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Zwischen Krummau und Freistadt – Notizen zum 
mittelalterlichen Niederadel und seiner Erforschung in einer 

österreichisch-böhmischen Grenzregion1

klaus birnGruber

Abstract:
The following paper deals with the border area between South Bohemia and Lo-
wer Mülviertel in upper Austria. First it briefly describes the historical development 
of both the territories. Then it describes the role of  the nobility, mainly the gentry, 
on both sides of  the border. The author attempts to present the comparison at  the 
example of  the Harrachs noble family who owned property in both the monitored 
territories.

Key Words: Middle Ages, Lower Mühlviertel, Southern Bohemia, nobility, gentry.

Zur Geschichte des Grenzraumes

Das sogenannte untere mühlviertel, umfasst ein Gebiet, das im Westen 
vom sich von linz nordwärts ziehenden Haselgraben, im  norden von der 
Grenze zur tschechischen republik, im Westen von der ober- und niederös-
terreichischen landesgrenze sowie im süden von der Donau begrenzt wird. 
eine ur- und frühgeschichtliche besiedelung konzentrierte sich zunächst 
auf die klimatisch begünstigten beckenlagen im  süden (Gallneukirchner 
becken und machland). aus der karolingerzeit wissen wir von einem zu-
sammenleben bayerischer und slawischer bewohner und von einer Han-
delstätigkeit dieser und von norden kommender leute (zollordnung von 
raffelstetten). seit dem frühen 11. Jahrhundert setzte eine intensive rodungs- 
und kolonisationstätigkeit ein, die von verschiedenen weltlichen, meist aus 
dem inn-salzach-raum stammenden edelfreien Geschlechtern und geistli-
chen Grundherrschaften (Hochstifte passau, regensburg, kloster st. flori-

1 Die folgenden ausführungen basieren auf einem mündlichen beitrag des ver-
fassers am Workshop „adel und landesherr: die böhmischen und österreichischen 
länder im Hoch- und spätmittelalter“ der universität münster (sfb 496-proj. a 2/a 
10) am  4. november 2010 und gehen auf forschungen zurück, die der verfasser 
im rahmen des projektes fWf-projektes 20406-G08 „nobility, Castles and lord-
ship in the lower mühlviertel, upper austria (11th–14th centuries) am institut für 
Österreichische Geschichtsforschung in Wien 2008–2011 durchführte. 
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an) als trägern durchgeführt wurde und bis zum ende des 13. Jahrhunderts 
im  norden weitgehend abgeschlossen war. Der südosten dieses Gebietes, 
das machland, galt schon im  11. Jahrhundert durch die orientierung der 
Herren von perg und machland zum babenbergischen markgrafen als teil 
der mark Österreich, der Westen, die riedmark, spätestens im ersten Drittel 
des 12. Jahrhunderts. Wesentlich ist, dass sämtliche edelfreie dieser regi-
on bis ins frühe 13. Jahrhundert ausstarben und ihr erbe zu einem großen 
teil vom österreichischen landesfürsten, der ohnehin, aber zunächst noch 
in bescheidenem ausmaß, präsent war, übernommen wurde und als basis für 
eine sukzessive und z.t. aggressive territorialpolitik nach Westen gegen das 
Hochstift passau diente. ausdruck ihrer gefestigten stellung als territori-
alherrn und eines neuen verständnisses von Gerichtshoheit war die installie-
rung der landesfürstlichen landgerichtssprengel riedmark im Westen und 
norden (belegt seit etwa 1230) mit dem zentrum der planmäßig ausgebauten 
stadt freistadt und der ausgedehnten Herrschaft riedmark/freistadt sowie 
machland im  osten. beide Gerichte wurden noch im  13. Jahrhundert von 
den Habsburgern an Gefolgsleute wie die Herren von kapellen und Wallsee 
verpfändet und bildeten bis ins 15. Jahrhundert landrechtliche sonderbezirke 
neben dem land bzw. der Hauptmannschaft ob der enns, dem kerngebiet 
des späteren oberösterreich.2

Die situation in südböhmen gestaltete sich in Grundzügen folgenderma-
ßen.3 Die rodungstätigkeit trieben hier die Witigonen, v.a. die rosenberger, 
voran. Die Höhen des noch dichten Grenzwaldes wurden mitte des 13. Ja-
hrhunderts intensiver herrschaftlich durchdrungen, wobei besonders siedler 

2 zur adels- und Herrschaftsgeschichte dieses raumes vgl. zuletzt (mit grund-
legenden und weiterführenden literaturhinweisen) klaus birnGruber – alice 
kaltenberGer – thomas kÜHtreiber – Christina sCHmiD, Adel, Burg und 
Herrschaft im  unteren Mühlveritel. ein interdisziplinärer Versuch zum mittelalterlichen 
Adels-, Burgen- und grenzbegriff, in: klaus birngruber – Christina schmid (ed.) unter 
mitarbeit von Herwig Weigl, adel, burg und Herrschaft an der „Grenze“. beiträge der 
interdisziplinären und grenzüberschreitenden tagung in freistadt, oberösterreich, 
vom 26. bis 28. mai 2011, linz 2012, s. 13–40, zde 15–22. aufgrund der materialfülle 
immer noch wichtig: Julius strnaDt, das Land im norden der donau. archiv für 
österreichische Geschichte 94, 1906, s. 83–310; zur erschließung des nordöstlich der 
riedmark gelegenen niederösterreichischen Grenzraums zuletzt roman zeHet-
maYer, Zur Struktur des Adels im nördlichen Wald- und Weinviertel, in: k. birngruber 
– C. schmid, adel, burg und Herrschaft an der „Grenze“, s. 83–105, zde s. 84–95. eigl

3 vgl. dazu etwa den konzisen Überblick bei Hildegard boková, Schreibstand der 
deutschsprachigen urkunden und Stadtbucheintragungen Südböhmens aus vorhussitischer 
Zeit, frankfurt/m. u.a. 1998, 51–61; jüngst: robert Šimůnek, die Siedlungsentwicklung 
in  Südböhmen, in: alte spuren – neue Wege. katalog zur oÖ. landesausstellung 
2013, bd. 1, 73–79 (mit ausführlichen literaturangaben).
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aus dem mühlviertel angeworben wurden.4 Die Witigonenburgen sind in die-
ser zeit entstanden, als geistliches zentrum wurde das kloster Hohenfurt 
(vyšší brod) gegründet. zunächst noch im einvernehmen, dann in konku-
rrenz, ist auch der böhmische könig in diesem kolonisationsprozess aktiv 
geworden, wobei die Gründung des klosters Goldenkron (zlatá koruna) 
in  diesem zusammenhang als markstein bezeichnet werden kann. andere 
Herren in dem Gebiet waren jene von michelsberg auf Weleschin (velešín), 
die bavorové von strakonitz (strakonice) bzw. die ritter von poreschin (po-
řešín);5 sie standen aber deutlich im schatten der Witigonen. Die rosenber-
gische expansion in die riedmark ist dabei – wahrscheinlich kaum zufällig 
– in jene zeit zu setzen, als otakar ii. přemysl Herzog von Österreich war.6

Herren und Ritter – Gefolgschaft als Machfaktor

ein wesentliches Werkzeug von Herrschafts- und landesausbau waren 
sicherlich niederadelige Gefolgsleute, die mit ihrer präsenz im  raum die 
macht ihrer Herren „festnagelten“. ausgangspunkt einer Charakterisierung 
des niederadels ist in Österreich der blick auf die ministerialität.7 schon die 

4 bekannt ist die abmachung des passauer bischofs mit Wok von rosenberg von 
1259, dass dieser dem bischof keine ministerialen oder vasallen mehr abwerben solle. 
egon bosHof et al. (ed.), die regesten der Bischöfe von Passau ii: 1254–1282, münchen 
2007, č.  2289; vgl. zuletzt franz-reiner erkens, Bischöfliche Herrschaft im  nord-
wald. der Passauer Bischof herrschaftliche Präsenz im norden der donau, in: k. birngru-
ber – C. schmid, adel, burg und Herrschaft an der „Grenze“, s. 41–56, zde s. 49 (mit 
weiterer lit.). 

5 Johann matthäus klimesch, die Herren von Michelsberg als Besitzer von 
Weleschin. mitteilungen des vereines für Geschichte der Deutschen in böhmen 22, 
1884, s. 185–225, 330–372 und 23, 1885, s. 105–138; týž, urkunden und regesten zur 
geschichte des gutes Poreschin im  14. und 15. Jahrhundert. abhandlungen der kgl. 
böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, phil.-hist. klasse 7,3, prag 1889.

6 vgl. etwa Vratislav VAníČeK, rodová politika Vítkovců a  strukturální 
proměny jihočeského regionu v soustátí krále Přemysla ii. Otakara, in: marie bláho-
vá – ivan Hlaváček (ed.), Česko-rakouské vztahy ve  13.  století. rakousko (včetně 
Štýrska, Korutan a  Kraňska) v  projektu velké říše Přemysla Otakara ii. Sborník 
příspěvků ze symposia konaného 26.–27. září 1996 ve Znojmě, Praha 1998, s. 77–93; 
Klaus BirngruBer, Waldenfels im Mühlviertel. untersuchungen zur geschichte 
der Herrschaft und ihrer Besitzer. Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesar-
chivs 21, 2008, s. 249–423, zde 260–263 (mit zahlreichen Literaturangaben, beson-
ders zu Wok von rosenberg und dem Siedlungsausbau in dieser gegend).

7 allgemein weiterführend und mit der wichtigsten lit. zur ministerialität etwa 
zuletzt Jan ulrich keupp, Auf dem Weg zur adligen unfreiheit, in: kurt andermann 
– Gabriel zeilinger (ed.), freiheit und unfreiheit. mittelalterliche und frühneuzeit-
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ältere forschung des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts befasste sich 
mit ministerialischen Gefolgschaften, nicht selten mit primär genealogis-
chem interesse, dann besonders auch mit fragen der rechtsstellung.8 in den 
1970er Jahren wurden im rahmen groß angelegter studien über „Herrschaft-
sstruktur und ständebildung“ auch der Herren und ritterstand behandelt, 
bis maximilian Weltin in den 1980er und 1990er Jahren das heute gültige 
bild des hoch- und spätmittelalterlichen adels und dessen verfassungsmäßi-
ger einordnung in zahlreichen studien entwarf.9 auf regionaler ebene gibt 
es  für den erweiterten oberösterreichischen raum (machland, Grafschaft 
schaunberg, südwestliches niederösterreich) z.t. ungedruckte wissenschaft-
liche Qualifikationsarbeiten, daneben einige kleinere genealogische studi-
en.10 Die erforschung des niederen adels weist insgesamt noch viele weiße 

liche facetten eines zeitlosen problems (kraichtaler kolloquien 7), epfendorf 2010, 
s. 91–113. 

8 otto von zallinGer, Ministeriales und milites. untersuchungen ueber die 
ritterlichen unfreien, zunächst in  baierischen rechtsquellen des Xii. und Xiii. Jahrhun-
derts, innsbruck 1878; Heinrich sieGel, die rechtliche Stellung der dienstmannen in 
Österreich im 12. und 13. Jahrhundert (sitzungsberichte der akademie in Wien, phil.-
-hist. klasse 104,2), Wien 1883; paul kluCkHoHn, die Ministerialität in Südostdeut-
schland vom zehnten bis zum ende des dreizehnten Jahrhunderts (Quellen und studien 
zur verfassungsgeschichte des Deutschen reiches in  mittelalter und neuzeit 4 /1), 
Weimar 1911; viktor frhr. von Handel-mazzetti, die Herren von Schleunz in niederös-
terreich und ihre Beziehungen zum Lande ob der enns, Jahrbuch „adler“ nf 23, 1913, 
s. 1–88, 188–192; Julius strnadt, die freien Leute der alten riedmark. Wenden- und Baju-
waren-Siedlung. archiv für österreichische Geschichte 104, 1915, s. 207–686.

9 peter felDbauer, Herren und ritter (alfred Hoffmann – michael mi-
tterauer (ed.), Herrschaftsstruktur und ständebildung. beiträge zur typologie 
der österreichischen länder aus ihren mittelalterlichen Grundlagen i, sozial und 
wirtschaftshistorische studien), Wien 1973; maximilian Weltin, der hochmittelalterli-
che österreichische und steirische Adel in alter und neuer Sicht, in: klaus zatloukal (ed.), 
Die Historische Dietrichepik. 2. pöchlarner Heldenliedgespräch (philologica Germa-
nica 13), Wien 1992, s. 103–124; Weltins wichtigste studien sind gedruckt im sammel-
band maximilian Weltin, das Land und sein recht, ed. folker reichert – Winfried 
stelzer (mitteilungen des instituts für Österreichische Geschichtsforschung ergän-
zungsband 49), Wien – münchen 2006. für das hier behandelte Gebiet des mühl-
viertels und seine verfassungsgeschichtliche entwicklung vgl. grundlegend othmar 
HaGeneDer, die rechtsstellung des Machlandes im späten Mittelalter und das Problem 
des oberösterreichischen Landeswappens, in: Gerhard frotz – Werner ogris (ed.), erleb-
tes recht in Geschichte und Gegenwart. festschrift Heinrich Demelius zum 80. Ge-
burtstag, Wien 1973, s. 61–79; othmas HaGeneDer, das Land ob der enns und die 
Herrschaft Freistadt im späten Mittelalter. ein Beitrag zur Landeswerdung. Jahrbuch des 
oberösterreichischen musealvereines 127 /1, 1982, s. 55–105. 

10 Gerhart marCkHGott, Studien zur entstehung des ritterstandes im  Land 
ob  der enns. unter besonderer Berücksichtigung der dienst- und Lehensleute der Herren 
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flecken auf; auf der regionalen ebene, die ausgangspunkt sein muss, gibt 
es noch weite potentielle arbeitsfelder, die zum „grenzüberschreitenden“ ver-
gleich herausfordern.11 

im 12. Jahrhundert war der freie adel noch zahlreich, auch im mühlvier-
tel, doch unterlag er bis ins frühe 13. Jahrhundert, wie erwähnt, einer ekla-
tanten Dezimierung u.a. durch aussterben bzw. eintritt in  die ministeria-
lität.12 mit diesem prozess geht der aufstieg der Dienstmannschaft einher, 
der ministerialität, die sich aus dem Gefolge (familia) des landesfürsten, 
der Grafen und des freien adels, aber auch „abgestiegenen“ vertretern des 

(grafen) von Schaunberg, ungedr. staatsprüfungsarbeit am institut für Österreichische 
Geschichtsforschung, Wien 1980; týŽ, der niedere Adel des Machlandes in späten Mi-
ttelalter. Diss. masch, Wien 1978; Herwig WeiGl, Materialien zur geschichte des ritter-
mäßigen Adels im südwestlichen Österreich unter der enns im 13. und 14. Jahrhundert (for-
schungen zur landeskunde von niederösterreich 26), Wien 1991; exemplarisch klaus 
birngruber, Vom Machland nach niederösterreich (und wieder zurück). die ritter von 
Haus auf Clam im Spätmittelalter. mitteilungen aus dem niederösterreichischen lan-
desarchiv 15, 2012, s. 116–137 und demnächst vom verfasser eine umfangreiche studie 
über zahlreiche rittermäßige familien der region in: thomas kÜHtreiber – ber-
nard prokisCH (ed.), Burgen als Lebens- und Herrschaftsorte. die Sammlung Höllhuber 
im Kontext des mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Landesausbaus im  unteren Mühl-
viertel (studien zur kulturgeschichte von oberösterreich), in vorbereitung.

11 von den zahlreichen vorliegenden studien etwa: roger sablonier, Adel 
im Wandel. eine untersuchung zur Situation des ostschweizerischen Adels um 1300 (verö-
ffentlichungen des max-planck-instituts für Geschichte 66), Göttingen 1979; kurt 
andermann, Studien zur geschichte des pfälzischen niederadels im  späten Mittelalter 
(schriftenreihe der bezirksgruppe neustadt im  Historischen verein der pfalz 10), 
speyer 1982); peter rÜbsamen, Kleine Herrschaftsträger im Pleissenland. Studien zur 
geschichte des mitteldeutschen Adels im  13. Jahrhundert (mitteldeutsche forschungen 
95), köln et al. 1987); marco bettotti, La nobiltà trentina nel medioevo (metà Xii-
-metà XV  secolo) e  alberi genealogici (annali dell’ist. storico italo-germ. trento. mo-
nografie 36), bologna 2002; Gustav pfeifer, nobis servire tenebitur in armis. For-
men des Aufstiegs und Übergangs in den niederen Adel im Tirol des 14. Jahrhunderts, in: 
kurt andermann – peter Johanek (ed.), zwischen nicht-adel und adel (vorträge 
und forschungen 53), stuttgart 2001, s. 49–103; vgl. Joachim sCHneiDer, Spät-
mittelalterlicher deutscher niederadel. ein landschaftlicher Vergleich (monographien zur 
Geschichte des mittelalters 52), stuttgart 2003; vgl. weiterführend, besonders zur 
forschungsdiskussion (des fränkisch-deutschen mittelalters) Werner HeCHber-
Ger, Adel im  fränkisch-deutschen Mittelalter. Zur Anatomie eines Forschungsproblems 
(mittelalter-forschungen 17), ostfildern 2005.

12 klaus birngruber – a. kaltenberger – t. kÜHtreiber – C. sCHmiD, 
Adel, Burg und Herrschaft im unteren Mühlveritel, s.  15–22; zum freien adel auf dem 
Gebiet des heutigen oberösterreich vgl. Gerhart marCkHGott, „Hochfreie“ 
in  Oberösterreich. genealogisch-topographische Studie zur politischen Situation des 
oberösterreichischen Zentralraumes in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Historisches 
Jahrbuch der stadt linz 1981, 11–38.
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freien adels entwickelte. in der markgrafschaft Österreich sind ministeria-
len seit der mitte des 11. Jahrhunderts (auch als Grundbesitzer) nachgewie-
sen. als besonderes merkmal dieser personengruppe gelten bekanntlich die 
persönliche unfreiheit, die sich v.a. in einer beschränkten freizügigkeit und 
eheschließung äußerte, sowie einschränkungen in der verfügbarkeit ihres 
eigenbesitzes durch den übergeordneten Herrn. Diese beschränkungen 
dürften jedoch schon seit dem 12. Jahrhundert de facto kaum mehr relevant 
und daher für die machtausweitung nicht mehr hinderlich gewesen sein. eine 
ministerialische spitzengruppe verband sich seit ende des 12. Jahrhunderts 
mit noch übrigen Grafen und edelfreien zum seit dem „österreichischen in-
terregnum“ (1246–1256 /78) deutlicher fassbaren stand der landherren.13 Die 
bedeutensten landherren waren im unteren mühlviertel die oben genannten 
kapeller, weiters die mit den Habsburgern ins land gekommenen Wallseer, 
schließlich die kuenringer.14 Grafen und edelfreie finden sich im  späten 
13. Jahrhundert hier nicht mehr. kennzeichen der nunmehr ausgebildeteten 
„Herrenmäßigkeit“ der landherren waren besondere vorrechte, so v.a. akti-
vlehenschaft, d.h. belehnung von rittermäßigen, und qualifizierter Herren-
besitz, oft eigenbesitz mit burgen als mittelpunkten. Wesentliche bedeutung 
für macht und ansehen dieser Herren war die zahl ihrer Gefolgsleute, mit 
denen sie gewissermaßen eigene personenverbände innerhalb des großen 
personenverbandes auf landesebene bildeten. Gefolgschaftsverbände sind 
in der mark Österreich (also vor 1156) lediglich vereinzelt rekonstruierbar, 
doch kann es kaum einem zweifel unterliegen, dass die erschließung und 
sicherung von Herrschaftsräumen vorwiegend mit Hilfe bewaffneter klien-
telen, die mit ihren sitzen einflusssphären absteckten, bewerkstelligt werden 
konnte.15 Dabei dürfte eine zielgerichtete Gefolgschaftspolitik durchaus ein 
probates instrument in der ausweitung von einflußräumen dargestellt haben, 
wie etwa noch im 14. Jahrhundert das beispiel der „schaunberger fehde“ mit 
der vereinnahmung von rittermäßigen der Grafen von schaunberg durch 

13 maximilian Weltin, Landesherr und Landherren. zur Herrschaft ottokars 
ii. přemysl in Österreich, in: týŽ, land und sein recht, s. 130–187. 

14 Heribert raiDl, die Herren von Kapellen, ungedr. Diss. Wien 2003; karel 
Hruza, die Herren von Wallsee. geschichte eines schwäbisch-österreichischen Adelsgesch-
lechtes (forschungen zur Geschichte oberösterreichs 18), linz 1995; alois zauner, 
der Herrschaftsbesitz der Kuenringer in Oberösterreich im 13. und 14. Jahrhundert. Jahr-
buch für landeskunde von niederösterreich nf 46 /47, 1980 /81, s. 120–141.

15 roman zeHetmaYer, Zum gefolge des Adels in der Babenbergermark. mittei-
lungen des instituts für Österreichische Geschichtsforschung 120, 2012, s. 23–49.
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die Gegenpartei, die Habsburger, anschaulich demonstriert.16 im  bereich 
des unteren mühlviertels wird das Gefolge der perger und machländer und 
ihrer erben erst seit dem späten 12. Jahrhundert sichtbar (als ein großer teil 
der herrschaftlichen raumaneignung bereits zu einem abschluss gekommen 
war).17 Dieser verband erweiterte sich noch und blieb als recht homogene 
landgerichtsgemeinde unter der Ägide der Herren von kapellen bis mitte 
des 14. Jahrhunderts relativ stabil. es gab hier sogar ansätze zur entstehung 
eines „landes“ machland.18 ein teil dieser früh fassbaren niederadeligen 
familien ging wohl aus den vereinzelt seit dem 11. Jahrhundert in der mar-
kgrafschaft Österreich und auch bei den Herren von perg nachweisbaren, 
rangmäßig unter den Dienstmannen/ministerialen stehenden milites (ho-
mines) proprii bzw. servi proprii hervor, die offenbar schon früh als „adelig“ 
wahrgenommen werden konnten. verfügten vertreter dieser schicht über ei-
nen Herkunftsnamen (was zunächst selten ist), kann dies auf einen sitz und 
die verbindung zu ihren (oft den gleichen beinamen tragenden) Herren, die 
nicht notwendigerweise „große“ adelige sein mussten und meist nur über 
verstreut liegenden Grundbesitz verfügten, hindeuten.19 Gerade für das un-
tere mühlviertel wurden in den letzten Jahrzehnten unerwartet viele, häufig 
namenlose, etwa seit dem späten 11. und 12. Jahrhundert bestehende und noch 
im 13. Jahrhundert wieder abgekommene Wehranlagen aus Holz, aber auch 
aus stein, von der archäologie nachgewiesen. Diese „burg“anlagen“, die den 
Charakter von (Wohn-)türmen mit wenigen nebengebäuden und zumeist 
kleinen, vorgelagerten Höfen hatten, werden derzeit intensiver untersucht 
und lassen aufgrund neu gewonnener Datierungshorizonte auch die zuord-
nung zu  bestimmten Geschlechternamen, was bislang zu  sorglos geschah, 
neue interpretationen auch (oder v.a.) in Hinblick zeitlicher und räumlicher 
Herrschaftsmuster zu.20 es bestätigt sich anhand des unteren mühlviertels 
augenfällig, dass das 13. Jahrhundert zeit eines tiefgreifenden transformati-

16 G. marckhgott, entstehung des ritterstandes, passim; zu  den schaunbergern 
othmar HaGeneDer, die Schaunberger. geschichte eines Territoriums im späten Mitte-
lalter. mitteilungen des oberösterreichischen landesarchivs 5, 1957, s. 189–264.

17 k. birngruber – alice kaltenberger – thomas kÜHtreiber – Christina 
sCHmiD, Adel, Burg und Herrschaft im unteren Mühlviertel, s. 20n.

18 o. Hageneder, rechtsstellung des Machlandes, passim.
19 vgl. klaus birnGruber, … et duo milites proprii eius. eine vergessene Baumgar-

tenberger Traditionsnotiz zur geschichte des hochmittelalterlichen Adels in Österreich. mittei-
lungen des instituts für Österreichische Geschichtsforschung 120, 2012, s. 397–404.

20 beispiele für solche anlagen sind etwa die burgställe strafenberg und Herzo-
greith in der Gemeinde st. leonhard bei freistadt.
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onsprozesses21 war, der strukturelle veränderungen in der Herrschaftspolitik 
(Durchsetzung, neuorganisation und „verdichtung“ der landesfürstlichen 
macht) und in der folge eine Änderung in der burgenlandschaft – und: da-
mit einergehend in  der sozialstruktur der bewohner – mit sich brachte.22 
es ist gut vorstellbar, dass es sich bei diesen anlagen um mehr oder weniger 
lang bestehende „rodungsburgen“23 handelte, die von den freilich in  den 
Quellen nur vereinzelt fassbaren Gefolgsleuten angelegt und bewohnt wur-
den. primäres aufgabenfeld dieser leute war sicher der militärische Dienst 
(wohl in  verbindung mit burgenbau), vorantreiben von rodungstätigkeit, 
weiters agieren als kastellane und Güterpröpste auf den Grundherrschaften 
ihrer Herren. regelmäßige treffen zu taidingszwecken oder bei Gütertrans-
fers sind dann erst vermehrt im  13. Jahrhundert belegt, aber schon davor 
anzunehmen. Gerade die machländer rittermäßige „Gemeinde“ des 13. und 
14. Jahrhunderts tritt bei derartigen Gelegenheiten häufig und in großer zahl 
zusammen, während sich solche verhältnisse in der riedmark kaum finden, 
was wohl an der mangelnden „traditionellen“ Homogenität der adelsgemein-
de und/oder einfach an der dürftigen Quellenlage liegen dürfte. 

unter der sich schon früh stark nach unten abschließenden landherren-
gruppe entstand im Herzogtum Österreich seit dem mittleren 13. Jahrhun-

21 vgl. besonders Heike krause – thomas kÜHtreiber, Hochmittelalter-
liche Transformationsprozesse und ihre Wirkung auf das Siedlungsbild Ostösterreichs, in: 
Jan klápště – eike Gringmuth-dallmer (ed.), europäische transformationsprozesse 
im 13. Jahrhundert (im Druck). 

22 vgl. zu den Hintergründen zuletzt Christina schmid, Von der Sammlung Höllhu-
ber zum Burgenmuseum reichenstein, in: lebensraum burg. Das oberösterreichische 
burgenmuseum reichenstein. informationszentrum zum europaschutzgebiet Wal-
daist-naarn (kataloge des oberösterreichischen landesmuseums n. s. 149), linz 
2013, s. 11–14 (mit auswahlbibliographie s. 73–76). Die wichtigsten nachschlagewer-
ke zu  mühlviertler burgen sind: Wilhelm GÖttinG – Georg GrÜll, Burgen 
in  Oberösterreich (schriftenreihe der oberösterreichischen landesbaudirektion 21), 
Wels 1967; norbert GrabHerr, Historisch-topographisches Handbuch der Wehran-
lagen und Herrensitze Oberösterreich (veröffentlichungen der österreichischen arbeit-
sgemeinschaft für ur- und frühgeschichte 7– 8), Wien 1975; alfred HÖllHuber, 
Burgställe, Hausberge und andere Wehranlagen im  unteren Mühlviertel. anzeiger der 
Österreichischen akademie der Wissenschaften, phil.-hist. klasse 119, 1983, 107–157; 
Herbert e. baumert – Georg GrÜll, Mühlviertel und Linz (burgen und schlösser 
in oberösterreich 1), 3. erw. aufl. Wien 1988; zum phänomen des abkommens von 
burgen mit Übersichten Walter neWekloWski, Burgensterben. Über den Verfall un-
serer Burgen und Schlösser. oberösterreichische Heimatblätter 26, Heft 3 /4, 1965, 3–38. 

23 vgl. thomas kÜHtreiber, rodungsburgen als keimzellen der mittelal-
terlichen kulturlandschaft. in: falko Daim – thomas kühtreiber (ed.), „sein & sinn“ 
- „burg & mensch“. niederösterreichische landesausstellung 2001 (katalog des nie-
derösterreichischen landesmuseums nf 434), st. pölten 2001, s. 492–495. 
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dert der ritterstand im engeren, ständisch-politischen sinn, dessen vertreter 
nur die passive lehensfähigkeit besaßen. sie konnten – zunächst mehr als 
normativer anspruch der rechtsspiegel, da die realität „offensichtlich va-
rianten und zwischenstufen gekannt hat“ (Weltin), und durch die von den 
Herren beeinflussten landrechtsgesetzgebung propagiert – ritterliche lehen 
nur empfangen, solche aber nicht weiterverleihen. Diese nach der Heerschil-
dordnung von der forschung auch als „einschildritter“ bezeichneten leute, 
verfügten also selbst nicht über eigene milites und besaßen – zumindest als 
Wunschvorstellung der landherren – eine nur bescheidene materielle basis 
(weniger als 30 pfund Gülteinnahmen).24 Dass zwischen verfassungstheorie 
und –wirklichkeit tatsächlich große unterschiede herrschten (etwa in der be-
lehnungsfrage), ist aufgrund des urkundlichen materials im unteren mühl-
viertel nur zu  betonen. bei einigen familien im  machland ist das ringen 
zwischen Herren- und rittermäßigkeit im späten 13. Jahrhundert gut zu ver-
folgen, was an parametern wie konnubien über die standesgrenzen hinweg, 
dann auch lehensauftragungen von eigenburgen an  landherren festge-
macht werden kann.25

Dieser niederadelige stand der ritter und knechte entwickelte sich in Ös-
terreich aus landesfürstlichen burgmannen, stadtbürgern und kleinen mini-
sterialen, die nicht landherren wurden, sowie der großen zahl der ritter der 
landherren, der ihrerseits zu einem teil (das ausmaß ist nicht abzuschätzen) 
die ältere klientel des im 13. Jahrhundert weitgehend verschwundenen (edel)
freien adels zugrundeliegt. im unteren mühlviertel ist der rittermäßige adel 
schon seit der späten babenbergerzeit, als der landesfürst die großen edelfre-
ien Geschlechter „beerbte“, in großen teilen als ein landesfürstlicher zu beze-
ichnen. eine integration auch jener rittermäßigen, die noch stark an andere 
Herren gebunden waren, erfolgte rasch, wobei der empfang landesfürstlicher 
lehen sicher eine große rolle spielte. Diese emanzipation zeigt sich auch da-
rin, dass sie zugleich lehen mehrerer Herren nahmen. Durch mitsprache bei 
Gericht und im land wurden sie an dieses gebunden und bildeten schließlich 
den stand der ritter und edlen knechte auf den landtagen, die allerdings 
erst im 15. Jahrhundert besser fassbar werden. Diese rittermäßigen verfüg-

24 Grundlegend maximilian Weltin, die gedichte des sogenannten „Seifried 
Helbling“ als Quelle für die Ständebildung in Österreich, in: týŽ, land und sein recht, 
s. 254–323, zvl. 263 – 269, zitat s. 277.

25 exemplarisch k. birngruber, Vom Machland nach niederösterreich, s. 125n. (fa-
milie der steiner auf der burg innernstein im machland); tamtéž, s.  131–133 (kon-
nubien der Hauser); weitere beispiele bei H. WeiGl, Materialien, s. 239 anm. 143 
(südwestliches niederösterreich); G. marCkHGott, Studien, s.  25–27 (land 
ob der enns).
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ten auch über eigenbesitz, besonders im unteren mühlviertel, was vielleicht 
mit der rodungstätigkeit, wo eigenbesitz häufig ist, zusammenhängt.26 Das 
besitzspektrum dominierten aber lehen, die sich, wie erwähnt, nicht auf ei-
nen lehensherrn beschränkten. Die wirtschaftlichen möglichkeiten waren 
in der regel beschränkt und konnten mit den größeren Grundherrschaften 
der Herren meist nicht mithalten. neben zahlreichen kleineren familien gab 
es – v.a. in zeiten wirtschaftlicher prosperität in der 1. Hälfte des 14. Jahr-
hunderts – einen relativ großen kreis wohlhabender rittermäßiger familien, 
was sich an der besonderen Häufigkeit von Jahrtagstiftungen in den klöstern 
baumgartenberg, Waldhausen und pulgarn, die man fleißig mit nachgebore-
nen söhnen und töchtern beschickte, zeigt.27 in Hohenfurt und Goldenkron 
hinkt diese entwicklung – mit blick auf die urkundencorpora dieser klöster 
–28 offenbar zeitlich hinterher bzw. war dann auch nie in dem maß ausgeprä-
gt. in der zweiten Hälfte desselben Jahrhunderts sieht das bild im mühlvier-
tel dann anders aus: nur einige familien überstanden die wirtschaftlichen 
rückschläge, die mit der pestwelle zusammenhing; viele kleinere rittergüter 
dürften durch verpfändungen und verkäufe, die in dieser zeit sehr häufig 
wurden, in ihrer Grundsubstanz geschädigt worden sein. viele familien ver-
schwanden also von der bildfläche bzw. aus den Quellen. es gibt aber auch 
beispiele für höchst erfolgreiche niederadelige. bei diesen spielte es offen-
bar eine rolle, sich mit einer ausweitung des aktionsfeldes nach niederös-
terreich und in die nähe des Wiener Hofes mehrere standbeine zu schaffen. 
Die Geschichte etwa der Hauser auf Clam zeigt dies ganz deutlich: Diese 
stammten ursprünglich aus der alten machländer Gefolgschaft, orientierten 
sich nach Wien, richteten auch ihre konnubien dorthin aus, engagierten sich 
im Hof- und Diplomatendienst und konnten sich bald als potente Geldgeber 
für den österreichischen Herzog etablieren. Der blick über den sprichwörtli-
chen tellerand war so eine vielversprechende, wenn nicht überlebensnotwen-
dige strategie bei der sicherung von prestige und status und ist auch bei 

26 zum freigen eigen vgl. Herwig ebner, das freie eigen. ein Beitrag zur Ver-
fassungsgeschichte des Mittelalters, klagenfurt 1969.

