznamovali, že se na 
veřejné schůzi usnesli: „odsuzujeme, že byl suspendován P. Plojhar, který dal své schopnosti do 
služeb lidově-demokratické republiky. Tuto jeho práci místní občané vysoce oceňují a neshledá-
vají v ní důvodů pro jeho suspensi kněžské hodnosti.“ A dále dopis pokračoval v ostrém duchu: 
„Místní shromáždění žádá o vysvětlení veřejnosti, proč byl P. Plojhar suspendován za práci  
pro blaho československého lidu, když Vatikán svého času nestíhal válečné zločince jako Tisa, 
Sidora atd., kteří se plně postavili do služeb německého fašismu – nepřítele celého českosloven-
ského národa a civilisovaného světa.“ A na závěr dopisu pak občané „důrazně“ žádali, aby byla 
zrušena suspenze, a aby mu byla vrácena „kněžská hodnost“.49

43 Srovnej Rudé právo, 30. 7. 1948, článek Jednotný svaz českých zemědělců protestuje proti suspenzi J. Plojhara.
44 NA Praha, f. ÚPV- B, k. 941.
45 Tamtéž.
46 NA Praha, f. UPV-B, k. 941, dopis z 1. srpna 1948 a koncept odpovědi dopisu Úřadu předsednictva vlády.
47 NA Praha, f. Ministerstvo zdravotnictví, k. 84, text rozhovoru pro Lidové noviny.
48 Blíže viz například NA Praha, f. 100/1, sv. 24, aj. 165.
49 NA Praha, f. UPV- B, k. 941, kopie dopisu z 15. srpna 1948 Josefu Beranovi.
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 Pražský arcibiskup na ně odpověděl veřejným dopisem lidové straně, v němž napsal, že věc 
církevního trestu je osobní věcí kněze a je proto nevhodné celou věc ventilovat na veřejnosti. 
Současně také napsal Jednotnému svazu českých zemědělců dopis z 5. srpna 1948, kdy Beran 
reagoval na prohlášení svazu z 29. července 1948 a formuloval v něm své stanovisko: Plojhar  
jako kněz složil svému biskupu při svěcení poslušnost a byl suspendován, protože mu nyní tuto 
poslušnost odepřel. Navíc poukazoval i na to, že je velký nedostatek kněží a duchovní se má 
primárně věnovat výkonu svého povolání. Na závěr pak napsal: „Je mi líto, že jste se předem 
neinformovali o podrobnostech případu a doufám, že jako jste uveřejnili v denním tisku své 
usnesení, postaráte se i o uveřejnění mé odpovědi. Nevnášejte do lidu štvanice náboženské.“50

 Samozřejmě, že na celou věc reagovala i tehdejší internunciatura, která dlouhodobě při nej-
různějších příležitostech opakovala, že Plojhara nikdo nenutil, aby kandidaturu a funkci přijal, 
ale že zákonitě s tím musí počítat s následky.51 Dne 3. srpna 1948 poslala na ministerstvo zahra-
ničních věcí diplomatickou nótu, kde protestovala proti této kampani. Tehdejší zástupce inter-
nunciatury Verolino při předávání této nóty sdělil, že nóta reaguje mimo jiné i na výroky Zdeňka 
Fierlingera na adresu církve, které byly publikovány 1. srpna v Lidových novinách pod názvem 
Viníci světového neklidu. 
 V nótě se pokoušeli vatikánští diplomaté vysvětlit celou kauzu. Vatikánská strana protesto-
vala proti tiskové kampani, která zavládla v Československu. A dále pokračovala: „církev nikdy 
nemínila brániti občanům československým v zákonném užívání jejich občanských práv. Byl to 
však důstojný kněz P. Plojhar, který svým jednáním se dostal do rozporu se zákony a nařízeními 
církevními.“ Vatikánští diplomaté pak dále vysvětlovali, jak se věci mají. Plojhar měl možnost si 
svobodně zvolit a dobrovolně se stal knězem. To, že se stal duchovním, s sebou však nese i zá-
vazky vůči církvi. „A stejně jako se tehdy zavázal k celibátu a k jiným předpisům života kněž-
ského, zavázal se též nepříjímati úřady správní neb politické bez svolení příslušných úřadů cír-
kevních.“ A protože se Plojhar nepodřídil těmto závazkům, nezbylo než použít církevního trestu, 
který vyplýval z porušení kázně. Církev toho podle diplomatické nóty lituje, ale nemůže jinak, 
protože musí trvat na dodržování svých předpisů, stejně tak jako stát trvá na dodržování svých 
zákonů.52 Tak byla celá věc vysvětlována a tohoto zdůvodnění se drželi i českoslovenští bisku-
pové. Většina církve stála na jejich straně. To se objevuje i ve zprávě katolického kněze a člena 
KSČ Bohouše Černockého z října 1948, kde se mimo jiné uvádí: „Zákaz politické činnosti kněž-
stva jak jej biskupové po únoru několikrát prohlásili, byl přijat s velkou úlevou od mnohých 
kněží a případ ministra Plojhara umožnil kněžstvu odpoutat se od lidové strany.“ A dále pokra-
čoval v tom smyslu, že autorita biskupů a kněžstva skrze toto opatření stoupá.53

 Komunistům ovšem nebylo toto vysvětlení po chuti. Hned následující den, 4. srpna 1948, se 
za něj postavila celá Národní fronta a její místopředseda a generální tajemník ÚV KSČ Rudolf 
Slánský dodal: „Národní fronta zaujme stanovisko k otázkám nadhozenými církevními hodno-
stáři […]. Musíme prohlásit zásadu, že všichni kněží se musí chovat jako občané ČSR a nepřijímat 
žádných politických příkazů ze zahraničí.“54 V prohlášení předsednictva ČSL pak bylo k tomu 
dodáno: „nikdy před únorem t. r. nebylo kněžím bráněno ve veřejné a politické činnosti naopak 

50 ANM Praha, f. Eduard Jelen, k. 9, kopie dopisu Josefa Berana Jednotnému svazu českých zemědělců z 5. srpna 1948.
51 Tamtéž, záznam o návštěvě Msgre. Verolina 26. května 1948 na MZV.
52 Tamtéž, český překlad noty vatikánské internunciatury MZV z 3. srpna 1948.
53 NA Praha, f. ÚAV NF, k. 34.
54 Lidové noviny, 4. 8. 1948, s. 1, článek Významné poslání akčních výborů.
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v minulosti mnoho kněží se politického života zúčastnilo a dosáhlo vysokých funkcí […]. Teprve 
nyní vznikají námitky proti veřejné činnosti těch kněží, kteří jsou s lidem a jeho legální vládou. 
Je jim bráněno ve výkonu jejich občanských práv, zaručených ústavou a církevní hodnostáři tak 
nastupují osudnou cestu neloyality vůči státu […]. Tento pokus několika jedinců je předem určen 
k nezdaru. Toto opatření je v přímém rozporu s cítěním všech dobrých křesťanů, nechybějí hlasy, 
že způsobí přímo škody církvi, jestliže i dále budou rozhodnutí některých ordinářů ovlivňována.“55 
 Na ministrovu obranu vystoupil též jeho kolega z vlády Zdeněk Nejedlý, který v rozhlasovém 
projevu 8. srpna 1948 na toto téma promluvil a řekl, že vysoká katolická hierarchie vyvolala 
svým postupem odpor nejen v řadách československého lidu, ale i mezi mnohými duchovními, 
kteří to myslí s republikou dobře. „Je to příliš průhledné počínání Vatikánu, který nebránil kně-
žím zúčastňovat se politiky v reakčních, ba i přímo fašistických vládách, ale zabraňuje se jim 
účast v politice socialistické a pokrokové. Tím odhalili vůdcové katolické politiky své pravé ledví. 
Dokázali svoji tendenci proti lidovému režimu […].“ V podobném duchu vyznívaly i další pro-
testy, které dostávalo Ministerstvo zahraničních věcí, ale i biskupové či další úřady.
 Představitelé církve včetně pražského arcibiskupa měli jen malou možnost se proti všem 
nařčením veřejně bránit. Svoboda slova byla v tomto ohledu již nemilosrdně potlačována. Mezi 
lidmi se však šířily letáky, kde bylo vysvětlováno stanovisko církve. V řadě případů byly tyto 
letáky vyvěšovány i na kostelních dveřích, což vyvolávalo ostré protesty komunistů, kteří poža-
dovaly jejich sejmutí, protože „byl hrubě a protizákonným způsobem“ napadán člen vlády.56 
Jménem ministerstva vnitra pak Jindřich Veselý57 nařídil všem úřadovnám Státní bezpečnosti, 
aby zabránily rozšiřování těchto tiskovin a v dopise pražskému arcibiskupovi Beranovi  
z 27. srpna 1948 žádal, aby „během 12 hodin nařídil všem Vám podléhajícím církevním úřadům, 
aby okamžitě tyto vývěsky z chrámových a klášterních tabulích okamžitě sňali, jakož i zakázal 
další rozšiřování shora zmíněných letáků.“58 Dopis byl formulován jako ultimátum svého druhu. 
Veselý totiž v dopise napsal, že očekává odpověď do 24 hodin, tj. do 28. srpna 1948 do 10 hodi-
ny dopolední. V dopise svůj postoj Veselý obhajoval mimo jiné i tím, že ministr zdravotnictví 
jako ústavní činitel podléhá ochraně a o šířených letácích se vyjádřil v tom smyslu, že ohrožují 
nejenom ministrovu čest, ale že vyvolávají vůči němu ve veřejném mínění „nepřátelskou náladu 
a odmítavý postoj.“59 Téhož dne, tj. 27. srpna 1948, poslal Veselý i ostatním českým a moravským 
biskupům dopis, který byl obdobně formulován.
 Celá akce měla ještě jedno pozadí a tím byl spor mezi Josefem Plojharem a Josefem Beranem 
na půdě Svazu bojovníků za svobodu. Oba jako vězňové koncentračního tábora byli členy této 
organizace. Arcibiskup reagoval emotivním prohlášením, kde členům svazu připomněl, že mají 
být svědomím národa a reagoval též na tiskové prohlášení Svazu bojovníků za svobodu  
z 30. července 1948 ve věci Plojharova církevního trestu, které bylo uveřejněno například v Lido- 
vých novinách 3. srpna 1948: „Pro prolitou krev našich bratří a sester, pro slzy a bolesti osiřelých 
vdov a sirotků Vás zapřísahám: Nevnášejte do našich řad štvanice náboženské a politické.“60 

55 Lidová demokracie, 29. 7. 1948, článek Prohlášení předsednictva Čs. strany lidové k suspensi br. ministra J. Plojhara.
56 Srovnej ABS, sign 310-72-33.
57 Jindřich Veselý (1906–1964) komunistický politik, historik a diplomat. V letech 1948–1950 náčelník Státní bez-

pečnosti.
58 Srovnej ABS, sign 310-72-33, dopis Jindřicha Veselého Josefu Beranovi z 27. srpna 1948.
59 Tamtéž.
60 Srovnej například LUŇÁČKOVÁ, M.: Velká mše. Řím 1970, s. 385.
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 Znovu vysvětloval, že Plojhar byl suspendován jen proto, že nesplnil slib poslušnosti a dále 
připomněl, že o tom ministr dopředu věděl, a odmítnul také nařčení z toho, že je církevní mocí 
pronásledován. „Všimněte si též, jak Plojhar žije, a jsem přesvědčen, že nebudete míti dojem, že 
je to nějaký pronásledovaný kněz.“61 
 Na výtku, že Vatikán neudělal za války nic za účelem ulehčení jeho osudu, pak reagoval 
Beran prohlášením, které vyvolalo obrovskou pozornost, a sice že Plojhar byl v koncentračním 
táboře jako příslušník německé národnosti a z toho měl i své výhody. Toto prohlášení pak zapů-
sobilo velkým pozdvižením na veřejnosti vzhledem k rozjitřené poválečné době vyznačující se 
vypjatým antiněmectvím.
 Prohlášení pražského arcibiskupa se následně stalo předmětem rozsáhlých debat nejen v rám-
ci Svazu. Vedení této organizace vytvořilo vyšetřující komisi, která měla za úkol prověřit Bera-
novo tvrzení, že Josef Plojhar byl zařazen do německého bloku v koncentračním táboře a z této 
skutečnosti měl výhody. Komise následně navrhla vyloučení pražského arcibiskupa z této orga-
nizace, ke kterému došlo v září 1948.62 Celá akce byla prezentována tak, že pražský arcibiskup 
neoprávněně a nespravedlivě zaútočil na svého kolegu, spoluvězně, ministra zdravotnictví. 
 V následujících měsících byly přijímány nejrůznější resoluce jednotlivých místních organi-
zací Svazu bojovníků, které se na jedné straně zastávaly Plojhara, a na druhé straně útočily 
proti Beranovi. Celá věc šla tak daleko, že v těchto protestech bylo dokonce požadováno odvo-
lání pražského arcibiskupa.63 Tyto resoluce a protesty byly součástí širšího petičního hnutí orga-
nizovaného komunisty na podporu Plojhara. Celá akce s vyloučením arcibiskupa Berana  
ovšem nesplnila svůj účel. Svědčí o tom i zpráva Bohouše Černockého z října 1948, který napsal, 
že vyloučením arcibiskupa Berana nebylo ničeho dosaženo a byl až překvapivě kritický k celé 
situaci: „Nezaujatý člověk musí přiznat, že celková situace vypadá jako za okupace, kdy masy 
lidu držely mlčky při sobě v očekávání změny.“64