27 Gerhard marCkHGott, der niedere Adel, passim. eine neuedition der 
frühen urkunden des klosters Waldhausen bringt klaus birnGruber, die urkun-
den des Klosters Waldhausen bis 1332. mitteilungen des oberösterreichischen landesar-
chivs 22, 2011, s. 5–172 (mit erschöpfenden literaturangaben zur klostergeschichte); 
für die urkunden baumgartenbergs und pulgarns vgl. immer noch das ubloe bzw. 
die bereitstellung auf www.monasterium.net.

28 matthias panGerl (ed.), urkundenbuch des Cistercienserstiftes B. Mariae V. 
zu Hohenfurt in Böhmen, Fontes rerum Austriacarum ii/23, Wien 1865; matthias pan-
Gerl (ed.), urkundenbuch des ehemaligen Cistercienserstiftes goldenkron in  Böhmen, 
Fontes rerum Austriacarum ii/37, Wien 1872.
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einigen anderen rittermäßigen Geschlechtern der riedmark wie Harrachern, 
Greiseneggern, lasbergern von relevanz.29

Rittermäßiges Wohnen und soziale Mobilität

Die niederadeligen saßen, wenn sie nicht als kastellane die burgen ihrer 
Herren bewohnten bzw. vereinzelt tatsächlich richtige eigenburgen besa-
ßen,30 auf sitzen, die sich von burgen nach bestimmten kriterien unterschie-
den. Das thema ist wichtig v.a. vor dem Hintergrund, wie sich „adeligkeit“ 
und ritterlicher lebensstil, der für das selbstverständnis und die soziale ab-
grenzung nach unten gegenüber dem bauerntum von nicht zu unterschätzen-
der bedeutung war, nach außen zeigten. Dass hier nur der interdisziplinäre 
austausch mit der archäologie und der historischen bauforschung weiter-
führt, liegt auf der Hand.31 Wie sahen diese niederadelssitze aus? um gegen 
die aufstrebenden ritter vorzugehen wurde ganz im sinne der sich abgren-
zenden landherren einige restriktionen gegen den offensichtlich im 13. Jahr-
hundert geübten burgenbau der ritter normativ festgelegt: im landfrieden 
königherzog otakars von 1254 wird u.a. ein besitzverbot festgelegt, wenn 
der bauherr weniger als 30 lb renten um die burg besitzt; im landrecht von 
1278 bzw. 1298 sind restriktionen bezüglich der Höhe des baues, des Wehr-
ganges, der zinnen und der tiefe des Grabens ausgesprochen; auch betre-
ffend den abstand zwischen burgen, den abbruch rezenter anlagen sind u.a. 
angeführt. ein ritter sollte nur einen Hof „zu ebener erde“ besitzen, der 

29 vgl. zu  all diesen ergebnissen demnächst eine studie des verfassers 
in t. kÜHtreiber – b. prokisCH, Burgen als Lebens- und Herrschaftsorte. zu den 
genannten adelsfamilien vgl. man vorerst daher noch Gerhard Gonsa, die Harrach 
im Mittelalter, ungedr. Diss. Wien 2005; rudolf arDelt, Beitrag zur geschichte der 
grafen und Freiherren von Lasberg. Jahrbuch des oberösterreichischen musealverei-
nes 107, 1962, s. 290–321; bzw. die einschlägigen artikel im veralteten, nicht selten 
stark korrekturbedürftigen „siebmacher“ von alois frhr. (Weiss) von starken-
fels – Johann evangelist kirnbauer von erzstÄtt, der oberösterreichische 
Adel (J. siebmacher, Großes und allgemeines Wappenbuch 4 /5), nürnberg 1885–1904 
(nD neustadt an der aisch 1984), s. 99–103, 173–175, 70–72. Über die Hauser vgl. 
k. birnGruber, Vom Machland nach niederösterreich.

30 noch außergewöhnlich spät, im Jahr 1370, finden wir eine burg (im vollen 
sinn), Hagenberg bei Wartberg ob der aist, im eigenbesitz eines rittermäßigen, der 
diese allerdings in diesem Jahr als solche aufgibt und als lehen vom Herrn von ka-
pellen zurücknimmt (Hausarchiv der fürsten von liechtenstein in Wien, urk. 1370 
iv 27; ungedruckt). 

31 k. birngruber – a. kaltenberger – t. kÜHtreiber – C. sCHmiD, Adel, 
Burg und Herrschaft im unteren Mühlviertel, passim (und die weiteren beiträge in die-
sem tagungsband).
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mit einer umzäunung aus Dornen und spitzpfählen anstatt monumentale-
rem befestigungswerk auskam. Je  mehr ein solcher Hof oder „sitz“ durch 
ausbauten (Wehrgang, zinnen, turm) gesteigerten Wehrcharakter besaß, 
desto mehr war er den landherren mit ihren burgen als sogenannte „Geu-
veste“ ein Dorn im auge.32

Hier haben wir also die abgrenzung zur burg im klassischen sinn. Die 
sitze der ritter, die ohnehin meist zu  landwirtschaftlicher „nebenerwerb-
stätigkeit“ gezwungen waren, unterschieden sich in der regel nicht sonder-
lich von einfachen Höfen und liefen ständig Gefahr ihren äußeren „adeligen 
Charakter“ zu verlieren, besonders, wenn – wie im 15. und 16. Jahrhundert 
zu beobachten – große Grundherrschaften wie etwa Weinberg bei freistadt 
im zuge ihres ausbaues zu Wirtschaftsherrschaften derartige sitze aufkauf-
ten und zu bäuerlichen anwesen umgestalteten.33 Das spektrum vom vielle-
icht nur ganz geringfügig „veredelten“ Hof, über das repräsentativere „feste 
Haus“34 bis zur freieigenen kleinburg (z.b. Hagenberg)35 inkl. burgkapelle 
(bsp. Hauser auf Clam, hier allerdings lehen)36 war dabei enorm und bestä-
tigt die große soziale Heterogenität innerhalb der niederadeligen kreise. in-
sgesamt schwierig, doch durchaus nicht selten, können diese sitze oder reste 
davon noch heute lokalisiert werden, wobei in letzter zeit durch die Heimat-
forschung gezielt burgställe (= aufgelassene burganlagen), oft in exponierter 
lage und in der nähe der ehemaligen bauhöfe (poplužní dvory), entdeckt 
worden sind. im  Waldviertel werden auch umfangreichere archäologische 
Grabungen, die gute rekonstruktionen derartiger früher niederadelssitze 
zulassen (Ödengroßau, kleinhard, Herrenhof in Hard), durchgeführt.37 eine 

32 vgl. mit allen belegen m. Weltin, Seifried Helbling, s. 266–269.
33 Georg GrÜll, Weinberg. die entstehungsgeschichte einer Mühlviertler Wirt-

schaftsherrschaft. mitteilungen des oberösterreichischen landesarchivs 4, 1955, 
s. 5–203. in den urbaren lebten diese kleinherrschaften oft als gleichnamige „Äm-
ter“ fort; landesfürstliche lehenbriefe wurden z.t. noch recht lange für die ehemali-
gen sitze und ihre daran haftenden pertinenzen ausgestellt. 

34 eine ansatzweise vorstellung gibt beispielsweise die ruine „kronest“ (G. ne-
umarkt b. freistadt) nur wenige kilometer südlich der stadt freistadt, die um 1334 
von einem niederadeligen erbaut wurde, aber bereits in  den Hussitenkriegen zer-
stört worden sein dürfte. vgl. W. GÖttinG – G. GrÜll, Burgen in Oberösterreich, 
s. 62–64; k. birngruber – a. kaltenberger – t. kÜHtreiber – C. sCHmiD, Adel, 
Burg und Herrschaft im unteren Mühlveritel, s. 23.

35 Wie anm. 30.
36 k. birngruber, Vom Machland nach niederösterreich, s. 134.
37 sabine felGenHauer-sCHmieDt, Herrschaftszentren und Adelssitze des 10. 

bis 13. Jahrhunderts im nördlichen Waldviertel – der Beitrag der Archäologie, in: k. birn-
gruber – a. kaltenberger – t. kühtreiber – C. schmid, adel, burg und Herrschaft 
im unteren mühlveritel, s. 57–81, zde 72–77. 
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systematische erforschung der kleinadelssitze gibt es  in Österreich im Ge-
gensatz zu böhmen übrigens nicht, wo bekanntlich mit einer landesweiten 
enzyklopädie der „festen“ (tvrze) ein hervorragendes Hilfsmittel zur ver-
fügung steht.38 bei der interpretation von vermeintlich „adeligen“ relikten, 
so  etwa turmartigen Gebäuden bei oder innerhalb heutigen bauernhöfen, 
ist allerdings große vorsicht bei einer ansprache als ehemaliger adelssitz 
zu üben, besonders, wenn von (schrift)historischer seite keinerlei Hinweise 
darauf vorliegen. so könnte sich hinter einem auffälligen „gemauerter stock“ 
nichts anderes als ein speicherbau mit bloßer landwirtschaftlicher funktion 
verbergen, der nichts mit adeligem repräsentationsbedürfnis zu tun hatte.39 

innerhalb des rittermäßigen adels ist eine starke soziale (und im  Übri-
gen nicht selten geographische)40 mobilität gegeben, d.h. sozialer auf- und 
abstieg (letzteres ist schwieriger belegbar) innerhalb der bandbreite von kle-
inen ministerialen, die nicht landherren wurden, über ritter und knechte 
zu bürgern und bauern war lange möglich.41 es gab für das Waldviertel die 
versuche, „verbauerte“ rittermäßige des spätmittelalters in den Quellen bis 
ins 16./17. Jahrhundert zu verfolgen, was aber aus methodischen Gründen oft 
problematisch ist und schnell zu fehlschlüssen animiert.42 

38 encyklopedie českých tvrzí i–iii, praha 1999–2005.
39 vgl. thomas kühtreiber – Gerhard reichhalter, Ländliche Speicherbauten. 

Turmartige gebäude zwischen Funktion und repräsentation unter besonderer Berück-
sichtigung Ostösterreichs. beiträge zur mittelalterarchäologie in Österreich 25, 2009, 
s.  285–288. Das einschlägige „historisch-topographische Handbuch“ von GrÜll 
(vgl.. anm. 22) ist, so verdienstvoll es ist, in dieser Hinsicht überprüfungs- und ko-
rrekturbedürftig.

40 Herwig WeiGl, Materialien, s.  249n. ob  und welche strategien, anlässe 
und motive hinter den „Wanderungen“ stehen (z.b. über vermittlung des jeweiligen 
Herrn, beziehungen zu verwandten), muss in jedem einzelfall untersucht werden.

41 vgl . besonders die beiträge im sammelband k. andermann – p. JoHanek 
(ed.), Zwischen nicht-Adel und Adel.

42 Walter ponGratz, das Absinken des bäuerlichen Kleinadels in  den unterta-
nenstand während des ausgehenden Mittelalters. unsere Heimat nf 50, 1979, s. 123–140. 
Das problem liegt hierbei in der konstruktion von familienkontinuitäten aufgrund 
des gleichen oder ähnlichen namensgutes auch über große zeitsprünge hinweg (ge-
wissermaßen vom frühen urkundlichen beleg eines adeligen zu dessen in späteren 
urbaren zinsenden – nunmehr bäuerlichen – nachfahren). für die steiermark vgl. 
karl spreitzHofer, ritter und Bauer. die soziale Stellung der Stubenbergischen di-
enstmannschaft im ausgehenden Mittelalter, dargestellt an oststeirischen Beispielen, in: Ger-
hard pferschy (ed.), siedlung, macht und Wirtschaft. festschrift fritz posch zum 
70  Geburtstag (veröffentlichungen des steiermärkischen landesarchivs 12), Graz 
1981, 129–140. 
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man nimmt an, dass mindestens die Hälfte der anfang des 15. Jahrhun-
derts fassbaren ritter erst in der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts neu zum ri-
tterstand hinzugestoßen war.43 besonders in der riedmark erscheinen ab der 
mitte des 14. Jahrhunderts zahlreiche emporkömmlinge scheinbar aus dem 
nichts. zu vermuten ist, dass dabei kriegsdienst ein motor der entwicklung 
bzw. des aufstiegs war, oder es sich auch um zuwanderer handelte, die das 
vakuum nach den pestjahren, die das Gebiet stark geprägt haben, kompen-
sierten. Diese „neuen“ stellen sich nicht selten als amtstragender mobiler 
Dienstadel mit teilweise kleinen Grundherrschaften (Greisenegger auf Gre-
isingberg, frodnacher auf edlau, steinpecken auf dem lasberghof/stein-
böckhof, Wartberger auf Wartberg bei st. oswald, kienast auf tannbach 
bei Gutau, schaler am pranthof) vor. bei vielen von ihnen ist eine steigenden 
tendenz zu beziehungen zur landesfürstlichen stadt freistadt (mit der mö-
glichkeit von Dienstnahmen in der Herrschaftsverwaltung) und deren bür-
gertum sichtbar.44 

Niederadel und Stadt

zum weiten thema niederadel und stadt sollen hier nur einige bemerkun-
gen gegeben werden.45 es  ist seit längerem bekannt, dass eine Dichotomie 
von niederadel und bürgertum im mittelalter keinesfalls zutrifft, vielmehr 
sollte bei den bürgerlichen oberschichten im Graubereich zur „adeligkeit“ 
von einem „adelsfähigen“ bürgertum gesprochen werden. im falle der lan-
desfürstlichen stadt freistadt, die im  13. Jahrhundert planmäßig angelegt 
bzw. vielmehr ausgebaut wurde und deren bürger durch den salzhandel nach 
böhmen wohlhabend geworden waren sowie überregionale verbindungen 
pflegten (Wels, enns, die beziehungen nach böhmen müssten trotz dürfti-
ger Quellenlage noch erforscht werden), ist dies ebenfalls zu beobachten.46 

43 vgl. Georg turba, der ritterstand in Österreich um die Mitte des 15. Jahrhun-
derts. Diss. masch., Wien 1971. 

44 zu all diesen adelsfamilien und ihren sitzen sowie zum folgenden künftig 
die in anm. 10 erwähnte (t. kÜHtreiber – b. prokisCH (ed.), Burgen als Le-
bens- und Herrschaftsorte) befindliche studie des verfassers.

45 zum thema niederadel und stadt im spätmittelalterlichen Österreich vgl. be-
sonders Herwig WeiGl, Städte und Adel im spätmittelalterlichen Österreich. in: Joachim 
Jahn – Wolfgang Hartung – immo eberl (ed.), oberdeutsche städte im vergleich. 
mittelalter und frühe neuzeit (regio 2), sigmaringendorf 1989, s. 74–100 (mit vielen 
grundlegenden literaturhinweisen). 

46 zur Geschichte der stadt freistadt vgl. ferdinand opll, die Anfänge der 
Stadt Freistadt. Jahrbuch des oberösterreichischen musealvereines. 134 /1, 1989, 
s. 79–94; thomas Just, Beiträge zur Frühgeschichte der Stadt Freistadt. in: bernhard 
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so ist noch im ausgehenden 13. Jahrhundert, spätestens bis mitte des 14. Jahr-
hunderts, mit einer wirtschaftlich potenten und durchaus „adelsfähigen“ 
oberschicht innerhalb der bürgerschaft zu rechnen; in einem fall kann ein 
bürger mit dem Herrentitel (also ein „ritterbürger“) als sehr wahrscheinlich 
nachgewiesen werden.47 Die kontakte und finanzkraft solcher leute waren 
für den lokalen niederadel sicher anziehend. man pflegte daher verwandt-
schaftsverbindungen, so etwa die bürgerlichen zinespan mit den rittermäßi-
gen Harrachern und Greiseneggern. einzelne adelige lebten zeitweise als 
bürger (mit einiger Wahrscheinlichkeit im falle eines vertreters der adelsfa-
milien der Greisenegger und frodnacher), die reichsten bürger erwarben 
umfangreiche lehensgüter (passauische, landesfürstliche, rosenbergische) 
im umland der stadt (meist auf kosten des rittermäßigen adels), so die zi-
nespan, übernahmen richterfunktionen und sogar kleine Herrschaftssitze, 
so die Gulher. Die zinespan sind übrigens eines der seltenen beispiele aus 
der Gegend für eine familie, die sich von Österreich nach böhmen wandte, 
dort einen sitz (Hörschlag/Heršlak) erwarb, gewissermaßen „adelig“ wurde, 
und Dienste bei den rosenbergern nahm (seit ende des 15. Jahrhunderts).48 

prokisch – thomas kühtreiber (ed.), Der schatzfund vom fuchsenhof (studien zur 
kulturgeschichte von oberösterreich 15), Weitra 2004, s. 31–41. Die bislang im pro-
zess der frühen stadtentwicklung freistadts identifizierten sozialgruppen von freien 
siedlern und bischöflich-passauischen zensualen, aus denen sich das frühe bürger-
tum herauskristallisiert habe, sollten nach ansicht des verfassers um niederadelige 
Gefolgsleute (des landesfürsten oder des bischofs) ergänzt werden, wozu es Hinwei-
se, wenn auch nur marginal, in  den Quellen (aufbauend auf eine notiz im  Codex 
traditionum ecclesiae collegiate Claustroneoburgensis [fontes rerum austriacarum ii/4], 
ed. maximilian fisCHer, Wien 1851, nr. 785) gibt. 

47 H. WeiGl, Städte und Adel, s. 99 mit anm. 164; dazu urkundenbuch des Landes 
ob der enns [künftig: ubloe] iii, Wien 1862; ubloe v, Wien 1868, s. 253 č. 266; 
ubloe iv, Wien 1867, s. 495 č. 531. insgesamt dürfte sich das rittermäßig-ministe-
rialische element innerhalb der stadt aber eher in Grenzen gehalten haben, ganz 
im Gegensatz etwa zur stadt steyr mit ihrer „rittergemeinde“, die sich zu beginn 
des 14. Jahrhunderts von der „bürgergemeinde“ (in welcher konkreten form in der 
lebenspraxis auch immer) absetzte; vgl. dazu Herwig WeiGl, Preuhafen und Milch-
topf. die ritter von Steyr und die Bürgergemeinde. pro Civitate austriae n.f. 6, 2001, 
s. 24–66.

48 zu den zinespan, die aufgrund ihrer verwicklungen in die Grenzfehden des 
südböhmisch-österreichischen Grenzgebietes des 15. Jahrhunderts einerseits und 
ihres ausgeprägten stiftunswesens andererseits das interesse der forschung auf sich 
zogen, vgl. adalbert bÖHm, Zur geschichte der österreichisch-böhmischen grenzfehden 
zu ende des XV. und Anfang des XVi. Jahrhunderts. notizenblatt. beilage zum archiv für 
kunde österreichischer Geschichtsquellen 5, 1855, s. 496–506; Herbert knittler, 
Zum Problem des bürgerlichen untertanenbesitzes auf dem Lande. die landesfürstlichen 
Städte ob der enns und des Viertels ober dem Mannhartsberg (nÖ) im Vergleich. Jahrbuch 
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in  umgekehrter richtung gibt es  mit den Harrachern nur ein beispiel ei-
nes adelsgeschlechts, das sich von böhmen in den freistädter raum wandte; 
zu ihnen allerdings weiter unten. 

Der niedere Adel in Böhmen

zuvor soll ein allgemeiner vergleichender blick zum niederadel im böhmen 
des 14. Jahrhunderts versucht werden. Den zugriff zum thema erleichtert 
der kommentierende literaturbericht von ivan Hlaváček49 im  2001 vom 
konstanzer arbeitskreis herausgegebenen band „zwischen nicht-adel und 
adel“ gemeinsam mit den arbeiten Josef maceks50 und dessen semantischen 
analysen von begriffen wie šlechta, pán, rytíř, vladyka usw., dem grundle-
genden Überblick Jaroslav mezníks51 über den böhmischen und mährischen 
adel im 14. und 15. Jahrhundert und den arbeiten miroslav polívkas.52 be-
sonderes augenmerk legte die forschung offenbar auf untersuchungen der 
materiellen verhältnisse des niederadels am vorabend, während und nach 
der Hussitischen revolution, mehrere auf bestimmte regionen konzentrierte 
arbeiten tragen hier laufend zu einer verbesserung der kenntnisse bei, eine 
situation, die auch für Österreich wünschenswert wäre.53

für Geschichte des ländlichen raumes 6, 2009), s. 91–121, zde 108n; elisabeth Gru-
ber, Memoria – bürgerliches Selbstverständnis im  späten Mittelalter und in  der frühen 
neuzeit am Beispiel Freistadt. in: ferdinand opll – Walter schuster (ed.), stadtkultur 
– kultur(haupt)stadt, linz 2012, s. 31–49.

49 ivan HlaváČek, Adel und nicht-Adel an der Schwelle von der Přemysliden- zur 
Luxemburger-Zeit in Böhmen. ein kommentierter Literaturbericht, in: k. andermann – 
p. Johanek (ed.), zwischen nicht-adel und adel, s. 157–178.

50 Josef maCek, Česká středověká šlechta. praha 1997. 
51 Jaroslav mezník, der böhmische und mährische Adel im 14. und 15. Jahrhundert. 

bohemia 28, 1987, 69–91 (auch auf tschechisch: sborník historický 37, 1990, s. 7–36).
52 etwa miroslav polÍvka, The Bohemian Lesser nobility at the Turn of the 14th 

an 15th century. Historica 25, 1985, s. 113–175. 
53 Über die ganz hervorragende bibliographische Datenbank des Historischen 

instituts der tschechischen akademie der Wissenschaften (biblio.hiu.cas.cz) sind 
auch schwer zu ermittelnde (regional- und ortsgeschichtliche) arbeiten erschließbar. 
von den jüngeren übergreifenderen arbeiten möchte ich weiters die arbeiten von ka-
rel mlateček, nižší šlechta na Moravě před husitskou revolucí. Možnosti dalšího studia, in: 
evropa a Čechy na konci středověku. sborník přispěvků věnovaných františku Šma-
helovi, ed. eva Doležalová – robert novotný – pavel soukup, praha 2004, s. 281–290 
hervorheben, schließlich noch marcin pauk, der böhmische Adel im 13. Jahrhundert: 
Zwischen Herrschaftsbildung und gemeinschaftsgefühl. in: ivan Hlaváček – alexander 
patschovsky y (ed.), Böhmen und seine nachbarn in der Přemyslidenzeit, (vorträge und 
forschungen 74), ostfildern 2011, s. 247–287 erwähnen. 
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Der adel in  böhmen, über dessen kontroverse entstehungsfragen und 
verfassungsmäßige verortung im  mittelalterlichen „staat“ an  dieser stelle 
nicht gehandelt werden soll, bei dem jedoch das phänomen der ministeriali-
tät offenbar keine rolle spielte, entwickelte sich aus dem älteren herzoglich-
-königlichen Dienstadel und anderen freien adeligen erst im 12. Jahrhundert 
zu  einem adel, dessen basis mehr und mehr auf eigenem, konzentriertem 
und nicht mehr vorwiegend geliehenem, zerstreutem Grundbesitz gründete 
(als markstein gelten die statuten des böhmischen Herzogs konrad otto von 
1189, wodurch der erbliche Grundbesitz des adels offenbar legitimiert wur-
de).54 klare Differenzierungen sind in dieser zeit noch nicht erkenn- bzw. 
beschreibbar; dies wird erst im  zunehmend „feudalisierten“ – und somit 
„westlichen“ mustern vergleichbaren böhmen des fortgeschrittenen 13. Jahr-
hunderts und später allmählich möglich. seit dem späteren 13. Jahrhundert 
bildete sich – ähnlich wie in Österreich – nicht zuletzt aufgrund der „staats-
tragenden“ rolle einer adeligen spitzengruppe in krisenzeiten (in böhmen 
nach dem ende přemysl otakars ii.) eine Differenzierung in einen höheren 
und niederen adel aus, wobei sich der höhere adel seit dem 14. Jahrhundert – 
verstärkt in der Hussitenzeit und seit der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert 
mehr und mehr normativ festgelegt –55 gegenüber dem noch längere zeit 
sehr inhomogenen niederadel abzuschließen versuchte und dabei durch den 
zugang zum könig einen unschätzbaren vorteil hatte. Der niederadel blieb 
gegenüber der masse von freien (bauern inklusive, wenn man den Worten 
des sog. Dalimil glaubt, der wie „seifried Helbling“ und „meier Helmbrecht“ 
von bauern, die zu adeligen werden und umgekehrt, spricht), aber auch bür-

54 zur kontroversen innertschechischen Diskussion um könig, adel und „staat“ 
vgl. den wegweisenden beitrag von Jan klápŠtĚ, Adel, Burg und Herrschaft – eine 
ewig strittige Problematik der tschechischen Mediävistik? in: k. birngruber – a. kalten-
berger – t. kühtreiber – C. schmid, adel, burg und Herrschaft im unteren mühlve-
ritel, s. 225–238; tamtéž libor Jan, Zur Frage der entstehung des böhmisch-mährischen 
Adels und der entwicklung großer Herrschaftskomplexe in grenzgebieten, s.  107–117; die 
„Gegenseite“ vertritt Josef ŽemliČka, „O svobodné soukromosti pozemkového vlast-
nictví“. (K  rozsahu kvalitě velmožské držby v přemyslovských Čechách). ČČH 107, 2009, 
s. 269–308. abseits davon lisa Wolverton, Hastening toward Prague. Power and Society 
in the Medieval Czech Lands, philadelphiae 2001, s. 42–78. Die kontroverse Diskussion 
läßt beim österreichischen Historiker – bei allen unterschieden – in einigen punkten 
parallelen an die heftig geführten Diskussionen um Herrschaftsgrundlagen („Hage-
neder-mitterauer-kontroverse“) anklingen; vgl. othmar HaGeneDer, Struktur-
geschichte und historische Landeskunde. ein nachwort zu  Michael Mitterauers Zweierlei 
Wissenschaft?. unsere Heimat 46, 1975, s. 95–97.

55 vladímir kleCanDa, Přijímání do rytiřského stavu v zemích českých a rakous-
kých na počátku novověku. příspěvek k dějinám nižší šlechty, praha 1928.
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gerlichen schichten noch lange offen (eine normative abgrenzungen gege-
nüber den bürgern und anderen freien erfolgte erst im frühen 16. Jahrhundert 
und später).56 

Die skala von einfachen freien bis zu Höhergestellten versuchte man mit 
titel und bezeichnungen – hier ist man bei den semantischen analysen Jo-
sefs maceks angelangt – wie pán/dominus, baro/Herr, rytíř/miles/ritter, pa-
noše/cliens, famulus/edelknecht, vladyka und zeman/terrigena/landmann, 
edelmann und den dahinter stehenden Gruppen zu  charakterisieren, was 
im 14. Jahrhundert aber kaum gelingt. eine ausgiebige Diskussion darüber 
kann mit dem südböhmischen urkundenmaterial des 14. Jahrhunderts, das 
ja die tschechischen begriffe noch nicht verwendet, nicht geleistet werden – 
allenfalls spielten die begriffe Herr, ritter (miles) und knecht (cliens) und 
die abgrenzung mit dem Herrentitel von jenen, die die ritterwürde nicht 
besaßen eine rolle, dann auch die Doppelung des Herrentitels, die die mag-
naten (so die rosenberger) zur abgrenzung gegenüber rittern (im ständis-
chen sinn) verwendeten. Wesentliche unterschiede zum unteren mühlviertel 
bestehen hier nicht; hier bildete sich jedoch ein konsequenter durchgeführtes 
system im Gebrauch von titeln und bezeichnungen aus: im 13. Jahrhundert, 
sobald man von einer Differenzierung in einen höheren und niederen adel 
sprechen kann, ist der Herrentitel in Österreich nur für bedeutende adelige, 
v.a. landherren/bedeutende ministerialen in  verwendung, die reihung 
in zeugenlisten allein ist meist für den rang eines mannes ausschlaggebend. 
Dann wurde der Herrentitel auch für rittermäßige zugänglich, wobei der 
Gebrauch kurzfristig und angesichts der rasanten ausbreitung der deutschen 
urkundensprache noch schwankend war. Die ritterweihe konnte, musste 
zunächst aber nicht unbedingt den Herrentitel einbringen. im 14. Jahrhun-
dert wird der Herrentitel für rittermäßige ein probates erkennungsmerkmal 
für deren (zeremoniell empfangene) ritterwürde (d.h. also für das rittertum 
im „ideellen“ sinn). landherren mussten sich in der folge abgrenzen und ta-
ten dies durch Doppelung des Herrentitels: „Herr Herr x“. Diese praxis wird 
im  machland in  der mitte des 14. Jahrhundert recht konsequent durchge-
führt. nachdem es für die ritter (träger der ritterwürde) nach ausbildung 
des standes der ritter und knechte, also des ritterstandes im ständisch-po-
litischen sinn, kaum mehr notwendig war, sich gegen eine ohnehin diffuse 
Gruppe nach unten abzugrenzen, wurde auch der Herrentitel bei den ritter-
mäßigen selten und verschwand. Dazu wird auch beigetragen haben, dass 

56 zur sozialen mobilität in literarischen Werken vgl. volker Honemann, gesell-
schaftliche Mobilität in dichtungen des Mittelalters, in: k. andermann – p. Johanek (ed.), 
zwischen nicht-adel und adel, s. 27–48, zde 33–41. 
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sich immer weniger rittermäßige die wohl hohen kosten für die ritterweihe 
leisten wollten oder konnten. so  ist im 14. Jahrhundert ein „ehrbarer Herr 
Herr“ ein landherr, ein „ehrbarer Herr“ ein rittermäßiger mit ritterwürde, 
und eine „ehrbare“ person ein rittermäßiger (ev. auch ein bürger). Die letz-
ten (am wenigsten vornehmen) plätze in den zeugenliste bleiben allerdings 
häufig unbezeichnet (ohne „ehrbar“), weshalb eine abgrenzung vom ritter-
mäßigen ohne ritterwürde zum bauern oder bürger oft kaum gelingt.57

in südböhmen58 ist dieses system nicht in dieser konsequenz durchge-
führt, das „ehrbar“ findet sich weniger, die Doppelung des Herrentitels für 
herrenständische familien findet sich gelegentlich, die abgrenzung zwis-
chen rittern und nicht-rittern dagegen häufig (analog dazu etwa die Diffe-
renzierung in „miles“ und „cliens“, also ritter und knecht). insgesamt finden 
sich, wenig überraschend, in diesem Grenzgebiet, ähnliche muster.59

Doch noch allgemein zum böhmischen niederadel: zum weitaus größten 
teil dürfte die wirtschaftliche basis der masse des niederadels im 14. Jahrhun-
dert von wenigen Günstlingen am Hof Wenzels iv. abgesehen, durchwegs äu-
ßerst bescheiden gewesen sein, was zu Dienstnahmen in administration und 
als söldner nötigte – im unteren mühlviertel ist die situation etwas anders, 
wo doch einige sehr finanzkräftige leute saßen und dem Herzog z.t. enorme 
summen vorstrecken konnten. im Gegensatz zu den über großen landbesitz 
verfügenden und seine interessen als geschlossenere Gruppe besser artikulie-
renden Herren blieb der niederadel in böhmen im 14. Jahrhundert insgesamt 
völlig in deren schatten, nicht nur in sozialer und wirtschaftlicher, sondern 
auch in politischer Dimension. erst während der hussitischen revolution ver-
besserte der niederadel seine positionen dann bedeutend.

Die Wohnsituation des niederadels war ähnlich wie auf österreichischer 
seite der im Gegensatz zur burg bescheidener ausgebaute sitz, der ein spekt-
rum vom großen Hof (curia, dvorec) über den im oder nahe dem Dorfverband 
stehenden tvrz bis zum kleinen, bereits einer kleinen massiven burg ähneln-

57 G. marCkHGott, der niedere Adel, s.  128–138; H. WeiGl, Materialien, 
s.  240–245 (wesentliche unterschiede zwischen dem hier behandelten Gebiet und 
dem nördlich davon gelegenen mühlviertel gibt es nicht).

58 für diese arbeit nur anhand einer Durchsicht von urkunden der klöster Ho-
henfurt und Goldenkron (vgl. anm. 27). Die Quellenbasis müsste zugegebenerma-
ßen noch erweitert werden.

59 vorausgesetzt ist bei all dem aber, man akzepiert jene ansicht, dass sich ritter 
und knechte allein durch die ritterwürde unterschieden und nicht zwei strenger, v.a. 
durch die Größe ihres besitzes, voneinander geschiedene gesellschaftliche Gruppen 
darstellen, was auch, wenn auch vereinzelter, vertreten wird. vgl. H. WeiGl, Mate-
rialien 229–236.
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dem hrádek abdeckt und dessen entstehung von der forschung nicht vor der 
mitte des 13. Jahrhunderts angesetzt wird – der adelige burgenbau, der die 
bis dahin üblichen, mehr oder weniger abgeschlossenen curtes ablöste, setzte 
überhaupt erst in den 1240er/1250er Jahren ein, um dann rasch anzuwach-
sen.60 in Österreich dürfte der eigenständige burgenbau durch rittermäßige 
(wie des Hochadels) früher anzusetzen sein und bis ins späte 13. Jahrhundert 
und z.t. darüber hinaus, als sich die landherren und schließlich der lan-
desherr mit seinem erst jetzt allmählich durchgesetzten befestigungsregal 
dagegen verwehrten, ziemlich ungezwungen vor sich gegangen sein.61 auch 
in böhmen wird man das burgenregal des Herrschers ähnlich beurteilen und 
als situationsbedingt und nach bedarf eingesetztes Herrschaftsintrument 
sehen müssen.62 normative abgrenzungen zwischen sitz und burg wie sie 
oben vorgestellt wurden (landfriede 1254; landrecht 1278 /1298), gibt es in 
böhmen im  mittelalter offenbar nicht. soweit allgemein zum böhmischen 
niederadel, der von schrifthistorischer seite vornehmlich erst mit der Hussi-
tenzeit erforscht wird, was natürlich an der Quellensituation liegt. 

Ein mögliches Vergleichsbeispiel – die Harracher

ein groß angelegter vergleich des österreichischen mit dem böhmischen 
niederadel im 13. und 14. Jahrhundert stößt daher von vornherein an Gren-
zen. einzelne beobachtungen können aber auf regionaler ebene – süd-
böhmen und mühlviertel – einige mosaiksteinen beitragen, deren basis 
immer eine umfassende analyse der personen und familien sein muss, was 
aufgrund des weit zertreuten Quellenmaterials (so es denn überhaupt über-
liefert ist) nicht selten mühsam ist. als ein interessantes beispiel soll eine nie-
deradelsfamilie vorgestellt werden, die auf beiden seiten der „Grenze“ tätig 
war: die  Harracher.63 sie nannten sich nach dem nördlich der burg rosen-

60 m. pauk, Adel im 13. Jahrhundert, s. 272n; tomáš Durdík – petr Chotěbor, 
Festen und kleine Burgen als Sitze des niederadels in  Böhmen, in: k. birngruber – C. 
schmid, adel, burg und Herrschaft an der „Grenze“, s. 175–185; vgl. zuletzt beson-
ders Jan klápŠtĚ, The Czech Lands in Medieval Transformation (east Central an eas-
tern europe in the middle ages, 450–1450, vol. 17), leiden/bosten 2012, s.126–169. 

61 für Österreich vgl. folker reiCHert, grundlagen und entstehung des landes-
fürstlichen Befestigungsregals im Herzogtum Österreich. Jahrbuch für landeskunde von 
niederösterreich 48 /49, 1982 /83, s. 1–19; m. Weltin, Seifried Helbling, s. 266–269.

62 m. pauk, Adel im 13. Jahrhundert, s. 273.
63 vgl. künftig ausführlich k. birnGruber, in t. kÜHtreiber – b. pro-

kisCH (ed.), Burgen als Lebens- und Herrschaftsorte. zu den Harrachern vgl. immer 
noch Johann m. klimesCH, die ältesten Sitze der Harracher. mitteilungen des vere-
ins für Geschichte der Deutschen in böhmen 29, 1891, s. 158–182; 30, 1892, s. 52–73; 
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berg liegenden Dorf Hory (nach 1945 abgekommen), werden seit der mitte 
des 13. Jahrhunderts im Gefolge der rosenberger, in den Quellen sichtbar 
und besaßen sitze bzw. besitz bei budweis (Čekau/Čákov), bei krummau 
(ruben/rovné, nespoding/mezípotoči) und rosenberg (Hory). sie dürften 
zu wichtigen vertretern der witigonischen klientel in dieser region gezählt 
haben. Generell ist hier anzumerken, dass die rosenberger Gefolgsleute 
in diesem Gebiet bei weitem nicht so klar in den Quellen zu fassen sind wie 
die rittermäßigen des unteren mühlviertels. Hier gab es  viel mehr ritter-
mäßige familien mit z.t. längerer tradition und einer Herkunft aus mehre-
ren Gefolgschaften. sie bedienten sich weitgehend stabiler Herkunftsnamen, 
während es  im von einer familie, den rosenbergern, dominierten und au-
fgrund der späten rodung homogeneren einflussgebiet zwischen budweis 
und rosenberg offenbar weniger niederadelige familien gab, deren vertreter 
zudem viel häufiger die namen ihrer wechselnden sitze annahmen und in-
sgesamt wohl nicht die möglichkeiten und Chancen ihrer wichtigsten ko-
llegen im unteren mühlviertel besaßen. Dies ist freilich nur eine Hypthose, 
welche sich mit der möglichkeit der verzerrung durch die unterschiedliche 
Quellensituation auseinandersetzen müsste. 

Die Harrach besaßen, gleichsam in  räumlicher fortsetzung ihrer Güter 
in  böhmen, besitzungen bis heran nach freistadt. in  dieser Gegend dürf-
ten sich die rosenberger, die schon im  frühen 13. Jahrhundert im  oberen 
mühlviertel weitere Güter besaßen (zentrum Haslach), zu zeiten könig ota-
kars ii., als dieser auch Herzog von Österreich war, durch rodungen fest-
gesetzt und diese Güter an die Harrach weiterverlehnt haben.64 Die engen 
beziehungen zur genau zwischen dem rosenberger besitz im  mühlviertel 
gelegenen schaunbergischen Herschaft Waxenberg können in diesem sinne 
im territorialpolitischen kontext interpretiert werden. nach dem sturz ota-
kars und der Übernahme der Herrschaft Waxenberg durch die Habsburger 
wandelten sich die politischen verhältnisse im  ausgehenden 13. Jahrhun-
dert grundlegend in diesem Gebiet. Der österreichische Herzog verpfände-
te die riedmark samt der Herrschaft freistadt an seine engsten vertrauten, 

31, 1893, s. 145–157; zuletzt Gerhard Gonsa, die Harrach im Mittelalter, Diss. masch., 
Wien 2005 (mit weiterer literatur; ohne berücksichtigung tschechischsprachiger ti-
tel).

64 Die frage der rosenberger lehen im  mühlviertel müsste einmal genauer 
in moderner rechtshistorischer perspektive untersucht werden. erstmals beschäfti-
gte sich mit dem problem offenbar Josef lampel, das gemärke des Landebuches. 
blätter des vereins für landeskunde von niederösterreich n.f. 33, 1899, s. 371–416, 
zde 393–404. vgl. zuletzt robert Šimůnek, Správní systém šlechtického dominia v pozdně 
středověkých Čechách. rožmberská doména 1418–1472, praha 2005, s. 286n.
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die Wallseer, die nun offenbar versuchten, auch im von rosenberger lehen 
durchsetzten nordwesten die österreichische landesherrschaft zu festigen.65 
ein ansatz bzw. instrument konnte es dabei sein, die Harracher in  irgen-
deiner form an sich – und damit an Österreich – zu binden und in die lokale 
landesfürstliche ritterschaft zu  integrieren. einige beobachtungen lassen 
darauf schließen bzw. eine interpretation in dieser richtung zu. Die Wallseer 
betrauten im frühen 14. Jahrhundert zwei Harrach-brüder, buzek und Die-
trich benesch, mit dem landrichteramt in der riedmark, Dietrich benesch 
wurde sogar vogt der landesfürstlichen burgherrschaft Wels. letzterer hei-
ratete kunigunde von lasberg aus dem bei freistadt ansässigen rittergesch-
lecht. ihr sohn wiederum heiratete eine Humbrechtsriederin, deren familie 
mit den Wallseern aus schwaben nach Österreich gekommen war und die 
den Wallseern zahlreiche Ämter verdankten. Wiederum ein sohn aus dieser 
ehe wurde landrichter zu freistadt. ein weiteres Werkzeug, einfluss aus-
zuweiten, war offenbar auch die lehenspolitik: Die rosenberger übergaben 
im Jahr 1318 unter ausdrücklichem vorbehalt ihrer rechte als lehensherrn 
fünf ihrer direkt im Grenzgebiet (nördlich und nordöstlich von reichenthal) 
und im einfluss der Harracher liegenden Dörfer dem kloster Hohenfurt als 
seelgerät. Da sich der abt in Geldnöten befand, verpfändete er 1323 /26 dem 
landrichter in der riedmark buzek Harracher die Dörfer um 200 lb – und 
dies, ganz korrekt, mit Gunst der rosenberger.66 nur wenige Jahre später 
(1330) aber geht nun interessanterweise die lehenschaft nicht mehr von den 
rosenbergern, sondern von den Wallseern aus, denn diese verkaufen die 
Dörfer um 820 lb den brüdern Dietrich und bohuněk von Harrach und ver-
leihen sie ihnen zu  rechtem lehen nach dem landesrecht zu Österreich.67 
Dazu erlauben sie ihnen (an des landesfürsten statt), auf den Gründen der 
Dörfer eine landesfürstliche burg zu  errichten (die allerdings nie fertigge-
stellt worden sein dürfte), womit natürlich eine sicherung der Güter für 
Österreich erfolgt wäre.68 Die territorialpolitischen ambitionen der rosen-
berger fanden durch das zusammengehen der Wallseer und Harrach, denen 
auf österreichischer seite offenbar mehr Chancen offenstanden, in  diesem 

65 k. birngruber, Waldenfels, s. 260–263.
66 m. panGerl, urkundenbuch Hohenfurt, č.  65 (excepto dumtaxat iure nostro 

[i.e. der rosenberger] feodali, quo nobiles illius districti ab antiquo progenitoribus nostris 
et nobis sunt astricti) (1318); tamtéž č. 71 (ca. 1326; recte 1323 /26).

67 ubloe v, Wien 1868, s. 565 č. 568 (mit allem dem recht und gunst, als uns [i.e. 
den Wallseern] unser herren, die fuersten von Osterreich, erlaubt haben, daruber wir irn 
brief haben). 

68 bei der burg könnte es sich um die unvollendete anlage in eibenstein, Ge-
meinde rainbach im mühlkreis handeln; k. birnGruber, Waldenfels, s. 272–274.
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Grenzabschnitt einen argen Dämpfer. noch im frühen 15. Jahrhundert wur-
den weitere rosenberger lehen, bei denen es zuvor kompetenzstreitigkeiten 
(rosenbergisches lehensgericht versus österreichisches landgericht) gegeb-
en hatte, nach dem tod des lehensherrn Heinrich von rosenberg einfach 
vom österreichischen Herzog eingezogen und weiterverliehen. Dies geschah 
jedoch zu einer zeit, als das interesse der rosenberger an der Gegend, die sie 
selbst schon zu Österreich rechneten (was an sogenannten Gewährleistungs-
formeln in urkunden eindeutig nachweisbar ist), geschwunden war und ihre 
lehenschaften bei Gütertransfers z.t. freiwillig aufgaben.69 Der blick auf de-
rartige probleme kann lehrreich sein für fragen von territorialpolitik bzw. 
Herrschaftspraxis vor ort und welche rolle dabei der niedere adel und sein 
besitz spielte. kontakte auf hochadeliger ebene gab es bekanntlich zwischen 
südböhmen und dem nördlichen Österreich durchaus (konnubien, bünd-
nisse etc.), im bereich des niederadels „über die Grenze hinweg allerdings 
nur rudimentär. Die „österreichischen“ Harracher kapselten sich im späten 
14. Jahrhundert von ihren „böhmischen“ verwandten ab (was allgemein meist 
bei „Wanderungen“ der rittermäßigen passierte und den Herren vielleicht 
gar nicht so recht war) und gaben ihre Güter um freistadt, die ihr karriere-
sprungbrett waren, im frühen 15. Jahrhundert völlig auf; sie suchten die nähe 
zum landesfürstlichen Hof in  Wien, wurden kaiserliche räte und schließ-
lich eines der bedeutendsten Geschlechter des frühneuzeitlichen Österreich. 
noch ein blick auf die in  böhmen verbliebenen Harracher: Diese blieben 
blass, stagnierten gewissermaßen, was vielleicht – das als Hypothese – an der 
Übermacht der rosenberger in ihrem kerngebiet gelegen haben wird. eine 
strategie zum aufstieg, wenn man sie so nennen darf, war in böhmen bzw. 
im strukturell unterschiedlichen Herrschaftsumfeld der rosenberger (Qua-
lität und Charakter des niederadeligen besitzes, der nicht im rahmen des 
lehenswesens, sondern in der form des traditionellen Dienstsystems die ei-
gentumsrechte der rosenberger deutlicher sicherte; Grad der abhängigkeit, 
fehlende netzwerke?) für die Harracher offenbar nicht möglich, obwohl man 
durchaus zu den bedeutenderen familien zählte.70 Die Qualität des verhält-

69 tamtéž s.  264n. zu  den Gewährleistungsformeln (sicherungsklauseln mit 
nennung jenes rechts, nach dem sich schuldner oder verkäufer zur Haftung für 
schäden verpflichten, z.b. „nach dem landesrecht zu Österreich ob der enns“) vgl. 
othmar HaGeneDer, das Land ob der enns und die Herrschaft Freistadt im späten 
Mittelalter. ein Beitrag zur Landeswerdung. Jahrbuch des oberösterreichischen muse-
alvereines 127 /1, 1982, s. 55–105. zde 72, 77.

70 immer wieder finden sich Harracher in  wichtigen positionen als burggra-
fen und als inhaber geistlicher Ämter (pfarrerstellen in  größeren orten, darunter 
budweis); vgl. künftig k. birnGruber, in t. kÜHtreiber – b. prokisCH 
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nisses von Herr und Gefolgsmann hatte offenbar im spätmittelalter ein deut-
lich anderes Gepräge beiderseits der Grenze; zumindest für eine zeitlang (bis 
zur erwähnten abkapselung) „bespielten“ die Harracher beide bühnen. 

Zwischen den Stühlen – Ritter, Herr und Landesfürst

im vorliegenden beispiel der Harracher wurde dargelegt, wie der niedere 
adel an  das land gebunden werden konnte. bei den Harrachern spielten 
offenbar lehen, Ämter (bei denen eine finanziell-lukrative komponente mi-
tzudenken sein wird) und konnubien im kontext einer mehr oder weniger 
bewußt gesteuerten Gefolgschaftspolitik der Wallseer eine rolle. Der zugriff 
des landesfürsten auf die Gefolgsleute der Wallseer, welche die Herrschaft 
freistadt mit dem landgericht vom landesfürsten als pfand hatten, war, 
da die Wallseer enge vertraute des landesfürsten waren, nicht das problem 
bzw. nicht in Gefahr. im falle des südlich davon gelegenen landesfürstlichen 
landgerichts machland sieht die sache anders aus: Hier verfolgten die He-
rren von kapellen als pfandnehmer des landgerichts, in der ersten Hälfte des 
14. Jahrhunderts, einer zeit wirtschaftlicher prosperität, eine eigenständige 
politik mit zentrifugalen tendenzen hin zu einem eigenen „land im land“, 
wozu sie das politische Gewicht des landgerichts als „potentielles land“ 
nutzten.71 für die riedmark wissen wir, dass die Wallseer die landrichter 
aus ihrem Gefolge einsetzten. im machland, das wie die riedmark ein dem 
landrichter ob der enns nebengeordneter Gerichtsbezirk war, sieht die sa-
che anders aus: Hier konnte der landesfürst zunächst die posten der niede-
ren landrichter mit auswärtigen leuten noch selbst besetzen, diese wurden 
allmählich durch die ständige präsenz des „obersten landrichters“, des He-
rren von kapellen, zurückgedrängt und schließlich von eigenen, einheimis-
chen leuten aus der rittermäßigen Gefolgschaft des kapellers ersetzt.72 Das 
landgericht war zwar „nur“ pfand in der Hand des kapellers doch ging die 

(ed.), Burgen als Lebens- und Herrschaftsorte (vgl. Anm. 10). zur struktur der rosenber-
ger klientel, die im Grad von bindungen und abhängigkeiten mehrere stufen kann-
te, vgl. robert novotný, die rosenberger und der südböhmische niederadel. Zur rolle 
der Herrschaftsburgen in den Beziehungen zwischen den Patronen und ihrer Klientel, in: k. 
birngruber – C. schmid, adel, burg und Herrschaft an der „Grenze“, s. 145–159, zde 
151n. 

71 othmar HaGeneDer, die Anfänge des oberösterreichischen Landtaidings. mi-
tteilungen des instituts für Österreichische Geschichtsforschung 78, 1970, s. 286–301, 
zde 294n; G. marCkHGott, der niedere Adel, s. 157, 193n.

72 tamtéž s. 145–172 die (niederen) landrichter des machlandes (bis ins frühe 
15. Jahrhundert). Jene der riedmark sind wie diese zum Großteil über die register 
des ubloe (reicht bis 1400) erschließbar. eine zusammenstellung bzw. veröffentli-
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Gewere darüber via facti schon längst über eine rein pfandrechtliche hinaus 
und barg gemeinsam mit der enormen kapeller machtausweitung um diese 
zeit (kauf von einigen Herrschaften in der region) die potentielle möglich-
keit zur bildung eines „landes im land“ (ähnlich der Grafschaft schaunberg 
etwa).73 Dazu ist es  aufgrund geänderter politischer rahmenbedingungen 
in der folge allerdings nicht gekommen. auch hier zeigt sich, dass sich für 
die frage der zugriffsmöglichkeit des landesfürsten auf das land der blick 
auf die rolle des niederadels als indikator, hier in seiner funktion als amt-
sträger der lokalen ebene, lohnen kann.

Die hier vorgestellten bausteine und fragmente könnten als anregung di-
enen für die erarbeitung einer vergleichenden Geschichte des böhmischen 
und österreichischen niederadels im mittelalter. Grundlage dazu wäre aller-
dings eine gründliche aufbereitung und aufarbeitung der vorhandenen (be-
sonders auch ungedruckten) Quellen, anhand derer eine umfassende kennt-
nis der personen und familien zu  gewinnen wäre.74 Dass dies allerdings 
mühsam ist und hier noch viel zu tun ist, liegt auf der Hand; ein Desiderat ist 
etwa die Geschichte der passauer ministerialität, die das obere und zum teil 
auch das untere mühlviertel und die dortige herrschaftliche erschließung 
besonders geprägt hat.75 Daran anknüpfend könnten dann fragen behandelt 
werden, die man auch in der vergleichsregion stellen darf. von dieser pflicht 

chung aller belege bis ins 15. Jahrhundert, inkl. der bislang ungedruckten, ist vom 
verfasser geplant.

73 Den pfandcharakter (ob es sich etwa um eine sogenannte ältere oder jüngere 
pfandsatzung handelte), d.h. die „zugriffstiefe“ des Gläübigers kennen wir hier lei-
der nicht; vgl. dazu Christian lackner, die landesfürstlichen Pfandschaften in Österreich 
unter der enns im 14. Jahrhundert, in: Willibald rosner (ed.), Österreich im mittelal-
ter. beiträge zu einer revidierten Gesamtdarstellung (studien und forschungen aus 
dem niederösterreichischen institut für landeskunde 26), s. 187–204.

74 Die dem verfasser vorliegende materialsammlung zeigt beispielsweise deut-
lich, dass alleine mit dem gedruckten urkundenmaterial (besonders des ubloe, auf 
das man sich gerne und ausschließlich stützt) nicht selten völlig unzureichenden er-
gebnisse in der kenntnis der Genealogie und der (v.a. raumübergreifenden) aktivi-
täten des niederadels erzielt werden. Diese erkenntnis ist jedoch Warnung zugleich, 
dass selbst die vermeintlich umfassendste Quellensammlung immer nur einen teil-
bereich der Wirklichkeit erfassen wird und man die reichweite von aussagen allzu 
oft relativieren muss.

75 zu passauer ministerialen zuletzt andrea bauer, die Familien- und Standes-
zugehörigkeit der Passauer domherren im hohen Mittelalter (bis etwa 1250). passauer Jahr-
buch 51, 2009, s. 37–70. Die passauer bischofsregesten reichen bislang bis zum Jahr 
1282 (egon bosHof u. a. (ed.), die regesten der Bischöfe von Passau iii: 1254–1282, 
münchen 2007; band iv: 1282–1320 erscheint demnächst). 
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wäre dann der Weg nicht weit zur kür spezieller themenkomplexe der adels-
forschung wie adelige Gruppenbildungsprozesse, memorialkultur- und pra-
xis im kulturgeschichtlichen kontext, netzwerkforschung u.a.m.



/33/

Zwischen Krummau und Freistadt – Notizen zum mittelalterlichen…

Between Krumlov and Freistadt – Notes to the mediaeval gentry and it’s 
research in Austrian-Bohemian borderregion

klaus birngruber

in the area of lower mülviertel bavarian and slavic people lived together. 
in the 11th century the area was intensely colonized by various noble families. 
most of them died out during the 13th century, and consequently, the cont-
rol of the region was taken over by austrian noblemen who established the 
town of freistadt as their power center. south bohemia was colonized by the 
vítkovec family. there were also other families which participated in the co-
lonization (the lords of michalovice, the bavors of strakonice and others), 
however, they were all overshadowed by the vítkovec-rožmberks who cont-
rolled territories on both sides of the monitored border.

the main tool for the creation of  a  land and nobility was the presence 
of  the gentry. today ś point of  view of  the austrian nobility was created 
by maxmilian Weltin in the 1980s and 1990s. the state of knowledge about 
the austrian nobility is complemented with various regional works or unpub-
lished qualification works which deal not only with the legal status of aristo-
cracy but also with the genealogy. in spite of that the research of the gentry 
features white spots which form potential fields of research.

the establishment of noble vassalage was a very significant act in the de-
velopment of the gentry. it has been proven that noble vassals existed in the 
austrian margraviate as early as in the mid-11th century. noble vassals were 
not fully independent; their freedom was restricted in terms of entering into 
marriage, moving and also the ownership of  private property. During the 
period of  “austrian interregnum” (1246–1256 /1278) ministerials allied with 
counts and other independent noblemen and formed an  integrated estate 
of yeomen (stand der landherren). the most famous representatives of this 
estate in lower mülviertel included the kapellers, Wallseers and kuenrings. 
they aimed to obtain privileges such as active tenure of fief. noble vassals 
were frequently members of armed groups of more powerful noblemen who 
built wooden or stone castles. these castles usually comprised a dwelling to-
wer, a yard and a small number of various extension structures.

in the 13th century a thorough transformation process took place in lower 
mülviertel; the process was related mainly to the colonization of this region. 
this resulted in an increase of the density of population on lower mülviertel. 
that was why various gatherings, which had been held rarely in the past, be-
came more frequent and better organized and were visited by higher numbers 
of people. beside the estate of yeomen the estate of knights, which was more 
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homogenous, started to appear. representatives of the estate of knights held 
fief passively only. the estate of knights comprised knights, castle managers, 
burghers and also noble vassals who were not members of the yeomen estate. 
a fairly significant number of large knight families lived in the region of lo-
wer mülviertel. unfortunately, most of them ceased to exist in the second half 
of the 14th century, usually because of plague or the sale of property. fami-
lies dwelling on land owned by the Church, for example monasteries, such 
as  the baumgartenberg, Waldhausen and pulgarn monasteries, were more 
lucky. they could even bequeath their property to children. knight families 
in lower mülviertel included for example the Harrachs, Greiseneggers and 
lasbergers.

if knights did not hold the office of castle managers which enabled them 
to reside in castles of their masters, they lived in their own manors which were 
very different from castles owned by  their masters. under the rule of pře-
mysl otakar ii  in austria (after 1254) castles could only be built by  those 
whose annual income exceeded 30 pounds. the construction of castles was 
also regulated by land law (landrecht 1248 /98) which stipulated the height 
of structures, of fortification walls, battlements or the depth of moat. knights 
were only allowed to build a farm surrounded with thorn-bushes and poin-
ted stakes. these farms were mostly used for agricultural production. in the 
course of time they were turned into small castles (e.g. Hagenberg) which re-
presented their noble status better. only ruins have remained of most of these 
small castles (strongholds); they are mostly situated near former meierhofs.

for a long time social mobility within the knight estate was possible. it was 
very common that burghers or  farmers became knights or  vice versa. the 
most frequent way of social rise was military service. these “newly” raised 
members more frequently started relationships with the town of freistadt and 
its burghers. knights sometimes owned a house in the town. local burghers 
who had become rich due to salt trading could afford to buy land in the vi-
cinity of the town and to obtain a noble title. knights found it advantageous 
to establish relationships and enter into marriages with them.

Works by ivan Hlaváček, Josef macek, Jaroslav mezník and miloslav po-
lívka contributed the most to the research of the status and the development 
of  the gentry in  the bohemian lands. these experts researched the gentry 
in the period before, during and after the Hussite wars and also the develop-
ment and the importance of titles such as nobleman, lord, or knight.

the phenomenon of noble vassalage was not so important for the develop-
ment of the nobility in the bohemian lands as it was in austria. princes‘ and 
later on royal entourages played the main role in the establishment of the no-
ble estate. entourage members obtained various plots and property as a re-
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ward from the ruler; originally they could hold them till the end of their lives 
only, but in the 12th century these plots and property became hereditary (the 
statute of Conrad ota from 1189). the development of  the nobility in  the 
13th century could be compared with the french model. During the crisis pe-
riod, i.e. after the death of přemysl otakar ii, the nobility gradually started 
to divide up into the lower and higher nobility. the status of higher nobility 
started being defined by regulations in the 14th century. their position be-
came stronger during the Hussite revolution and got eventually consolidated 
at the turn of the 16th century. on the other hand, the lower nobility (gent-
ry) remained non-homogenous and open towards burghers and farmers. the 
gentry got delimited towards burghers and other low-born only during the 
16th century. the situation was similar in lower mülviertel. a system of ad-
dressing noblemen was created in the bohemian lands in the 14th century. 
Higher noblemen were addressed with double lord (for example the rožm-
berks), knights were addressed lords. in lower mülviertel the title master 
(Herrentitel) belonged to significant noblemen, but in the 14th century dou-
ble titles for the purpose of differentiating individual noble classes started 
being used. the difference between lower and higher noblemen is apparent 
also from witness lists, where, as a matter of course, leading positions were 
reserved for higher noblemen.

Gentry members usually held administrative offices or  were mercenari-
es in  the bohemian lands. unlike their colleagues in mülviertel, who took 
advantage of their money to lend their means to the more powerful, the gen-
try living in the bohemian lands remained overshadowed by the higher no-
bility. this situation improved only during the Hussite wars. bohemian no-
blemen built large manors or strongholds in villages or near them, however, 
not earlier than in the mid-13th century. normative orders giving instructions 
how to build a castle or a manor have not been found in the bohemian lands 
whereas in lower mülviertel such orders were issued. residences of higher 
noblemen were obviously more impressive than those of the gentry.

the Harrach family is mentioned as an interesting example of the compa-
rison between the life of the gentry in lower mühlviertel and in south bohe-
mia; they actively operated on both sides of the monitored border. the Ha-
rrachs served the rožmberks in the 13th century. they owned several villages: 
Čákov near České budějovice, rovné and mezipotočí near Český krumlov 
and Hory near rožmberk. the Harrachs ranked among important represen-
tatives of the rožmberk‘s clientele in this territory. thanks to the fact that 
the rožmberks extended their influence to lower mühlviertel as well during 
the reign of přemysl otakar ś ii and that they established their headquarters 
in Haslach, the Harrachs acquired property near freistadt. a change occu-



rred in lower mühlviertel after the fall of přemysl otakar ii when control 
over austria was taken over by the Habsburgs. they appointed their favou-
rites, the Wallseers, who subsequently made effort to consolidate their power 
also in the area near the northern border where the rožmberks and Harrachs 
held some property. the Harrachs became allied with the Wallseers since 
they appointed them in various offices, such as the vogt. the Harrach‘s im-
proved their position in mühlviertel through marriages as well; they entered 
into marriage with members of families allied with the Wallseers. Due to the 
fact that the Harrach family grew larger, the bohemian branch split from the 
austrian one at the end of the 14th century. the austrian branch gradually 
got rid of property near freistadt which stood at the very beginning of their 
career. they left for vienna where they settled down by the court and became 
members of  the imperial council. that was why they became a  significant 
dynasty in modern austria. their bohemian relatives remained an insignifi-
cant family which served the rožmberks which were powerful and respected 
enough to allow a competitor to operate within their area of interest.

this study provides information about the lower nobility in south bohe-
mia and lower mühlviertel and at the same time invites scholars to investiga-
te and compare it in more detail.
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Abstract:
This paper, rich in materials, deals with the linguistic characteristics and the rela-
tionship of the texts of Staré Letopisy České (the Old Bohemian Chronicles) marked 
with letters b and B. it philologically analyses and defines their relationship. The 
paper considers also other versions of the text (editions and copies from the 17th till 
the first half of the 19th centuries), shows to readers the period editorial practices and 
demonstrates the use of medieval historiographic sources by scholars of that time. The 
main section of the paper includes a detailed description of the mentioned texts with 
regard to their typical or also remarkable features from the point of view of linguis-
tics, specifically in the field of grammar, spelling, morphology, lexicology or syntax.

Keywords: historic czech language, editorial practice, The Old Bohemian Chro-
nicles, hussite movement

značení jednotlivých textů Starých letopisů českých (dále též SLČ) pomocí 
písmen abecedy zavedl f. palacký (palaCký, 1829) pro potřeby svého vydá-
ní devatenácti textů SLČ.2 Dle jeho slov užití písmen vystihuje stáří a příbuznost 
(palaCký, 1829, s. vii) textů. shodné malé a velké písmeno pak naznačuje 
existující vztah (příbuznost) mezi oběma texty. J. Šůla tuto úvahu rozvádí 
slovy, že texty označené velkými písmeny jsou dle palackého základní, texty 
označené malými písmeny jsou odvozené z původního či jen málo se od něj lišící 
(ŠŮla, 1975, s. 39). v tomto příspěvku se chceme zabývat charakteristikou 
a vztahem textů označených písmeny b3 a B. mnozí historikové se vyjádřili 
k obsahu těchto dvou textů a především k jejich vztahu k hradecké kronice 
písaře Jana krušinky, jež byla dlouhou dobu považována za jejich nepřímou 
předlohu;4 tento názor však byl v novější historiografické literatuře odmítnut 
(např. ČorneJ, 1988, s. 39). zkoumán byl i vztah obou „b“ letopisů k latin-

1 příspěvek vznikl v rámci řešení projektu Ga Čr č. p405 /12/G148 Kulturní kódy 
a jejich proměny v husitském období.

2 palacký sám uvádí, že vydává 17 textů, avšak ve  skutečnosti jich je  19, srov. 
např. p. Čornej v úvodní stati k edici Staré letopisy české. Texty nejstarší vrstvy, s. Xvi.

3 někteří badatelé, např. p. spunar, text označují jako text B1.
4 kromě f. palackého a J. Šůly (srov. uvedené práce) to byl J. v. Šimák (citáty 

z Šimákovy korespondence jsou otištěny v práci J. Šůly Staré letopisy české XV. století) 
a také f. m. bartoš.
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skému textu tzv. Starého kolegiáta pražského. v následujících řádcích chceme 
text b a B podrobit analýze jazykovědné a definovat jejich vztah z pozic ling-
vistiky.5 text b byl v první polovině 19. století edičně zpřístupněn a navíc byl 
ještě v 17. a 18. století opsán několika více či méně významnými osobnostmi 
– chceme se  tedy zabývat i  těmito dalšími verzemi textu coby příspěvkem 
k  poznání dobové ediční praxe a  k využívání středověkých historiografic-
kých pramenů mladší vědeckou obcí.

Text malé b

rukopis je uložen v národní knihovně Čr v praze pod signaturou XiX 
C 21 (starší signatury ii 29.45, ms. 231/e). text b SLČ se v rukopise obsahují-
cím dějepisné texty nachází na fol. 117v−138v. rukopis pochází z konce 15. sto-
letí, nejmladší zápisy se vztahují k r. 1491 (riCHterová, 2007, s. 212−217, 
č. 91; táž, 1988, s. 88−93, č. 13; kapras, 1904, s. 429, ms. 231).6 text b popi-
suje události z let 1278 (smrt přemysla otakara ii., která je v rukopise chybně 
datována rokem 1288) až 1467.

Pravopis

text je zapsán velmi úpravně, rozvolněně, místy obsahuje červené nadpi-
sy. na okrajích textu jsou na fol. 117v, 119r, 122v, 123rv, 124r, 126v, 127r, 131v, 
133r a 136r latinské přípisky většinou psané rukou b. balbína (riCHtero-
vá, 1988, s. 90−93). pokračování textu na fol. 138v−139v vztahující se k roku 
1436 zapsal f. m. pelcl (riCHterová, 2007a, s.  503). na okrajích stran 
jsou značkou ^ zvýrazněna místa, kde se hovoří o východočeských lokalitách 
a představitelích.

písař hlavního textu užívá spřežkového pravopisného systému mladšího 
typu, diakritická znaménka (kromě tečky nad „i“) se nevyskytují. vokalická 
kvantita není značena, výjimkou je řídké užívání spřežky ij k označení hlásky 

5 nebylo by přínosné rozebírat texty po všech jazykových rovinách; upozorní-
me jen na charakteristické jevy, příp. na  jevy, které se vymykají našim představám 
o stavu a záznamu česky psaných textů daného období. – obdobnou lingvistickou 
analýzu vztahující se k nejstarším textům SLČ pražské redakce jsme publikovali pod 
názvem První redakce Starých letopisů českých z pohledu lingvisty v časopise studia me-
diaevalia bohemica.