 Ostrá kampaň ovšem nesplnila základní cíl, tedy zrušení Plojharova církevního trestu.  
Do sporu se zapojilo i vedení ČSL, které se Plojhara zastalo. Dne 29. července 1948 uveřejnilo 
v Lidové demokracii k této věci prohlášení.65 V něm stranické vedení tvrdilo, že jakmile bylo 
známo to, že duchovní budou moci napříště kandidovat jen se svolením svých představených, 
obrátili se na vedení církve v záležitosti čtyř duchovní včetně Josefa Plojhara. Prohlášení nikoho 
nejmenovalo, ale údajně ústy „nejvýznamnějšího představitele“ bylo vedení strany přislíbeno,  
že proti jeho kandidatuře nebude námitek. Na oplátku strana prý stáhla kandidaturu tří kněží. 
Přesto však přišla suspenze, která vyvolala u stranického vedení překvapení a odmítnutí. 

61 Tamtéž.
62 Blíže viz např. Lidová demokracie, 23. 9. 1948, článek Arcibiskup dr. Josef Beran vyloučen ze Svazu bojovníků za 

svobodu. V podobnému duchu informovaly i další deníky např. Národní osvobození, 23. 9. 1948, článek Arcibiskup 
dr. J. Beran vyloučen z SBS. Vedení svazu celou věc vyloučení konzultovalo s vedením KSČ. Člen vedení svazu 
Pluhař informoval dopisem z 22. září 1948 generálního tajemníka ÚV KSČ R. Slánského o úmyslu vyloučit Berana 
ze svazu a žádal ho o stanovisko v této věci. „V případě, že z časových důvodů nebude-li to možno sdělit […] stano-
visko, pokládám mlčení za úplný souhlas.“ Blíže viz NA Praha, f. 100/1, sv. 24, aj. 165.

63 NA Praha, f. ÚPV-B, k. 941. Rezoluce Jednoty Svazu bojovníků za svobodu v Nejdku 24. října 1948, kde se odsu-
zovalo protilidové jednání pražského arcibiskupa a rezoluce prohlašovala že svým jednáním poškozuje budování 
československé republiky a „brzdí vývoj k socialismu“. Z těchto důvodu pak autoři resoluce žádali, aby československá 
vláda dosáhla arcibiskupova odvolání.

64 NA Praha, f. ÚAV NF, k. 34, stanovisko Bohouše Černockého z 10. října 1948. Stanovisko bylo určeno F. Hubovi, 
tajemníku náboženské komise ÚAV NF.

65 Lidová demokracie, 29. 7. 1948, s. 1, článek Prohlášení předsednictva čs. strany lidové k suspensi br. Ministra 
Plojhara.

MICHAL PEHR



83

 Připomněli příklady duchovních, kteří v minulosti byli v politice se souhlasem svých před- 
stavených. Výslovně jmenovali Kordače, Šrámka, Kroihera, ale i Jozefa Tisu. A v závěru svého 
prohlášení apelovali na vedení církve, aby trest byl odvolán: „rozhodnutí o suspenzi Josefa Ploj-
hara je v rozporu s původní dohodou, že je v rozporu s cítěním každého věřícího křesťana  
i duchovního, v rozporu s ústavou, která zaručuje základní občanská práva pro každého,  
nemůžeme s tímto rozhodnutím souhlasit. Protestujeme proti pronásledování nevinného kněze, 
který řádně své povinnosti vůči církvi a státu plnil a bude plnit. Cítíme nutnost, obrátit se veřej-
ně na církev se žádostí, aby tento nespravedlivý přehmat byl napraven a odčiněn.“66

 Beran na toto prohlášení reagoval prohlášením ze 6. srpna 1948 nazvaným Československé 
veřejnosti, kde jasně zopakoval důvody, které vedly k suspenzi, a sice neuposlechnutí svých 
představených. Navíc ještě poukázal na to, že je zoufalý nedostatek duchovních a kněz má po-
vinnost se věnovat především duchovní správě.67 V srpnu 1948 k ní přibyly ještě suspenze dvou 
slovenských kněží Horáka a Lukačoviče, kteří přijali rovněž bez svolení svých představených 
politické funkce. V případě Jozefa Lukačoviče68 se jednalo o slovenského katolického kněze, 
který byl po druhé světové válce aktivní nejprve v rámci Demokratické strany, která se po úno-
ru 1948 přetransformovala ve stranu Slovenské obrody, a za ní kandidoval i do parlamentu,  
po volbách 1948 se stal jejím pověřencem techniky. Podobný byl i případ Alexandra Horáka,69 
který se po volbách 1948 stal pro změnu pověřencem pošt. V případě Jozefa Lukačoviče došlo 
ale v roce 1951 k odvolání církevního trestu trnavským administrátorem a světícím biskupem 
Ambrozem Lazíkem. A stejně tak se stalo i v případě Alexandra Horáka.70 Ve stejném roce pak 
byla pražským kapitulním vikářem Antonínem Stehlíkem sňata suspenze z Josefa Plojhara.
 Celý případ vedl k dalšímu zhoršení vzájemných vztahů mezi státem a církví. Představitelé 
církve tvrdili, že celá věc je soukromou záležitostí Plojhara a dalších a dotýká se jen a jen vnitřního 
života církve. Naopak komunisté tvrdili, že tyto činy dokládají záporné stanovisko vedení církve 
vůči poúnorovému režimu a celou věc interpretovali jako nepřípustné vměšování do vnitropoli-
tických záležitostí. Ministr Kopecký to okomentoval na poradě 17. února 1949 se zástupci církve 
myšlenkou, že v naší zemi, kdy se kněží podílejí na politické činnosti od 19. století, je takovýto 
krok znamením nepřátelství církve k novému režimu.71

 Většina věřících stála na straně svých představitelů. Komunisté v danou chvíli pochopili, že 
církevní, respektive katolická otázka bude jednou z nejdůležitějších otázek, kterou musí vyřešit 
ve své cestě za plným ovládnutí společnosti a při transformaci naší společnosti do totalitního 
systému. Současně pochopili, že zde jejich kampaň narazila – nesplnila svůj bezprostřední cíl, 
tj. zrušení církevního trestu a uznání politické činnosti Josefa Plojhara ze strany biskupů.  Z toho 
důvodu také vznikla církevní komise ÚV KSČ, která napříště měla řídit boj s katolickou církví.72 

66 Tamtéž.
67 ANM, f. Václav Ryneš, k. 8, text prohlášení Československé veřejnosti ze 6. srpna 1948, cyklostylovaný leták, ne-

stránkovano.
68 Jozef Lukačovič (1902–1991), slovenský katolický duchovní a politik.
69 Alexander Novák (1911–1994), slovenský katolický kněz a politik.
70 K tomuto tématu blíže viz např. KARABA, R.: Politické aktivity katolickych kňazov na Slovensku v rokoch 1945–1949. 

In: Sokolovič, P. a kol.: Roky prelomu. Slovensko v rokoch 1945–1948. Trnava 2015, s. 404–427.
71 NA Praha, f. ÚAV NF, k. 32. Zápis o poradě komise církevní otázky a náboženské při ÚAV NF, konané v Praze dne 

17. února 1949.
72 Členy této komise byli: Bareš, Čepička, Eckhart, Felcman Hub, Hudeček, Jindřichová, Pavlinec a Tausigová.
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Otázka obhajoby Plojhara a naopak tvrdé kritiky druhé strany byla na denním pořádku po řadu 
týdnů a měsíců.73 I nadále byly na nejrůznějších úrovních sepisovány rezoluce ve prospěch  
Josefa Plojhara. Například Újezdní školní rada v severočeské Krupce 4. října 1948 napsala 
tehdejšímu premiéru Antonínovi Zápotockému, že protestují proti postupu církevních úřadů proti 
ministru Plojharovi. Podobně odborová organizace národního podniku Tkalcoven Hedvábí, 
národního podniku z Liberce, poslala rezoluci, v níž odboráři protestovali proti tomu, že kněží 
a církev zneužívají svého vlivu na lidově demokratickou republiku. S odborovými organizacemi 
posílaly protesty rovněž jednotlivé organizace KSČ.
 Konflikt mezi Plojharem a katolickou církví, který začal v květnu 1948, kdy Josef Plojhar 
neuposlechl výzvy svých církevních představených a kandidoval do parlamentu, trval řadu týd-
nů a neměl jasného vítěze. Na jedné straně stála státní moc a na druhé straně katolická církev  
a celá causa vyvolávala neklid a byla předzvěstí větších sporů gradujících v následujících měsících 
likvidací klášterů, zabavováním církevního majetku, pronásledováním věřících, zatýkáním du-
chovních a internací většiny československých biskupů. Potvrzuje se tak teze Miklose Tomka, 
který proces sekularizace popsal tak, že při první fázi dochází k napětí uvnitř společnosti s cílem 
zpřetrhat dosavadní kulturní, společenskou a politickou kontinuitu vazby s předešlou dobou,  
kde církev hrála důležitou roli. Část tehdejší společnosti rekrutující se z příznivců předválečné 
prvorepublikové demokracie si toho byla vědoma a paradoxně to vedlo v rámci obranných ten-
dencí ke zvýšení vlivu církve ve společnosti. I v tomto případě se nakrátko vliv církve jako 
jedné z mála opozičních struktur se v Československu zlepšil. Záhy ovšem nastoupila druhá 
drsnější fáze sekularizačního procesu vyznačující se snahou odstranit náboženství, respektive 
katolickou církev z veřejného života. Vše bylo navíc doprovázeno brutální industrializací, násil-
nou kolektivizaci zemědělství, sociální nejistotou a drastickou změnou vlastnictví, kdy soukromé 
vlastnictví ve velkém mizelo a bylo nahrazováno kolektivním vlastnictvím majetkových podstat.74 
Přesně takový byl obraz československé společnosti konce čtyřicátých a počátku padesátých let 
20. století.