6 popis rukopisu obsahují publikace a. richterové a stručně též J. kaprase. Di-
gitalizované fotokopie rukopisu jsou dostupné z internetových stránek Manuscripto-
ria (http://www.manuscriptorium.com).
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í7 na konci slova (bludnij 132v, nedielij 136v) a zdvojení grafémů e k ozna-
čení é (tee 119v). užitý pravopisný systém má „učebnicový“ charakter, zna-
čení jednotlivých hlásek je obvyklé a pravidelné. sykavky jsou zapsány dle 
pravidel, je dodržována obvyklá distribuce grafémů pro hlásku s a š (wyſſli 
119v, ſſacowal 120v × ſwateho 120v). u některých výrazů (apelativ i proprií, 
zvláště cizojazyčného původu) se občas vyskytuje grafém c označující hlásku 
k (Conſſely 121v, Conopiſſtie 138v). − Gemináty se kromě dvojího ee pro hlás-
ku é vyskytují u některých cizích proprií a apelativ (ruffa 117v, ottagar 117v, 
bulli 119v). − řídce se objevuje záznam tzv. aspirovaného t (letha 119v, so-
bothu 128v, ſeth 132r). − Hranice slov jsou až na výjimky shodné s hranicemi 
slov v dnešní češtině; rozvolněné písmo netlačilo písaře k zápisům předložek 
a následujících výrazů dohromady. výjimkou je několik příkladů (wten 120v, 
naden 123v, weznie = ve žně 125v, vpetrowicz 125v, nahradecz 126r), u nichž 
je takto graficky prezentováno vytvoření jednoho přízvučného celku (přene-
sení přízvuku hlavního výrazu na předložku). psaní dvou výrazů jako jedno 
grafické slovo se  vyskytuje zřídka i  v  jiných případech (ytu 125v, apotom 
128v). – velká písmena jsou užívána na začátku větných celků, nepravidel-
ně k označení proprií (anna 118r, panu roznberſkemu 118v × waczlawa 118v, 
na karlſtaynie 118v). s velkým písmenem jsou poměrně často zapisovány ná-
zvy dní (w strzedu 134r) a jejich označení podle svátku světce atp. (na swateho 
petra 135v). ke  zdůraznění jsou velká písmena užita i  v  jiných případech, 
zvláště má-li apelativum blízko k funkci vlastního jména (karel Czieſarz 117v, 
syrotczy 129v). – interpunkce není v rukopise pravidelně a spolehlivě zna-
čena. z  interpunkčních znamének se vyskytuje pouze drobná šikmá čárka 
umístěná mírně nad řádkem. tato čárka buď uzavírá celou větu či souvětí, 
nebo pouze jednu tematicko-syntaktickou část věty nebo souvětí (take tehoz 
leta syrotczy a taborzi dobyli gſu tachowa / a chmelik puſſku wzeli / 129v). 
v některých případech je podobnou čárkou naznačeno i dělení slova na konci 
řádku (kniehy miſtro/wy huſowy 119v). – v textu se vyskytují pouze římské 
číslice, k označení letopočtů téměř vždy se zkratkou deklinačního zakončení 
řadové číslovky (moCCCoXlio 117v). – nečetné jsou písařské zkratky, kte-
ré v textu nalézáme; vždy se jedná o zkratky běžného typu (zphy = z Prahy 
119v). – písařských chyb obsahuje text velmi málo a jsou písařem opraveny; 
většinou se jedná o chyby „z přehlédnutí“, kdy je na nepatřičné místo zapsán 
nepatřičný text (127v, 134r). Dobře čitelné písmo, přehledná úprava stránky 
a pravidelný a spolehlivý záznam hlásek svědčí o pečlivosti písaře; v této sou-

7 písmena (grafémy) označujeme normálním (nekurzivním) písmem, hlásky 
(fonémy) označujeme kurzivou. v citacích z pramenů je nekurzivní písmo vyhrazeno 
pro transliterovaný (paleografický) záznam, kurziva pro transkripci.
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vislosti lze odhadovat, že i po stránce záznamu jazyka bude písař věrný před-
loze a bude opisovat předlohu věrně, bez vnášení subjektivních (jazykových) 
zkušeností a postojů.

Hláskosloví

Hláskosloví textu b ukazuje na dosud neprovedené změny dlouhých vo-
kálů. text dokládá vývojový proces dlouhého ó, které je  v  textu nejčastěji 
zachyceno již jako diftong uo (Albrechtuov 119r; svuoj 125r). výslednici tohoto 
procesu, monoftong ů, text nevykazuje, i když v jazyce konce 15. století již 
existovala. text ovšem dokládá i výchozí stupeň – ó (listóm 120r; pomocníkóm 
133r; pánóv 136v). Dlouhé ó v přepise zachováváme, i když se jedná o anachro-
nismus. Je však znakem kontaminace časových jazykových rovin, která je ve 
středověkých rukopisech (opisech) běžná. podotýkáme však, že výskyt dlou-
hého ó v textu je omezen výhradně na deklinační zakončení, které často pod-
léhá změnám v kvantitě (krácení): bylo by tedy možné uvažovat i o (nářečním) 
krácení. – Diftongizace dlouhého ú v textu zatím zaznamenána není (rúhanie 
118v; zbúřilo 121v). – Diftong ie již v řeči podléhá monoftongizaci a tato změna 
se začíná projevovat i v písmě. zatím stále převládá zápis s dvojhláskou (s ci-
esařem 132v), avšak výjimečně se objevuje i monoftong (postíc se 122r). vzhle-
dem k velmi nízké chybovosti textu nepředpokládáme písařovo opomenutí 
zápisu části diftongu. – Jotace v krátkých slabikách je v textu označena jen 
na místech, která jsou již shodná s novočeským stavem (zdánlivou výjimkou 
je zápis zvratné částice ſie na fol. 127v, výrazu wzietie na fol. 131r a propria 
v  hrziebow na  fol. 132v – jedná se  však o  grafickou realizaci předchozího 
grafému s/z, nikoliv o spřežku -ie- značící ě). v dlouhých slabikách patrně 
ještě nebyla situace tak ustálená; v textu se na několika místech objevuje tzv. 
nenáležitá (nadbytečná) jotace (k obieſſenie 121r, w oblezenie 123v – lok. sg.). 
– v deklinačních zakončeních dativu singuláru adjektivních tvarů zazname-
náváme úžení é > í (na svým dvoře 119v; v Českým Brodě 120r; na novým městě 
121v; na Špitálským poli 127v). vzhledem k tomu, že se toto úžení nevyskytuje 
v kořenech slova, možná se nejedná o hláskovou změnu, nýbrž o kontaminaci 
paradigmatických tvarů, v  tomto případě záměnu s  tvarem instrumentálu 
(srov. Gebauer, 1960, s. 538). – text vykazuje i dvě změny zasahující hlás-
ky v proudu řeči – především jsou to změny asimilační. Dokladů na znělostní 
asimilaci však není mnoho (spálili 121r × zpálili 124r; archy z Božím tělem 132r; 
z zemany 137v). Jednou je zachycena asibilace hlásek (ztracili ztraczili 124r). 
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Tvarosloví

z  hlediska morfologie staré češtiny můžeme zmínit některé jevy, které 
vzhledem k dataci zápisu vykazují starší stav, případně změny, které naopak 
odpovídají závěru 15. století. k těm starším patří u morfologie slovesa ojedi-
nělý tvar jednoduchého minulého času, imperfekta (mnohým lidem vycházie-
še krev 118r). pro vyjádření minulého děje převažují složené tvary (umřel jest 
117v; mřeli jsú 118r), přičemž pomocné sloveso bývá uváděno i v tvaru pro třetí 
osobu. Jedinkrát se v textu vyskytuje předminulý čas (diviš byl osadil Plačice 
133v). rovněž jednou je zachycen tvar supina (táhli brat k Žitavě 130r). Charak-
teru textu, který často přechází do vyprávěcích pasáží, vyhovuje zhušťování 
výpovědí za pomoci přechodníků, zvláště přechodníku minulého (dobyli jsú 
toho kláštera šturmem, a vybravše a  spálivše, i  táhli k Praze 122v; diviš, zapáliv 
Plačice, i utekl na Horu 133v). přechodníky jsou užívány dle původních distri-
bučních pravidel, nedochází k jejich nenáležitým záměnám.

u  tvarosloví dále zmíníme tvary duálu, které se v  textu řídce vyskytují 
(oba kněze Prokopy zabita jsta v tom boji 132r; po dvú nedělí 136v). výrazný jev 
u morfologie jmen je časté užívání posesivních tvarů adjektiv (zvláště propri-
álních) v syntaktické funkci přívlastku, které jsou preferovány před tvarem 
neshodného přívlastku (kniehy mistrovy Husovy 119v; věže mistrova Petrova vy-
hořela vodná 131v; páně Hynkuov lid 124r). v některých případech je přívlastek 
složen z posesivního jména i jména v genitivu (poklady krále Václavovy 123r). 
slovosled u těchto přívlastkových spojení bývá proměnlivý, často se determi-
nující výrazy nalézají až za determinovaným jménem, někdy je tomu naopak. 

v textu se objevují tvary, na jejichž místě bychom koncem 15. století spíše 
očekávali jevy progresivnější, nástupnické. na příklad v lok. sg. u mužských 
o-kmenů se nachází původní zakončení -ě/-e, i když tato koncovka vyvolává 
v určitých pozicích střídání hlásek (o svatým Václavě 127v; o svatém Havle 128v; 
o svatým duše 136v) a i když hojnějšího rozšíření má obecně v jazyce již u-kme-
nové zakončení −u či −ovi. nutno zdůraznit, že tyto výskyty jsou jen u osob-
ních jmen a ve vazbě s adjektivem svatý v označení dne (srov. Gebauer, 
1960, s. 43). koncovka je zde tedy podpořena vazebně a funkčně. – v lok. sg. 
a-kmenů, konkrétně u propria Jihlava, je zaznamenána koncovka -i (tu v Jih-
lavi 132v, 133r). zápis nepokládáme za chybný vzhledem k jeho opakovanému 
výskytu a vzhledem k precizní písařově práci. Jedná se patrně o dialektický 
rys, v  textu ojedinělý (srov. Gebauer, 1960, s.  189−190). − za poznámku 
stojí též zápis oběsili…kněze Martina Prostředku (akuz. sg.) 134v, kde bychom 
u  osobního jména za  patřičné považovali zakončení -a (Prostředka); hypo-
tetický nominativní tvar Martin Prostředka nepokládáme za pravděpodobný. 
snad písař spojil sloveso oběsiti nesprávně s genitivní vazbou a poté užil kon-
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covky, která je běžná u neosobních (neživotných) jmen. v tomto případě při-
pouštíme i chybný zápis. – zajímavý je femininní tvar názvu řeky Váh – Váha 
(sirotci táhli do uher přes vodu Váhu akuz. sg. 131r), který není doložen ani v ex-
cerpci ke Staročeskému slovníku, ani v onomastickém materiále, který máme 
k dispozici. Je však zaznamenán v textech, které mají nejblíž archetypu SLČ: 
v textu Q8 SLČ (přes brod řeky řečené Váha 228v), kde odpovídá tvaru latinské-
ho ekvivalentu z  textu CT19 (per vadum fluminis dicti Waha 24r). na  rozdíl 
od českojazyčných textů v latinských textech se název femininum Váha vy-
skytovalo (Šmilauer, 1932, s. 305–307).

Slovní zásoba

apelativní slovní zásoba textu b téměř neobsahuje výrazy, které by se vy-
mykaly běžně užívané staročeské slovní zásobě. Dosud nebylo v našich ja-
zykovědných materiálových sbírkách10 doloženo terminologické sousloví 
pekelní plamen, tj. sněť, gangréna (Zigmund…umřel v Moravě v Znojmě, zapáliv 
se pekelním plamenem 132v), které významově odpovídá poměrně frekventova-
nému sousloví pekelní/pekelný oheň.

při časovém určení jednotlivých událostí se v textu velmi často objevuje 
zájmenné spojení vše toho/téhož (léta): Vše toho léta počel se mor 136r; Vše téhož 
léta němci porazili Čechy za náchodem 125v; Léta vše téhož před svatým Václavem 
Míšenský s svým lidem vyjel z Prahy 136r ad. slovní spojení nahrazuje opakování 
číselného určení roku a zároveň jednoznačně stanoví, v kterém roce se popi-
sovaná událost stala; častěji se v jiných textech tohoto druhu vyskytuje jen 
spojení tého(ž)/toho léta, bez zájmene všě.

pozornost budí dvě místní jména: o  propriu Váha jsme se  zmínili výše. 
Dalším neobvyklým výrazem je název vsi Hřiby poblíž lipan; v textu je toto 
proprium uvedeno v podobě Hřeby (u Lipan a u Hřebóv 132r). patrně zde došlo 
ke zkomolení jména Hřiby z neznalosti (motivováno osobním jménem Hřib); 
ve středověkých zápisech SLČ je běžnější původní zakončení gen. pl. bez kon-

8 moravský zemský archiv v brně, sign. G 10, č. 114. edice textu Q viz Staré leto-
pisy české. Texty nejstarší vrstvy, s. 1–53.

9 státní oblastní archiv třeboň, sign. a7.
10 sbírkami, s nimiž pracujeme, jsou veřejně i neveřejně dostupné excerpce, lexi-

kografická a jiná díla uložená v oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český av Čr; 
velká část z nich je zpřístupněna v rámci Vokabuláře webového na internetové adrese 
http://vokabular.ujc.cas.cz.
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covky u Hřib11 (SLČ text a12 250v, text V13 195r). výjimečně doložená jsou i ně-
která osobní jména, zvláště jméno Pětlet (123v), jež bylo v pozdějších opisech 
často komoleno.

Skladba

po syntaktické stránce text b neprokazuje rysy, které by nebyly očekávané 
vzhledem ke stáří a charakteru zápisu. výrazným, avšak ve staré češtině zcela 
běžným jevem je užívání opisného pasiva ve funkci přísudkové (léta M.CCC.
Vi. zabit jest král Václav 117v; v první neděli po svaté Trojici poražena jsú vojska tá-
borských i sirotčí 132r). stejně jako v jiných textech se objevuje slovesně-jmenný 
přísudek, v němž je slovesná část tvořena výrazem s obecným, až kategoriál-
ním významem. tato konstrukce je užívána na místě prostého jednočlenné-
ho přísudku a rozkládá význam jednoho výrazu do dvou. na příklad výraz 
bojovati se v textu b nevyskytuje vůbec a je nahrazen spojením stal se boj (Léta 
M.CCCC.X. stal se jest boj mezi králem polským a Prušany 119v; tu se na ně sebrali 
němci i stal se boj 126v). výraz zvítěziti je pak vyjádřen opisem obdržěti boj (Če-
chové jsú obdrželi boj 126v). zmíněné sloveso státi sě se vyskytuje i ve spojení 
s jinými substantivy (stalo se jest země třesenie 117v; po Žižkově smrti stalo se jest 
roztrženie mezi táborskými a sirotky 127v; stalo se jest veliké pobitie 129v). podob-
nou funkci mají i  jiná verba s  obecnějším významem (táhli táboři do  Bavor 
a tam měli šermici 132r). Jiné jsou případy, kdy význam predikátu není rozlo-
žen do dvou výrazů, ale kdy sponové sloveso (býti) je užito snad ze stylistické 
nedostatečnosti autora (ten pátek před svatým Vítem ráno byla proměna na slunci 
120v; léta M.CCCC.XXXii. bylo mnoho lososuov přede žní 131v; téhož léta M.CCCC.
XXXiX. byla hvězda, kométa s ocasem 136v).

interpretovat vztahy mezi větnými členy, větami a definovat charakteris-
tiku souvětí je  znesnadněno nedůsledným značením interpunkce. Členění 
na syntaktické jednotky je méně výrazné, častá jsou navazovací slova (např. 
souřadicí spojky; bauer, 1960, s. 20–21). obecně lze říci, že převažují stále 
parataktická spojení, která dobře odpovídají vyprávěcímu charakteru textu 
(Pak vše toho léta sirotci táhli do uher přes vodu Váhu i sebrali jsú se na ně uhři 
ten pátek před svatým Martinem i zvázli jsú sirotci v blátě s vozy i odběhli jsú tam 
mnoho vozóv i bili jsú se uhři s sirotky plných deset dní až do Jihlavy 131rv). v po-

11 podobu Hřeby neuvádí ve své stěžejní práci ani a. profous (Místní jména v Če-
chách i, s. 774).

12 knihovna národního muzea v praze, sign. iv e 29. edice textu a viz Staré 
letopisy české. Texty nejstarší vrstvy, s. 75–100.

13 knihovna cisterciáckého kláštera ve vyšším brodě, sign. 101. edice textu V viz 
Staré letopisy české. Texty nejstarší vrstvy, s. 101–126.
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dobných souřadně řazených výpovědích se vyskytují jako kondenzační prvek 
přechodníky (učinili pokřik, napínavše samostřiely, a obec staroměstská, posilnivše 
se, i vyhnali jsú je a přemohli 129r). − Jako v jiných středověkých textech se i zde 
vyskytují několikanásobné větné členy (zde přísudky) s  blízkým (až  syno-
nymním) významem (všecky jsú zahubili a zmordovali 125r; patnádcte set jsú jich 
zbili a zjímali a do Miešně je hnali a vedli 136r).

text dokládá několik předložkových vazeb, které se v současné češtině již 
nevyskytují, případně které jsou hodnoceny jako zastaralé (ssJČ, 1989). Je jí 
např. předložka pro významu příčinného ve spojení se slovesem vyjadřujícím 
trestání (stčs 1968−2008, s. v. pro C/2): zbili jsú židy v Praze na Velikú noc pro 
rúhanie 118v; v současné češtině bychom v této vazbě užili nejspíše předložky 
za s akuzativem či nevlastní předložky kvůli s dativem. Dalším, dnes již zasta-
ralým předložkovým spojením je vazba předložky skrzě s genitivem: založen 
jest v Praze nový most skrze ciesaře 118r; tak jich tu na sedm set sešlo skrze pána 
bezectného 124rv. tato předložková vazba značící původce děje je dnes vyja-
dřována jinak, např. prostým instrumentálem. podobně ustoupila z užívání 
předložka ot ve významu příčinném ve spojení s genitivem (stčs 1968−2008, 
s. v. ot e/1): umřel jest král Albrecht český, uherský, vévoda rakúský, od červené ne-
moci (137r). v uvedeném významovém kontextu byla nahrazena předložkou 
na s akuzativem. – o nepevném slovosledu zvláště u atributivních konstrukcí 
(typ věže mistrova Petrova vyhořela vodná 131v) jsme se zmínili výše. na závěr 
této pasáže zdůrazňujeme, že uvedené syntaktické a slovosledné rysy jsou pro 
období konce 15. století běžnými jazykovými jevy; nejedná se o rysy anachro-
nické či jinak výjimečné.

podobný závěr můžeme konstatovat i při celkovém hodnocení grafické-
ho a  jazykového záznamu textu b. text odpovídá stavu jazykového vývoje 
2. poloviny 15. století. neobsahuje archaické hláskoslovné rysy, které by mohl 
písař přebírat ze starších předloh. naopak – v textu jsou již zachyceny jazy-
kové změny, které neproběhly na celém jazykovém území, realizovaly se jen 
částečně a v památkách 15. století jsou doloženy nečetně (é > í). archaičtější 
jevy nalézáme jen v  tvarosloví (o  svatým duše), kde jsou ovšem podpořeny 
specifickou syntakticko-sémantickou konstrukcí. ani lexikum textu b  není 
výjimečné, rovněž odpovídá stáří a typu textu.

Opis textu b v rukopise z Národní knihovny

opis z druhé poloviny 17. století je zachován v rukopise národní knihovny 
Čr, sign. Xv D 6 na s. 866−878 (truHlář, 1906, s. 359−360, č. 2717; riCH-
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terová, 1988, s. 74−85, č. 10)14. odborná literatura původně připisovala au-
torství přepisu b. balbínovi (např. ŠŮla, 1975, s. 50), avšak pozdější výzkum 
tuto hypotézu odmítl (riCHterová, 1988, s. 75). nejedná se ani o ruku m. 
b. boleluckého, jak připouští a. richterová (riCHterová, 1988, s. 75).15 
autor opisu zachovává původní spřežkový pravopis zápisu i další grafické 
rysy záznamu, včetně členění do větných a nadvětných celků. Drobné změny 
se týkají psaní velkých písmen, kdy autor pravidelně označuje velkým písme-
nem propriální výrazy, příp. i výrazy další (některá ve výpovědi klíčová sub-
stantiva, výrazy označující důležité pojmy atp.). v opise jsou všechny římské 
číslice (především v letopočtech) nahrazeny číslicemi arabskými; stejně tak 
slovně zapsané číselné údaje jsou v opise převedeny na arabské číslice. kvan-
tita vokálů není značena.

na rovině hláskoslovné jsou změny oproti původnímu textu znatelnější. 
nelze přesně určit, zda se jedná o autorův záměr aktualizovat text v souladu 
s jazykovým vývojem, či o nevědomý tlak jazykového povědomí pozdějšího 
opisovatele – tlak, který vyústil v záznam odlišný od předlohy, který je však 
nedůsledný na obě strany. v některých případech se záznam modernizuje, 
avšak v jiných, z jazykového hlediska stejných situacích se změna neprovádí. 
Důsledně autor diftongizuje dlouhé ú na ou: (Velikú 117v × Velikou nk86616; 
úterý 121r × outerý nk868; Kunětickú 123r × Kunětickou nk869; k Berúnu 124v 
× k Berounu nk870). rovněž místo dlouhého ó či nástupnického diftongu uo, 
které nalézáme v textu b zejména v deklinačním zakončení gen. a dat. pl. sub-
stantiv, nacházíme v opise progresivnější zakončení -uov, -uom nebo -ův, -ům 
(proti němcóm 121v × proti němcuom nk868; Čechóv 122r × Čechův nk868; pra-
kuov 119r × prakův nk867; Buoh 123r × Bůh nk869). v některých případech 
autor ponechává (dvoj)hlásku tak, jak je zapsána v předloze, i když je nutno 
zmínit, že  diftong uo  je v  mladším opise již zcela jasným anachronismem 
(Hynkuov 124r, nk869). místo dlouhého ie je v opise zachycen již monoftong 
í (od narozenie 117r × od narození nk866; posviecenie 134v × posvícení nk876), 
avšak výjimečně je diftong ponechán (kacieřstva 121v, nk868). tautosylabic-
ké aj se v mladším textu reflektuje jako ej (najprvé 121r × nejprvé nk868; haj-
tman 121r × hejtman nk868). variantní zápisy jsou zachyceny i v jiných situa-

14 popis rukopisu je uveden v katalogu J. truhláře a v práci a. richterové. Di-
gitalizovaná verze rukopisu je dostupná na internetových stránkách Manuscriptoria 
(http://www.manuscriptorium.com).

15 Další opis (nebo výpisky z něj?) opisu letopisů z národní knihovny je uložen 
pod inv. č. 8992 v muzeu východních Čech v Hradci králové. v roce 1798 jej pořídil 
františek antonín vambera.

16 na prvním místě uvádíme citaci z textu b slČ, na druhém místě (se zkratkou 
nk) citaci z opisu uloženého v národní knihovně České republiky.
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cích – např. u náslovného j- v pobočné slabice (sú 120v × jsou nk868; ste 121r 
× jste nk868), ve skupinách hlásek podléhajících znělostní asimilaci (svatbu 
121v × svadbu nk868), v hláskovém vyrovnávání v paradigmatu (zajeli 124r 
× zajali nk870; vzeli 129v × vzali nk873), při užívání vkladného vokálu (sedm 
124v, 131r × sedum nk870, nk873). lze tedy konstatovat, že v hláskoslovné 
rovině se  projevuje tendence modernizovat text dle soudobého stavu v  ja-
zyce vždy; nemůžeme však rozhodnout, zda se jedná o tendenci záměrnou, 
či nevědomou. Jiný je stav v ostatních rovinách: zde opisovač převážně po-
nechává jazykový stav textu dle předlohy, včetně tvarů duálu či jiných, méně 
obvyklých či archaických podob (tři člověky 120r, nk867; dsky 123r, nk469; 
přes vodu Váhu 131r, nk873; oba kněze Prokopy zabita jsta 132r, nk874). výji-
mečně shledáváme změny po stránce morfologické, které jsou ovlivněny pře-
devším jazykovým vývojem či většinovým územ (zvěsili 135r × zvěšeli nk876; 
pekelním 135v × pekelným nk876; spáliv 125v × spálil nk870; v Chrudimě 124v 
× v Chrudimi nk870). imperfektum vycházieše (118r) je v opise zapsáno, avšak 
následně zřejmě touž rukou opraveno na tvar vycházela (nk866). výjimečně 
se  objevují aktualizace lexikální (ciesařová 118v ×  ciesařovna nk867). opis 
je pečlivý, neobsahuje záměny písmen či přepisy, zachycuje i nesprávné údaje 
předlohy (dataci úmrtí přemysla otakara ii. k roku 1288 místo 1278; tento 
chybný údaj ostatně opakují i další rukopisné opisy textu) a také marginální 
přípisky a značky přičiněné ke středověkému rukopisu. Jen výjimečně text 
(resp. dataci) opravuje, jako tomu je na s. 868, kde datuje zabití vyšehrad-
ského purkmistra racka kobyly náležitě k roku 1416, zatímco originální text 
uvádí letopočet 1415. zajímavý je variantní zápis jména krále ladislava po-
hrobka v pasáži o jeho korunovaci českým králem roku 1453: originál uvádí 
jméno v podobě Ladislav (138r), zatímco opis v nadpise uvádí Vladislav, avšak 
o řádek níž se vrací k podobě Ladislav (nk878). 

Opis textu b M. B. Boleluckým

Jako člen balbínova vědeckého kruhu přepsal rovněž v  druhé polovině 
17. století text b spolu s jinými historiografickými díly jezuitský kněz, historik 
a spisovatel matěj benedikt bolelucký.17 boleluckého opis textů z děčínské-
ho rukopisu XiX C 21 je zachován v rukopisu knihovny národního muzea 
v praze, sign. iii a 44; opis textu b SLČ se nachází na s. 159−187 (bartoŠ, 
1926, s. 115, č. 558).18 m. b. bolelucký opsal celý text SLČ, i s poznámkami 

17 narozen 1633 v mnichově Hradišti, zemřel 17. 5. 1690 v praze.
18 popis rukopisu uvádí f. m. bartoš, avšak mylně stanoví rozsah stran a chybná 

je rovněž informace, že se jedná o opis textu C Starých letopisů. tuto chybnou infor-
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a značkami, které b. balbín (příp. další uživatelé) přičinil na okraj stránek. 
oproti přepisu z fondu národní knihovny Čr je písmo m. b. boleluckého 
méně úpravné. Horší čitelnost písma způsobují i jemné tahy pera a vybledlý 
inkoust a také rozvolněné, méně soudržné písmo. autor opět užívá spřežko-
vého pravopisu, napodobuje větné a nadvětné členění původního rukopisu. 
vokalická kvantita opět není, až na výjimky, jako je spřežka ij pro označe-
ní hlásky í, značena. lze opět zmínit diference v  užívání velkých písmen. 
zatímco opis z národní knihovny přepisuje arabskými číslicemi jen číslice 
v originále zaznamenané římskými číslicemi, bolelucký nahrazuje arabskými 
číslicemi jak původní číslice římské, tak i slovně zaznamenané číslovky (leto-
počty). téměř všude (pravidelně v označení dnů) nahrazuje bolelucký výraz 
svatý zkratkou s. 

i když boleluckého opis a opis uložený v národní knihovně jsou přibližně 
stejně staré, v boleluckého opise je patrný mnohem volnější vztah k předloze. 
bolelucký neopisuje marginální značky upozorňující na text, který se vzta-
huje ke královéhradeckému regionu. na některých místech (s. 161, 166, 167, 
168, 171, 177, 180) jsou dopsány jinou rukou a úpravným písmem marginální 
přípisky, které obsahuje originál i opis z národní knihovny. v hláskoslovné 
rovině je  tato kopie důsledně modernizována, jsou zde na  rozdíl od  dříve 
uvedeného opisu zaznamenány veškeré hláskové proměny probíhající ve stře-
dověku a dokonávající v raném novověku již ve výsledné fázi (ó > uo > ů; ie > 
í; ú > ou; tautosylabické aj > ej atd.). v opise již tedy najdeme lexikální formy 
typu pražanům bol16519; dolů bol168; v  loších bol168; outerý bol164; nazejtří 
bol170). progresivní stav je zaznamenán též u jiných hláskových změn (např. 
u změn ve znělosti hlásek – kdož bol162). rovněž morfologická rovina se vy-
značuje novotvary či  variantními tvary, kterými bolelucký nahradil tvary 
původní a běžné ve středověké češtině: bolelucký stejně jako opisovač ruko-
pisu z národní knihovny píše v Chrudimi (bol168); ve žni (bol170). preferuje 
ženský rod u propria Olomouc (za Olomoucí bol171) atp. imperfektivní tvar 
slovesa vycházěti bolelucký nahrazuje tvarem minulého přechodníku, i když 
takový tvar do větné stavby nezapadá. situaci se pokusil napravit doplněním 
vztažného zájmena který, avšak i  tak větná stavba není logická: mnohým li-
dem vycházivše krev a ledva ze sta jeden, který mohl živ zuostati (bol160). „napůl 
cesty“ zůstala i jeho modernizační snaha při řešení duálového tvaru propria 
a verba v pasáži o smrti dvou prokopů v bitvě u lipan: oba kněze Prokopy zabiti 
jsou (bol179). Do plurálové podoby převedl pouze slovesný tvar, apelativum 
ponechal v duále. u některých výrazů jsou však boleluckého zásahy správné 

maci přebírá též p. spunar (repertorium ii, s. 128).
19 Citaci z boleluckého opisu uvádíme s náslovím bol-.
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a opravují nenáležitý tvar středověkého písaře i písaře z národní knihovny. 
zatímco tyto texty situují lipanskou bitvu do  lokality u  Hřebův, bolelucký 
uvádí náležité u Hřibův (bol178). takových oprav je však málo a převažují 
zásahy nežádoucí. evidentně neznámý byl boleluckému bojovník zvaný Pět-
let, o němž ostatně další prameny také mlčí – bolelucký neporozuměl textu 
a formulaci Hradčané…šturmovali jsú k Opatovicóm a tu jest zabit Pětlet z Hrad-
ce (123v) přetvořil do podoby Hradčané…šturmovali jsou k Opatovicům a tu jest 
zabito pět set z Hradce (bol167−168). na straně bol171 se bolelucký evidentně 
„upsal“ a místo textu na den svatého Vavřince (126v) datoval obléhání opočna 
na den svatého Václava (bol171). několikrát se v textu vyskytne vynechání části 
textu, k němuž nevidíme žádný důvod20, jen nepozornost opisovače, případ-
ně snahu o ukrácení práce eliminací informací, které se nezdají být důležité. 
Jedná se o vynechávky na stranách bol164 (Také toho léta upálili mistra Je-
ronýma v Konstanci.21); bol169 (vytáhli pražané z Prahy k Berúnu i dobyli jsú 
Berúna); bol175 (Také téhož léta sirotci a Táboři dobyli jsú Tachova a Chmelík 
pušku vzeli.); bol178 (staroměstští páni pustili jsú lid panský na novoměstské i zl-
úpili jsú Novoměstské v Praze). na s. bol180 bolelucký upravuje původní text 
toho jest svú pečetí a rakúského vévody pečetí upevnil a potvrdil v Jihlavi (133r) 
na znění: toho jest svou pečetí a rakúského pečetí upevnili.

Opis textu b B. J. Pitrem

bonaventura Josef pitr22 byl benediktinský kněz, historik, probošt raj-
hradského kláštera. Jeho opis textu b pochází z poloviny 18.  století. Je za-
psán v rukopise sign. H d 25 moravského zemského archivu v brně, ve fondu 
e 6 rajhradských benediktinů, a to na stranách 319−330 (srov. též ŠŮla, 1975, 
s. 50−51). tento opis považoval J. b. Čapek za další variantní rukopis textu 
b a označoval jej jako text b’. nepochopil, na rozdíl od J. Šůly (ŠŮla, 1975, 
s. 51), že rozdíly mezi středověkým rukopisem a pitrovým opisem jsou způso-
beny vědomým či nevědomým přizpůsobením staročeštiny jazyku 18. století, 
a domníval se, že jsou přeneseny z jiné, neznámé předlohy (Čapek, 1966, 
s. 96–97). − rovněž b. J. pitr přepisuje text se všemi poznámkami i značka-
mi, které se na okrajích středověkého rukopisu zachovaly. Jeho opis se po ja-
zykové stránce velmi dobře shoduje se středověkým originálem. Jako ostatní 

20 obsah vynechaných míst neukazuje ani na ideologický záměr, kdy by katolík 
bolelucký snad nechtěl informovat např. o úspěších husitů.

21 tučně označujeme text, který je při opisování vynechán.
22 též piter, pitter; narozen 5. 11. 1708 v třebechovicích pod orebem, zemřel 15. 

5. 1764 v rajhradě.
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opisovači nahrazuje pitr číslovky psané římskými číslicemi či slovně rozepsa-
né arabským číslováním. pravopisný systém je opět spřežkový, délka vokálů 
není značena, diakritická znaménka se neužívají pravidelně. text se moder-
nizuje po stránce hláskoslovné: pitr píše již pouze monoftongizované í (< ie, 
s císařem pt32723), ů (< uo < ó, němcům pt321), diftongizované ou (< ú, outerý 
pt321). v některých případech však ponechává dřívější jazykový stav, který 
zcela neodpovídá době, kdy opis vznikl – píše např. tisícuov pt325; jednú bra-
nú tam a druhou ven pt330 atd. Chyb se v opise vyskytuje málo – omylem 
je vynechán text jímali páni krále Václava poprvé a vydali jeho pánu Rožn-
berskému a potom zbili pány na Karlštajně na s. pt319. b. J. pitr neznal jméno 
proslulé husitské bombardy a  tak komolí název Chmelík na Chmelník (srov. 
pr326). Jméno vsi u lipan uvádí chybně dle předlohy u Hřebův (pt327). věr-
ně zachovává i  staré gramatické tvary, které se v  jeho době v českém jazy-
ce již nevyskytovaly; v některých případech je však necituje přesně, z čehož 
plyne, že je již dobře nezná: oba kněze Prokopy zabita sa (pt327). Jméno krá-
le ladislava pohrobka je  stejně jako v opise z  národní knihovny uvedeno 
v těsné blízkosti na s. pt330 ve dvou variantách – jako Vladislav (v nadpise) 
a jako Ladislav (v textu). v jednom případě se odlišuje od středověkého textu 
ve slovosledu – v bitvě u strauchova dvora v roce 1423 měl Žižka zabít kněze 
nesoucího archu palcátem (Žižka zabil ho palcátem 127r). pitr mění (a to ve sho-
dě s opisem z národní knihovny) slovosled na Žižka ho zabil palcátem pt324, 
nk871). oba uvedené příklady a další, které nezmiňujeme, svědčí o  faktu, 
že pitr měl k dispozici opis letopisů z národní knihovny či jinou předlohu 
z tohoto opisu vycházející. 