PhDr. Michal Pehr, Ph.D. 
CEVRO Institut, z. ú. 
Jungmannova 17 
110 00 Praha 1 
Česká republika 
e-mail: michal.pehr@vsci.cz 

73 Srovnej například Lidové noviny 10. 2. 1949, článek Věřící o církevních hodnostářích. „Akční výbory Národní 
fronty dostávají dopisy a telegramy ze závodů měst i vesnic. Resoluce žádají potrestání kněží, kteří doma i v zahra-
ničí pracují proti našemu lidově demokratickému státu. Všichni kněží, kteří ohrožují bezpečnost republiky, ať ze 
zahraničí, nebo doma mají býti zbaveni kněžských funkcí. Resoluce současně žádají, aby byly odvolány suspenze 
pověřenců Horáka a Lukačoviče a ministra Plojhara, kteří svědomitě vykonávali své kněžské a vlastenecké povin-
nosti. Věřící lid důvěřuje jen kněžím, kteří zaujali kladný postoj k socialistickému budování a naší lidově demokra-
tické republice.“

74 Srovnej TOMKA, M.: c. d., s. 95–96.
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Zemřel profesor Jaroslav Vaculík  
(27. února 1947–5. května 2021)

 V květnu letošního roku jsme se dozvěděli o nečekaném úmrtí prof. PhDr. Jaroslava Vaculí-
ka, CSc. Historika s obdivuhodným profesním životopisem a publikační činností. Na Jaroslava  
Vaculíka bylo vzpomínáno při různých příležitostech, a to také na stránkách tohoto časopisu 
(jehož vedoucím redaktorem po dlouhá léta byl), shrnuta byla také jeho publikační činnost.1  
Nechci na tomto místě opakovat detailně již publikované informace. Pokusím se proto o stručné 
přiblížení života a vědecké kariéry Jaroslava Vaculíka a připojím několik svých vzpomínek na 
tuto osobnost.
 Jaroslav Vaculík se narodil 27. února 1947 ve Velkých Losinách jako jediný syn poštmistro-
vi z Frankštátu (dnes Nový Malín) poblíž Šumperka Jaroslavu Vaculíkovi (narozen v roce 1907 
v Hulíně) a jeho ženě Marii Vaculíkové, rozené Hájkové (narozena v roce 1907 na Skale, dnes 
Skála, část města Chrast u Chrudimi), která pracovala na berním úřadě v Opavě, v cukrárně 
v Kroměříži, později jako pracovnice na poště v Novém Malíně. Oba rodiče byli členy Českoslo-
venské strany národně socialistické.
 Dětství a mládí prožil Jaroslav Vaculík právě v Novém Malíně (obec nese tento název právě 
od roku 1947, kdy byla přejmenována na počest obce Český Malín na Volyni vypálené v roce 
1943 nacisty) v domku u železniční trati. Jednalo se o původně převážně německou obec, jejíž 
německé obyvatelstvo bylo po válce z větší části odsunuto a obec byla osídlena Čechy, včetně 
rodičů Jaroslava Vaculíka. V obci se usídlilo také asi 150 volyňských Čechů, což do značné míry 
předurčilo budoucí vědecký zájem vzpomínané osobnosti. Do své rodné obce se prof. Vaculík 
později vracel jako host tryzny k poctě obětem zmíněné vypálené obce.
 V letech 1953–1962 absolvoval povinné vzdělávání, když vychodil tzv. osmiletou střední 
školu (OSŠ), resp. od roku 1960 základní devítiletou školu (ZDŠ) v Novém Malíně. Dále pokra-
čoval ve studiu na střední všeobecně vzdělávací škole (SVVŠ) v Šumperku (gymnázia v té době 
neexistovala), která v té době trvala tři roky (1962–1965). Absolvoval zde matematicko-fyzikál-
ní větev této školy s povinným anglickým jazykem. Studium zakončil maturitou v roce 1965,  
když maturoval z českého a ruského jazyka, matematiky a dějepisu (který si zvolil jako volitelný 
předmět). 

1 MIHOLA, J.: Jaroslav Vaculík šedesátiletý. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada spo-
lečenských věd, 22, 2007, s. 195–218; Týž: Hérodotos volyňských Čechů. K jubileu Jaroslava Vaculíka. Sborník 
prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 26, 2012, č. 2, s. 3–38; VACULÍK, J.: 
Dvakrát na katedře dějepisu PdF MU. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společen-
ských věd, 31, 2017, č. 1, s. 133–145; Týž: Poznámky k mému původu. Sborník prací Pedagogické fakulty Masary-
kovy univerzity, řada společenských věd, 31, 2017, č. 1, s. 146–148; KRATOCHVÍL, L.: Bibliografie Jaroslava 
Vaculíka za léta 2012–2016. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 
31, 2017, č. 1, s. 152–158.
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 Jaroslav Vaculík se chtěl stát učitelem. Měl proto v plánu dále pokračovat ve studiu oboru 
historie – český jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kam ale nebyl 
přijat. Nastoupil proto bez kvalifikace na místo učitele 2. stupně v obci Červená Voda na Jese-
nicku. Strávil zde ale pouze měsíc září, protože byl přijat na Pedagogickou fakultu Univerzity 
Palackého v Olomouci na nenaplněný obor dějepis – ruský jazyk. Zde na něj měl vliv mimo jiné 
prof. Miloslav Trapl, vedoucí katedry dějepisu. Ve své diplomové práci (vedoucím byl dr. Josef 
Špičák) se věnoval ohlasu občanské války v Rusku v českých levicových novinách Sociální  
demokrat. Aby posílil svoje jazykové kompetence, absolvoval v průběhu studia prázdninový kurz 
v Rostově Velikém v tehdejším Sovětském svazu. Součástí vysokoškolské přípravy mužů byla 
v této době také vojenská příprava (probíhala jeden den v týdnu na vojenské katedře, J. Vaculík 
absolvoval specializaci zdravotnická příprava). V průběhu vysokoškolského studia prožil také 
období tzv. Pražského jara i okupaci našeho státu vojsky Varšavské smlouvy. Studium zakončil 
státními závěrečnými zkouškami (1969) a obhajobou diplomové práce (1970).
 V roce 1969 nastoupil jako učitel na ZDŠ v Sobotíně, poblíž svého rodiště. Jeho působení  
bylo v letech 1970–1971 přerušeno odchodem na základní vojenskou službu (přijímač v Žilině, 
vojenský útvar v rámci zdravotnické poddůstojnické školy ve Bzenci, kde vyučoval hygienu).  
Ve škole v Sobotíně zažil počínající období normalizace. V roce 1972 vstoupil jako kandidát do 
KSČ v Novém Malíně, což později zdůvodňoval mimo jiné potřebou odstranění kádrového stro-
pu pro další profesní růst. 
 Na počátku roku 1973 se zúčastnil konkurzu na místo odborného asistenta pro obor nových  
a nejnovějších světových dějin na katedře dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně 
v Brně (nynější Masarykova univerzita). Jaroslavu Vaculíkovi se podařilo toto místo získat. Od  
1. září 1973 tak nastoupil jako univerzitní odborný asistent, pověřen byl výukou obecných dějin 
novověku a doby nejnovější. Podílel se také na organizování exkurzí katedry. Ve své vědecké 
činnosti se zaměřil na reemigraci volyňských Čechů na severní Moravu, které se věnoval ve své 
rigorózní práci (obhájena v roce 1976 na FF UJEP v Brně). Aktivně se podílel na činnosti kated-
ry, např. na pořádání celé řady konferencí. Nevyhýbal se zastávání různých politických funkcí  
(např. v rámci Socialistického svazu mládeže, kde se stal předsedou celouniverzitní organizace 
– celoškolského výboru SSM, s čímž bylo spojeno členství v mnoha dalších celouniverzitních 
orgánech a možnost cestovat do zahraničí na družební univerzity).
 V roce 1979 byl přijat do externí aspirantury na FF UJEP. Ve své disertační práci se pod 
vedením prof. Františka Jordána a po jeho smrti prof. Čerešňáka (školitelé) věnoval reemigraci  
a usídlování volyňských Čechů v pohraničí českých zemí v letech 1945–1948. Práci obhájil v roce 
1984 a získal tak titul kandidáta věd (CSc.). 
 Od roku 1977 vstoupila v platnost jednotná příprava učitelů pro 5.–12. ročník, což s sebou 
přineslo proces integrace oborů na univerzitě. Studium dějepisu mělo být nadále soustředěno na 
filozofické fakultě. Na pedagogické fakultě tak byli ponecháni pouze pracovníci, kteří odpoví-
dali profilu budoucí katedry didaktiky dějepisu a regionálních dějin. Jaroslav Vaculík byl v roce 
1982 přesunut do kabinetu občanské výchovy na téže fakultě, kde přednášel především světové 
dějiny 19. a 20. století a dějiny mezinárodního dělnického hnutí, také na tomto působišti se podí- 
lel na pořádání odborných exkurzí. Toto pracoviště bylo společně s dalšími převedeno na celou-
niverzitní Ústav marxismu-leninismu (ÚML). Pedagogicky přitom pracovníci tohoto kabinetu 
nadále působili na pedagogické fakultě. V této době působil J. Vaculík jako předseda fakultního 
a posléze celoškolského výboru Svazu československo-sovětského přátelství (SČSP). Byl také 
členem školské a kulturní komise KNV. Vědeckovýzkumně se i nadále soustředil zejména na 
historii volyňských Čechů včetně rozsáhlých výzkumů v zahraničních archivech a knihovnách, 
účastnil se řady domácích i zahraničních konferencí. Zaměřil se také na další kariérní růst v po-
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době dosažení habilitace. Proto absolvoval půlroční odbornou stáž na Lomonosově univerzitě 
v Moskvě (1984–1985) a roční politickou stáž v redakci Rovnosti (1985–1986). Docentem pro 
obor československé dějiny byl na návrh Filozofické fakulty UJEP jmenován v roce 1986.
 V roce 1990 došlo k obnovení katedry historie, kam se navrátil také doc. Vaculík, který pů-
sobil jako zástupce vedoucího katedry. I nadále vypomáhal také na katedře občanské výchovy. 
V roce 2000 se stal vedoucím katedry historie. Tuto pozici zastával do roku 2016. V roce 2002 
byl opětovně jmenován docentem, když se habilitoval na Filozofické fakultě Masarykovy uni-
verzity. V roce 2008 obdržel z rukou prezidenta republiky dekret o jmenování profesorem v obo-
ru historie, a to na návrh Univerzity Palackého v Olomouci.
 V letech 2008–2018 katedra historie garantovala studium oborů pedagogické asistentství  
a učitelství křesťanské výchovy pro základní školy, na jejichž vzniku se výrazně podílel. Jaroslav 
Vaculík působil jako školitel doktorandů v oboru pedagogika, přičemž autor této zprávy byl 
jedním z nich. Vedl také více než 100 závěrečných diplomových prací a značný počet bakalářských 
závěrečných prací. Některé z nich se dočkaly publikování. Zapojil se do celé řady vědeckých 
projektů, stál u pořádání dlouhé řady historických i didaktických mezinárodních konferencí. 
Vystoupil na celé řadě konferencí včetně těch zahraničních. Vědecky se zabýval i nadále zejména 
dějinami volyňských Čechů, přičemž výstupem byla nejen trilogie chronologicky uspořádaných 
publikací na toto téma. Věnoval se také historii dalších krajanů v zahraničí a jejich reemigraci  
a repatriaci. Spoluorganizoval celou řadu přednášek významných hostů katedry historie a seminářů 
pro učitele dějepisu. Působil jako člen Akademického senátu Pedagogické fakulty univerzity, 
přičemž zastával také funkci jeho předsedy. Byl také členem „velkého“ Akademického senátu 
Masarykovy univerzity, členem kolegia děkana a vědecké rady fakulty a univerzity. Fakultu 
zastupoval v Radě vysokých škol, byl předsedou Fondu rozvoje vysokých škol. Po dlouhá léta 
působil jako člen a později také předseda celostátní poroty soutěže středoškolské odborné činnosti 
(SOČ) v oboru historie i jako člen a předseda poroty vysokoškolské celostátní soutěže v oboru 
historie (SVOČ). Byl vedoucím práce Jana Kopeckého, který v této soutěži v roce 2019 zvítězil. 
Působil v panelu Grantové agentury České republiky. Jaroslav Vaculík stál u zrodu tradice 
tzv. Česko-polských (případně Polsko-českých) historických a pedagogických dní, které se střídavě 
konají v Brně a Wrocłavy. Stál také u zrodu časopisu Czech-polish historical and pedagogigal 
journal, jehož byl vedoucím redaktorem. Stejnou pozici vykonával v případě časopisu, který 
právě čtete – Sborníku prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských 
věd. Byl členem redakčních rad dalších odborných časopisů.
 Jaroslav Vaculík se zasloužil o navázání kontaktů s dalšími zahraničními institucemi, např. 
krajanským spolkem rakouských Čechů. Byl zapojen do řady grantových projektů, jejichž vý-
stupy byla řada publikací. Celkově jeho bibliografie čítá na dvě desítky knih a tři stovky vědeckých 
studií. Z nich připomeňme například monografii České menšiny v Evropě a ve světě (2009).  
Je autorem řady učebních skript a dalších textů. Jeho práce se dočkaly značných ohlasů doma  
i v zahraničí. Profesor Vaculík obdržel za svoji práci řadu ocenění – Cenu předsedy GA ČR (2006), 
Ceny rektora MU (2002 a 2004), Ceny děkana PdF MU (2008, 2010), Cenu Českého svazu bo-
jovníků za svobodu (2004), Pamětní medaili Československé obce legionářské (2005), Cenu 
Rudolfa Medka (2018) či Cenu Jihomoravského kraje (2019). 
 Jaroslav Vaculík se plně oddal práci historika a pedagoga. Neoženil se, zůstal bezdětný. 
Profesor Vaculík zemřel 5. května 2021 ve věku 74 let. Ještě v tento den přitom vyučoval svoje 
studenty na pedagogické fakultě. Jeho život lze považovat za naplněný, za svůj hlavní úkol po-
važoval pedagogickou činnost.

                                                                                                                Miroslav Jireček



88

ZPRÁVY

  Několik vzpomínek na profesora Jaroslava Vaculíka

 Rád bych na památku prof. Vaculíka připojil také několik osobních vzpomínek a připomněl 
také jeho stránku neprofesní, lidskou.  A to, poněkud netypicky, zejména z pohledu jeho studen-
ta. Na půdu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně jsem vstoupil poprvé v roce 2004 
jako student (bakalářského, poté magisterského studia) pedagogického asistentství a posléze 
učitelství dějepisu a občanské výchovy. S profesorem Vaculíkem jsem se potkával jakožto s vy-
učujícím světových dějin 19. a 20. století a řady rozličných výběrových předmětů, které jsem si 
u něj rád zapisoval. Profesor Vaculík byl v té době vedoucím katedry historie, zastával také řadu 
dalších významných funkcí (viz výše). Byl osobou s přirozenou nezpochybnitelnou autoritou.  
Ta byla založena nejen na jeho postavení, ale také na jeho reprezentativní vizáži (studenty byl 
někdy označován jako „český Richard Gere“) a zejména nezpochybnitelném přehledu a orien- 
taci ve svém oboru. Stejně jako další studenti z tohoto období vzpomínám na jeho averzi 
k neumístění bund a kabátů na věšáky v učebně (se známou poznámkou: „fakulta zavedla takové 
zařízení…“) a zejména jeho geografické vložky v rámci seminářů jím vyučovaných předmětů, 
kdy postupně vyvolával všechny zúčastněné, kteří měli na historických mapách vyhledávat po-
žadované regiony a města. U méně „zdatných“ jedinců vyvolávaly tyto „zeměpisné chvilky“ 
pocity strachu a napětí, leč z mého pohledu je i zpětně považuji za užitečné. Budu si také pama-
tovat na podobu zkoušek, kdy profesor Vaculík oznámil pro zkoušení jeden čas ve své oblíbené 
pondělí (což byl den, který měl vždy vyhrazen pro práci na fakultě) a poté až do pozdních večer-
ních hodin postupně zkoušel plnou chodbu studentů (dnes by tento způsob zřejmě neprošel, měl 
ale určité kouzlo napětí a „starých časů“). Zajímavostí bylo, že profesor Vaculík většinou studen-
tům tykal, studentkám vykal. 
 Zde by mé vzpomínky zřejmě skončily, nebýt toho, že jsem se rozhodl absolvovat na Peda-
gogické fakultě doktorské studium v oboru Pedagogika. Oslovil jsem nejprve odborníky z tehdej- 
šího Centra pedagogického výzkumu (dnes Institut výzkumu školního vzdělávání), se kterými 
jsem konzultoval možné téma disertační práce, a právě volba tématu mě přivedla na katedru 
historie, kde se stal mým školitelem právě prof. Vaculík. Zde je potřeba férově konstatovat, že  
o tom rozhodl zejména titul pana profesora, nikoli jeho přehled v oboru pedagogika. Leč nikdy 
jsem tohoto vývoje událostí nelitoval, dostal jsem se jako doktorand na své vysněné pracoviště 
a čekala mě možnost velmi intenzivně poznat práci akademika, historika a mimoděk také osob-
nost prof. Vaculíka. Hned po mém nástupu jsem totiž, na rozdíl od všech ostatních doktorandů, 
kteří sdíleli společnou vlastní pracovnu, začal sdílet pracovnu s prof. Vaculíkem. Zde jsem strá-
vil intenzivních, náročných, ale zároveň krásných pět let. Pan profesor se mě rozhodně neostýchal 
využít po stránce asistentské – kromě samotné výuky mě pravidelně na stole čekala práce mají-
cí podobu seřazených písemností označených v pravém horním rohu mým jménem (brzy jsem 
se stal jedním z „největších odborníků“ na přepis těžko čitelného rukopisu pana profesora). 
Nutno říci, že v té době jsem to vnímal někdy možná poněkud úkorně, jako trochu „brzdný efekt“ 
pro svoji vlastní kariéru. Na druhou stranu to byla opravdová škola – možnost nahlédnout do 
oboru, učit se systematičnosti, diskutovat věci, které ostatní doktorandy míjejí. Brzy se mi snad 
podařilo získat svojí prací důvěru profesora Vaculíka a naše společné trávení času v jedné pracovně 
se stalo příjemným. Poznal jsem, že jde o člověka s velkým, i když snad trochu specifickým, 
smyslem pro humor. Panu profesorovi často a ochotně pomáhal v té době technik katedry Mgr. 
Lukáš Kratochvíl, který také velmi přispěl k atmosféře v naší pracovně, kam byl často pracovně 
povoláván. Za těch pět let mám na profesora Vaculíka nespočet vzpomínek – myslím, že již nikdy 
neuvařím jedné osobě tolik silné turecké kávy, vzpomínám na jeho styl práce, kdy veškerou  
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literaturu, kterou četl, podtrhával „na věčné časy“ černou fixou (na stopy této činnost budou na 
fakultě narážet ještě další generace), na to, jak bylo třeba průběžně ukládat práci na počítači, 
protože vždy hrozilo, že profesor Vaculík v nějakém mezičase neúmyslně zavře rozdělanou práci 
a bude ji třeba začít od začátku. Vzpomínám na práci nad otevřenou lahví vína, nad potřebou 
přesně dodržovat termíny – např. večerní silvestrovskou práci nad různými texty tak, abych 
stihl půlnoční termín odevzdání. Jaroslav Vaculík spojoval pedantnost úředníka s odborností 
historika, přičemž výsledkem byla jeho obdivuhodná publikační činnost.
 Ještě před skončením doktorského studia jsem nastoupil jako kastelán a vedoucí Památníku 
Mohyla míru do Muzea Brněnska, p. o. Naše cesty se až na krátké přátelské návštěvy na několik 
let rozešly. V roce 2017 jsem se poté vrátil na katedru historie jako odborný asistent. Stali se z nás 
kolegové, což mi zní vlastně až trochu drze, nepatřičně. Zde musím uvést, že mi velmi pomohla 
podpora profesora Vaculíka, kterou mi vyjadřoval při různých příležitostech. Budu si z této doby 
pamatovat na práci na časopise, který právě pročítáte, kde jsme se potkali ve funkci vedoucího  
a výkonného redaktora. Rád budu vzpomínat na společnou účast v komisích u státních závěreč-
ných zkoušek, které pan profesor doplňoval svým známým poklepáním na na stole položené 
hodinky, čímž značil, že čas již uplynul. Nezapomenu na cesty na konference v jednom automo-
bilu a rozmluvy, které jsme absolvovali. Na jeho vůli vrátit se zpět na pracoviště po těžké prodě-
lané nemoci a jeho až zázračnou rekonvalescenci. Na poslední setkání, kdy byla stále patrná jeho 
touha pracovat. Vážený pane profesore, děkuji za vše, nikdy nezapomenu. Requiescat in pace.

Miroslav Jireček

Prof. Jaroslav Vaculík (uprostřed) v roce 2009 při zahájení konference.  
Na levé straně doc. Jaroslav Šebek, napravo brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. 

Foto: Jiří Mihola.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Licenci%C3%A1t_teologie
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Prof. Vaculík přednáší na semináři pro učitele (rok 2006). Foto: Jiří Mihola.

Prof. Jaroslav Vaculík (druhý zprava) s kolegy z katedry historie Pedagogické fakulty  
Masarykovy univerzity (2020). Foto: Jiří Mihola.
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Konference a diskusní seminář Vzdělání pro budoucnost.  
Humanitní a společenské vědy a výzvy občanství ve 21. století

 Současná společnost prochází dynamickým vývojem, na který musí reagovat také oblast 
školství, humanitní předměty nevyjímaje. I je provází řada postupně se vynořujících problémů, 
které si žádají svoje řešení. Aktuálně sem zcela jistě náleží problematika distanční, potažmo 
hybridní výuky v době epidemie nemoci covid-19. Průběžně je diskutována problematika aktu-
alizace rámcových vzdělávacích programů, jejichž revize je připravována. Nejen v souvislosti 
s diskuzemi o časových dotacích jednotlivých oborů v rámci kurikula probíhají obecné polemi-
ky o významu sociálně-vědního a humanitního vzdělávání. Potřeba diskutovat (nejen) tyto 
problémy vedla tři katedry Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, konkrétně katedry 
historie, občanské výchovy a sociální pedagogiky, k uspořádání odborné konference a diskusní-
ho semináře nazvaných Vzdělání pro budoucnost s podtitulem Humanitní a společenské vědy  
a výzvy občanství ve 21. století. Akce proběhla 22.–23. září 2021 právě v prostorách Pedagogic-
ké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po roce a půl trvání pandemie se jednalo o vzácnou 
příležitost sejít se prezenčně, nikoli pouze v online prostoru. Na konferenci a seminář byli zváni 
nejen výzkumníci působící ve zmíněných oborech, ale také pedagogové z různých typů škol. 
Akce si kladla za cíl reagovat na aktuální dění v nastavování vzdělávacích procesů a jejich prio-
rit nejen v České republice, ale také v mezinárodním kontextu. Ambicí bylo poskytnout prostor 
pro odbornou diskuzi o metodických, technologických i obsahových možnostech výuky. Konfe-
rence se konala pod záštitou MŠMT ČR. Záštitu nad konferencí přebrali také 1. náměstek pri-
mátorky Statutárního města Brna Mgr. Petr Hladík (s oborem školství v gesci) a hejtman Jiho-
moravského kraje Mgr. Jan Grolich.
 Konferenci zahájil děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity doc. Jiří Němec. 
Úvodní referáty přednesli zástupci domácí fakulty. Prof. Tomáš Janík z Institutu výzkumu škol-
ního vzdělávání se věnoval vývoji české vzdělávací politiky v uplynulých třech desetiletích, 
poukázal na různé vlivy vstupující do tohoto procesu, tuto komplikovanou cestu obrazně přirov-
nal k jízdě trabantem (místy zrychlujeme, zpomalujeme, projíždíme křižovatkami). Doc. Dušan 
Klapko z katedry sociální pedagogiky se zabýval sociálním rozměrem edukace v kontextu kaž-
dodenního vědění žáků. Upozornil např. na propojení teorie a praxe, dotknul se ideologie kon-
zumu či pedagogického diskurzu.
 Jednání dále pokračovala ve dvou sekcích – historicko-didaktické a občanské výchovy  
a sociální pedagogiky. Obě sekce byly naplněny řadou zajímavých příspěvků, po jejichž předne-
sení následoval krátký prostor pro položení otázek a diskuzi. Jednání v první z uvedených sekcí 
moderovali zástupci pořádajících kateder dr. Jiří Mihola a dr. Petr Soják. Doc. Marie Koldinská, 
známá mimo jiné jako moderátorka pořadu Historie.cs, představila obraz českých dějin v diskuz-
ních a dokumentárních pořadech České televize. Doc. Radomír Vlček se věnoval otázce, zda je 
stávající úroveň poznání minulosti Ruska dostatečná. Otevřel také problematiku retrográdní 
formy výuky dějepisu (tedy výuky směrem od současnosti k minulosti). Npor. v. v. Mgr. Martin 
Foltýn pak představil zkušenosti a poznatky týkající se vzdělávání návštěvníků v rámci historic-
kých rekonstrukcí a reenactorských akcí. Didaktičky z katedry historie Pedagogické fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislavě Dr. Anna Bocková a Dr. Mária Tonková se ve svém kritickém 
příspěvku věnovaly funkčnosti slovenského dějepisného vzdělávání v době příprav radikální 
přestavby slovenského vzdělávacího systému. Předsedkyně Sdružení Čechů z Volyně a jejich 
přátel, z. s. Mgr. Dagmar Martinková přednesla příspěvek na téma výuky „malých dějin“ v kon-
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textu „velkých dějin“ na příkladu volyňských Čechů. Následovala série příspěvků zástupců pořá-
dající katedry historie. Dr. Miroslav Jireček společně s Dr. Terezou Češkovou (katedra geografie) 
se zaměřili na výuku vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v současné škole, když představili 
analýzu školních vzdělávacích programů zaměřenou právě na výuku „vlastivědy“. Dr. Kamil 
Štěpánek se věnoval aktuálním úkolům mediální výchovy v dějepisné výuce a Dr. Jiří Mihola se 
zaměřil na proměny a výzvy dějepisu v kontextu aktuálních společenských otázek a problémů.
 Po přestávce byla v rámci této sekce věnována pozornost dalším aktuálním problémům,  
kterými se zabývá současná didaktika dějepisu. Dr. Milan Ducháček z Technické Univerzity 
v Liberci přednesl příspěvek na téma „Dějepis, narace a čtenářská gramotnost: tradice či ino- 
vace?“ Někdejší absolvent pořádající fakulty, dnes pracovník oddělení vzdělávání Ústavu pro 
studium totalitních režimů, Dr. Petr Sedlák věnoval svůj příspěvek učícím se komunitám jakož-
to příležitosti pro další vzdělávání učitelů. Tutéž instituci reprezentovali Dr. Jaroslav Najbert  
a Dr. Kamil Činátl, kteří se na základě zkušeností z vývoje a testování digitální aplikace  
HistoryLab.cz věnovali problematice utváření teorie. Upozornili např. na částečnou odtrženost 
didaktické teorie a praxe. Dalším vystupujícím byl zástupce Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně a Filozofické fakulty Ostravské univerzity Dr. Václav Kaška, který představil 
výsledky analýzy výuky dějepisu podle reflektivních deníků studujících učitelství historie pro 
SŠ na prvním z uvedených pracovišť. 
 Dalším vystupujícím byl Dr. Jaroslav Pinkas z Ústavu pro studium totalitních režimu, který 
stojí v čele autorského týmu připravující inovativní badatelskou učebnici dějepisu pro 9. ročník. 
Svůj příspěvek tak logicky zaměřil na téma badatelské výuky dějepisu. Tímto typem výuky se 
zabývá aktuálně probíhající projekt Dějepis+ (viz na jiném místě tohoto čísla časopisu), kterému 
věnoval pozornost datový analytik MŠMT Mgr. Jiří Münich. Jednání této sekce zakončil příspě-