Opis textu b A. Wankou

nejmladším nám známým opisem textu b je opis pražského minority atha-
nasia Wanky (vanky), který se podepisoval s přívlastkem reginaehradecen-
sis24; opis je datován rokem 1795. spolu s opisy dalších česky psaných textů 
(např. tkadlečka či tristrama) je zachován v rukopisu knihovny národního 
muzea v praze, sign. i e 4 (stará signatura 5 D 40), na fol. 192r–206v (bar-
toŠ, 1926, s. 27, č.  132). páter Wanka přepsal na fol. 206v–207v i záznam 
vztahující se k roku 1436, který do středověkého originálu přičinil f. m. pelcl. 
Wanka tuto skutečnost zmiňuje v  poznámce na  okraji strany 206v. písmo 
je klasicistní kurziva, přičemž vybledlý inkoust čtení textu neusnadňuje. při 

23 Citaci z pitrova opisu uvádíme s náslovím pt-.
24 viz rkp. knihovny národního muzea v  praze, sign. i  e 4, např. fol. 189r, 

207v. popis rukopisu udává bartošův katalog.
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podrobné analýze je však zřejmé, že a. Wanka vytvořil nejvěrnější kopii stře-
dověkého originálu. text je po všech jazykových stránkách věrným opisem 
rukopisu z 15. století. Wanka jej nemodernizuje ani po stránce hláskoslovné, 
ani v ostatních jazykových rovinách. napodobuje i pravopisný stav originálu 
– užívá stejný pravopisný systém, podle předlohy dodržuje distribuci velkých 
písmen i hranice slov. podle originálu naznačuje i interpunkční znaménka. 
zaznamenali jsme jen několik změn, které považujeme za neúmyslné. mění 
deklinační zakončení u adjektiva na Špitálským poli (127v) do podoby stylově 
neutrální na Špitálském poli W200r25. v  jiných (četných) případech toto za-
končení ponechává dle předlohy, takže v tomto případě pokládáme změnu 
za neúmyslnou, nastalou pod tlakem znalosti náležité formy. Druhá změna, 
kterou jsme zjistili, je záměna apelativa pražák za běžnější a stylově neutrální 
pražan (O Žižkovi a o pražáciech 127r × O Žižkovi a o pražanech W199v). ani tuto 
změnu nepokládáme za vědomou a cílenou. ostatní text se shoduje. lze tedy 
shrnout, že nejmladší z dostupných opisů textu b SLČ, jistě oproti našemu 
očekávání, zprostředkovává středověký rukopisný záznam nejvěrněji a nej-
spolehlivěji.

z  uvedených komparací vyplývá, že  ačkoliv jsou opisy textu b  SLČ po-
měrně věrné, nelze je pokládat za spolehlivý pramen pro další výzkumy, ze-
jména pro studia jazykovědná, a  to  ani pro výzkum jazyka 15.  století, ani 
pro výzkum jazyka doby opisu. texty jsou pravděpodobně spíše neúmyslně 
modernizovány především po stránce hláskoslovné. opisovači se jinak drží 
předlohy i v případech, kdy předloha uvádí chybné údaje. nejméně závislým 
je matěj benedikt bolelucký, u něhož je modernizace jazyka nejvýraznější 
a vztah k předloze nejvolnější. bolelucký opravuje některé chyby, avšak zá-
roveň se v jeho opisu objevuje nejvíce (omylem) vynechaných míst. nejlépe 
předlohu zachovává nejmladší opis z roku 1795 z pera athanasia Wanky. exi-
stence opisů svědčí o trvalém zájmu o husitské hnutí zachycené ve Starých leto-
pisech českých. nelze přehlédnout, že opisovači měli vztah k východočeskému 
regionu, část jehož historie právě text malé b popisuje. nelze jednoznačně 
soudit, z jakých důvodů opisy vznikaly a zda měly být podkladem pro tištěné 
vydání. k tomu došlo až v roce 1819, kdy text b vydal Jan václav zimmer-
mann v knize Pokračování kroniky Beneše z Hořovic26.

25 Citaci z Wankova opisu uvádíme s písmenem W u čísla folia.
26 text b se v zimmermannově knize pokračování kroniky beneše z Hořovic 

neb příběhů země české od léta páně 1393 až do 1470 zběhlých. praha, bohumil Ház 
1819, nachází na s. 96–119.
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Edice z roku 1819

Jak známo, obrozenecká ediční praxe byla jiná, než jaká je uplatňována 
při vydávání historických pramenů dnes. zásahy do textu bez dalšího upo-
zornění byly běžnou praxí, avšak i editor zimmermann považoval za nutné 
alespoň obecně se o těchto zásazích zmínit; jeho poznámka se vztahuje k celé 
edici, nikoliv jen k textu b: Budiž známo, že spůsob našich starých, k. p. počechu, 
běchu, pobichu, běše etc., kteréhožto poněkud zpěvořečníci, básníři, a jiní veršovci 
použiti mohou, jsem změnil (zimmermann, 1819, s. iii–iv).

Tisk

zcela s dobovým územ je kniha tištěna v českojazyčné části švabachem, 
pro latinu je  užita antikva. editor užívá pravopisu v  podstatě bratrského 
(diakritického se spřežkou ſſ pro hlásku š); zachovává nadpisy jednotlivých 
kapitolek, avšak s výjimkou prvního přípisku neuvádí marginální poznámky 
a znaménka, které k originálu přičinil především b. balbín. stejně jako starší 
opisovači vnáší do textu arabské číslice k označení roků atd.

Hláskosloví

po stránce hláskoslovné editor přizpůsobil text soudobému stavu, rovněž 
kvantita samohlásek odpovídá stavu 1. poloviny 19. století (životům 103ed.27; 
o sirotcích 109ed.; s svou rotou 113ed.; svázati 98ed. × zvázati 119r; obilí 111ed.). 
tvary lok. sg. adjektiv se zakončením -ým, které hodnotíme buď jako změnu 
hláskoslovnou, či  jako jev tvaroslovný, uvádí v podobě, která je v  souladu 
s novodobou spisovnou češtinou (na Špitálským poli 127v × na Špitálském poli 
106ed.; po svatým Václavě 134v × po svatém Václavě 115ed. atd.). 

Tvarosloví

sám J. v. zimmermann avizoval zásahy do tvarosloví, kde obvykle uvádí 
progresivnější tvarovou variantu či zcela nahrazuje již neužívaný tvar. změny 
se týkají morfologie jména (místo Ondřeji dat. sg. 118v uvádí Ondřejovi 97ed.; 
studentové němci 119v ×  studenti němečtí 98ed.; Opočen 126r × Opočno 105ed.; 
přinesli buli 119v × přinesli bulu 98ed.; Slezákové 125r × Slezáci 104ed.; ráno ve mše 
128v × ráno o mši 108ed.; O Kolínu 129r × O Kolíně 109ed.). Duál u apelativa 

27 Citáty z zimmermannovy edice označujeme číslem strany edice se zkratkou 
ed. a citujeme je v podobě současného pravopisného úzu.
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nahrazuje formou plurálu: po dvú nedělí 125r × po dvou nedělích 104ed. propria 
Vratislav, Čáslav jsou skloňována jako i-kmen místo původního ja-kmenového 
skloňování (do Vratislavě 122r × do Vratislavi 101ed.; dobývali…Čáslavě 124v × do-
bývali…Čáslavi 104ed.). lok. sg. jména Jihlava uvádí zimmermann s pravi-
delnou koncovkou -ě (v Jihlavi 132v × v Jihlavě 113ed.). u výrazu žeň je v edici 
singulár nahrazen v zimmermannově době běžnějším plurálem: bylo mnoho 
lososuov přede žní (131v) × bylo mnoho lososův přede žněmi (111ed.). v naší práci ví-
cekrát citovaná zpráva o zabití dvou prokopů u lipan je v zimmermannově 
edici formálně upravena v podstatě do tvaru plurálu: oba kněží Prokopy zabiti 
jsou (112ed.).

u  slovesných paradigmat nahrazuje již zaniklý tvar imperfekta vychá-
zieše (118r) běžným tvarem složeného préterita vycházela (97ed.). upravuje 
přechodníkový tvar u slovesa postiti sě, kdy místo tvaru pro femininum a ne-
utrum (postiec se  188v) uvádí tvar maskulinní, neboť přechodník vztahuje 
k osobě císaře karla (umřel jest Karel císař, postě se k svatému Ondřejovi 97ed.). 
Špatně interpretuje tvar supina v pasáži táhli brat k Žitavě 130r; odstraňuje 
náležitou kořennou krátkost v supinu a nahrazuje ji délkou (a vytváří tak tvar 
infinitivní?): táhli brát k Žitavě 110ed.

Syntax

v syntaktických, resp. slovosledných obměnách oproti originálu opět zmí-
níme kontext o zabití pražského kněze nesoucího svátost: Žižka zabil ho palcá-
tem (127r), kde i zimmermann obrací slovosled a předřazuje příklonné zájme-
no slovesu: Žižka ho zabil palcátem (106ed.). upravuje tak slovosled ve shodě 
s mladšími opisy, opisem z národní knihovny a opisem pitrovým. tento fakt 
může naznačovat, že  zimmermann text vydával nikoliv podle originálu, 
nýbrž podle opisu (zřejmě toho z národní knihovny). Gramatickou shodu 
preferuje editor, když nahrazuje středověký text v zimě táhli vojska do Sléz a do-
bývali měst (130r) formulací v zimě táhla vojska do Slez a dobývala měst (110ed.).

Slovní zásoba

výraz strych (118r ad.) nahrazuje zimmermann výrazem korec (97ed. 
ad.), ačkoliv tato dvě označení duté míry byla synonymy od  středověku 
až do 20.  století. místo ciesařová (118v) uvádí výraz ciesařovna (97ed.). při-
vlastňovací zájmeno pro 3. osobu plurálu užívá ve tvaru jejich místo původní-
ho jich (lid jich 199r × lid jejich 98ed.). výraz vojska nahrazuje mladším ekviva-
lentem středního rodu vojsko (vojskám 130r × vojskům 110ed.).
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sémantický posun je důvodem pro záměnu u výrazů zbíti a  zabiti. stře-
dověký text uvádí: zbili jsú Horníci mnoho lidí v Malíně (120r), zatímco zim-
mermann již užívá jiného slovesa: zabili jsou Horníci v Malíně (99ed.). edice 
dále na rozdíl od předlohového textu opakovaně v pojmenování německého 
města užívá český výraz: mistr Jan Hus jel do  Kostnic (99ed. aj.). proprium 
Kostnicě existuje i ve středověké češtině, avšak mnohem obvyklejší je jméno 
cizího původu Konstancie. Hanáckou metropoli nazývá zimmermann Holo-
moucem (106ed.), ačkoliv v předlohovém rukopise je tvar Olomúc (126v). bi-
tvu u hradeckého Strauchova dvora (126v) uvádí jako bitvu u Strahova dvoru 
(106ed.). editor odstraňuje zmiňovaný výjimečný femininní název řeky váh 
– Váha (131r) a dává do textu běžný maskulinní tvar: táhli do uher přes vodu 
Váh (111ed.). opakovaně nahrazuje sloveso vyřězovati za vyřezávati ( jazyky jim 
vyřezovali 125r ×  jazyky jim vyřezávali 104ed.). Další úprava je  ve větě: třetie 
v šatlavách zmořili 129r, kterou zimmermann přeformulovává do podoby třetí 
v šatlavách zemřeli 108ed. podobně jako v opisech edice nahrazuje výraz zvěsiti 
za zvěšeti (třetie u Olomúce zvěsili 135r × třetí u Holomouce zvěšeli 116ed.). odlišná 
formulace je rovněž na s. 116ed., kde zimmermann uvádí: jeli s ními k Táboru, 
ačkoliv středověký rukopis je přesnější: jeli s jinými obcemi k Táboru 135v.

Časový výraz vše téhož léta, který je ve středověkém rukopise často opako-
ván, zimmermann nahrazuje za pouhé Téhož léta (např. 125v × 104ed.). místo 
křižovničí ulice (127r) uvádí editor jen označení křižovníky (106ed.). v nadpi-
se O  Žižkovi a  pražáciech (127r) zaměňuje výraz pražák za  pražan (O  Žižkovi 
a pražanech 106ed.). přeformulovává text o zanechání vozové výzbroje v blá-
tě v uhrách; místo textu odběhli jsú tam mnoho vozóv (131r) uvádí významo-
vě zcela odlišný text: oblehli jsou tam mnoho vozův (111ed.). Další zkomolený 
text se týká požáru vodné věže. místo náležitého znění věže mistrova Petrova 
vyhořela vodná (131v) zimmermann uvádí věže mistrova Petrova vyhořela ode 
dna (111ed.). spojení vodná věž zřejmě editorovi činilo interpretační problémy, 
neboť v dalším dokladu o požáru této věže adjektivum vodná zcela vypustil 
(spálili vodnú věži mistru Petrovi 133v × spálili věži mistru Petrovi 114ed.). výpust-
ka je i v dalším dokladu: původní text vyhnali jsú kněze Ambrože, aby Hradcem 
viece nevládl (134v) zimmermann upravil takto: vyhnali jsou kněze Ambrože, aby 
více nevládl (115v). rozsáhlejší text vypustil v líčení pobytu vévody albrechta 
rakouského ve vratislavi: místo textu item léta M.CCCC.Viiii. Albrecht, vévoda 
rakúský, vyjel ven z Čech k masopustu do Vratislavě i byl tu přes puost, pak po Veliké 
noci jel z Vratislavě přes Moravu do rakús (136v) tiskne jen: item léta 1439. Al-
brecht, vévoda rakouský, vyjel ven z Čech k masopustu do Vratislavi a přes Moravu 
do rakous (117ed.).
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Chyby

J. v. zimmermann vynechává jméno císařovny anny svídnické, která ze-
mřela v roce 1362 (toho léta umřela císařovna, matka krále Václava 97ed.). vyne-
chávky se objevují i na jiných místech, např. text na mnoho set Horníci Čechóv 
umetali do šachty (122r) nacházíme v edici vytištěn jen jako na mnoho Horníci 
Čechův umetali do  šachty (101ed.), na  s.  103ed. vynechává text třetie v  lošiech 
(124r).

na s. 109ed. je v edici vypuštěna celá zpráva vážící se k roku 1427: Také 
téhož léta stalo se  jest veliké pobitie u  Světlé v  rakúsech (129v). zprávy na  této 
straně edice jsou datovány s chybným uvedením roku 1437, i když v rukopise 
z 15. století je uveden správný rok 1427. Chybná datace do 30. let je obsažena 
i  v  opise z  národní knihovny, o  němž jsme pojednali výše. zimmermann 
si  tohoto nedostatku nepovšiml, ačkoliv se  jím narušil chronologický sled 
popisu událostí.

zkomolený text byl důsledkem editorovy nevědomosti o existenci města 
němčí v kladsku. zimmermann zapsal zprávu o dobytí města takto: knieže 
minstrberské tu jsou zabili a němci ho dobyli a osadili (110ed.). správný zápis však 
zněl: knieže minstrberské tu  jsú zabili a  němčieho dobyli a  osadili (130v). kně-
ze Martina Lupáče (122v) přejmenoval na Martina Lapače (101ed.), kněze Tup-
ce (130v) na kněze Těpce (110ed.), stejně jako opis z národní knihovny). ani 
zimmermann si není jist správným čtením jména bojovníka zvaného Pětlet 
z Hradce (123v), proto jeho jméno tiskne v závorce (102ed.). krále ladislava 
pohrobka, jehož jméno v opisech variovalo v podobách Ladislav/Vladislav, 
editor jmenuje důsledně jako Vladislav (119ed.)

z uvedeného rozboru plyne, že tato edice textu b nemůže naplňovat po-
třeby dnešních odborníků (srov. též ŠŮla, 1975, s. 40). ediční poznámky 
se omezují na stručnou identifikaci rukopisů a několik stránek různočtení, 
které se vztahují nejen k  textu b, nýbrž ke všem textům obsaženým v kni-
ze. zásahy do vydávaného textu jsou velké. modernizace jazyka, která měla 
letopis přiblížit soudobým čtenářům, znemožňuje dnešní využití edice pro 
výzkum jazyka. navíc tyto změny prozrazují, že  zimmermannova znalost 
staré češtiny nebyla dobrá. Četné chyby snižují spolehlivost edice i pro prá-
ci v jiných vědních oborech. zimmermann však svou práci neadresoval od-
borníkům, nýbrž lidem, kteří rádi čtou kroniky (zimmermann, 1819, s. 1), 
pro něž byl způsob vydání textu snad dostačující. na závěr poznamenáváme, 
že shody mezi zimmermannovou edicí a opisem z národní knihovny mohou 
svědčit o tom, že editor tento opis při přípravě textu k vydání užíval. zda měl 
k dispozici i středověký rukopis, nelze potvrdit.



/55/

„B“ texty Starých letopisů českých

Text B

rukopis je uložen v knihovně národního muzea v praze pod signaturou 
ii  f  8 (tzv. sborník pinvičkův nebo zebererův; bartoŠ, 1926, s.  89–90, 
č. 432), text B SLČ se v rukopise nachází na fol. 192r–207r28. svazek obsahuje 
na  fol. 188v–191r ještě další text SLČ, text X29. většina z  textů ve  sborníku 
je zapsána rukou písaře Jana z Domažlic, řečeného pinvička, avšak texty SLČ 
jeho rukou psány nejsou, i když odborná literatura někdy soudí jinak (ŠŮla, 
2006, s. 133–134). rukopis vznikl mezi léty 1459 a 147530 a obsahuje zprávy 
týkající se let 1378 až 1461.

Pravopis

text B  je oproti textu malé b zapsán mnohem méně úpravně, bez zdob-
ných prvků; výjimkou je červeně provedený nadpis Kronika česká ode tří set let 
na fol. 192r. písař nebyl při práci příliš pozorný, v textu se objevují škrty, dva-
krát opakovaná slova i zjevně zkomolený text. velká písmena se píší zejména 
na začátku větných celků, u proprií pak spíše výjimečně: lleta tehoz zyzzka 
dobyl mlazowicz. a czernina zabili. a potom geli k∫midarom dobyw∫∫ie ∫pa-
lili. psaní propriálních výrazů s malým počátečním písmenem je způsobeno 
mj. tím, že proprium je psáno dohromady s předchozí příklonkou (zejména 
předložkou) jako jedno grafické slovo. – písař textu užíval běžných písař-
ských zkratek (s = svatý; polskӯ = polským 192r; m b nanebe wzeti 192v = Matky 
Boží na nebe vzetí); některé zkratky jsou méně očekávané (dōkſtanczy do Kon-
stanci 192r). v souladu s převažujícím středověkým písařským územ se v textu 
vyskytují jen římské číslice.

pravopis je spřežkový mladšího typu, z diakritických znamének se obje-
vuje jen háček nad z  označující hlásku ž  (zižka 195r ×  zyzka 194v) a  nad 
palatálami ť (toť 206r) a ň (powodeň 196v; plzeň 196v); písmeno ď se v textu 
nevyskytuje. vokalická kvantita není pomocí diakritik značena. výjimečně 
ji vyjadřují gemináty, a to u hlásky é (lidee 192r) a í (lidii 192v; pani morawſſ-
tij i czeſſti 193r). toto značení kvantity se vyskytuje pouze na konci slova a jen 
zřídka. v textu nalézáme i konsonantické gemináty – např. hláska l ve slově 

28 popis rukopisu je  obsažen v  bartošově katalogu. Digitalizované fotokopie 
rukopisu jsou dostupné z  internetových stránek Manuscriptoria (http://www.ma-
nuscriptorium.com).

29 edice textu X viz staré letopisy české. texty nejstarší vrstvy, s. 187–199.
30 srov. datace J. pinvičky na fol. 98r. mladší vročení vychází z narážky písaře 

na úmrtí druhé manželky Jiřího z poděbrad Johany z rožmitálu v r. 1475, která se na-
chází v textu B SLČ na fol. 205r.
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Léta je na počátku větného a tematického celku psána zdvojeným l (lleta 192r) 
zastupujícím v  této pozici verzálku. Gemináta je rovněž užívána i v zápise 
jména Žižka (zyzzka 194v); tupá sykavka je v tomto jménu zapisována i dal-
šími způsoby (zyžka 193r; zizka 194r). za grafémem z (samostatným i  jako 
součásti spřežky) je před samohláskou a  a e  často psána jota (zialarz 192r; 
porazieni 193r; wprzieſſpurce 195r; retczie retce 195r; cziaſy 193r; Cziaſlawi 
193v), která patří ke grafické realizaci sykavkové souhlásky a nelze v případě 
následujícího -e interpretovat jako součást digrafu ie, potažmo jako tzv. jota-
ci. stejný případ zaznamenáváme u hlásek s a š (zápis ſie = sě 197r; pruſſiane 
192r; konſſiely 192v). uvedený zápis však není pravidlem, vyskytuje se  též 
záznam bez joty (doſſachet 192v; ſet 193r). v grafické rovině za informaci ještě 
stojí zápis hlásky k grafémem c u některých slov chápaných jako cizí (Confeſſ-
towe 196v) a také užití grafému jednoduché v u osobního jména nečeského 
původu (victorin 194v). Celkově grafický stav textu B odpovídá písařskému 
úzu 15. století.

Hláskosloví

rovněž tento text ještě neprokazuje plně dokonanou změnu dlouhých vo-
kálů. podobně jako v textu malé b, i v tomto rukopise převažuje střední stu-
peň změny dlouhého ó, tedy diftong uo (tovařišuov 192r, Buoh 193v). několik 
případů výskytu výchozího vokálu ó nalézáme především v deklinačních za-
končeních substantiv (genitiv a dativ plurálu) a v zájmenu svój (200v); stejně 
jako u textu b jej v přepise zachováváme (štěpóv 199v; Čechóm 200r). na rozdíl 
od SLČ b je doloženo již i několik výskytů výsledné fáze této změny, mono-
ftongizovaného ů: 3× v předložkovém pádu v půstě (194r, 198r, 199r), v pro-
priu divůček (192v) a genitivu plurálu grošů (206v). text zaznamenává jeden 
případ diftongizace krátkého o: na [Kunětickou – dopl. AMČ] Huoru 194v. – 
rovněž na rozdíl od textu b letopis B dokládá i diftongizaci dlouhého ú > ou: 
Oustí (195r); vstoupenie 197r; rakousích 205v; Loun 206r; v ouroce 206r. místní 
jméno Oustí je zapsáno jako auſtie (v auſti lok. sg.); forma propria může být 
ovlivněna německým názvem lokality Aussig a  nemusí nepochybně zachy-
covat výslednici české hláskové změny. – v  rukopise se  odráží probíhající 
monoftongizace diftongu ie > í; převažuje sice ještě diftong (vesniciech 201v), 
avšak objevuje se již také dlouhé í (příteli 201v; příměří akuz. sg. 201v), někdy 
i v těsné blízkosti slova s původním ie (slibujíce jemu člověčenstvie a poddání 
202r). znakem ústupu diftongu ie  z  jazyka je  také tzv. nadbytečná jotace, 
tedy záznam skupiny ie na nenáležitých místech (k  tancování, psáno k  tan-
cowanie 203r; u Přibyslavě, psáno vprziebi∫lawie 195r). – Jotace v krátkých 
slabikách se vyskytuje v pozicích shodných s novou češtinou. pokles jotace 
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dokládá i zápis slov césař, césařová (192r); cérkve 196v; rozsélal 206v; samostřély 
195v atp. – Úžení é > í je doloženo velmi řídce, nacházíme jej ve slovech po-
prvý ( jali páni krále Václava poprvý 192r), svatý (na Vše svatý 193r). – Jedenkrát 
se vyskytuje doklad na diftongizaci ý > ej  (Mejto 193v, ale Mýto 201r, 207r). 
v  jednom případě text dokládá přehlásku ’o > ě; jedná se o deklinační za-
končení gen. pl. tisíciev (207r). – text neregistruje ve velké míře asimilační 
změny a zachycuje neasimilovaná násloví typu ztonuli 196v; ztepú 199r; zprávce 
201v atp. v některých případech je však již zaznamenáno kolísání (ztekl 198v 
× stekl 200r). asimilace je doložena jen řídce, někdy je asimilována příklonná 
předložka (z deštěm 199v). – naopak časté je zjednodušování souhláskových 
skupin, zvláště skupin obsahující sykavky: svátost řískú 193r; praskú 193r; kněs-
ký 199r. u sloves, kde dochází ve staré češtině u l-ového příčestí ke střídání 
vokálu vlivem přehlásky, nenastává vyrovnávání paradigmatu (leželi 201v × le-
žal 203v; přídrželi 198r × držal 206r).

Tvarosloví

složené préteritum se v 3. osobě sg. často vyskytuje již bez auxiliáru (umřel 
Karel 192r; Lupáka Černín zabil 194v). v plurálovém tvaru se pomocné sloveso 
(j)sú objevuje častěji (s velikú radostí spívali jsú 204v; páni moravští přistúpili 
sú  a  svolili sú  k  němu 205r, ale: zbili židy 192r). auxiliár je  místy vypouštěn 
i ve tvarech složeného pasiva: v to léto oběšen Šumpetr 192v; zbito lidu na XXii 
set 193v. vypouštění pomocných sloves urychluje spád textu a  líčení udá-
lostí se stává dramatičtější. – Charakter historiografického textu poskytuje 
prostor i pro předminulý čas: byli vojskami přikryli všecko Špitálské pole 193r; 
šturmovati k Vítkové huoře, kterúž byl Žižka osadil 193r. Jako kondenzační pro-
středek opět slouží přechodníky: vypálili ulici křižovničí, a vskočivše k sv. Anně 
do kostela, i zabijí kněze 194v; jeli sú k němu panoše, rytieři a obecní lidé, divíce se, 
co  by  to  bylo 200r. větná konstrukce nadcházející po  přechodníkové vazbě 
bývá, jak tomu bylo ve staré češtině běžné, uvozena spojkou i: král Zigmund, 
navrátiv se do Čech, i pálil okolo Hory 194r. – Jak bude ještě ukázáno dále, text 
B SLČ je napsán velmi živě, poutavě, a  to nejen co do jeho obsahu, ale též 
co do jeho formy. v jiném článku jsme poukázali na jeho beletrizační tenden-
ce (Černá, v tisku). k tomu přispívá i užívání historického prézentu, který 
střídá minulé časy při popisu bitev, nájezdů a jiných dramatických událostí: 
A pak hned po Vánocích…vytáhli němci z nymburka k Poděbraduom a pan Hynek 
proti nim vytrhne a tu se tepú u Zbožie a tu zabijí panu Hynkovi na LXX lidí a jiní 
utekú. 193v; A pan Jiřík…vytrhl proti nim polem, a oni leželi u rokycan, a pan Ji-
řík přitáhl k nim, tu na se tepú z haufnic a vytepú je z vozuov. A potom spolu rokují 
a vezmú mezi sebú smlúvu a příměří. 201v.
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ačkoliv rukopis vznikl v závěru 15. století, stále v něm nacházíme neoje-
dinělé tvary duálu substantiv i sloves: s obú stranú 193r; dva pány korúhevná 
203r; v pondělí vyvrhle se jemu dvě hlíze 203v; dvě šibenice velmi dlúzé (duálový 
tvar od dlouhý) 205v atd.

rovněž v paradigmatech substantiv se vyskytují tvary, které lze vzhledem 
k době opisu pokládat minimálně za zastarávající, takové, které budou po-
stupem času nahrazeny novotvary. Jedná se např. o opakovaně užívaný ge-
nitiv do Vratislavě (192v, 199r), kdy je zachována původní ja-kmenová koncov-
ka, zatímco v jiných textech této doby se vyskytuje již koncovka i-kmenová. 
rovněž lokál (j)a-kmenů končí na původní koncovku -e, ačkoliv běžná je již 
i koncovka -u a -ovi (o sv. Havle 195r; o sv. Václavě 196v; po sv. Martině 198v). 
kolektivum bratřie se vyskytuje s koncovkou podle deklinačního typu paní 
v nominativu (bratřie s panem Alšem 193r) i genitivu (poražen jest…od bratřie 
194r). starší koncovku shodnou s koncovkami ženského rodu si ponechává 
substantivum správce (s  panem Jiříkem správcí 203v). v  několika případech 
se v textu vyskytuje u proprií posesivum ve formě adjektiva složeného (Ge-
bauer, 1960, s. 262): k Vítkové hoře 193r; do Mnichového Hradiště 193r, 207r; 
s  synem páně Mejnhartovým 201r. – stejně jako text malé b  je v  tomto textu 
doloženo femininum Váha (Léta téhož sirotci táhli do uher, a to bylo na podzim, 
přes tu vodu Váhu 196v). při výjimečné doloženosti tohoto propriálního femi-
nina je takový výskyt potvrzením společné předlohy obou „b“ textů. velmi 
neobvyklý je též tvar instrumentálu singuláru před Vídnem (tj. před rakous-
kou vídní, 204v, 205v), který ukazuje na nefemininní nominativ. pro starou 
češtinu jsou doloženy jen lexémy ženského rodu Viedně, Viedeň.

Slovní zásoba

na rozdíl od textu malé b se v textu B vyskytuje více neobvyklých nebo za-
jímavých lexikálních jednotek. kromě zmíněných proprií (femininum Váha, 
maskulinum Viedeň/Vieden) letopis dokládá v přípisku na fol. 207v obsahu-
jícím jména klášterů též zkomolený výraz Kosteloprty (= postoloprty). výraz 
vznikl na základě pro uživatele neprůhledné etymologie původního názvu 
a v historické češtině není doložen ojediněle. 

v textu B se vyskytují lexikální prvky, které je možné označit za přízna-
kové – mají za úkol zvýšit „čtivost“ textu. Jedná se např. o obrazné pojmeno-
vání kněze věnček (hrad bořili a bratr Žižka, jeda z města, i přikázal, aby věnečky 
hladem zmořili 194v), podle vyholeného „věnečku“ na hlavě kněze, tj. tonzury, 
petrovy koruny. bylo již upozorněno na to, že autor tohoto textu důsledně 
označuje trocnovského hejtmana výrazem bratr, jak tomu je  i  v citovaném 
dokladu (dále např. bratr Žižka dobyl Chomutova 193v; Léta M.CCCC.XXiiii. 
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bratr Žižka a Hradčané porazili pány 195r). v textu b se spojení bratr Žižka vůbec 
nevyskytuje. v líčení hradeckého převratu v roce 1437 se objevují i lexikální 
jednotky s expresivním zabarvením. Jedná se o rčení nepárati po švu (flaJ-
ŠHans, 1913, sl. 100–101) s významem ‚nedařit se podle představ‘ (vidúci obec 
hradecká, že ne po švu páře, i shrne se v hromadu 198r). expresivitou je nadán též 
výraz cafúr31 ‚kacíř‘, který je užit v obrazném vyjádření již [jim – dopl. AMČ] 
chtěli cafúři nahlédati do sklepuov (198r), líčícím těsnou blízkost útočících ne-
přátel. v textu se vyskytuje i požehnání ze zádušní modlitby: dajž jim [králi 
Jiřímu Poděbradskému a jeho manželce – dopl. AMČ], milý Buoh, na onom světě 
věčné odpočinutí 205r.

Skladba

po syntaktické stránce můžeme text B  charakterizovat podobnými jevy, 
které jsme zmínili u textu malé b. i zde se nachází, i když méně často, opisné 
pasivum (zvolen jest za  krále českého urozený pán, pan Jiřík z  Kunštátu 204v). 
v podobných kontextech, napovídajících o genetické příbuznosti obou tex-
tů, se vyskytuje spojení stal se boj (stal se boj veliký u Oustí 195r). Do podob-
ných verbonominálních konstrukcí frekventovaně vstupuje mj. též sloveso 
učiniti (učinili sú okřik ve mše 195v; učinili veliký zájem 196r; velikú škodu učinil 
201r; učinili mezi sebú příměří a pokoj 201v; nedal jich utisknúti a křivdy učiniti 
203v; tu  sú námluvu učinili o krále 204r; němci učinili lest 205v atd.). – Dal-
ším výrazným syntaktickým rysem textu je nevyjádřený větný podmět; tento 
jev někdy narušuje kohezi textu a komplikuje jeho interpretování, které pak 
závisí pouze na netěsně soudržném kontextu a znalosti mimojazykových in-
formací. na příklad ve dvou samostatných, po sobě jdoucích zprávách – Léta 
M.CCC.LXXXXV. jali páni krále Václava poprvý, den sv. Stanislava. Léta M.CCC.
LXXXXVii. zbili pány na Karštajně, pana Strnada puškú a Mutinu. (192r) – nelze 
bez znalosti historických dat stanovit původce děje. tento způsob vyjádře-
ní se pak dostává na  roveň posesivním konstrukcím, o nichž byla zmínka 
výše. v  některých případech lze nevyjádřený podmět hodnotit jako elipsu 
podmětu předem zmíněného: Léta téhož Žižka dobyl Mlázovic a Černína zabili. 
A potom jeli k Smidaróm, dobyvše spálili. (195r). elizi předmětu dokládají for-
mulace typu pán děčínský bral okolo Jičína (199v) nebo on…kázal k sobě svým 
lékařuom (203v). text B vykazuje kromě elipsy též jiné syntaktické odchylky, 
např. volně připojené výrazy, které vytvářejí parcelovanou větnou strukturu 
(mluvniCe ČeŠtinY, 1987, s. 679n.). tento způsob vyjadřování je cha-
rakteristický pro mluvený projev, v projevu psaném pak zvyšuje jeho drama-

31 o této lexikální jednotce je pojednáno v článku J. spala, Cafúři a kasaličtí.
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tičnost a přitažlivost. Jedná se opět o prvek beletrizační. v textu B jsou takto 
dodána kvalifikační adjektiva: oběšen jest pan Zúl a s ním padesát jeho tovařišuov 
nad Prahú, krásných, mladých 192r; XXViii pacholkuov branných, silných 193v; 
oběsili sú jeho v ten pondělí po jarmarku, s ním padesáte jeho tovařišuov, mladých 
a krásných lidí. 198v. 

rovněž v tomto letopisu se vyskytují předložkové vazby, které v češtině 
postupně vyšly z užívání, např. předložka za  se dnes s  instrumentálem již 
nevyskytuje ve  významu zejména časové okolnosti děje. v  dokladu jali jsú 
za klajtem pana kněze Bedřicha (198r) předložka za s instrumentálem vyjadřuje, 
že zatčení se stalo v době, kdy byl kněz chráněn glejtem.