Dr. Kamil Činátl a Dr. Jaroslav Najbert (zprava) z Ústavu pro studium totalitních režimů  
při svém vystoupení na konferenci. Foto: Jiří Mihola.
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vek Mgr. Jana Zerbsta z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, zaměřený na význam 
internetových zdrojů pro soudobé dějiny a výuku dějepisectví.
 Sekci občanské výchovy a sociální pedagogiky moderovala Dr. Barbora Vacková. Vystoupe-
ní v rámci této sekce zahájili reprezentanti domácí katedry občanské výchovy. Dr. Radim Štěrba 
věnoval pozornost občanskému vzdělávání v ČR ve světle Strategie vzdělávací politiky 2030+, 
Mgr. et Mgr. Michal Škerle pak podnikavosti a projektové výuce v revizích RVP. Následoval 
příspěvek Mgr. Michala Šafaříka z katedry primární pedagogiky pořádající fakulty, nastiňující 
kategorizace pojetí výchovy k občanství v podobě tuzemského uchopení terminologie zahra- 
niční odborné literatury. Dopolední program byl v rámci této sekce zakončen vystoupením  
Mgr. et Mgr. Terezy Menšíkové a Dr. Lucie Vidovičové z katedry sociologie Fakulty sociálních 
studií Masarykovy univerzity. Ty se věnovaly na základě zkušeností s tvorbou modelových lek-
cí problematice hledání cest pro výsledky vědy do výuky sociálních věd na ZŠ a SŠ.
 Odpolední část této sekce byla do značné míry věnována muzejní pedagogice. Výrazná po-
zornost je aktuálně věnována badatelské výuce (viz také výše). Praktickým zkušenostem týka-
jícím se tohoto typu výuky v muzeu („offline“ i „online“) věnovala pozornost Dr. Iva Vachková 
z Muzea města Prahy. Mgr. et Mgr. Veronika Kolaříková z katedry sociální pedagogiky pořá- 
dající univerzity rozebrala vztah muzea a školy a jejich sepětí s rámcovými vzdělávacími pro-
gramy. Poslední příspěvek z oblasti muzejní pedagogiky týkající se významu muzejní kultury 
a její role v oblasti vzdělávání v dnešní společnosti přednesli Mgr. Tomáš Drobný a Mgr. Pavla 
Vykoupilová z Moravského zemského muzea.
 Sekce byla zakončena vystoupením Dr. Ondřeje Lánského a Dr. Tomáše Samka z katedry 
občanské výchovy a filozofie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kteří se zabýva-
li výzvami aktuálního století v oblasti občanství a společnosti, a Dr. Pavlíny Mazáčové z kated-

Dr. Jaroslav Pinkas (s mikrofonem) z Ústavu pro studium totalitních režimů  
při diskusním semináři. Foto: Jiří Mihola.
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ry informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, která přednes-
la příspěvek na téma „Co v učebnicích nebylo – potenciál knihovny jako vzdělávacího prostoru 
pro 21. století“. 
 První jednací den byl zakončen setkáním didaktiků dějepisu, kde došlo k jednání o ustanove- 
ní Asociace pro didaktiku dějepisu, z. s. Výstupem tohoto jednání tak byl také podnět ke vzniku 
spolku, který se, jak pevně věřím, stane platformou pro diskuze osobností oboru a podnítí jeho 
další, tolik potřebný rozvoj. Školní dějepis tak také nadějně získá vedle Asociace učitelů dějepi-
su (ASUD) další organizaci, která bude obhajovat jeho zájmy.
 Na konferenci navázal druhý den otevřený diskuzní seminář pro učitele základních a středních 
škol nazvaný „Hlasy z praxe aneb co nás ve škole těší, trápí, motivuje, deprivuje. Aktuální novin- 
ky, problémy a otázky výchovně vzdělávacího procesu“. Semináře se zúčastnili nejen zástupci 
z řad učitelů a přednášejících z předchozího dne, ale také např. Mgr. Jan Jiterský (předseda  
Expertního panelu a zástupce ředitele odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT),  
RNDr. Kamil Ubr (ředitel odboru Kurikula všeobecného vzdělávání NPI ČR) či někteří politici 
(např. poslanec Mgr. Marek Výborný). Diskutovány byly aktuální problémy našeho školství, 
zejména jeho celkové směřování, konkrétně např. aktuálně plánovaná revize Rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Při diskuzích na toto téma se jako nadějná je-
vila zvolená vstřícná dikce zástupců MŠMT a NPI ČR. Nezbývá než doufat, že se projeví také 
v podobě revidovaného dokumentu, tedy že vznikne jako konsensus mezi státními orgány, obo-
rovými a učitelskými organizacemi i dalšími zainteresovanými. 
 Dvoudenní akce nabídla možnost diskutovat aktuální témata našeho školství. Je pouze škoda, 
že nenašla širší odezvu mezi učitelskou veřejností. Věříme, že účastníci, kteří na Pedagogickou 
fakultu zavítali, zde strávili dva příjemné a podnětné pracovní dny a že myšlenky a podněty, 
které zde zazněly, budou dále rozpracovány pro zkvalitnění našeho školství. 

                                          Miroslav Jireček

Učit dějepis jinak? Pokusné ověřování v rámci projektu Dějepis+
 

 Výuka dějepisu na našich školách je často diskutovaným tématem. Obzvláště to platí pro 
dějiny 20. století. Většina dospělé populace prožila alespoň část událostí spadajících do tohoto 
století, pocítila dopady turbulentních událostí tohoto období (nebo alespoň naše rodiny, předci), 
nebo nám jsou tyto události přinejmenším bližší svým živým odkazem (o období komunismu či 
německé okupace má i laik zřejmě výraznější představy než o událostech předchozích staletí). 
Proto k moderním dějinám míří zrak společnosti výrazněji než k dalším historickým obdobím. 
Koneckonců také aktuálně platné kurikulární dokumenty kladou na toto období zvýšený důraz 
a umožňují jednotlivým školám v rámci jejich kurikulární autonomie (v podobě tvorby vlastních 
školních vzdělávacích programů) posílení výuky moderních dějin (což ovšem většina škol z řady 
důvodů příliš neakceptuje).
 Otázkou však je, jak (nejen moderní) dějiny učit v současné dynamicky se proměňující 
společnosti. Nabourat klasický pohled na výuku dějepisu se snaží projekt nazvaný Dějepis+, 
který je ve dvou školních letech (2021/22 a 2022/23) realizován ve spolupráci Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy, Národního pedagogického institute ČR, Ústavu pro studium totalit- 
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ních režimů a odborníků a učitelů z řady dalších institucí včetně Masarykovy univerzity. Real-
izátoři projektu se hlásí k cílům definovaným ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.
 Cílem projektu je pokusné ověřování inovativní výuky 20. století, založené zejména na posílení 
badatelské/činností výuky, kdy žáci nepřijímají hotová fakta, ale znalosti získávají na základě 
práce se zdroji (prameny). Učí se také zaujímat a obhajovat vlastní názor. Důraz je tedy kladen 
na osvojení dovedností, které pravděpodobně využijí ve své práci a občanské roli. Dalším cílem 
projektu je systematické zajištění podpory profesně založených skupin dějepisářů, kteří se  
v rámci nich učí sdílet a reflektovat zkušenosti s inovací. Model tzv. učících se komunit (k jejich 
struktuře viz dále) bude k dispozici pro zvážení budoucího fungování tzv. metodických kabinetů, 
které mají být obnoveny jako zásadní platforma pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. 
Výstupy projektu mohou následně přispět též k posunu výuky starších dějin a model kabinetů 
může být využit i pro jiné předměty.
 V projektu funguje několik týmů zajišťujících jeho infrastrukturu (evaluační, obsahový, 
koordinační, PR). Samotné skupiny pedagogů mají 4–8 plně zapojených členů (ze základních, 
středních i středních odborných škol, kteří vyučují až na výjimky 20. století). V čele každé sku- 
piny stojí tzv. lokální koordinátor, který sám spadá pod jednoho ze dvanácti tzv. regionálních 
garantů, kterými jsou obvykle didaktici dějepisu z pedagogických a filozofických fakult v celé 
republice. Garanti si udržují průběžně přehled o fungování svých komunit a společně jej vyhod-
nocují, resp. instruují zpětně své koordinátory informacemi z vedení projektu. Co dělají učitelé 
přímo ve skupinách? Každý včetně koordinátora odučí v měsíčním cyklu jednu z projektových 
lekcí. Samotné výuce předchází společné seznámení se s lekcí a ideálně individuální konzultace 
přípravy lekce mezi koordinátorem a jednotlivými učiteli. Učitelé si mohou lekci adaptovat, aby 
se jim učila co nejlépe s ohledem na specifické prostředí jejich třídy. Zásadním faktorem pro 
adaptaci je i časová dotace pro lekci – možnost odučit lekci ve dvou vyučovacích hodinách 
výrazně zvyšuje její efektivitu. Každý učitel samostatně vyhodnotí, jak se mu lekci zdařilo odučit 
v porovnání s její přípravou. Na základě těchto záznamů a své vlastní zkušenosti koordinátor 
lekci s učiteli vyhodnotí. Kromě plně zapojených učitelů si mohou vyzkoušet jeden cyklus  
(jednu projektovou lekci) i učitelé v tzv. roli pozorovatelů, přičemž od dalšího školního roku 
mohou přejít na pozici zapojených učitelů. Celkem je do projektu zapojeno více než 200 škol  
z celé republiky, více než 260 plně zapojených učitelů a koordinátorů v celkem 40 komunitách. 
Čtyři komunity učitelů fungují také v Brně a okolí. Od dalšího školního roku by měl být počet 
skupin navýšen na 50. Učitelé absolvují kromě setkávání své komunity také školení a semináře, 
mají přístup k metodikám pro výuku moderních dějin a cvičením v rámci HistoryLabu. Právě 
vzájemné setkávání se a navázání týmové práce v rámci učících se komunit a možnost následně 
ovlivňovat praxi a podílet se na další revizi kurikula je jedním ze základních benefitů projektu. 
Může v praxi ověřit, jak docílit jistého „nabourání“ zajetého pedagogického myšlení, zda lze 
pojmout vzájemné učení pedagogů na komunitní bázi, kdy si dlouhodobě a systematicky zkouší 
výuku stejného učiva.
 Závěrem zprávy je nutné zdůraznit, že formálně i prakticky se jedná o pokusné ověřování, 
což je spojeno s hledáním ideálních cest, potažmo nutností vycouvávat z uliček, které se ukážou 
jako slepé a přehodnotit postup v republice stále spíše neznámým terénem profesního síťování  
a činnostního učení. Pokud vás tento přístup k vzájemnému posílení se ve výuce dějepisu zaujal 
a jste ochotní spíše experimentovat než odzkoušet hotový produkt, jste srdečně zváni rozhlédnout 
se v Dějepise+ prostřednictvím Vám nejbližší skupiny učitelů. Jaká to je? Za vedení projektu 
Vám dotazy rád zodpoví Petr Sedlák (e-mail: petr.sedlak@ustrcr.cz).

                                                                                          Petr Sedlák – Miroslav Jireček 

mailto:petr.sedlak@ustrcr.cz
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ŠŤOVÍČEK, Michal: Vendéeské války 1793–1832. Praha: Akcent, 2013. 440 s. 

 V roce 2013 vyšla publikace, která se zabývá neobyčejně zajímavým děním v prostoru zá-
padní Francie po výbuchu Velké francouzské revoluce. Toto téma bylo v minulosti zprostředko-
váno pro českou veřejnost zatím pouze v románové podobě slavných autorů jako Victor Hugo 
nebo Honoré de Balzac. V dílech renomovaných historiků revoluční a napoleonské Francie bylo 
toto téma také na okraji zájmů a dozvídáme se jen kusé informace. Až tímto počinem se tak 
k českému čtenáři před osmi lety dostala vědecká publikace, a to i přesto, že autor není vystudo-
vaný historik, ale překladatel, který se celý život zajímá o historii a vojenství. Právě díky jazy-
kovému vybavení autora a poctivé práci s prameny se tak můžeme seznámit s konfliktem, který 
měl potenciál zastavit změny ve společnosti nastartované revolučním kvasem započatým roku 
1789. Autor na tento svůj první zdařilý autorský počin po množství předchozích překladatelských 
prací navázal v roce 2017 s publikací Francie proti Evropě: Války revoluční Francie 1792–1802, 
v roce 2019 biografií o maršálu Davoutovi a v roce 2021 další biografií o maršálu Marmontovi. 
 V roce 1793 vypuklo ve Vendée na západě Francie povstání royalisticky a katolicky smýšlejí-
cího, převážně venkovského obyvatelstva, které svou razancí a silou znepokojilo mladou fran-
couzskou republiku, která se tak ocitla ve dvojím ohni. Jednak čelila armádám evropských 
mocností prakticky na všech svých hranicích, a dále byla sama o sobě nestabilní, nejrůznější 
frakce postupně uchvacovaly moc a likvidovaly přitom své odpůrce v do té doby jen těžko mysli- 
telném měřítku (hromadné popravy gilotinou), radikalizace v celé společnosti, kdy navíc někteří 
občané byli zklamáni, že se revoluce změnila spíše na anarchii, tak neustále stoupala a revoluční 
Francii tato situace nesmírně vyčerpávala. Povstání ve Vendée tak hrozilo přerůst v masivní kon-
trarevoluční hnutí, které mohlo vrátit na trůn Bourbony a nastolit opět monarchii. Jak povstalci, 
tak republikáni navíc páchali velké množství zločinů, docházelo ke krvavým represím (dokonce 
se u některých autorů hovoří i o genocidě ze strany republikánů), násilí často dopadalo i na ženy 
a děti. Fanatismus byl přítomen na obou stranách, republikáni však měli k dispozici mnohem 
větší množství sil a povstalcům navíc scházela soudržnost a vojenská organizace, i tak se mezi 
nimi vygenerovalo několik výjimečně talentovaných velitelů (např. Charette, Rochejaquelein, 
d´Elbée a další), a to zejména s ohledem na schopnost vést guerillovou válku, kterým s odstupem 
času vyseknul poklonu i sám Napoleon Bonaparte. Povstalcům však postupně docházel dech, 
všichni významní velitelé nakonec padli v boji, nebo byli zajati a následně popraveni zastřelením. 
 Po ústupcích ze strany republikánského zřízení a opětovném zavedení svobody víry a zruše-
ní povinných odvodů do armády, což byla dvě rozhodnutí, která vzbouřencům nejvíce vadila, se 
situace pozvolna uklidnila, i když neklid byl patrný ve Vendée ještě dlouho. Rozlišujeme postup-
ně až pět samostatných válek ve Vendée označovaných jako první vendéeská válka (1793–1795) 
a druhá vendéeská válka (1795–1796). Ve stejné době probíhalo také podobně zaměřené povstá-
ní šuanů v Bretani a Maine. Po potlačení povstání došlo na území Vendée ještě k dalším menším  
a méně významným vzpourám, které se někdy označují jako třetí (1799–1800), čtvrtá (1815)  
a pátá (1832) vendéeská válka. S intenzitou prvních dvou se však ty ostatní nedají srovnat a autor 
publikace k tomu takto i přistupuje, když pouze první dvě jsou zpracovány opravdu podrobně. 
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 Publikace s více než 400 stranami je rozdělena do 16 hlavních kapitol a mnoha dalších pod-
kapitol, je doplněna o desítky obrázků, zejména idealizovaných výjevů a maleb, zastoupena jsou 
i znění nejrůznějších dobových depeší, hlášení a proklamací. Výskyt chyb a překlepů je přitom 
minimální. Obdobně jako u dalších současných českých autorů zpracovávajících témata z revo-
luční a napoleonské Francie není přítomen poznámkový aparát, pouze jsou v závěru uvádeny 
zdroje. To samo o sobě není na překážku, byť je pochopitelně škoda, že leckdy nevíme, z jakého 
dokumentu, memoárů či publikace přesně v které pasáží textu autor vychází. 
 Z hlediska hodnocení celé publikace je třeba ocenit, že autor si zachovává nezbytný kritický 
odstup. Nehodnotí kroky jednotlivých stran a živelné násilí, které revolta provázela jako morál-
ní arbitr, ale zasazuje je do kontentu doby. Publikace obsahuje řadu zajímavých informací, které 
čtenáři podstatně rozšiřují obzor o konfliktech, které nejsou vůbec nebo pouze velmi málo v čes-
kém prostředí reflektovány. Proto si myslím, že je tato publikace po všech stránkách zdařilým 
pokusem vyplnit prázdné místo. Revoluce ve Francii neproběhla jako všeobecně přijímaná  
a akceptovaná událost, pohnutky a mínění místních měly velký dopad na další události. V přípa- 
dě válek ve Vendée (zejména ony nejdramatičtější dvě první) by se mohlo zdát, že probíhaly na 
periferii evropského kontinentu a Francie, avšak počty nasazených sil, uplatněných přístupů  
(s různou mírou efektivnosti s ohledem na potlačování povstání a redukci nespokojenosti u širo-
kých mas obyvatel) a dlouhodobá společenská reflexe (včetně připomínání zločinů, ke kterým 
masivně docházelo) konfliktu, která vlastně dodnes zcela neskončila, nás přesvědčují o opaku.  

                           Tomáš Řepa

RUBÁŠ, Stanislav – FUNK, Vít: Cukrovar Židlochovice aneb Vzestup a pád průmyslové 
perly Moravy. Židlochovice: Židlochovický vlastivědný spolek, 2021. 172 s. 

 Autorská dvojice absolventů učitelského historického studia na Pedagogické fakultě (Stanislav 
Rubáš) a na Filozofické fakultě (Vít Funk) naší alma mater může svou prvotinou příkladně po-
sloužit jako ukázka publikační tvorby z bývalé studentské „dílny“. Snaha regionálně zaměřit 
studenty v rámci jejich učitelské profese k historickému řemeslu našla své uplatnění ve zdařilé 
publikaci, která si zvolila představit aktivity jedné z úspěšných podnikatelských rodin na jižní 
Moravě. 
     Byl to právě židlochovický cukrovar, který patřil v první fázi „pionýrského“ období cukro-
varnictví na Moravě mezi zakládající skupinu cukrovarů nešlechtického původu, v době hledání  
a pokusů i jejich prvních úspěchů vedle nezdarů a propadů. Vznikající provozy představovaly 
většinou malé “závody“ s manufakturní podobou. Byla to doba rostoucího zájmu o cukr jako 
přírodní sladidlo při zvyšujícím se pití čaje a kávy zejména v městských rodinách a poklesu 
používání jejich obilních a čekankových náhražek ve venkovských kruzích. Počátek cukrovar-
nictví u nás můžeme zaznamenat s příchodem 19. století, přičemž výroba cukru z řepy byla 
známá v Evropě již mnohem dříve. Po vyhlášení kontinentální blokády se ještě nějaký čas hle-
daly (vedle výroby cukru z javorové šťávy) i jiné náhradní suroviny jako březová nebo kukuřič-
ná míza nebo dokonce mrkev či bramborový škrob. Postupně však „vítězila“ cukrová řepa (burák), 
původem z pobřeží Středozemního moře. V počátečním zakladatelském cukrovarnickém obdo-
bí vznikaly na Moravě ve 30. letech 19. století s převahou velkostatkářské šlechtické provozy;  
z celkového počtu dvaceti jedna jich patřilo patnáct „erbovním“ majitelům, zbývajících šest ná-
leželo začínajícím podnikatelům mimo šlechtické prostředí. 
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     A k nim se v roce 1837 zařadil i francouzský rod Florentina Roberta na panství arcivévody 
Karla Ludvíka Rakousko-Těšínského v Židlochovicích, dosud vlastnící se svým bratrem Louisem 
od roku 1823 ve Vídni velkoobchodní dům Robert et Co. Pro srovnání: do roku 1841 pracovalo 
v Čechách 36 podobných cukrovarnických závodů, tedy zakládání „cukrovarů“ mělo na Moravě 
pomalejší ráz, ale naopak se zde prosazovala vyšší výrobnost a lepší technické vybavení provo-
zů. Byl to právě otec-zakladatel Florentin, který se nespokojil se stávající úrovní tehdejší tech-
nologie výroby cukru v okolních cukrovarech a zaváděl právě v židlochovickém cukrovaru 
technická vylepšení, takže směle můžeme konstatovat, že zdejší cukrovar se tak stal novátorskou 
cukrovarnickou „školou“. V nastoupené cestě otce pokračoval jeho syn Julius. Poněkud nadne-
seně, ale snad srovnatelně barvitě, může znít moje přirovnání, že se jednalo o příklad prvních 
průmyslově potravinářských „Baťů“.      
     Hodnocená monografie detailně přibližuje „ságu rodu Robertů“ při možnosti nahlédnutí do 
každodenního života jejich rodiny, radostí, zálib i starostí, při současném přiblížení nelehkého 
života i jejich zaměstnanců. Toto dění je přiblíženo s barvitým popisem všech peripetií podniku 
s důrazem na jeho zlomové okamžiky, jakými bylo v tom pozitivním smyslu především zavede-
ní procesu difuze, kterým se cukrovar proslavil nejen v monarchii, ale i v celém cukrovarnickém 
„světě“; v tom méně radostném duchu to byl požár závodu, po něm však jeho rozšiřování, rekon-
strukce a modernizace. V meziválečném i poválečném období prošel cukrovar konfiskačním 
procesem, stal se součástí akciové společnosti a neminula ho ani léta znárodnění a konečná lik-
vidace v roce 1991 s částečnou demolicí továrních objektů. Všechny tyto naznačené obraty jsou 
autory barvitě popsány s přiblížením okolního zázemí zaměstnanců, s jejich dobovými pracov-
ními vztahy, právními i sociálními otázkami, včetně dobročinných aktivit. K přesvědčivému 
obrazu představených desetiletí přispěl zejména pro širší čtenářskou obec regionu i kvalitní 
doprovodný ilustrační obrazový materiál.    
     Publikace, díky rozsáhlému a systematickému studiu převážně archivních pramenů částečně 
i cizojazyčné povahy a dosud nezveřejněných deníkových záznamů, dobového českého a němec-
kého tisku a v neposlední řadě i vzpomínek pamětníků, umožnila autorům účelně chronologicky 
rozvrhnout všechny získané poznatky s důrazem na stěžejní připomenutí jeho dominantních 
okamžiků. Přiblížená atmosféra této „perly“ jihomoravského cukrovarnictví se neuzavírala jen 
hranicemi závodu, ale vstupovala do života města jako příklad aktivit regionálně zaměřených 
hospodářských a sociálních dějin. Autoři se nebránili kritickému pohledu na mnohá organizačně 
výrobní opatření posledních desetiletí. 
     Možná symbolicky byl zvolen rok 2021 k vydání této populárně naučné publikace, který 
připadal na 30. výročí od ukončení poslední zdejší kampaně, včetně rozvázání pracovních po-
měrů s jeho zaměstnanci. Cukrovar tak stihl osud českého a moravského cukrovarnictví po roce 
1989, kdy z udávaného prvorepublikového početního stavu čs. cukrovarů na konci roku 1918 ve 
výši (zhruba) 175 závodů (z toho 48 na Moravě) je jich v současnosti v provozu jen sedm v rám-
ci celé České republiky (z toho pět na Moravě a ve Slezsku), když ještě na počátku devadesátých 
let minulého století jich pracovalo sedmdesát. Takže už neplatí v minulosti často reklamně při-
pomínané, že „miliony obyvatel si oslazují život českým cukrem“.      