Styl

text B vyžaduje kratičkou poznámku o stylu: letopis je charakteristický 
prvky zvyšujícími jeho atraktivitu pro čtenáře, místy i příklonem k mluvené 
řeči (parcelace výpovědi, expresivita, rčení, lexikální jednotky s hodnotícími 
rysy atp.). tyto prvky považujeme za zárodky beletrizace textu, které se vy-
skytují v analistickém textu a předjímají jeho přerod v text kroniky jako útva-
ru historiograficko-beletristického (srov. Černá, v  tisku). o „plastickém“ 
jazyce textu B se zmiňuje v citovaném článku též J. Šůla (ŠŮla, 1975, s. 49).

Chyby

na rozdíl od písaře textu malé b písař letopisu B byl mnohem méně pečlivý 
a pravděpodobně mnohem méně respektoval předlohový zápis. lze soudit, 
že  jeho zápis je výtvor individuality, která vnášela do  textu nejen další in-
formace, ale především hodnocení popisovaných událostí. zápis textu nese 
známky tvorby, v textu jsou přeškrtaná a znovu zapsaná slova, syntakticky 
nepropracované celky (volně připojené výrazy) a  také četné chyby, leckdy 
neopravené. např. ve větě Albrecht…rozpustiv lidí, navrátiv se do Prahy (198v) 
jsou omylem zapsané dva neurčité, přechodníkové tvary; správně má  věta 
znít: Albrecht…rozpustiv lidí, navrátil se do Prahy. ve větě s obú stranú drahně 
lidu zhynulo a zbito (205v) jsou souřadně spojeny různé slovesné rody (patrně 
se jedná o nevhodně užitou elipsu pomocného slovesa). Chyby jsou v zápi-
sech proprií: např. jméno městečka Úpice je zapsáno jako ſtupicze (194r); toto 
jméno je ostatně chybně zapsáno i v textu b: pycze (125r). místo jména města 
Police je užito zdrobněliny policzka (194r). Je nepochybné, že mnohé písařovy 
chyby nejsme s to odhalit a interpretujeme text, který je po jazykové stránce 
chybný, aniž bychom ho emendovali. o chybách věcného charakteru ani ne-
mluvě. 
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ačkoliv je text B na rozdíl od textu malé b chybovější a méně spolehlivý, 
z  hlediska jazykové pestrosti a  přitažlivosti budeme text B  hodnotit výše. 
kreativita písaře a  jeho jazyková zdatnost nepochybně převyšuje otrockou 
pečlivost prvního písaře. Co se týče stáří obou textů, nastává zde zajímavá 
situace, kdy text B je nepochybně starší než opis malé b. avšak zatímco text 
b se při opise více drží starší předlohy a až na výjimky ji přepisuje jejím jazy-
kem, písař textu B vnáší to opisu nejen své jazykové povědomí, ale též text 
aktualizuje a doplňuje. lze říci, že text B ve všech rovinách více odpovídá 
situaci v jazyce konce 15. století než mladší text b. pokud v textu B nalézáme 
skutečně archaické jazykové jevy, jedná se o víceméně ojedinělé stopy star-
ších předloh, které při opise písař z různých důvodů v textu zachoval. soud 
J. Šůly, že text B má proti textu b archaičtější češtinu (ŠŮla, 1975, s. 50), nepo-
važujeme za přesný. nejen popis událostí, ale též slovní obraty a formulace 
z textu B přebírá z pozdějších textů SLČ text r (vratislavský)32. 

Vztah textů B a b 

bylo prokázáno, že ani jeden z  „béčkových“ textů nesloužil jako přímá 
předloha pro druhý text. spojuje je  však společná předloha (srov. např. 
ŠŮla, 1975, s.  59 aj.). Důkazem je  fakt, že každý z  textů obsahuje kromě 
zpráv společných též zprávy, které druhý text nemá. Údobí, k němuž se vzta-
hují informace obsažené v obou textech, je druhé desetiletí 15. století (zhruba 
od upálení mistra Jana Husa) až do roku 1440. v tomto časovém úseku se sho-
duje zhruba 105 zpráv; rozdílných zpráv, které jsou obsaženy buď v jednom, 
či v druhém „b“ textu, je v každém textu přibližně 10. stanovit přesné číslo 
počtu jednotlivých zpráv je obtížné, neboť některé zprávy mohou být v jed-
nom textu zapsány samostatně, v druhém splývají do jedné výpovědi. shody 
a  rozdíly v  podání jednotlivých zpráv velmi pěkně a  s bohatými citacemi 
z materiálu přesvědčivě dokumentuje J. Šůla ve své stati o letopisech výcho-
dočeské provenience (ŠŮla, 1975, 56–59). uvádí příklady na jak téměř do-
slovné shody obou textů, tak na bohatší/stručnější popisy v jednom/druhém 
textu. Důkazem pro genetickou příbuznost obou textů jsou také společná 
chybná datování některých zpráv. nechceme opakovat Šůlovy důkazy, avšak 
uvedeme v našem článku alespoň některá srovnání pro ilustraci společného 
původu obou textů založená na jazykových shodách. v obou textech nalézá-
me jazykové jevy, které jsou málo frekventované a jejich souvýskyt je snáze 
možné vysvětlit společnou předlohou než pouhou náhodou. 

32 biblioteka uniwersytecka we Wrocławiu, sign. m 1306.
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zajímavá je z jazykového hlediska informace o cikánech, kteří se roku 1416 
toulali po české zemi (Také toho léta cikáni vláčili se po české zemi. b121r33; Také 
v to léto vláčili se cikáni po české zemi a lidí mámili. b192v). v lexiku staré češtiny 
je reflexivní verbum vláčiti sě doloženo jen výjimečně, ve významu ,toulat se, 
potulovat se‘ pouze jednou, z Husitské kroniky vavřince z březové (Táborští 
jízdní a pěší s  jich kněžími po království vláčíce se  sem i  tam březkron34 234v). 
navíc ani proprium cikán, cigán není v materiálech dokumentujících středo-
věkou češtinu četně frekventované; doloženo je až na jednotlivé výjimky jen 
jak vlastní jméno. 

Devastaci kostela sv. anny a jeho okolí v roce 1423 na dnešním pražském 
předměstí Hradce králové popisují „b“ letopisy takto: před jarmarkem hradec-
kým pan Jan a pan Puota vypálili jsú křižovničí ulici, a vskočivše do kostela k svaté 
Anně, i sstlačili archu s tělem Božiem a kněze Jana od Svaté Anny zabili. b127r; pan 
Jan Městecký a pan Puota vskočili do předměstí u Hradce i vypálili ulici křižovničí, 
a vskočivše k sv. Anně do kostela, i zabijí kněze a svátosti těla Božieho rozsypí a ztla-
čí b194v. ulici oba písaři nazývají křižovničí, užívají tedy posesivního adjek-
tiva, které opět není v češtině často dokládané. staročeské památky dávají 
přednost přivlastnění pomocí genitivu (spálen špitál v Praze křižovnikóv SLČ 
Q 219v).

posledním shodným a ve staré češtině výjimečným jazykovým jevem, kte-
rý zmíníme, je již uvedené proprium Váha (sirotci táhli do uher přes vodu Váhu 
b131r; sirotci táhli do uher, a to bylo na podzim, přes tu vodu Váhu 196v). Je evi-
dentní, že i tento lexikální tvar je přejat z předlohy obou textů.

Genetická příbuznost textu malé a velké „b“ je evidentní a nepochybná. 
z jazykovědného hlediska si oba texty odpovídají jen rámcově. máme v ruce 
textové útvary, které se  v  průběhu desítek let od  doby vzniku archetypál-
ní předlohy po jazykové stránce výrazně proměnily. shody jsou sice patrné, 
avšak každý z textů se vyvíjel dále samostatně a procházel změnami po strán-
ce obsahu i formy. pro lingvistu tedy při zkoumání těchto textů nastává jiná 
situace než na  příklad pro historika či  literárního vědce. zatímco historik 
„splétá“ z  jednotlivých textů Starých letopisů českých co nejkompletnější ob-
raz středověkých událostí a literární vědec pátrá po archetypálních verzích, 
po předlohách lokálních redakcí atp., lingvista přistupuje ke každému z textů 
jako k originálnímu prameni, který mu poskytuje informace o stavu a vývoji 
českého jazyka. pramen Starých letopisů českých však bývá zčeřen a kontami-
nován různými jazykovými vrstvami, které musí jazykovědec pečlivě „rozplé-

33 lokaci z textu b uvádíme písmenem b; lokaci z textu velké B pak velkým b.
34 vavřinec z březové, Husitská kronika, rkp. sign. XiX a 50 z národní knihov-

ny Čr.
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tat“ a definovat. příkladem takových analýz je nejen uvedený jazykový roz-
bor textu malé a velké „b“ a sledování jejich vzájemné shodnosti a různosti, 
ale, a výrazněji, i jazyková charakteristika opisů textu malé b ze 17. a 18. stole-
tí a také jeho první, zimmermannovo vydání ze století devatenáctého.
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„B“ texts of Staré Letopisy České (Old Bohemian Chronicles)

alena m. Černá

the marking of individual texts of staré letopisy České (the old bohe-
mian Chronicles) (hereinafter also ‚slČ‘) with letters of alphabet was intro-
duced by f. palacký in  the process of his publishing nineteen slČ. as he 
explained, the use of letters expresses the age and affinity of the texts. the 
same upper-case and lower-case letter suggests that there is relationship be-
tween texts. therefore, it is assumed that there is relationship between texts 
marked with b and b. the objective of this study is to research and define the 
relationship from the linguistic point of view. the b text was published in the 
first half of the 19th century; in addition to that, it was copied in the 17th and 
18th centuries by several more or less famous people – attention will be paid 
to these versions of the text as well. this will contribute to the understanding 
of the editorial practice and to the use of medieval historiographic sources 
by young historians.

the following texts have been analyzed:
•	 staré letopisy české, b text, knihovna národního muzea, shelf mark 

ii f 8, fol. 192r–207r (end of the 15th century)
•	 staré letopisy české, b  text, národní knihovna Čr, shelf mark. 

XiX C 21, fol. 117v−138v (end of the 15th century)
•	 Copy of b text, národní knihovna Čr, shelf mark Xv D 6, pp. 866−878 

(2nd half of the 17th century)
•	 Copy of b  text by  matěj benedikt bolelucký, knihovna národního 

muzea, shelf mark iii a 44, pp. 159−187 (2nd half of the 17th century)
•	 Copy of  b  text by  bonaventura Josef pitr, moravský zemský archiv 

v brně, shelf mark H d 25, pp. 319−330 (mid-18th century)
•	 Copy of b text by athanasius Wanka, knihovna národního muzea, 

shelf mark i e 4, fol. 192r–206v (1795)
•	 edition of b text in zimmermann, Jan václav: pokračování kro-

niky beneše z  Hořovic neb příběhů země české od  léta páně 1393 
až do 1470 zběhlých. praha, b. Ház 1819, pp. 96–119

the linguistic analysis which, to a certain extent, dealt with all language 
levels (from the graphics to the style) made it possible to make these conclusi-
ons:

none of the “b” texts was used as a direct template for another text. Ho-
wever, they all were made from the same template which is proven by the fact 
that each of the texts comprises some news shared by all the texts, but in addi-
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tion to that also pieces of news which are missing from the other texts. the 
time period which information from both the texts (b and b) refers to ranges 
from the second decade of the 15th century (approximately after Jan Hus was 
burned to death) till 1440. approximately 105 pieces of news which date from 
this period are identical in the texts; there only about 10 pieces of news which 
are different and are to be found either in one or the other “b” text. it is di-
fficult to determine an accurate number of pieces of news since some of them 
could be recorded separately in one text and combined with another message 
in the other text. Wrong dates in some news prove the genetic affinity of both 
the texts.

the analysis has also proven that copies of b texts of slČ are fairly true 
to  the original. However, they cannot be  considered a  reliable source for 
further research namely for linguistic studies, neither for research of  the 
15th century language nor for research of the language of the period when 
the text was copied. the texts were probably mostly unintentionally updated 
especially as  regards spelling. the persons who copied the texts followed 
the template even in cases where the template contained wrong information. 
the least dependent was matěj benedikt bolelucký who modernized the lan-
guage most and diverged from the template most. bolelucký corrected some 
mistakes, however, at the same time his copy comprises the highest number 
of (unintentional) gaps. on the other hand, the template was best followed 
in the youngest copy made by athanasius Wanka in 1795. the existence of co-
pies shows the permanent interest in the Hussite movement described in sta-
ré letopisy České. We cannot overlook the fact that the people who copied 
the text had a certain relationship to  the east-bohemian region the history 
of which is described in text b. We cannot unambiguously assume why the 
copies were made and whether they were supposed to be templates for the 
printed version made by Jan václav zimmermann in 1819.

We can conclude from detailed analysis of zimmermann ś edition of the 
b  text that this edition cannot fulfill the needs of  today ś specialists. edi-
torial notes are restricted to brief identification of manuscripts and several 
pages of diverse-reading which relate not only to the b text but to all texts 
contained in  the book. interventions in  the published text are significant. 
the update of the language which was supposed to make the text more easily 
comprehensible for modern readers makes it impossible to use this edition for 
language research. moreover, these changes show that zimmermann did not 
know Czech very well. frequent mistakes make the edition less reliable even 
for work in other fields of research. However, zimmerman did not address his 
work to specialists, he intended it for people who like reading chronicles and 
who probably found the way how the text was published sufficient. We shall 
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add that the identical features between zimmermann ś edition and the copy 
from the national library can prove that the editor used this copy in the pre-
paration of the text to be published. We cannot confirm whether he also had 
the medieval manuscript available or not.
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Jan Hus a husité v německo-českých vztazích 19. století1

Jiří kořalka

Abstract:
This paper focuses on the fact that the perception of the Hussite revolution signifi-
cantly influenced the Bohemian-german relationships in the 19th century. 1848 was 
a certain milestone in the perception of Jan Hus and the Hussite movement. By that 
year the different national focus in  the german reception of Hus and the Hussite 
movement had almost disappeared. Palacký‘s interpretation of the Hussite revoluti-
onary movement as an exclusively Bohemian national movement is connected with 
the change in the perception of Hus and the Hussite movement in the german en-
vironment. in consequence of  this change various works appeared which defamed 
Hus and the Hussite movement even in contradiction to historic sources. However, 
scholars and historians had nothing in common with these negative tendencies.

Keywords: Jan Hus, Hussite movement, František Palacký, revolution 1848, na-
cionalisms

v žádné jiné zemi – mimo Čechy – nebyla Janu Husovi a husitskému hnutí 
15. století věnována tak velká pozornost jako v německu. od 16. století byla 
Husova památka živá v  německé evangelicko-luteránské tradici, od  konce 
18. století mezi německými liberály, ve třicátých a čtyřicátých letech 19. sto-
letí v  řadách demokratických radikálů, v  pozdějším vývoji 19.  století také 
v německém a mezinárodním socialistickém hnutí. Jan Hus se stal symbolic-
kou osobností, jejíž obraz a výklad v populárním obrazu dějin se jen zřídka 
shodoval s výsledky odborného historického bádání. totéž se týkalo husitů 
jako náboženského a sociálního hnutí stejně jako jejich vojenské síly. po sta-
letí se vedly a vedou spory o to, zda je možno husitské stoupence a bojovníky 
považovat za pokračovatele Husova díla, a pokud ano, který z husitských 
směrů – radikální, umírněný nebo konzervativní – je reformátorovi nejbližší. 
toto přežívání tradice historického jevu pozdního středověku, svým rozsa-
hem v celoevropském měřítku ojedinělé, zaujímalo zvláštní místo ve vztazích 
mezi německým a českým společenským prostředím 19. století. před očima 
a v bezprostředním sousedství německé veřejnosti se Češi v průběhu jednoho 

1 původní německé znění této stati, uveřejněné v časopise geschichte in Wissen-
schaft und unterricht (stuttgart), roč. 35, 1984, s. 495–507, bylo podstatně rozšířeno 
a přepracováno.
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století proměnili z malé skupiny národně uvědomělých vlastenců, případně 
z předpokládané etnické menšiny uvnitř německého spolku, v rozvinutou, 
sociálně a politicky rozrůzněnou národní společnost, která hledala svébytné 
místo mezi plnoprávnými evropskými národy. 

Ještě v první polovině 19. století převažovaly v německém vztahu k Janu 
Husovi a husitství náboženská a církevně politická hlediska. v evangelických 
zemích německa byl Jan Hus již téměř po tři staletí uctíván jako předchůdce 
německé reformace a martina luthera.2 na obrazech a rytinách se Hus vy-
skytoval společně s lutherem nebo ve větším kruhu německých reformátorů. 
Husův portrét se zastřiženými vousy, běžně rozšířený v německu 19. století, 
odpovídal tradiční představě luteránského kazatele, kdežto starší obrazová 
nebo plastická znázornění z doby před německou reformací ukazovala Jana 
Husa jako bezvousého, spíše podsaditého muže.3 na velkém pomníku marti-
na luthera ve Wormsu, odhaleném roku 1868, našel Hus místo mezi význam-
nými předchůdci německé reformace, stejně jako francouzský reformátor 
pierre valdes, anglický John Wyclif a italský Girolamo savonarola.4 obvyklé 
pojetí Jana Husa jako ušlechtilého a věrného sluhy božího, který položil život 
za náboženskou pravdu, se objevovalo v německých evangelických čítankách 
ještě na přelomu 19. a 20. století.5

tento zásadně pozitivní postoj k Janu Husovi byl dále posilován působe-
ním větších skupin českých nekatolických exulantů, kteří se usazovali hlavně 
v sasku a prusku v době rekatolizace českých zemí v 17. a 18. století. po ně-
kolik generací existovaly české náboženské obce v Drážďanech, perně a Žita-
vě. v berlíně byl založen betlémský kostel, výslovně pojmenovaný po vzoru 
betlémské kaple, proslulého Husova působiště. ve spolupráci se základnami  
pietistů ve  středoněmeckém městě Halle a ve Württembersku uctívali a  ší-

2 k  tomu s[amuel] Harrison tHomson, Luther and Bohemia; in: archiv für 
reformationsgeschichte, roč. 44, 1953, s. 160–181; frederick G. HeYmann, impact 
of Martin Luther upon Bohemia, in: Central european History, roč. 1, 1968, s. 107–130; 
György székelY, das erbe von Jan Hus in der reformation Martin Luthers, in: anna-
les universitatis scientiarum budapestiensis, section historica, sv. 24, 1985, s. 1–21.

3 srov. milena bartlová, Kdy Jan Hus zhubl a  nechal si narůst plnovous? Vizu-
ální komunikační média jako historiografický pramen, in: robert novotný, petr Šámal 
a kol. (ed.), zrození mýtu. Dva životy husitské epochy. k poctě petra Čorneje, praha-
-litomyšl 2011, s. 205–215. 

4 přítomnost Jana Husa v jednom z rohů pomníku martina luthera ve Wormsu 
podnětem častých cest českých řemelníků a dělníků v německu k tomuto pomníku.

5 podobnou čítanku, vytištěnou ve stuttgartu roku 1902 již v 16. vydání, uvedl 
český populární deník národní politika se škodolibostí do rozporu s přísně katolickým 
obsahem rakouských čítanek a učebnic používaných v tehdejších Čechách.
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řili čeští evangelíci Husovu památku v německém prostředí.6 odkaz Husa 
a husitů připomínaly svými jmény nově zakládané osady českých exulantů, 
jako Husinec (podle Husova rodiště v  jižních Čechách), poděbrady (podle 
českého utrakvistického krále Jiřího na střelínsku v pruském Dolním slez-
sku), stejně jako velký a malý tábor na tehdejší slezsko-polské hranici.7 Ještě 
v první polovině 19.  století si pruští úřednici stěžovali na neortodoxní ná-
boženské postoje českých osídlenců, kteří sami sebe označovali za „husity“ 
a  ve  své většině nebyli ochotni se  přizpůsobit luterské víře.8 každopádně 
přispěla činnost těchto pracovitých a poměrně vzdělaných českých přistěho-
valců hluboko do 19. století k dalekosáhlému německo-českému porozumění 
ve vztahu k Janu Husovi a k Jednotě bratrské v některých částech německa.

napoleonské války obrátily ve střední evropě pozornost k husitským vá-
lečníkům. nejsilněji se to projevilo v rakouském císařství roku 1809, zejmé-
na v Čechách, kde hrdinská minulost a udatnost husitských bojovníků pod 
velením Jana Žižky a  prokopa Holého měly pohnout obyvatele k  přináše-
ní nevyhnutelných válečných obětí a  ke  statečnosti v  boji proti napoleon-
ským vojskům.9 v německém protestantském prostředí vystupoval roku 1813 
v představách dokonce sám reformátor Jan Hus na bojišti jako zářivý příklad 
odvahy, která se neleká smrti.10 ve  stejném roce 1813 se objevila anonymní 
brožura severoněmeckého původu o válečnickém umění Čechů, za jejíhož au-
tora je považován hlavní ideolog německého národního hnutí ernst moritz 
arndt (1769–1860). podle autora brožury se na Čechy nikdy nehodila slova 
o mírumilovnosti slovanů, protože od pradávna vynikali bojovností, a jako 
hlavní příklad uváděl husity. vedle jejich statečnosti v boji oceňoval přínos 
husitů v dějinách válečného umění, hlavně Žižkovu vozovou hradbu a u pro-
kopa Holého údajný vynález halapartny.11

6 eduard Winter, die tschechische und slowakische emigration in  deutschland 
im 17. und 18. Jahrhundert. Beiträge zur hussitischen Tradition, berlin 1955 (=veröffentli-
chungen des instituts für slawistik, 7).

7 souhrně k tomu iva HerolDová, Vystěhovalectví do Polska, in: Češi v cizině, 
sv. 9, 1996, s. 11–17.

8 Josef theodor mÜller, geschichte der Böhmischen Brüder, díl 3, Herrnhut 
1931, s. 383.

9 Jiří rak, Husitské reminiscence v české protinapoleonské propagandě, in: Jihočes-
ký sborník historický, roč. 49, 1980, s. 256–266.

10 Jako příklad je  uveden vratislavský profesor Heinrich steffens, mateřským 
jazykem Dán narozený v norsku. arnošt kraus, Husitství v literatuře, zejména ně-
mecké, díl 3: Husitství v  literatuře devatenáctého století, praha 1924 (=rozpravy České 
akademie věd a umění iii/58), s. 36–37.

11 [ernst moritz arnDt], der kriegerische geist der Böhmen, so wie er sich in ver-
schiedenen epochen wirksam bewiesen hat. ein beitrag zur kriegsgeschichte der nation, 
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pod vlivem francouzských revolucí z roku 1789 a zvláště z roku 1830 byl 
velký životní příběh Jana Husa připomínán a  vykládán v  německém pro-
středí stále silněji v duchu umírněného liberalismu. Hus se jevil především 
jako bojovník za svobodu svědomí, který ještě v temném středověku otevíral 
cestu k osvícenému novověku. významní liberální historikové předbřeznové-
ho německa – Carl von rotteck (1775–1840), friedrich Christoph schlosser 
(1776–1861) nebo Wilhelm zimmermann (1807–1878) – obhajovali Husův po-
stoj na kostnickém koncilu a odsuzovali zločin, přímo justiční vraždu, která 
byla spáchána v  kostnici roku 1415 na  bezúhonném a  spravedlivém muži, 
jehož morální síla daleko převyšovala úroveň jeho koncilních soudců a ka-
tů.12 přechodným jevem mezi nábožensko-politickými směry a umírněným 
liberalismem byly v první polovině 19. století názory osvícených a reformně 
založených katolíků, které byly mnohem silněji zastoupeny v jihozápadním 
německu a ve francii než v rakouském císařství. poslední katolický biskup 
sídlící v kostnici (před přeložením diecéze do freiburgu), ignaz Heinrich 
von Wessenberg (1774–1860), sesazený roku 1827, vylíčil ve  svých čtyřsvaz-
kových dějinách církevních koncilů 15. a 16. století působivý kontrast mezi 
zločinným papežem Janem XXiii., jehož se katolická církev později sama 
zřekla, a pražským kazatelem Janem Husem, který s velkou důvěrou a odva-
hou přišel do kostnice. upálením Husovým uvrhl kostnický koncil na sebe 
příliš temný stín, než aby se dal omluvit duchem doby.13

město kostnice v bádenském velkovévodství s katolickou většinou oby-
vatel, které vedl tehdy osmadvacetiletý starosta Carl Hüetlin (1806–1861), 
podpořilo tuto svobodomyslnou, náboženským vyznáním neobmezovanou 
úctu k oběma církevním reformátorům pozoruhodnou iniciativou ke zřízení 
důstojného památníku Janu Husovi und Jeronýmu pražskému na místě jejich 
upálení. v únoru 1834 se starosta Hüetlin obrátil na veřejnost nejen v němec-
ku, nýbrž i ve francii, v anglii a  také v Čechách se shodnými dopisy, aby 
uvážili možnost podpory postavení pomníku v kostnici:

„Čtyři staletí a světodějné úspěchy lutherovy církevní reformace vynes-
ly nad Janem Husem a Jeronýmem pražským spravedlivější soud než koncil 
v kostnici a věrolomný zikmund v letech 1415 a 1416. plameny kacerovačské 
vášně (Verketzerungswuth) spálily v  nevýslovných útrapách těla obou mužů 

prag 1813; tamtéž, s. 44–45.
12 shrnul a. kraus, Husitství v literatuře, díl 3, s. 55–65.
13 ignaz Heinrich freiherr von WessenberG, die großen Kirchenversammlun-

gen des XV. und XVi. Jahrhunderts in Beziehung auf Kirchenverbesserung, díl i–iv, kon-
stanz 1839–1840. k tomu a. kraus, Husitství v literatuře, díl 3, s. 41; františek mi-
chálek bartoŠ, Hus a město Kostnice, praha 1934 (=publikace společnosti Husova 
musea 5), s. 11–14. 
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a mnohaleté válečné bouře a potoky krve způsobily brzy poté utrpení ná-
rodů; avšak pozdější věky a dějiny uctívají tyto silné muže uvážlivě a spra-
vedlivě jako první obhájce svobody svědomí a  průkopníky velké církevní 
reformace. 

váleční hrdinové, státníci, učenci a  umělci všeho druhu, napoleon, lu-
ther, Canning, schiller, Goethe, Gutenberg a Dürer, mají své pomníky, které 
označují potomstvu důležité momenty jejich života a působení nebo označují 
místo, kde spočívá jejich popel; avšak žádný pomník nepřipomíná dodnes 
místo, kde Hus a Jeroným pražský nalezli pro svou víru nejstrašnější smrt 
v ohni.

pozorné bádání nám umožnilo spolehlivě určit toto pozoruhodné místo.14 
podepsaný starosta kostnice a  větší počet občanů tohoto města, kteří bez 
výjimky náleží ke  katolické církvi, ale nespatřují v  tom žádnou překážku, 
se proto sjednotili, aby v německu a ve francii, především však v anglii (kde 
žil Husův učitel viklef) a   v  Čechách, vlasti Husa a  Jeronýma, uspořádat 
sbírku na postavení velkolepého pomníku, který má označit místo, kde oba 
zemřeli.“ 

starosta Hüetlin zdůraznil ve svém dopise, že tato akce není lokální, ale 
všeobecná, a  právě proto má  být velkolepá. Dopisy stejného znění směřo-
valy na  magistráty měst prahy („kde se  narodil Jeroným“), Husince („kde 
se narodil Jan Hus“) a tábora („města, které založil husitský vůdce Žižka“). 
magistráty těchto tří měst požádal starosta Hüetlin o sdělení, jaký názor mají 
na pravděpodobný úspěch subskripční akce pro kostnický pomník ve svém 
městě a obecně u Husových krajanů, tj. v celých Čechách, a požádal o zpro-
středkování spolupráce s  jinými městskými magistráty v  Čechách.“15 pod 
diplomatickým tlakem z vídně doporučila bádenská ministerská rada v ka-
rlsruhe městské radě v kostnici, aby upustila od úmyslu zřídit pomník, ale 
vyjádření státního ministra reitzensteina neskrývalo rozhořčení nad hořící-
mi kostnickými hranicemi z let 1415 a 1416:

14 zásluhu na tom měl v prvé řadě kostnický starožitník Josef Castell, který sbí-
ral a pravděpodobně také někdy sám zhotovoval památky na Husův pobyt v kost-
nici.

15 Dokumenty k této iniciativě uveřejnil v bezprostředním švýcarském soused-
ství města kostnice Josua eiselein, Begründeter Aufweis des Plazes bei der Stadt Con-
stanz, auf welchem Johannes Hus und Hieronymus von Prag in den Jahren 1415 und 1416 
verbrannt wurden, bellevue/thurgau 1847, s. 49–62. Je pozoruhodné, že se eiseleino-
va kniha z roku 1847 ocitla ještě za života františka palackého v jeho osobní knihov-
ně. alena skWarlová – květuše makovCová, Katalog knihovny Františka Pa-
lackého, in: sborník národního muzea, řada C – literární historie, sv. 30, 1985, s. 132, 
č. 850. v českém znění f. m. bartoŠ, Hus a město Kostnice, s. 16. 
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„o hanebnosti vraždy spáchané na Husovi a Jeronýmovi nemůže panovat 
rozdílnost názorů mezi vzdělanými a  poctivými katolíky, stejně jako mezi 
protestanty.“16

odpověď z českých měst do bádenska nedošla, takže se kostničtí iniciátoři 
mohli domnívat, že se jejich dopisy vůbec nedostaly do rukou adresátů. tepr-
ve pozdější archivní bádání zpřístupnilo nejen diplomatickou zápletku mezi 
rakouskou a bádenskou vládou, ale především stěží představitelnou hrůzu 
magistrátních úředníků tří českých měst při otevření dopisů doručených 
poštou z kostnice. když 16. března 1834 došel na pražský magistrát dopis 
z  kostnice, datovaný 20. února a  odeslaný poštou z  kostnice až  po dvou 
týdnech 8. března 1834, neváhal pražský purkmistr petr sporschil ani jediný 
den a hned 17. března předal originál dopisu na české zemské gubernium. 
Do Husince připutoval kostnický dopis 18. března, načež 19. března odeslal 
magistrátní rada leonhard Gamsenberg opis dopisu na krajský úřad v pís-
ku, který rovněž okamžitě informoval zemské gubernium. Jedině magistrát 
v táboře sice také kostnický dopis dostal, ale nijak nereagoval a nadřízeným 
úřadům zprávu poslal s velkým zpožděním.17 tak se stalo, že se zákrok ra-
kouského státního kancléře knížete metternicha u bádenské vlády zmiňoval 
o kostnických dopisech do prahy a Husince, ale o dopisu do tábora nevěděl. 
policejní ministr hrabě Josef sedlnitzky (1788–1875) proto sdělil českému nej-
vyššímu purkrabí hraběti karlu Chotkovi (1783–1868), že po zásahu v karls-
ruhe „odpadá nutnost jakékoli další korespondence magistrátů v praze a Hu-
sinci se starostou kostnice“.18

pod diplomatickým tlakem z vídně doporučila bádenská ministerská rada 
v karlsruhe městské radě v kostnici, aby upustila od úmyslu zřídit pomník, 
ale vyjádření státního ministra sigismunda von reitzensteina (1766–1847) ne-
skrývalo rozhořčení nad hořícími kostnickými hranicemi z let 1415 a 1416: 

16 friedrich von WeeCH, Metternich und Hüetlin, in: frierich von WeeCH, 
aus alter und neuer zeit, leipzig 1878, s. 254–262; Hermann baier, der Hussen-
stein in Konstanz und die deutsche Politik, in: bodensee-Chronik. beilage zur Deutschen 
bodensee-zeitung (konstanz), roč. 19, č. 13, 8. 7. 1930; f. m. bartoŠ, Hus a město 
Kostnice, s. 16–19. 

17 až  27. dubna 1834 oznámíl táborský krajský hejtman lukas alois piller 
do prahy, že magistrát v táboře předal krajskému úřadu dopis z kostnice a dostal 
od něho pokyn, „aby až do obdržení vysokého příkazu na požadavek z kostnice žád-
ným způsobem neodpovídal“. teprve  července 1834 pak české zemské gubernium 
předalo dopis z kostnice do tábora policejnímu ministerstvu ve vídni.

18 národní archiv praha, pGt 1819–1848, H 57, čj. 110 /1834, 126 /1834; archiv 
národního muzea praha, sbírka f, tábor 228 (karton 181).
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„o hanebnosti vraždy spáchané na Husovi a Jeronýmovi nemůže panovat 
rozdílnost názorů mezi vzdělanými a  poctivými katolíky, stejně jako mezi 
protestanty.“19 

Ještě před rokem 1848 byla odvážná slova dopisu z  kostnice do  Čech 
o  Janu Husovi v  německu známá. ve  veřejnosti protestantských zemí ně-
meckého spolku však byla tehdy vedena ostrá dělící čára mezi Janem Hu-
sem, považovaným za  mučedníka, a  husitskými bojovníky, kteří se  snažili 
jeho smrt pomstít. zejména o husitských výpravách za hranice Čech od roku 
1429 do roku 1432 převažoval vliv negativních svědectví soudobých kroniká-
řů mnoha německých měst. teprve novodobé historické bádání poukázalo 
na působení německých stoupenců husitství a na sociální konflikty pod vli-
vem husitů v některých německých městech.20 vypálená německá a rakouská 
města a nemalé hospodářské škody v době husitských tažení z Čech do růz-
ných světových stran byly ovšem připomínány negativně v ovzduší vzestupu 
prusko-německé národní agitace po roce 1815. tyto události poskytovaly pří-
ležitost k pořádání velkých lidových slavností, které připomínaly husitskou 
dobu v legendách, většinou značně vzdálených od výsledků historického bá-
dání. v pruském království se to týkalo především dvou měst, bernau v bra-
niborské marce a naumburgu v pruské provincii sachsen.

malé město bernau nedaleko berlína se cítilo být jako jediné v německu 
oprávněné k tomu, aby oslavovalo vítězství nad husitským vojskem. pět kři-
žáckých výprav z poloviny evropy se v letech 1420 až 1431 muselo v Čechách 
sklonit před husity, také v samotném německu se mnoho měst vzdalo obléha-
jícím husitům, pouze bernavským se prý podařilo zvítězit v jedné bitvě nad 
husity. Historické prameny svědčí o tom, že husité tehdy, v druhé polovině 

19 friedrich von WeeCH, Metternich und Hüetlin; in: f. von WeeCH, aus alter 
und neuer zeit, leipzig 1878, s. 254–262; Hermann baier, der Hussenstein in Kon-
stanz und die deutsche Politik, in: bodensee-Chronik. beilage zur Deutschen bodensee-
-zeitung (konstanz), roč. 19, č. 13, 8. 7. 1930; f. m. bartoŠ, Hus a město Kostnice, 
s. 16–19. 