                                                                                                                                  František Čapka
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STRACHOVÁ, Milena: Sokol Brno I (1862–1938). Dějiny elitní moravské jednoty. Brno: 
Masarykova univerzita, 2020. 183 s. 

 V duchu starořecké antické kalokagathie, vyjádřené úslovím „v zdravém těle zdravý duch“, 
usiloval a vedl náš první a zároveň největší propagátor sokolství Miroslav Tyrš od počátku „svůj“ 
Sokol a „své“ sokoly nejen k vyjádření jejich tělesné zdatnosti, ale i k mravní výchově, za ideál 
harmonie tělesných a duševních sil, za soulad krásy a dobra a mužné dokonalosti. V těchto zá-
kladních „mantinelech“ se pohybuje textace regionálně zaměřené monografie z prostředí morav-
ské metropole Brna, která ve zvoleném počátečním období procházela řadou proměn a zásadních 
historických zvratů. Právě na těchto atributech a zásadách je založena a do nich je vložena nová 
stránka společenské proměny v tomto národnostně smíšeném německo-českém prostředí. Vedle 
hospodářsko-strukturálních změn textilního „moravského Manchesteru“ ve strojírenské a elek-
trotechnické centrum se rokem 1918 mění poměr národnostního složení ve prospěch českého 
obyvatelstva. Postupně se rozšiřující spolkový život zprvu německého sportovního dění se stře-
diskem v Lužánkách se od roku 1862 do posledních desetiletí 19. století proměňuje s přispěním 
místního brněnského Sokola a v souladu s pražskou sokolskou jednotou v české aktivity. 
 V šesti kapitolách jsou představeny jednotlivé vývojové fáze organizačních struktur této 
nejstarší české sokolské jednoty na Moravě jako nového hybného, vlastenecky zaměřeného člán-
ku nejen rozvíjející se české občanské společnosti v tomto zemském moravském hlavním městě 
s příznivým intelektuálním klimatem pro vědecké, hospodářské a také kulturně sportovní akti-
vity, ale i jako místo německo-českých konfliktních střetů. Nastává období prvních samostatných 
sportovních klubů a tělocvičných jednot, kdy vedle německého Brünner Turnverein inspirativně 
vzniká první česká volnočasová moravská sportovní jednota. Ta představuje „podhoubí“ pro 
vznik a rozvoj dalších sportovních oddílů a jednot se specifickým zaměřením. 
 Sokolská historiografie byla v minulosti zaměřena zejména na převážně kronikářsky zpraco-
vaná obecněji pojatá dílka, sloužící coby vodítko k sokolské historii. Na zpracování dějin Soko-
la na Moravě v monografické podobě se spíše čekalo. Autorce se podařilo v celku odkrýt rozmě-
ry bohaté části sokolské činnosti a zejména pak strukturálními změnami proložit každodennost  
života Sokola Brno I. Poněkud stranou zůstaly sportovní aktivity jednotlivých spolkových oddí-
lů, které stály buď přímo u „kolébky“ toho kterého nového sportu nebo vytvářely potřebné 
členské zázemí pro přední brněnské sportovní jednoty, zprvu amatérské a posléze profesionální. 
Jako příklad této absence můžeme uvést ve 20. a 30. letech 20. století opomenuté propojení do-
rosteneckého a mužského celku Sokola Brno I. na oddíly zbrojováckého basketbalu a odbíjené 
při organizování turnaje O Tyršovu vlajku. 
 Text vznikl na základě důkladného a komplexního studia pramenů, literatury a dalších do-
stupných materiálů z převážně regionálního českého tisku a z archivních pramenů, odlišující 
podstatná fakta od okrajových, kterými se pak coby příklady interpretují sledované pohyby 
činnosti jednoty. Jednotlivé kapitoly jsou koncepčně dobře, chronologicky vyváženě rozvržené 
s důrazem na stěžejní oblasti aktivit subjektu a jeho aktérů. Vzniklá syntéza vysvětluje a analy-
zuje všestranné vztahy uvnitř tohoto specificky narůstajícího společenského celku, který svou 
činností vstupuje i do politicky složitého dvacetiletého prvorepublikového spektra jako záruka 
bytí demokratického čs. systému. Jeho výpovědní hodnota dovolovala prezentovat i detailní as-
pekty, přibližující každodennost spolku se všemi svými klady i zápory. Tuto skutečnost bylo 
možné důrazněji dokumentovat právě příklady z profesních sportovních odvětví. 
 Na základě stavu historického poznání byl vytvořen celkově hluboký, vědecky podložený 
komplexní pohled na tuto historickou etapu ve vývoji nejen sportu, ale i společensko-politického 
klimatu daného mikroregionu. Srozumitelnost podání odpovídá snaze autorky vytvořit i text 
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popularizující svým „nábojem“ značnou část české populace a být tak inspirací pro současnost 
a zejména pro její mladou generaci. Tomu napomohla celková vkusná a účelově funkční prová-
zanost s černobílými i barevnými obrazovými ukázkami, dokumentačně představenými statis-
tickými přehledy včetně přiloženého CD nosiče se soubory činovníků Sokola Brno I v uvedeném 
období, dále se seznamem cvičitelského sboru. Takto vzniklý celkový inspirativní pohled do 
nedávné minulosti nikdy neuškodí. 
 Práce svým rozsahem nepatří do kategorie „plně vyčerpávajících“, spíše „doplňujících“ mo-
zaiku dramatického období střetů na končícím století monarchistického období a na počátku  
republikánského pokusu o demokratickou podobu v novém státním uspořádání poválečného  
světa. A v tomto dvacetiletí sehrála zejména nezastupitelnou morální roli právě sokolská orga-
nizace bez hmotného zaměření jeho aktérů. Podívejme se nyní kolem sebe: najdeme v současné 
české společnosti její plnohodnotnou morální a mravní nástupkyni a pokračovatelku? Při tomto 
případném srovnání se nám pohybuje současný sport jen v říši snů a zbožného přání. A právě 
proto jsou práce tohoto druhu vysoce potřebné a žádoucí především svým morálním vzorem 
a snad i tak trochu inspirací k zamyšlení. I v tom můžeme spatřovat úlohu a poslání pro součas-
nou sportovně zaměřenou historii. Sport a byznys peněz ji nebude plnohodnotně naplňovat.   

František Čapka               

HANZLÍK, František: Tajné služby na cestě KSČ k moci 1945–1948. Únor 1948 – výsledek 
nerovného zápasu. Praha: Academia, 2021. 418 s. 

 V roce 2021 vyšla monografie historika Františka Hanzlíka věnovaná závažnému tématu 
působení tajných služeb v procesu postupného uchopení moci KSČ, které vyvrcholilo únorem 
1948. Jedná se o autora, který se tématu dlouhodobě věnuje a pojímá ho z nejrůznějších aspektů. 
Jednak v minulosti podrobně zpracoval měnící se postavení armády v rámci let 1945–1948,  
věnoval se rovněž konkrétní úloze a nelegálním praktikám Vojenského obranného zpravodajství, 
ale také osudům jednotlivců, kteří byli součástí překotných politických změn. A to přitom za 
využití bezprecedentního množství archivních materiálů, které předtím objevil, vyhodnotil  
a adekvátně vytěžil. To vše a hluboká erudice se projevuje i v tomto autorově posledním díle.  
Je to kombinace řady poznatků, které byly předtím se zaměřením na konkrétní oblast bádání 
v některých případech již publikovány, nyní však doplněná a rozšířená o nová zjištění, a především 
zařazená do kontextu fungování tajných služeb jako celku, to vše s přihlédnutím k nastavení 
poválečného politického systému a zejména chodu silových ministerstev jako obrany a vnitra. 
 Období tzv. třetí republiky 1945–1948 bylo z hlediska demokratických principů přechodným 
obdobím, skončil nejstrašnější konflikt v lidských dějinách, lidé se opět mohli nadechnout  
a začít žít, zbavili se nacistické ideologie a hrozeb krutých represí, ne vše však bylo idylické, 
československý stát se bezprostředně poté ocitnul na další dějinné křižovatce. Nejvyšší političtí 
představitelé plně respektovali poválečnou pozici SSSR – vítěze války, mocnost, se kterou je 
třeba vycházet a v určitých ohledech se podřídit i jejím požadavkům. To se projevilo už i v pro-
cesu odstoupení Podkarpatské Rusi, kde bylo Československo postaveno před hotovou věc  
a vzepřít se nebylo možné. Sověti přitom využili i mnohé nepřátelské praktiky a zachovali se 
svévolně a z pozice síly. V tomto duchu také následně vystupovali do vnitropolitického vývoje 
v následném období, kde všemožně podporovali pozici komunistů v celém Československu ja-
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kožto své prodloužené ruky. Byli to právě komunisté, kteří měli nejpropracovanější představu, 
jak má fungovat poválečný stát a bylo jasné, že konflikt s ostatními stranami Národní fronty je 
pouze otázkou času. Komunisté postupovali ryze pragmaticky a dosazovali sobě loajální kádry 
do klíčových pozic, to vše s vizí finálního převzetí moci, kde by následně byli komunisté jedinou 
rozhodující silou v zemi. Právě tento proces za využití tajných služeb je ústředním tématem 
knihy a již zde musím konstatovat, že se jedná o obzory úspěšně rozšiřující dílo, které plasticky 
zobrazuje celou šíři této mnohavrstevnaté problematiky. 
 Publikace je rozdělena do celkem 18 kapitol a stručného závěru. Postupně se tak dozvídáme, 
jak bylo možné, že se nakonec odpůrci komunistů ocitli v bezvýchodné situaci, kdy nebyli schop-
ni zastavit přechod demokratického zřízení na totalitní. Ke všemu se přidalo i váhání prezidenta, 
kterému byla situace komunisty líčena jako hrozící občanská válka. V knize je popsáno mnoho 
příkladů konkrétních nezákonností, o nichž se informace dochovaly díky pramenné základně, 
která byla dlouhou dobu státním tajemstvím. Autor se věnuje již v úvodní kapitole prvotním 
rozdílným představám o poválečném uspořádání, dále sovětskému jednání na Zakarpatské  
Ukrajině, vývoji v armádě do přijetí vládního programu, roli obranného zpravodajství jako klí-
čového nástroje k uplatňování sovětského vlivu, přijetí vládního programu, který KSČ situaci 
dále usnadnil, roli národních výborů, Vojenské rady při předsednictvu vlády, celkem dvěma 
očistám důstojnického sboru tak, aby to vedlo k posílení vlivu komunistů, zatímco zkušení  
a schopní velitelé byli propouštěni. V dalších kapitolách také ovládnutí bezpečnostních složek 
Ministerstva vnitra, tajným fondům obranného zpravodajství a samotnému nelegálnímu finan-
cování komunistických aktivit, zformování Státní bezpečnosti, shrnutí jak velké množství opat-
ření se odehrávalo v příkrém rozporu s tehdy platným právním řádem, retribucím, způsobům 
rozmísťování komunistických kádrů na důležité pozice, sporům o bezpečnostní složky a ke 
konci knihy rovněž připomenutí jak vůbec došlo k informačnímu monopolu komunistické strany. 
Dvě závěrečné kapitoly jsou již věnovány událostem února 1948, kdy sice nakonec nedošlo k ná-
silnému převzetí moci, ale i zde lze vysledovat další nezákonné kroky komunistů. 
 Závěr monografie dle mého názoru také vhodně připomíná výstižný výrok Pavla Tigrida 
charakterizující únor 1948 jako: „polo-puč, malý ale s obrovskými důsledky. Neboť z těch 
občasných nedemokratických postupů, těch malých intrik a podrazů, pěstovaných v různé míře 
komunisty i demokraty, z těchto spletitých politických výhonků vyrostl totiž rychle hrůzný strom 
stalinismu dvacetiletí, které následovalo.“ Za zdařilé považuji i připomenutí, že perzekuce  
a justiční vraždy se po únoru 1948 týkaly nejen těch, kteří prohráli, ale rovněž mnoha z hlavních 
iniciátorů a aktérů této neblahé události z řad komunistů či jejich pomahačů. Mnohdy však za 
zločiny, které nespáchali, naopak za zločiny, za které měli být souzeni, nikdy souzeni nebyli. 
Publikace je přínosnou zejména pro ty, kteří se chtějí dozvědět a ujasnit si, jak rozsáhlé bylo 
působení tajných služeb v rámci dlouhodobé přípravy na únorový převrat. Práce je strukturova-
ná do hloubky, a přitom zůstává čtivou. Znovu musím také připomenout, že autor využil obrov-
ské množství archivních pramenů nasbíraných během svého celoživotního zaměření a náročného 
bádání, které byl schopen vhodně využít a kombinovat tak, aby byl výsledek tohoto posledního 
a komplexního díla na velmi vysoké úrovni a rozšířil obzory každému, kdo si publikaci přečte.