20 srov. siegfried HoYer, die Auswirkungen der hussitischen revolutionären 
Bewegung auf deutschland als Forschungsgegenstand, in: Jahrbuch für Geschichte der 
udssr und der volksdemokratischen länder europas, sv. 9, berlin 1966, s. 313–325; 
klaus arnolD, niklashausen 1476. Quellen und unersuchungen zur sozialreliogiösen 
Bewegung des Hans Behem und zur Agrarstruktur eines spätmittelalterlichen dorfes, baden-
-baden 1980 (a výborný komentář Josefa macka, Husitský tábor 5, 1982, s. 337–338, 
o této knize jako jednom ze základních spisů o ohlasu husitství a táborství v němec-
kých krajích); Jan peters, „Wie die alten Ketzer in  Böhmen…“. engelbrecht und sei-
ne Bauern, in: týŽ, Die alten schweden. Über Wikingerkrieger, bauernrebelle und 
Heldenkönige, berlin 1981, s. 51–66; zdeněk ŠimeČek, K výzkumu pramenů o ohlasu 
husitství v hornorakouských archivech, in: Husitský tábor 10, 1991, s. 215–218.
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dubna 1432, dobyli na zpátečním tažení do Čech některá málo opevněná bra-
niborská města, ale to se jim nemohlo podařit v případě města bernau, obe-
hnaného hradbami, zvláště když před tímto městem byla jen vedlejší skupina 
husitského vojska.21 Již v prvních květnových dnech roku 1432 byla hlavní 
vojenská síla husitů pod velením prokopa velikého (Holého) slavnostně uví-
tána v praze. strach bohatých měšťanů bernau před husity byl vystřídán vel-
kým ulehčením, když husité odtáhli, a čím vzdálenější bylo husitské obležení 
zeměpisně i časově, tím zřetelněji vystupovalo do popředí údajné hrdinství 
a chytrost bernavských měšťanů. někdy se rozhodující zásluha přičítala dob-
rému pivu, snad smíšenému s omamnou látkou, jindy raději mluvili o krvavé 
bitvě, k níž ovšem nikdy nedošlo. v tomto duchu – jako součást hohenzo-
llernské panovnické legendy – vytvořil historický malíř karl stürmer (1803–
1861) ke 400. výročí odtažení husitů roku 1832 na objednávku pruského krále 
fridricha viléma iii. (1770–1840) obraz, který podle dobové charakteristiky 
„znázorňuje braniborského markraběte fridricha Železného (1371–1444), jak 
roku 1432 poráží husity před bernau a vyhání je z braniborské marky“.22 pro 
tuto legendu se zdálo být nepodstatné, že se žádný historický pramen nezmi-
ňuje o přítomnosti raného příslušníka rodu Hohenzollernů u bernau. roku 
1880 navštívil bernau přední pracovník Českoslovanského spolku v berlíně vác-
lav Hrubý a zjistil, že na městské radnici byla uložena středověká zbroj jako 
připomínka údajného vítězství nad husity.23 zvlášť rozsáhlá slavnost byla 
připravena v bernau na rok 1882: ve městě bylo zřízeno husitské muzeum, 
první specializovaná instituce s tímto zaměřením v mezinárodním měřítku, 
do městské kamenné brány byly vsazeny čtyři husitské hlavy,24 které zůstaly 
na tomto místě až do 21. století. Husitské slavnosti v bernau byly často v ná-

21 starší výzkumy – zejména Georg sello, die einfälle der Hussiten in die Mark 
Brandenburg und ihre darstellung in der märkischen geschichtsschreibung, in: zeitschrift 
für preußische Geschichte und landeskunde (berlin), roč. 19, 1882, s. 614–666; max 
Goerlitzer, der hussitische einfall in  die Mark im  Jahre 1432 und die „Hussiten-
schlacht“ bei Bemau, díl 1–2, berlin 1891–1892 (=Wissenschaftliche beilage zum Jahres-
bericht der luisenschule in berlin, ostern 1891 und 1892); richard JeCHt, der Zug 
der Hussiten nach der Mark im  Jahre 1432, in: forschungen zur brandenburgischen 
und preußischen Geschichte (berlin), roč. 23, 1912, s. 29–50; kriticky shrnul Hans-
-Joachim beeskoW, Husité v Braniborské marce roku 1432, in: Husitský tábor 4, 1981, 
s. 127–130.

22 22 Georg k. naDler, neues allgemeines Künstler-Lexikon, díl 17, münchen 
1847, s. 518.

23 václav Hrubý, Husitské starožitnosti v Bernavě, in: vlast (brémy), roč. 4, č. 12, 
1. října 1880, s. 1–2.

24 tímto způsobem byli údajně znázorněni Jan Žižka (roku 1432 byl už osm let 
po smrti), prokop Holý, kostka z postupic a místní ovčák, jenž prý husitům pomáhal.
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sledujících letech pořádány jako lidové manifestace, někdy ve výrazně proti-
českém duchu, při nichž se vedle bernavského účinného piva údajně čepoval 
ostrý likér jako „husitská krev“ a opékaly se „husitské vuřty“.25

mírumilovnější tvář získala již ve stejné době třešňová slavnost v naum-
burgu. pramenná základna pro údajné obléhání města naumburgu husit-
ským vojskem je ještě pochybnější než v případě údajné bitvy u bernau. Již 
na počátku 19. století prokázali němečtí historikové, že husité pod vedením 
prokopa Holého nestáli před naumburgem roku 1432 ani předtím nebo poté; 
město nebylo tehdy vůbec obléháno. existovala však stará školní slavnost 
spojená s vybíráním peněz a věcných darů pro naumburskou školu. po třice-
tileté válce se s touto slavností začal propojovat výlet školních dětí do okolí 
naumburgu v  době rozkvětu třešňových stromů jako vděčná připomínka, 
že se nepřítel zásluhou průvodu nevinných dětí dal pohnout ke slitování. pů-
vodně zůstával tento nepřítel beze jména, až v posledních dvou desetiletích 
18. století začala být tato tradice spojována s husity pod prokopem Holým.26 
Je příznačné, jak se zaměření naumburské třešňové slavnosti proměňovalo 
podle společensko-politické situace: v klidných časech převládala myšlenka 
míru a dorozumění, při vyostření poměrů se  zdůrazňovala údajná krutost 
husitů. Do celoněmeckého povědomí pronikla naumburská legenda od roku 
1803 rozšířením divadelní hry augusta kotzebua (1761–1819) Husité před 
naumburgem roku 1432,27 podobně jako v  českém prostředí překladem této 
hry a výtvarným zpracováním tématu,28 a zásluhou veršů soudního úředníka 
karla seyfertha (1809–1865) z roku 1832, které se po zhudebnění zpívaly té-
měř po celém německu.29

od konce třicátých let 19. století propukla v německu bezmála husitská 
konjunktura. německým romantickým spisovatelům a básníkům až do roku 
1848 se nejen Jan Hus, ale i Jan Žižka a jeho husitští bojovníci jevili jako prů-
kopníci svobody a lidských práv. s malou znalostí historických událostí, ale 
s tím větší sentimentalitou a upřímným obdivem přibližovaly brožury, histo-

25 informaci poskytl roku 1982 tehdejší ředitel místního muzea rudolf bügel.
26 Carl lepsius, die Sage von den Hussiten vor naumburg und der ursprung des 

naumburger Kirchfestes, historisch kritisch untersucht, zeitz 1811. novější rozbor podal 
Hans HirsCHfelDer, „die Hussiten zogen vor naumburg…“, naumburg 1964.

27 na pražské divadelní scéně byla kotzebuova hra v německém originálním 
znění uvedena již roku 1803, v českém překladu Jana Hýbla (1786–1834) roku 1816. 

28 ve své době byl proslulý obraz „prokop veliký před naumburkem“ od  Jaro-
slava Čermáka (1831–1878) z roku 1877.

29 paul mitzsCHe, das naumburger Hussitenlied. ein Beitrag zur geschichte der 
deutschen volkstümlichen dichtung, naumburg 1907. stejnou melodii wurde využil Jo-
seph victor scheffel pro svou píseň o vítězství Germánů nad římany v teutobur-
ském lese („als die römer frech geworden…“).
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rické romány a básně husitství 15. století jako aktuální příklad pro německé 
liberály a demokraty. anonymně uveřejněný životopis Jana Husa z roku 1839, 
jehož autorem byl sekretář mnichovského státního archivu Georg lommel 
(1805–1872), měl politickou dohru v bavorském sněmu,30 ale byl tak populár-
ní, že roku 1846 vyšel již ve čtvrtém vydání a ještě po několika desetiletích 
byl přetiskován sociálními demokraty.31 rakouský básník nikolaus lenau 
(1802–1850) zařadil husity – v závěrečné sloce svého básnického cyklu o jiho-
francouzském náboženském hnutí albigenských – do jednotného proudu ka-
cířských, opozičních a revolučních hnutí až do dobytí pařížské bastily roku 
1789.32

mezi stoupenci demokratického, téměř jakobínského pojetí husitství zau-
jal význačné místo pražský rodák karel Herloš (1804–1849), působící v lip-
sku pod jménem Herloßsohn, svými mnohasvazkovými díly malého formátu 
o Husovi, Žižkovi a táboritech, které byly značně rozšířeny v dobových Če-
chách a v českém překladu byly vydávány ještě na přelomu 19. a 20. století.33 
básník moritz Hartmann (1821–1872), pocházející z Dušník na příbramsku, 
připomněl v  básnické sbírce Kelch und Schwert [kalich a  meč] z  roku 1844 
velkou a zároveň tragickou minulost Čech husitské doby až k oslavě Čechů 
jako mučedníků.33 pro moritze Hartmanna byly Čechy v době „mstících hu-
sitů“ svatou zaslíbenou zemí, která trpěla neméně než Židé v době starého 
zákona.34 Ještě pronikavěji působila poema Žižka, jejímž autorem byl rodák 
ze  severočeských teplic alfred meissner (1822–1885), oslavující husitského 
vojevůdce jako skvělého organizátora, stratéga a údajného zakladatele komu-

30 k tomu Hans pelGer, der Streit um die Veröffentlichung der Johannes-Huß-
-Biographie des georg Lommel 1839 /40. eine kommentierte dokumentation, in: Jan Hus 
und die Hussiten in  europäischen aspekten, trier 1987 (=schriften aus dem karl-
-marx-Haus 36), s. 117–177.

31 31 [Georg lommel], Johannes Huß. Vom Verfasser des Armin, amberg 1839. 
v 2. vydání brožury byl již Georg lommel uveden jako autor. v sociálně demokratic-
ké předmluvě k 7. vydání, nürnberg 1878, byli do jedné řady počínající Janem Husem 
zařazeni Ježíš nazaretský, thomas müntzer, ludwig feuerbach, ferdinand lassalle 
a Johann Jacoby.

32 „Den albigensern folgten die Hussiten | und zahlten blutig heim, was jene 
litten. | nach Hus und ziska kommen luther, Hutten, | die dreißig Jahre, die Ce-
vennenstreiter, | die stürmer der bastille, und um so weiter.“ nikolaus lenau, die 
Albigenser. freie Dichtungen, stuttgart-tübingen 1842, s. 253. 

33 k  tomu zuzana urválková, dvojlomná zrcadlení. dílo Karla Herloše-Her-
loszsohna v českém literárním kontextu, praha 2009.

34 „Du hast Dich selber einst genannt | zur zeit der rächenden Hussiten | Das 
heilige gelobte land | Du hast wie jenes viel gelitten.“ moritz Hartmann, Kelch 
und Schwert, Dichtungen. leipzig 1845, s. 289. 
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nistického tábora.35 tato dvě básnická díla předčila svou literární a myšlen-
kovou úrovní vše, co bylo od dvacátých let 19. století napsáno v německém 
prostředí o Janu Husovi a husitství. 

opozičním německým liberálům z  jižního německa, saska a severočes-
kého pohraničí se Čechy před rokem 1848 mohly jevit jako spojenec v boji 
proti metternichovskému systému v rakousku a proti konzervativním a re-
akčním silám v celoněmeckém měřítku. připomínka bojovných husitů měla 
přispět k posílení opozičních postojů a k revolucionizování společnosti. přes-
nější analýza však ukazuje, že tyto sympatie patřily Čechům jako mrtvému, 
v 19. století již zaniklému národu. alfredu meissnerovi se vnucovala otázka, 
zda by nebylo lepší ponechat Čechy mrtvé a přitom se snažit obohatit jejich 
příkladem myšlenky a činy jiných bojovníků, v tehdejších historických pod-
mínkách především německých. prostřednictvím svého proroka záboje, pře-
vzatého z rukopisu královédvorského, vyjádřil básník meissner tuto před-
stavu přirovnáním husitských Čechů k roznětce bomby, která vznítí požár 
odporu po celém světě, nebo k vinným hroznům, které musí projít vinařským 
lisem, než se promění v ohnivé víno, roznášející do všech srdcí opojení svo-
body.36 

z německé recepce revolučních husitů před rokem 1848 se téměř úplně vy-
tratilo odlišné národní zaměření. Husitství, podobně jako dědictví Jednoty 
bratrské a jejího představitele Jana amose komenského (1592–1670), se mno-
ha německým pozorovatelům, někdy až do druhé poloviny 19. století, jevilo 
jako německá tradice, jako důležitá součást německého náboženského a kul-
turního vývoje. zčásti to souviselo se západoevropským politickým pojetím 
národa, které se tehdy podle francouzského vzoru rozšířilo v německu mezi 
liberály a demokraty a mělo zajišťovat nadřazenost státně politické myšlenky 
nad etnicko-jazykovými zvláštnostmi.37 tento postoj velké většiny politicky 

35 alfred meissner, Ziška. gesänge, leipzig 1846, XXiX, s. 219. Jméno husit-
ského vojevůdce Jana Žižky se v německém znění proměňovalo – „ziška“ v  l . a 2. vy-
dání, „zizka“ od 3. do 6. vydání, až konečně „ziska“ od  7. do 12. vydání.

36 „tot bist du, böhmen, und in staub getreten, | Doch gleich der bombe aus 
den feuerschlünden, | um einst mit wilden flammen, sturmverwehten, | Den brand 
in aller Welt zu zünden. | zertreten bist du, volk! Ja, doch wie die trauben | vom 
Winzer totgekeltert unter schmerzen, | Dass du dereinst als feuerwein den Glauben, 
| Den rausch der freiheit tragst in alle Herzen.“ alfred meissner, Ziška, l. vyd., 
leipzig 1846, s. 187–188. v pozdějších vydáních změnil meissner druhý verš: „Doch 
gleich dem Wurfgeschoss aus feuerschlünden“. týŽ, Ziska, 7. vyd., 1856, s. 201.

37 pokusil jsem se shrnout tuto představu ve srovnání s jinými pojetími národa 
ve střední evropě roku 1848. Jiří kořalka, Welche nationsvorstellungen gab es 1848 
in  Mitteleuropa?, in: rudolf Jaworski - robert luft (ed.) 1848 /49 – revolutionen 
in ostmitteleuropa, münchen 1996 (=bad Wieesser tagungen des Collegium Caro-
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a kulturně aktivní německé veřejnosti v revolučním roce 1848 předpokládal, 
že se Češi a příslušníci jiných neněmeckých etnicko-jazykových skupin na úze-
mí německého spolku budou aktivně podílet na výstavbě nového německého 
národního státu. uvnitř vznikající české národní společnosti se však na jaře 
roku 1848 nevyskytl sebemenší směr nebo i jednotlivec, který by byl s touto 
německou představou srozuměn.38

ve stejné době, roku 1845, vystoupil se svým obrazem Jana Husa a české re-
formace v německém jazyce největší a mezinárodně nejuznávanější český his-
torik františek palacký (1798–1876). není mnoho podobných příkladů v dě-
jinách evropské historiografie, aby vědecká dějepisná práce sehrála v pravém 
slova smyslu národotvornou úlohu, jako tomu bylo v případě mnohosvazko-
vého palackého díla, které začalo vycházet roku 1836 německy jako geschichte 
von Böhmen a od roku 1848 česky pod názvem dějiny národu českého v Čechách 
a v Moravě. v pojetí františka palackého byla husitská reformace včetně ná-
sledujícího husitského hnutí vrcholem českých národních dějin, ztělesněním 
české pokrokovosti, svobodomyslnosti a úspěšného boje proti univerzálním 
nárokům papežství a císařství. pro palackého se husitství jevilo jako legiti-
mace rovnoprávné existence Čechů mezi evropskými národy a současně jako 
dějinný úkol, který v tomto směru teprve čeká na své naplnění.

knižní vydání německého svazku iii/1 geschichte von Böhmen se širokým 
obrazem předpokladů a počátků husitství se koncem března 1845 stalo prvo-
řadou literární událostí. závěrečnými dvěma kapitolami tohoto svazku, obsa-
hujícími plastické vylíčení Husova sporu s  kostnickým koncilem, upálení 
Jana Husa a Jeronýma pražského a ohlasu těchto událostí  v Čechách podal 
palacký do té doby historicky nejhodnotnější a literárně nejpůsobivější obraz 
dramatického střetnutí mezi zastánci práva osobního přesvědčení a předsta-
viteli mocenské autority. Jinak se ovšem základní tendence dějepisného díla 
františka palackého mohla v německém svazku iii/1 geschichte von Böhmen 
prozatím projevit jen v omezenější podobě, protože již rukopisné zpracování 
svazku naráželo roku 1844 na nesouhlas rakouské politické a hlavně teologic-
ké cenzury. zatímco politický cenzor v metternichově státní kanceláři navr-
hoval jedinou změnu, týkající se přílišného zdůraznění vzestupu etnicky čes-
kého živlu počátkem 15. století,39 ozval se vídeňský teologický cenzor Josef 

linum 18), s. 29–45. Česky již předtím ve studii týŽ, Vztah rakouského státního patrio-
tismu a velkoněmecké ideologie k Čechům v první polovině 19. století, in: Ústecký sborník 
historický 1985, s. 241–262.

38 odlišný postoj (například u části moravských Čechů) byl v tehdejší české spo-
lečnosti hodnocen jako přechod do německého politického tábora.

39 „státní správa, zcela vzdálena tomu, že by se chtěla stavět proti přirozenému 
vývoji některé národnosti, nemá námitky ani proti vzdělávání a podpoře české lite-
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scheiner (1798–1867), pocházející z České lípy v severních Čechách, s velkou 
řadou výhrad proti palackého rukopisu z hlediska obrany zájmů římskoka-
tolické církve. prosazoval názor, že katolické stavy v Čechách přece neplatí 
svého historiografa za tím účelem, aby svým výkladem Husova reformního 
úsilí sváděl katolické Čechy a všechny katolické čtenáře na scestí a rozvra-
cel jejich pohled na Husa, jeho neblahou činnost a jeho odsouzení, shodný 
s celou církví. Cenzorovi vadilo, že palacký vystupoval jako Husův obhájce, 
že Hus byl vylíčen jako oběť zaujatých vášnivců a že se Husova neústupnost 
vysvětlovala jako jeho odvaha, ne jako tvrdošíjnost. Jak palackému později 
sdělil jiný významný úředník vídeňské cenzury, požadoval teologický cenzor 
scheiner zákaz knihy, avšak kancléř metternich nesouhlasil s tímto návrhem, 
požadoval pouze, aby palacký odstranil „nevhodné rozumování“, ale nemělo 
se mu bránit ve vyprávění o tom, co se skutečně událo.40

národně emancipační aspekt nebyl jedinou výraznou součástí palacké-
ho výkladu husitství v  češtině a  němčině. Jako historik velkých dějinných 
koncepcí, příbuzný francouzským a  německým liberálním historikům své 
doby, byl palacký politicky vzdělaný a  zainteresovaný myslitel, pravidelně 
četl zahraniční tisk, a pokud to bylo možné, seznamoval se také s politickými 
brožurami a filozofickými spisy vydávanými v zahraničí. palackého formu-
lace o očekávání husitských chiliastů, že „kristus založí na zemi novou říši 
pravdy a spravedlivosti, v kteréžto již nebude pána i porobka, ni hříchu ani 
bolesti, aniž pak zákonův jiných, nežli zákonové živého ducha a svobody“, 
o  tom, že  chiliastické blouznění „uvedlo hned na  počátku skutkem jakýsi 
způsob obecného jmění všech oudů sekty této a později dalo příčinu k urči-
tým socialistickým řádům na táboře“,41 vznikly zřejmě kolem poloviny roku 
1847 a souvisely s dobovou předrevoluční atmosférou, hlavně debatou kolem 
knihy lorenze von steina, přibližující čtenářům Allgemeine Zeitung tehdejší 
francouzský socialismus.

Celý další vývoj názorů na Jana Husa a husitství v německo-českých vzta-
zích byl zanedlouho ovlivněn zásadními společensko-politickými změnami 

ratury. nemůže však připustit, aby ve státě, kde je mnoho národů sjednoceno pod 
jedním žezlem a podřízeno panovníkovi německého kmene, dovolila si jedna národ-
nost potírat, očerňovat nebo podlamovat jinou národnost, zvláště ne vládnoucí ná-
rodnost.“ karl kÖpl, Palacký und die Censur, in: památník na oslavu stých narozenin 
františka palackého, praha 1898, s. 670–671. 

40 františek palaCký, Zur böhmischen geschichtschreibung. Actenmäßige Auf-
schlüsse und Worte der Abwehr, prag 1871, s. 95–99.

41 františek palaCký, dějiny národu českého v  Čechách a  v  Moravě, díl iii/1, 
praha 1850, s. 295; obdobně „zu einer bestimmt sozialistischen verfassung der tabo-
riten“ v německém znění geschichte von Böhmen, díl iii/2, s. 82. 
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v  revoluci let 1848–1849. ze  všech představitelů českého národního hnutí 
se františek palacký nejdůkladněji seznámil se společenskými a politickými 
poměry mimorakouského německa, hlavně díky své okružní poznávací cestě 
po německých městech od počátku května do poloviny července 1846.42 také 
o jeho osobnosti se v německu dobře vědělo, a proto dostal jako jedna ze šes-
ti předních osob rakouského císařství pozvání do  frankfurtského výboru 
padesáti pro přípravu svolání německého národního shromáždění.43 rázná 
odpověď palackého z 11. dubna 1848 však seznámila německou veřejnost s po-
litickou skutečností, o níž se ve státech německého spolku dříve skoro vůbec 
neuvažovalo.44 vedle úsilí o německý národní stát, a pokud šlo o územní ná-
roky, zčásti i proti němu, se přihlásilo ke slovu sebevědomé české národní 
hnutí. o tom, zda se praha měla stát českou nebo německou metropolí, byl 
kompromis stěží možný. Dosah obrovského předělu v německo-českých vzta-
zích roku 1848 je snad srovnatelný pouze s historickým zlomem z roku 1945. 

Demokratickému proudu českého národního hnutí se v revolučním roce 
1848 dařilo modernizovat Jana Husa, Jana Žižku a ostatní husitské bojovníky 
a připodobnit je ideálům kolem poloviny 19. století. nebyly to již postavy star-
ších českých dějin, nýbrž průkopníci demokracie a národní emancipace. vy-
jádřila to například Píseň svobody, kterou pro český studentský oddíl Svornost 
složil bedřich smetana (1824–1884) na text Josefa Jiřího kolára (1812–1896):

„kdo jest Čechem srdcem, duchem,
kdo jen ústy aneb sluchem,
komu Hus a Žižka platí
více nežli všichni svatí
toho chrání – peklu vzdor, 
svornost, svornost, Český sbor“.45

tradice husitství, interpretované v  demokratickém a  národním duchu, 
se v druhé polovině 19. století staly důležitou součástí české národní ideolo-
gie. Jako kompenzace za reálnou státně politickou bezmocnost české národní 
společnosti byly připomínky husitství výrazem touhy přiblížit se alespoň čás-
tečně slávě a velikosti Čechů 15. století a dostat se znovu do popředí evrop-
ského dění. výrazně k tomu přispěly již původně v češtině zpracované svazky 
iii/1 a iii/2 palackého dějin národu českého v Čechách a v Moravě z let 1850–

42 podrobně Jiří kořalka, Palacký a Frankfurt 1840–1860: husitské bádání a po-
litická praxe, in: Husitský tábor 6–7, 1984, s. 278–291.

43 text pozvání tamtéž, s. 304–305.
44 k tomu v širších souvislostech Jiří kořalka, František Palacký (1798–1876). 

Životopis, praha 1998, s. 265–273.
45 Jindřiška váClavková, Písně z roku 1848. praha 1948, s. 77–78. 
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1851. když svazek iii/1 v listopadu 1850 vyšel, blahopřáli a děkovali mu mno-
zí čeští vlastenci. ozvali se v praze někteří nespokojenci, kteří palackému vy-
čítali, že Husa a Žižku bezvýhradně nechválil. palacký však odpověděl, že ho 
podobné výhrady nemohly zmást, protože psal dějiny, a ne stranický spis.46 

Dokladem uznávané vědecké autority františka palackého v širší veřejnos-
ti německa byl obsáhlý recenzní článek, jejž na svazek iii/2 geschichte von 
Böhmen jen několik měsíců po jeho vydání napsal do augsburského deníku 
Allgemeine Zeitung, podobně jako předtím v letech 1843 a 1846, heidelberský 
profesor ludwig Häußer.47 s velkým uznáním připomněl „zdatné prozkou-
mání látky“ a „přitažlivou podobu“ palackého díla, které si v německu vy-
tvořilo čtenářskou veřejnost. tato pozornost vzdělaného čtenářstva se ještě 
vystupňuje – podle charakteristiky Häußera – v případě „oné pamětihodné 
husitské války, v níž zvláštním způsobem splynuly v jeden celek náboženské 
a národní rozpory s prvky zcela politické revoluce v moderním slova smy-
slu“. i v  jiných souvislostech používal Häußer pro husitství pojem revoluce 
a přirovnával ji k „příbojům veletoku, který se jako povodeň rozlévá po celé 
zemi, zaplavuje hory i  údolí, v  bouřlivých vlnách pohřbívá města, hrady 
i osady a při konečném odlivu, uprostřed všeobecné zkázy, vynáší na povrch 
nové útvary“. vnější události husitské epochy byly už před palackým známé 
ze starších německých zpracování, ale palacký dokázal na základě českých 
pramenů podat mnohem bohatší a živější obraz revoluce. „pro ty, kteří pova-
žují revoluci za úplně moderní vynález, je důležité číst, jak český dějepisec líčí 
průběh revolučního hnutí“, poznamenal Häußer na adresu německých kon-
zervativních spisů o revoluci a pokusil se ukázat několik paralel mezi jednot-
livými projevy sociální a politické diferenciace husitských směrů a pozdějšími 
revolucemi v evropě. v tomto působivém shrnutí je možné poznat ludwiga 
Häußera spíše jako historika francouzské revoluce z  konce 18.  století než 
jako účastníka neúspěšné politiky německých liberálů z let 1848–1849.48 

své dopisování s  historiky v  protestantských zemích německa zaměřo-
val františek palacký po roce 1850 převážně k problémům kolem poloviny 
15. století, které souvisely s přípravou svazků iv/1 a iv/2 jeho dějin v češtině 
i němčině. od října 1856 do poloviny prosince 1857 si palacký vyměnil třináct 

46 palacký své ženě terezii 23. listopadu 1850. františek palaCký, Briefe 
an Therese. Korrespondenz von František Palacký mit seiner Frau und späteren Frau 1826–
1860, leipzig 2003, s. 486. 

47 Allgemeine Zeitung (augsburg), příloha k č. 103, 12. dubna 1852; přetisk ludwig 
HÄusser, gesammelte Schriften, díl 1, s 269–281. 

48 k tomu anneliese kaltenbaCH, Orientation et définition du patriotisme alle-
mand chez un historien de l’Allemagne du Sud: le Palatin Badois Ludwig Haeusser (1818–
1867), paris 1965, s. 105–106, 162–176. 
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dopisů s německým liberálním historikem Johannem Gustavem Droysenem 
(1808–1884), který působil jako univerzitní profesor v Jeně, později v berlí-
ně.49 palacký a Droysen zpracovávali v podstatě shodné historické období 
a ve svých velkých dílech zařazovali dějiny českých zemí i dějiny pruské po-
litiky50 do širších souvislostí. profesor Droysen zadal některým studentům 
jenské univerzity disertační práce, které byly blízké také palackému, a z toho 
se vyvinul čilý korespondenční i osobní styk palackého s mladými německý-
mi historiky. mezi nimi vynikl max Jordan (1837–1906), pozdější ředitel ber-
línské národní galerie, který se zabýval vztahem mezi českým králem Jiřím 
z poděbrad a římskou kurií. Jordan se netajil sympatiemi k českým dějinám, 
naučil se česky, přepsal pro palackého dva listy z drážďanského archivu a na-
bídl i opis části Jenského kodexu, který ovšem již byl v Čechách známý.51 
palackého korespondence s Droysenem a jeho žáky se velice rozšířila od červ-
na 1857 po uveřejnění svazku iv/1 palackého dějin téměř současně v češtině 
a němčině. palacký v něm zpřístupnil množství do té doby málo známých 
poznatků o náboženských směrech a sektách v Čechách, zejména o svéráz-
ném jihočeském mysliteli petru Chelčickém, předchůdci a  duchovním otci 
Jednoty bratrské. Droysen vysoko ocenil tento palackého přínos a pozname-
nal, že je třeba římské církvi ponechat zásluhu, jak dovedla nenávidět a zabí-
jet ducha lidových kazatelů: „Co ponechala církev vašemu vysoce nadanému 
národu ze vzpomínek a z velikosti jeho největší doby?“, ptal se Droysen.52 
někteří z Droysenových žáků, například rudolf ehmck (1836–1907) přijeli 
za palackým osobně do prahy. všichni se shodovali na pozitivnim hodnocení 
českého krále Jiřího.

i mimo rámec odborného dějepisectví se v liberálních, převážně nekatolic-
kých kruzích v německu sledoval se zájmem postup práce na nových svazcích 
palackého dějin, které pojednávaly o církevně ožehavých problémech 15. sto-
letí. svědčí o tom drobná epizoda z konce června 1859, která byla vyvolána ne-
přesnou zprávou liberálního deníku Kölnische Zeitung, že tisk dalšího svazku 

49 Dochovaná vzájemná korespondence, včetně dopisů uložených v  la  pnp, 
byla uveřejněna v edici rudolf HÜbner (ed.), Johann gustav droysen Briefwechsel, 
díl 2: 1851–1884, berlin-leipzig 1929, s. 434–506. 

50 Johann Gustav DroYsen, geschichte der Preußischen Politik, díl i, ii/1–2, 
berlin 1855–1859.

51 max Jordan palackému 27. července 1857. la pnp praha, fond františek pa-
lacký, korespondence.

52 Droysen palackému 29. července 1857. r. HÜbner (ed.), Johann gustav 
droysen Briefwechsel, díl 2, s. 465.



/85/

Jan Hus a husité v německo-českých vztazích 19. století

palackého geschichte von Böhmen byl „na vyšší rozkaz“ pozastaven.53 v tomto 
případě nešlo ani o skutkovou podstavu sporu spočívající v tom, že stavovský 
zemský výbor odmítl převzít rukopis svazku iv/2 palackého geschichte von 
Böhmen, jejž palacký odevzdal ve dvou částech, první dvě kapitoly ve vlast-
ním zpracování v němčině a dalších sedm kapitol v českém znění se žádostí, 
aby zemský výbor rukopis posoudil a  schválil; dočkal se však rozhodnutí, 
že vydání dokončeného svazku se uskuteční až tehdy, když historiograf v du-
chu svého mandátu předloží celý německý rukopis. zpráva Kölnische Zeitung 
předpokládala, že se stavovskému zemskému výboru nelíbil nejen jazyk, ale 
ani obsah zpracování dějin poděbradské doby, a připojila komentář: „kdo 
ví, že se důstojnému starci-historikovi“, psal dopisovatel do kolína nad rý-
nem o jednašedesátiletém palackém, „podařilo pro dějiny Jiřího z poděbrad, 
o nichž tento svazek pojednává, objevit dosud netušené poklady pramenů, 
bude hluboce litovat ztráty, kterou věda utrpí tímto zpožděním publikace. 
kdo však zná přísně učenou podobu díla a způsob autorova líčení, určený 
výhradně jen vědeckým kruhům, ten nepochopí ani možnost zakročení proti 
této knize. kdyby nebyla celá věc tak smutná, museli bychom se smát tomuto 
strachu ze zlých duchů, který v oživování starých historických stínů větší ne-
bezpečí pro celistvost říše.“ uveřejnění této zprávy také v dalších německých 
novinách a ve vídni54 potvrzovalo širší sympatie, jimž se palackého zpraco-
vání českých dějin těšilo u liberálů v německu, ale současně mělo i praktický 
dosah, příznivý pro palackého. přimělo úřední místa v praze k oficiálnímu 
dementi, že zpráva o pozastavení tisku nového svazku geschichte von Böhmen 
je „zcela mylná“ a že vládní úřady „až dosud“ ani v nejmenším tuto záležitost 
neovlivňovaly.55 

vytvořilo se ovzduší, v němž by případné cenzurní nebo jiné politické zá-
sahy proti palackému byly dost velkým a zbytečným rizikem pro udržování 
dobrého jména rakouského císařství ve  veřejnosti německa. sám palacký 
si to uvědomoval, když v říjnu 1860 psal Droysenovi, že „obava před skandá-
lem v německu a evropě je jediným štítem, který mě chrání před mocnými 
a činorodými nepřáteli“.56 když pak 9. října 1860 byl ukončen tisk němec-

53 Kölnische Zeitung, č.  178, 29. června 1859; opis na  praha, pm  1855–1859, 
8 /4/21 /17, ad 7699 /1859.

54 „několik vídeňských listů převzalo zprávu z  Kölnische Zeitung“, psalo 
se v  interním záznamu prezidia českého místodržitelství 6. července 1859. tamtéž, 
7670 /1859.