                                                                                                      Tomáš Řepa
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BOŠTÍK, Jan: Mladočovské Jericho. Kolektivizace jedné vesnice. Praha: Kodulek; Litomyšl: 
Regionální muzeum v Litomyšli, 2021. 453 s.

 V průběhu roku 2021 vyšla kniha nazvaná Mladočovské Jericho s podtitulem Kolektivizace 
jedné vesnice. Autorem stěžejní části knihy je Jan Boštík (1903–1981), text napsal již na počátku 
70. let minulého století. Toto pojednání k vydání připravil a předmluvu napsal Pavel Hájek,  
autory dalších studií jsou historici Martin Boštík (vnuk autora hlavního textu) a Václav Ruml, 
kteří jednak doplnili hlavní text rozsáhlým poznámkovým aparátem, dále přispěli dalšími pasá-
žemi (viz dále), které vhodným způsobem doplnily koncepci celé knihy.
 Tématem knihy je nedobrovolná kolektivizace našeho zemědělství, rozbourání „starého řádu“ 
našeho venkova. Zemědělec a hluboce věřící „písmák“ Jan Boštík tento proces zachytil ve svých 
poznámkách a nashromážděných materiálech (což samo o sobě vyžadovalo jistou odvahu),  
které po odchodu do penze zpracoval do uceleného příběhu, představujícího kolektivizaci v malé 
východočeské obci Mladočov (dnes součást Poříčí u Litomyšle). Tento proces, který se ho jakož-
to zemědělce soukromě hospodařícího na svých pozemcích, odmítajícího vstup do JZD, výrazně 
dotkl, připodobnil k biblickému apokryfu v podobě dobývání starozákonního Jericha. Tento 
„útok“ rozčlenil do sedmi dní, v knize představujících kapitoly zahrnující chronologicky léta 
1950–1959. Autor celý proces zachytil velmi čtivým poutavým způsobem, s nadhledem a ironic-
kou nadsázkou. Zároveň je patrné, že téma pro něho mělo výraznou vážnost a sám musel proží-
vat trpké chvíle (byl také vyšetřován). Některé pasáže tak čtenáře pobaví (využívání metafor, 
přirovnání, narážek apod.), celkové vyznění je však logicky mrazivě vážné. Autor se přitom opřel 
o citace řady dobových dokumentů, periodik i široké škály děl (včetně Kosmovy kroniky, 
Komenského spisů, náboženských děl až po klasiky komunismu). Patrný je přitom jeho až pře-
kvapující rozhled a literární publicistické nadání, kdy dokázal vytvořit na základě podepřených 
fakt s jistou literární invencí velmi poutavý dobře vystavěný příběh. V jeho středu je vesnice 
Mladočov a její skuteční obyvatelé, které doba zcela zásadně rozdělila (s jistou podobností 
k v nedaleké obci Bystré natáčenému filmu „Všichni dobří rodáci“). V Mladočově byly „brány 
Jericha“ prolomeny až v roce 1958, JZD zde bylo založeno jako jedno z posledních v okrese  
Litomyšl. Vzhledem k reálné lokalitě, jménům i popsaným vztahům se jedná o popis bolestivý. 
Nabízí pohled do temného období našich dějin, který umožňuje nahlédnout na to, jaké rozličné 
„zbraně“ byly v rámci procesu kolektivizace využívány, jaký byl její postup, čím se soukromí 
zemědělci mohli bránit. Čtenář sleduje nerovný boj, doslova strhující zápas, bohužel s dopředu 
jasným výsledkem. Studie nabízí také pohled do dané doby (primárně oblast zemědělství, sekun-
dárně události na pozadí – např. měnová reforma, odhalení kultu osobnosti), ukazující absurditu 
režimu a jeho pravou tvář. Vzhledem k charakteru obce a autora textu je výrazná pozornost vě-
nována také boji režimu proti katolické církvi.
 Edice je sekundárně doplněna rozsáhlým poznámkovým aparátem, souborem dobových  
fotografií (obec, rodina autora apod.), kresbou malovanou autorem textu či dobovými dokumen-
ty. Historik litomyšlského muzea a vnuk autora hlavního textu Martin Boštík doplnil text me-
dailonkem, kde představuje svého předka. Tato studie umožňuje dotvořit si představu o této 
zajímavé činorodé osobnosti (je zajímavé, že jeho bratrancem byl poslední rektor litomyšlské 
piaristické koleje a politický vězeň František Ambrož Stříteský). Kniha je dále doplněna studií  
o kolektivizaci v Mladočově, kterou napsal historik Václav Ruml. Proces združstevňování je zde 
zařazen do širšího a regionálního kontextu. V další části knihy jsou pak obsaženy dva dopisy 
z vězení Josefa Lenocha, dalšího z mladočovských zemědělců (za „pobuřování proti republice“ 
související s kolektivizací byl odsouzen k odnětí svobody). Kniha obsahuje také dvě dosud  
nepublikované povídky Jana Boštíka nazvané „Poslední den výkupu“ a „Vo kritice a hmotným 
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zájmu“. Také z nich je patrný Boštíkův literární talent i to, že téma kolektivizace pro něj bylo 
zcela stěžejním. Zejména druhá z povídek její dopady vykresluje velmi výstižně. Kniha je  
zakončena ediční poznámkou Pavla Hájka a komentářem k textům. Publikace nabízí jedinečnou 
možnost pochopení kolektivizace našeho venkova. Ač by se mohlo zdát, že se jedná ryze  
o lokální záležitost, není tomu tak. Kniha nabízí jedinečné zachycení tohoto procesu, které je 
z hlediska použitého nátlaku bohužel zobecnitelné pro celý náš tehdejší stát.                                     

                                                                                                                                   Miroslav Jireček

HAVEL, Václav – HVÍŽĎALA, Karel: Dálkový výslech. Praha: Euromedia Group, 2021.  
238 s.

 V prosinci roku 2021 si připomínáme desáté výročí úmrtí posledního československého  
a prvního českého prezidenta Václava Havla. Jedná se o osobnost, která je na rozdíl od většiny 
našich dalších politiků výrazněji známa také v zahraničí. V domácím prostředí je osobností 
často diskutovanou, přičemž lidé k němu zaujímají postoje na škále od obdivu až po (někdy až 
iracionální) nenávist. Chceme-li však k němu zaujímat postoje, je dobré tak činit na základě 
zkušeností, zkoumání pramenů a dobových materiálů. Jednou z možností nahlédnutí do Havlova 
života a postojů je kniha nazvaná Dálkový výslech, která poprvé vyšla již v roce 1986 (tehdy 
samozřejmě v samizdatu), aktuálně vychází v dalším vydání. Jedná se o knihu rozhovorů, které 
s Václavem Havlem vedl Karel Hvížďala, který má na svém kontě řadu knih rozhovorů s našimi 
významnými osobnostmi. Publikace vychází nejen deset let od Havlovy smrti, ale také 35 let od 
jejího dokončení. Dokladem o známosti Václava Havla za hranicemi našeho státu budiž to, že 
kniha vyšla již v 31 překladech. Předmluvu aktuálního vydání knihy (nazvanou „Hvížďalovo 
ždímání“) napsal Petr Pithart. Zdůraznil přitom zejména dobový význam knihy, když sehrála 
důležitou roli v prosinci roku 1989, kdy představila do té doby zdaleka ne všeobecně známého 
Havla širší veřejnosti (jednalo se o první samizdatovou knihu, která byla po sametové revoluci 
vydána). Pořízení rozhovorů přitom nebylo jednoduché – v době jejich vzniku byl Havel součás-
tí domácího disentu, zatímco Hvížďala pobýval v exilu v západním Německu. Rozhovory byly 
původně nahrány na magnetofon. Kniha tak vznikala na trase Bonn – Praha (potažmo Hrádeček) 
s nebezpečím zabavení těchto materiálů. 
 Kniha je doplněna fotografiemi, které tvoří předěly členící knihu do pěti nepojmenovaných 
podkapitol. V první z nich představuje Havel na základě Hvížďalových otázek svůj původ, dětství, 
osobnosti, které na něj měly vliv (včetně brněnského filozofa Josefa Šafaříka), vzdělání či způsob 
obživy. Druhá část je věnována zejména Havlovým názorům na divadlo včetně představení 
vlastní tvorby. Třetí jeho působení v redakční radě časopisu Tvář a ve Svazu spisovatelů a jeho 
vzpomínkám a úvahám týkajících se zlomového roku 1968. Ve čtvrté části se rozhovor zaměřu-
je zejména na dění v sedmdesátých letech, popisovány jsou události okolo vzniku a působení 
Charty 77, věznění (včetně jeho zdravotního stavu), ale také vztah s manželkou Olgou. Poslední 
část je pak věnována zejména Havlovu filozofickému myšlení, jeho pohledu na svět a na litera-
turu (např. polemiky s Milanem Kunderou). Havel zde také uvažuje o posunech ve společnosti, 
o naději, Hvížďalovi odpovídá také na otázky týkající se myšlenek na sebevraždu, konverzi ke 
katolictví, své tvorby i sebe samého. Kniha je doplněna Hvížďalovým aktuálním „dovětkem“ 
nazvaným Dálkový výslech jako dálková intimita, kde je mimo jiné podán stručný příběh vzniku 
knihy, dále přehledem díla Václava Havla a jmenným rejstříkem.
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 Havel své odpovědi pečlivě a literárně zdatně formuloval a redigoval. Jeho odpovědi jsou 
často filozofickými úvahami, obsahují ale také patřičnou dávku vtipu. Kniha nabízí pohled do 
myšlení sledované osobnosti v době, kdy byl disidentem, nikoli politikem. Žánr rozhovorů je 
samozřejmě velmi omezující v tom, že zpovídaný sdělí pouze to, co sdělit chce. Můžeme se tak 
podívat „do zákulisí“ tehdy budoucího prezidenta, ale pouze tam, kam nás „sám pustí“. Zajíma-
vé je číst tuto knihu s vědomím dalšího vývoje. Pro zájemce je možné doplnit to, že Hvížďala  
s Havlem na anotovanou knihu navázali, když vydali v roce 2006 další rozhovorovou publikaci 
nazvanou „Prosím stručně“.

                                                                                                                                   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 
vychází 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 
   e-mailovou adresu redakce jirecek@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.
 Rozsah stránek je uveden takto. s. 7–10, nikoli s. 7-10.
 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 umístě-
ní (při opakovaném odkazu jen jeho vžitá zkratka), značka a název fondu (sbírky), karton, 
inventární číslo, signatura, název nebo popis dokumentu.

4b)  V odkazech na odbornou literaturu i publikované texty ve funkci pramenů dodržujte toto 
pořadí údajů: Monografie: Jméno autora (v pořadí PŘÍJMENÍ – verzálkami, křestní jméno 
– iniciálou) – 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.
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Vzory citací:
Monografie:
ČAPKA, F. – SLEZÁK, L. – VACULÍK, J.: Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé 

světové válce. Brno 2005.

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. 

Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal 3, 2011, č. 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 v anglickém jazyce.

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd bude s potě-
šením publikovat anotace a recenze nejnovější knižní a časopisecké produkce domácí a zahra-
niční a jeho redakce za ně předem děkuje.
           Redakce
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