55 Prager Zeitung, č. 159, 8. července 1859, s. 3, prager und provinzial-nachrich-
ten.

56 palacký J. G. Droysenovi 19. října 1860. r. HÜbner (ed.), Johann gustav 
droysen Briefwechsel, díl 2, s. 696.
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kého svazku iv/2 geschichte von Böhmen a ve stejném měsíci vyšel ve vídni 
nákladem Císařské akademie věd dvacátý svazek ediční řady Fontes rerum 
Austriacarum s latinskými a německými prameny k poděbradskému období,57 
rozeslal palacký autorské výtisky obou knih svým přátelům a kolegům v ně-
mecku. Jedna zásilka směřovala z prahy do göttingenské královské společ-
nosti věd, která počátkem roku 1860. v průvodním dopise vyjádřil palacký 
naději, že kolegové z historické třídy naleznou v  jeho publikacích závažné 
příspěvky k zanedbávanému období dějin německa a k vědeckému pozná-
ní vůbec.58 Dopis, jímž na zásilku odpověděl heidelberský historik ludwig 
Häußer, je svědectvím, kam až při hodnocení palackého vědeckého přínosu 
dospěl autor velkých recenzí na geschichte von Böhmen v augsburském deníku 
Allgemeine Zeitung. i při zběžném nahlédnutí Häußer zjistil, kolik pozoruhod-
ných objasnění poskytují nové práce palackého k dějinám falce a celého ně-
mecka, takže přetvářejí tuto část dějin, dosud zasutou v rozvalinách, v jasný 
a souvislý celek. vyjádřil přání, aby autor ještě řadu let mohl věnovat svůj čas 
studiím, které pojí k palackého jménu nehynoucí slávu.59 vyvrcholením po-
zitivního přijetí byl téměř osmdesátistránkový článek Jiří Český, husitský král, 
jejž do prestižního vědeckého časopisu Historische Zeitschrift napsal profesor 
univerzity v rostocku Georg voigt (1827–1891).60 pozoruhodným způsobem 
zhodnotil voigt mezinárodní význam husitství:

„Husitismus je velkým národním činem českého kmene, je vyvrcholením 
jeho dějin. 

Drobná kacířství a  výstřelky náboženské fantazie se  tu a  tam vyskytují 
téměř náhodně. vznikaly a odcházely jako vlny. Jako by postrádaly dějinnou 
nutnost, protože jim chybí souvislost s progresiními dějinnými proudy. právě 
díky této souvislosti získává husitské hnutí svůj význam. Je událostí světové-
ho dosahu, protože vstřebalo podněty připravené ve francii, anglii a němec-
ku a přitom vděčilo za svůj mohutný rozmach národnímu tělesu, které si je 
svébytně přisvojilo.“61

57 franz palaCký (ed.), urkundliche Beiträge zur geschichte Böhmens und seiner 
nachbarländer im Zeitalter georg’s von Podiebrad, Wien 1860 (=fontes rerum austriaca-
rum ii/20).

58 palacký královské společnosti věd v Göttingenu 27. října 1860. niedersäch-
sische staats- und universitätsblibothek Göttingen, Handschriftenabteilung, Cod. 
ms. hist. lit. 116:iv, nr. 21. 

59 ludwig Häußer palackému 5. listopadu 1860. la  pnp, fond františek palac-
ký, korespondence.

60 Georg voiGt, georg von Böhmen, der Hussitenkönig, in: Historische zeitschrift 
(münchen), sv. 5, 1861, s. 398–475. podrobně k obsahu Jiří kořalka, Palacký, Sybel 
a Historische Zeitschrift; in: Husitský tábor 9, 1987, s. 242–246.

61 Historische Zeitschrift, sv. 5, 1861, s. 409.
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se  skončením éry rakouského neoabsolutismu v  letech 1860–1861 pře-
vládlo pojetí husitství v duchu palackého ve většině českých novin, časopi-
sů a publicistiky (s výjimkou vládního a katolického tisku). Ještě počátkem 
šedesátých let 19.  století ovlivňovalo české národní pojetí Jana Husa také 
velkou část nižších kněží, kteří působili i na středních školách s německým 
vyučovacím jazykem. pozdější německý spisovatel a filozof fritz mauthner 
(1849–1923), pocházející z  Hořic v  podkrkonoší, měl podobnou zkušenost 
s  katolickými učiteli při studiu na  piaristickém gymnáziu na  novém měs-
tě pražském. vzpomínal si, že  „tito duchovní pánové vyjadřovali a  snažili 
se  vzbuzovat vřelé cítění pro národní úsilí Husových přívrženců“.62 nelze 
vyloučit, že vývoj palackého názorů od roku 1845, kdy vyšel tiskem německý 
svazek iii/1 s vylíčením reformních snah Jana Husa, odsouzení jeho názorů 
na kostnickém koncilu a upálení na hranici 6. července 1415, až po vydání 
českých svazků dějin iii/1 a iii/2 v letech 1850–1851 a textově téměř shod-
ných německých svazků iii/2 a iii/3, byl ovlivněn nejen jeho bezprostřední 
zkušeností z  revolučního dění 1848 /49, ale také radikálně demokratickým 
zhodnocením husitství v  dílech mnoha německých a  českých spisovatelů 
od čtyřicátých let 19. století. i v tomto případě, kdy na konci roku 1851 čte-
náři dostávali do rukou téměř současně palackého český a německý výklad 
husitství v letech 1424–1431, byl německý text na mnoha místech střízlivější 
a úspornější, zatímco původní české znění se přibližovalo vzletnějšímu sou-
dobému vkusu českých čtenářů. teprve v druhém českém vydání husitských 
svazků z let 1870–1872 byly některé radikálnější formulace upraveny. 

prvotřídní čeští umělci vytvářeli díla o Husovi, Žižkovi a husitství, která 
se stala důležitou součástí českého národního kulturního dědictví a povzbu-
zovala národní sebevědomí a hrdost. Husitské podněty se vyskytovaly v tvor-
bě celé řady českých básníků a  spisovatelů. trvalou hodnotu si mezi nimi 
uchovaly básně Jana nerudy (1834–1891) a  svatopluka Čecha (1846–1908), 
připomínající českému národu jeho někdejší sílu a varující před vnitřní nejed-
notou. Široké popularitě se po několik desetiletí těšila píseň Hranice vzplála 
od karla tůmy (1843–1918). monumentální tvar dodal husitskému odkazu 
v české národní hudbě bedřich smetana, který husitskou píseň Ktož jsú boží 
bojovníci využil nejen v závěru libušina proroctví v opeře Libuše, ale zvlášť 
působivě v symfonických básních Tábor a Blaník ve světově uznávaném cyklu 
Má vlast, kde husitský motiv je vyvrcholením celého díla. velkými proměnami 
se vyznačovalo obrazové vyjádření hlavních postav husitské reformace a re-
voluce – Jan Hus se z náboženského horlitele připomínajícího luteránského 

62 fritz mautHner, erinnerungen, díl 1: Prager Jugendjahre, münchen 1918, 
s. 47.
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pastora změnil v odhodlaného bojovníka za pravdu a svobodu svědomí, Jan 
Žižka již nebyl obávaným lapkou nebo vítězným vojevůdcem, ale především 
rozvážným státníkem. Česká publicistika se  široce ujímala také pozdějších 
polemických spisů františka palackého z let 1868–1871,63 široce je populari-
zovala a přispěla nemálo ke zjednodušení a vyhrocení palackého odborných 
hodnocení v české veřejnosti. 

Jedním z  důsledků protichůdného vyhranění německého a  českého ná-
rodního hnutí v revolučním roce 1848 byl zásadní rozchod podstatné části 
německého a českého hodnocení Jana Husa a husitství. Jednostranně české 
národní vyznění demokratické husitské tradice – v podmínkách zostření ná-
rodnostního konfliktu v českých zemích v druhé polovině 19. století – velice 
ztížilo přijetí Jana Husa, Jana Žižky a celého husitství v německé veřejnosti. 
proti palackého pojetí Jana Husa a husitství vystupovali zvlášť ostře němečtí 
liberální a katoličtí historikové v Čechách.64 ucelený pokus o zkreslení Hu-
sova charakteru a jednání, obviňující Husa z údajné protiněmecké zášti, lží 
a podvodů, podnikl bojovný katolický konvertita Constantin Höfler (1811–
1897), původem z bavorského memmingeru, od roku 1851 profesor pražské 
univerzity. ve  spise o  Janu Husovi a odchodu německých profesorů a  stu-
dentů z prahy65 a v úvodních částech třísvazkové edice kronikářů husitské 
doby ve vídeňské akademické řadě Fontes rerum Austriacarum66 vyjádřil Hö-
fler rozhodné odsouzení Husa a  celého husitství z  mravního i  německého 
národního hlediska. s nevšední pílí a houževnatostí sebral Höfler všechno, 
co sepsali soudobí i pozdější protivníci Husa a husitů, přičemž zcela zanedbá-
val věcnou stránku střetů a názory druhé strany. palacký nechtěl zatěžovat 
polemikou připravované druhé vydání husitských svazků svých dějin náro-
du českého a považoval také za potřebné podrobit Höflerovy názory obšírné 
kritice v jazyce, jimž byly sepsány. v polemické brožuře, která vyšla v únoru 
1868 ve dvou vydáních,67 upozornil palacký, že kdyby některý historik po-
stupoval při posuzování katolické církve na počátku 15. století stejně jedno-

63 františek palaCký, die geschichte des Hussitenthums und Prof. Constantin Hö-
fler, prag 1868; týŽ, Zur böhmischen geschichtschreibung.

64 eduard mikuŠek, Formování a  životní angažovanost zakladatelské generace 
Spolku pro dějiny němců v Čechách, in: pavel soukup - františek Šmahel (ed.), němec-
ká medievistika v českých zemích do roku 1945, praha 2004 (=práce z dějin vědy 18), 
s. 79–93. 

65 Constantin HÖfler, Magister Johannes Hus und der Abzug deutscher Professo-
ren und Studenten aus Prag 1409, prag 1864.

66 Constantin HÖfler (ed.), die geschichtschreiber der husitischen Bewegung 
in Böhmen, díl 1–3, Wien 1856–1866 (=fontes rerum austriacarum i/2, i/6 a i/7).

67 f. palaCký, die geschichte des Hussitenthums. Český překlad podstatných 
částí brožury připravil f. m. bartoŠ, Obrana husitství, praha 1926.
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stranně jako Höfler, který shromáždil a zhodnotil jen negativní zprávy o Hu-
sovi a husitech, nezůstalo by na katolictví vůbec nic kladného, a to by bylo 
stejně odsouzeníhodné jako práce Höflerovy. Jak nespolehlivým a odborně 
nezpůsobilým editorem byl Höfler, prokázal palacký na několika stech pří-
kladů špatného čtení, nepochopení zkratek a jiných prohřešků, zejména při 
zkomolení českých jmen a celých vět. palacký také obvinil Höflera z národní 
zaujatosti, protože pokládal Čechy a  ostatní slovany za  méněcennou rasu 
ve srovnání s němci, kdežto obhajoba římskokatolické církve byla pro něho 
jen druhořadou záležitostí. tam, kde Höfler v  jednom z úvodů edice psal 
o „české revoluci 15. století“,68 měl na mysli pouze loupení, vraždění a údajný 
vyhlazovací boj proti němcům.

protičeské a protihusitské názory Constantina Höflera a jeho následovní-
ků z řad německých historiků v Čechách nezůstaly omezeny jen na odbor-
né publikace, ale šířily se po roce 1860 šířily také v publicistice některých 
částí německa. uznávaný literárně politický časopis die grenzboten v lipsku 
si roku 1866 pochvaloval, že profesor pražské univerzity Constantin Höfler 
„otevřel němcům oči, aby poznali, že horlivé působení Jana Husa bylo da-
leko více národní a  protiněmecké než náboženské“.69 takovým způsobem 
nabývala dříve neproblematická, v evangelických a liberálních kruzích ně-
mecka všeobecně uznávaná osobnost Jana Husa v části německé, a to nejen 
katolické veřejnosti postupně také zápornější, někdy až odpuzující rysy. „my 
teď už dlouho víme, že Jan Hus byl nejen reformátorem, ale především fana-
tickým Čechem, smrtelným nepřítelem našeho národa“, shrnul časopis die 
grenzboten roku 1874 tuto názorovou proměnu.70 v  německých časopisech, 
brožurách a vlastivědných publikacích, zvlášť silně v rakouském životopisném 
lexikonu Constantina Wurzbacha (1818–1893), se husité jevili nejen jako proti-
němečtí čeští nacionalisté, nýbrž jako hordy lupičů a vrahů, skoro na úrovni 
attilových Hunů a Džingischánových mongolů.71 

němečtí odborní historikové ani další významní němečtí myslitelé 
se s tímto jednostranným zkreslováním obrazu Husa a husitství neztotožnili. 
příznivý ohlas měly v německu dvě obsáhlé sbírky historických pramenů, 

68 C. HÖfler, die geschichtschreiber der husitischen Bewegung, díl 3, s. 6. 
69 deutsche und Tschechen in Böhmen, in: Die Grenzboten (leipzig) 1866, sv. 2, 

s. 289; maria lammiCH, das deutsche Osteuropabild in der Zeit der reichsgründung, 
boppard/rhein 1978, s. 211, pozn. 50.

70 ein Zeitgenosse über das hussitische Böhmen des 15. Jahrhunderts, in, Die Grenzbo-
ten (leipzig) 1874, sv. 3, s. 453–454; uvádí m. lammiCH, das deutsche Osteuropabild, 
s. 212.

71 Zizka von Trocnow, in: Constantin von Wurzbach, biographisches lexikon des 
kaiserthums Österreich, díl 60, Wien 1891, s. 197.
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které palacký vytěžil v  archivech a  knihovnách mnoha zemí. tyto soubo-
ry pramenů o Janu Husovi a husitských válkách jsou dodnes nepřekonané 
a stále slouží několika generacím husitských badatelů.72 palackého dlouho-
letá badatelská práce, završená zpracováním klíčových pramenů pro dějiny 
14., 15. a počátku 16. století, nalezla odborné uznání dokonce u politických 
odpůrců českého národního hnutí. profesor univerzity ve vratislavi Colmar 
Grünhagen (1828–1911) označil palackého v předním berlínském měsíčníku 
Preußische Jahrbücher v září 1871 jako „německého historika proti své vůli“.73 
pro Grünhagena to bylo nejvyšší možné ocenění odborných kvalit českého 
dějepisce. vyzvedl především vynikající pramenný základ a vysokou literární 
úroveň palackého prací, svědčící o jeho mimořádném talentu pro historii. ani 
německým historikům z Čech nepřiznal Grünhagen vítězství v jejich polemi-
ce proti palackému. zastal se palackého proti zneužití staršího výroku, že by 
ve své práci přehlížel německé dokumenty,74 protože ve skutečnosti uveřejnil 
palacký ve svých pracích takové množství německy psaných listů a listin z ar-
chivů, že mu musí být vděční nejen němečtí historikové, ale také jazykovědci. 
Grünhagenovu knihu o husitských bojích slezanů75 přečetl palacký s velkým 
zájmem, ale neočekával od autora, kterého považoval za „humánně a právně 
myslícího němce“, že ve své knize vyzvedne tak jednostranně národnostní 
konflikt a potlačí význam husitství pro dějiny reformace.76 negativně o Con-
stantinu Höflerovi se vyslovil už dříve Johann Gustav Droysen, když nazval 
pálení českých nekatolických knih v době protireformace „duchovním vraž-
děním“. Co nedávno Höfler a jeho přátelé napsali o Janu Husovi, bylo podle 
Droysena zhruba na stejné úrovni.77 

72 franciscus palaCký (ed.), documenta Mag. Joannis Hus vitam, doctrinam, 
causam in Constantiensi concilio actam et controversias de religione in Bohemia annis 1403–
1418 motas illustrantia, pragae 1869. franz palaCký (ed.), urkundliche Beiträge zur 
geschichte des Hussitenkrieges vom Jahre 1419 an, díl l: von den Jahren 1419–1428, prag 
1872; díl 2: von den Jahren 1429–1436, prag 1873 (v obou případech přetisk osna-
brück 1966).

73 Colmar GrÜnHaGen, Fr. Palacky. ein deutscher Historiker wider Willen, in: 
preußische Jahrbücher (berlin), sv. 28, 1871, s. 239–247.

74 ludwig sCHlesinGer,  Mittheilungen des Vereines für geschichte der deut-
schen in Böhmen, literarische beilage 7, 1868, s. 41, s odvoláním na výrok augusta 
Heinricha Hoffmanna von fallersleben.

75 Colmar GrÜnHaGen, die Hussitenkämpfe der Schlesier, breslau 1872, 300 s.
76 palacký Colmaru Grünhagenovi 18.června 1872 . srov. otto meinarDus, 

Zu Colmar grünhagens gedächtnis, in: zeitschrift des vereins für Geschichte schlesiens 
(breslau), roč. 46, 1912, s. 50–51.

77 J. G. Droysen palackému 29. července 1857. r. HÜbner, Johann gustav 
droysen Briefwechsel, díl 2, s. 465.
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Je příznačné, jak silně palacký ovlivnil na několik desetiletí běžný obraz 
husitství v  mezinárodním dělnickém hnutí. kniha pražského rodáka kar-
la kautského (1854–1938) o předchůdcích moderního socialismu, vytištěná 
v pěti vydáních a přeložená do mnoha jazyků, převzala z palackého geschich-
te von Böhmen téměř veškeré věcné informace a bez výjimky všechny citáty 
z dobových pramenů o komunistických tendencích v počátcích husitského 
tábora roku 1420.78 Úryvek z tzv. táborských bludných článků o společen-
ství majetku se stal zřejmě nejrozšířenějším citátem husitského pramene v me-
zinárodním měřítku. přední německý teoretik federalismu Constantin fran-
tz se v souvislosti s přípravami 400. výročí narození hlavní postavy německé 
reformace martina luthera vyjádřil roku 1883 v článku Mučedníci z Kostnice 
kriticky o nedoceňování univerzálního významu Jana Husa a Jeronýma praž-
ského pro evropskou reformaci. frantz požadoval od němců, aby odčinili 
svou historickou vinu tím, že veřejně uznají světodějný přínos obou českých 
reformátorů.79   výraznou postavou v německé historické obci se stal fried-
rich bezold (1848–1928), který pozoruhodným způsobem rozpracoval sociál-
ní obsah a evropský význam husitské revoluce.80 v dopise františku palac-
kému, který se v listopadu 1873 vyslovil uznale o jeho prvotině, ujistil bezold 
svého o padesát let staršího předchůdce, že bude pokračovat ve svém bádání 
o dějinách husitství.81 „mohu vám s dobrým svědomím slíbit“, napsal bezold 
palackému, „že se budu usilovně snažit, abych se stále více vžil do myšlení 
a poměrů husitské doby.“ zároveň mladý německý historik vrátil palackému 

78 karl kautskY, die Vorläufer des neueren Sozialismus, díl i/1: Von Plato bis 
zu den Wiedertäufern, stuttgart 1895, s. 211–214: Die kommunisten in tabor; s. 221–
227: Der untergang tabors. ve 3. vydání (1913) až 5. vydání (1920) pod upraveným 
názvem Vorläufer des neueren Sozialismus, s. 336–365.

79 Constantin frantz, Märtyrer von Costnitz, in: bayreuther blätter, roč, 6, 
1883, s.  288–296. ve  stejném časopise podpořil frantzův požadavek v únoru 1884 
svým dopisem t. G. masaryk. k  oběma příspěvkům roland J. Hoffmann, 
T. g. Masaryk und die tschechische Frage, díl 1: nationale ideologie und politische Tätigkeit 
bis zum Scheitern des deutsch-tschechischen Ausgleichsversuchs vom Februar 1909 (=verö-
ffentlichungen des Collegium Carolinum 58), münchen 1988, s. 76, pozn. 22. 

80 friedrich von bezolD, Zur geschichte des Husitentums. Culturhistorische Stu-
dien, münchen 1874. Český překlad této práce K dějinám husitství. Kulturně historická 
studie, praha 1904, uveřejněný s předmluvou Josefa pekaře, má hodnotu přepracova-
ného druhého vydání, protože byl rozšířen o autorovy poznámky a přídavky.

81 k tomu v širších souvislostech Jiří kořalka, František Palacký a mladí zá-
jemci o husitství v německu v letech 1871–1875, in: marginalia Historica (praha), roč. 4, 
2001, s. 201–214.
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slova uznání: „ostatně jsou dějiny Čech již nyní, díky vaší mnohostranné 
činnosti, daleko nejjasnější a nejprobádanější součástí dějin říše.“82

zkreslené představy o Husovi a husitech se v německém prostředí přená-
šely na novodobé demokratické proudy v českém národně politickém životě. 
Často používané přirovnání „Češi = husité“ mělo ovšem delší předhistorii, 
sahající až do období katolické protireformace.83 ke konci 19. století se rozší-
řil v německé žurnalistice výraz novohusité (neuhussiten) pro opoziční křídlo 
v české politice, běžně označované jako mladočeši.84 tento výraz byl několik 
let používán také v  německých diplomatických zprávách z  vídně. pokusil 
se to vysvětlit velvyslanec princ Heinrich reuss (1825–1906) v květnu 1888: 
„mladočeši jsou demokraté, kteří mají husitské sklony a stojí v rozhodném 
protikladu vůči římu.“85 sekretář německého velvyslanectví ve vídni hrabě 
anton monts (1852–1930) rozšířil toto hodnocení koncem roku 1889 dokonce 
na většinu českého obyvatelstva:

„Český lid není ve svých širokých vrstvách vůbec bigotní, žije v něm na-
dále bez ohledu na protireformaci, prováděnou po bitvě na bílé hoře ohněm 
a mečem, starý duch táboritů, a tak je Jan Hus skutečným národním hrdinou 
a mučedníkem. od těchto husitských sklonů není vzdáleno ani nižší ducho-
venstvo, na rozdíl od biskupů a prelátů velmi uboze placené.“86

pruský vyslanec v mnichově hrabě Carl pückler (1857–1909) podal v létě 
roku 1892 do berlína rozhořčenou zprávu o „pokusu českých novohusitů zne-
užít pohostinnost mnichova pro své protiněmecké snahy“. podnětem k této 
stížnosti bylo upozornění německých nacionalistů z Čech do deníku Mün-

82 friedrich bezold františku palackému, mnichov, 11. prosince 1873, la pnp 
praha, fond františek palacký, korespondence; uveřejněno in: marginalia Historica, 
roč. 4, 2001, s. 205.

83 pražský historik františek martin pelcl (1734–1801) si  postěžoval na  konci 
18. století: „Došlo to nakonec tak daleko, že každý Čech, který nerozuměl německy, 
byl považován za husitu. lidí se styděli, že jsou Čechy, a jejich jazyk byl opovrho-
ván.“ franz martin pelzel, geschichte der deutschen und ihrer Sprache in Böhmen, in: 
neuere abhandlungen der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaf-
ten (prag), roč. 1791, s. 296. uvádí václav petrbok, O vlastencích a Landsmannech, 
in: Josef förster, petr kilzler, václav petrbok a Hana svatošová (ed.), musarum so-
cius, jinak též malý slavnospis ku cti martina svatoše, praha 2011, s. 134.

84 Citát z neue Preußische Zeitung (kreuzzeitung) uveřejnil Wolfgang fritz Hir-
sCH, unstimmigkeiten im deutsch-österreichischen Bündnis ende 1888 und Anfang 1889, 
phil. Diss. tübingen 1931, s. 9.

85 velvyslanec reuss říšskému kancléři bismarckovi 31. května 1888. politisches 
archiv des auswärtigen amtes bonn (nyní berlin, dále pa), Österreich 84, bd. 2, 
a 6444 /1888.

86 tajemník monts říšskému kacléři bismarckovi 26. listopadu 1889. pa, Öste-
rreich 101, bd. 1, a 16.028 /1889.
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chener neuesten nachrichten, že české krajanské spolky v německu připravo-
valy společnou slavnost v mnichově; slavnost byla zakázána.87 lidové hnutí 
za  všeobecné volební právo v  Čechách se  německému velvyslanci reusso-
vi roku 1893 jevilo jako „růst husitsko-radikálního hnutí“, nebezpečný i pro 
českou konzervativní šlechtu.88 ve zprávě nového tajemníka německého vel-
vyslanectví ve vídni prince maxe ratibora se to „husitskou opozicí“ a „hu-
sitskými násilnostmi“ v Čechách jen hemžilo.89 mladá generace německých 
diplomatů hodnotila sociální a národní radikalizaci v českém prostředí vý-
lučně jako projev nepřátelství vůči němcům a v tomto duchu interpretovala 
také husitské tradice a reminiscence jednostranně jako záležitost boje Čechů 
proti němcům. 

německá publicistika vyjadřovala znepokojení nad tím, že  v  desetiletí 
1870–1880 byly v  Čechách odhaleny čtyři Žižkovy pomníky a  připravova-
ly se pomníky Jana Husa. Je ovšem příznačné, že ve starém rakousku bylo 
mnohem snadnější oslavovat vojevůdce Žižku než kacíře Husa. německé ko-
mentáře sledovaly také s nelibostí, že ve všech českých městech i v mnoha 
menších obcích se v předvečer 6. července každoročně zapalovaly symbolické 
ohně na kopcích a lukách jako připomínka hořící hranice v kostnici a že se 
při této příležitosti ve spolcích a na veřejných shromážděních neustále, i když 
často jen obecně, mluvilo o velkém příkladu mučedníka Jana Husa a vítěz-
ných husitských bojovníků. přes značné zploštění tradice Husa a husitů však 
stále převažovaly v   ideologii většiny českých politických stran v  podstatě 
demokratické rysy této národní tradice, která se až do roku 1918 nikdy nestala 
záležitostí politické pravice. 

význačné politické a kulturní osobnosti se v českém i německém prostředí 
dokázaly postavit proti nacionalistickým výkladům české reformace a husit-
ské revoluce. pozitivistický proud české historiografie, jehož hlavním předsta-
vitelem byl Jaroslav Goll (1846–1929), svou kritičností přispěl k prosazení no-
vých aspektů dějin husitské epochy.90 tomáš Garrigue masaryk (1850–1937) 
považoval za potřebné nahradit falešnou minulost českého národa, ovlivně-

87 vyslanec pückler říšskému kancléři Caprivimu 1. srpna 1892. pa, Österreich 
101, bd. 4, a 6663 /1892.

88 velvyslanec reuss říšskému kancléři 12. května 1893. pa, Österreich 101, bd. 
5, a 4396 /1893. 

89 tajemník max ratibor říšskému kancléři 9. července 1903. tamtéž, 
a 5824 /1893.

90 richard Georg plasCHka, Von Palacký bis Pekař. geschichtswissenschaft und 
nationalbewusstsein bei den Tschechen, Graz-köln 1955 (=Wiener archiv für Geschichte 
des slawentums und osteuropas 1); Jaroslav marek, Jaroslav goll, praha 1991 (=od-
kazy osobností naší minulosti 94), s. 120–132.
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nou podvrženými rukopisy, novou vůdčí ideou vycházející z české reformace 
15. a 16. století, která jako první v evropě prolomila duchovní autoritu řím-
ského papežství a  přihlásila se  k  humanitnímu ideálu pravdy a  svobody.91 
masaryk se  snažil prokázat přímou návaznost českého obrození 19.  století 
na ideály náboženské reformace a českobratrství, ale v tomto ohledu narazil 
na  nesouhlas předních českých historiků.92 také českým protestantům va-
dila bezobsažnost a frázovitost, ale také zesvětštění českých národních ma-
nifestací pod husitskými prapory a symboly. naproti tomu vystoupilo české 
(a stejně i německé) dělnické hnutí s požadavkem odhodit při hodnocení hu-
sitství dobovou náboženskou formu, dokonce jako „slupku“, a zdůraznit soci-
ální a třídní podstatu husitské revoluce. organizovaní bezvěrci celé evropy, 
mezi nimi na předním místě volnomyšlenkáři v německu, uctívali na svých 
sjezdech a v publikacích Jana Husa jako příkladného bojovníka za svobodu 
svědomí a myšlení. 

nebylo ovšem vůbec snadné prosazovat v  německu na  přelomu 19. 
a 20. století vyvážená a objektivní hodnocení Jana Husa a husitství. Doka-
zuje to  pozoruhodná epizoda z  roku 1903, kdy se  ve výroční den Husova 
upálení 6. července konalo slavnostní položení základního kamene k pomní-
ku Jana Husa na staroměstském náměstí v praze. vůdčí role na této slavnos-
ti připadla českým národně politickým a kulturním spolkům, ale také čeští 
evangelíci obou vyznání se podíleli na peněžních sbírkách na Husův pomník 
a pozvali na pražskou slavnost své přátele z řad protestantských organizací 
v zahraničí. z německa přijali toto pozvání – vedle dvou českých duchov-
ních reformované církve, kteří působili v  západních oblastech německa – 
také zástupci evangelického svazu pro hájení německo-protestantských zájmů.93 
vzhledem k tomu, že německé deníky v praze a ve vídni odsoudily slavnost 
na Husovu počest roku 1903 jako „národně českou“, vyvolala účast říšsko-
německých evangelíků na pražské slavnosti rozhořčení nejvyšších vládních 
kruhů v  berlíně. tehdejší německý říšský kancléř hrabě bernhard bülow 
(1849–1929) vydal již tři dny po slavnosti příkaz:

91 roland J. Hoffmann, T. g. Masaryk und die tschechische Frage, s. 135–159. 
přesvědčivě otakar a. funDa, Masarykova interpretace Jana Husa, in: Jan blahoslav 
lášek aj. (ed.), Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi, praha 1995, s. 300–304.

92 podrobný přehled sporu podal miloš Havelka, Spor o  smysl českých dějin 
1895–1938, praha 1995. 

93 tento evangelischer bund zur Wahrung deutsch-protestantischer intere-
ssen stál berlínské vládě mnohem blíže než starší evangelický Gustav-adolf-verein. 
ke spolupráci českých evangelíků s německem srov. lothar albertin, nationalis-
mus und Protestantismus in der österreichischen Los-von-rom-Bewegung, phil. Diss. köln 
1953, s. 123–125.
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„ihned zjistit, zda se dal evangelický svaz skutečně zastupovat při takové 
vysloveně protiněmecké slavnosti; pokud ano, musí se o této skutečnosti zeši-
roka pojednat v tisku a musí se odsoudit“.94

říšskoněmecký konzul v praze edwin seckendorff (1854–1933) odpověděl 
do berlína telegraficky, že podle názoru českého místodržitele a jiných úřed-
ních míst byl evangelický svaz skutečně v praze oficiálně zastoupen. načež 
národně liberální a konzervativní noviny v německu ostře napadly duchov-
ního, redaktora deutsch-evangelische Korrespondenz kurta schindowského, 
a ostatní říšskoněmecké účastníky pražské Husovy slavnosti za  to, že Češi 
jsou jim bližší než ohrožení němečtí spolubratří (Mitbrüder) v Čechách.95

ale to  ještě nebylo všechno. v nejvýznamnějším českém deníku národní 
listy vyjádřil spisovatel karel matěj Čapek-Chod (1860–1927) nespokojenost 
s česko-německou spoluprací a vytkl českým protestantům, že pozváním ně-
meckých souvěrců k Husově slavnosti v praze a obecně svými kontakty s ně-
meckem „pracují pro pruského krále“.96 toto veřejné a ve své podstatě neo-
právněné osočení vyvolalo v tehdejší české veřejnosti rozhořčení. realistický 
a sociálně demokratický tisk rozhodně odmítl výčitku z údajné národní zra-
dy. zástupci českých evangelických organizací všech odstínů se proti útoku 
rozhodně ohradili a na společném kongresu 28. září 1903 ustavili Kostnickou 
jednotu, která se svým názvem přihlásila k věhlasu a odkazu Husovy oběti 
na kostnické hranici. Jedna ze schválených rezoluci kongresu obhajovala své 
pojetí mezinárodní spolupráce s  důrazem na  to, že  budoucnost nespočívá 
v národnostní nenávisti, nýbrž v míru a spolupráci mezi národy:

„osobními vztahy a informacemi slovem i písmem, mimo jiné také uctí-
váním památky Jana Husa, usilují čeští evangelíci o očištění českého jména 
v zahraničí od neoprávněných, ale přesto rozšířených pomluv o údajné české 
nesnášenlivosti, zaostalosti a  klerikalismu, čímž získávají českému národu 
sympatie pokrokových kruhů všech národů.“97

uctívání památky Jana Husa a demokratického odkazu husitů bylo velkou 
morální posilou pro tisíce českých řemeslníků a horníků, kteří od poloviny 
19. století nalézali obživu v průmyslových městech a uhelných revírech ně-

94 služební příkaz říšského kancléře 8. července 1903; šifrovaný telegram kon-
zulátu v praze 13. července 1903; pa, Österreich 101, bd. 17, a 10.068 /1903.

95 telegramm konzula seckendorffa 14. července 1903. shrnutí tiskové polemi-
ky pro říšského kancléře bülowa 21. července 1903. tamtéž, a 10.405 /1903.

96 [karel matěj Čapek-Chod]: realistická práce pro krále pruského – Husovou osla-
vou!, in: národní listy roč. 43, č. 188, 12. července 1903, s. 1. řečnický obrat „travailler 
pour le roi de prusse“ (pracovat zadarmo) byl známý od poloviny 18. století, ale ten-
tokrát nebyl použit v přeneseném, ale doslovném slova smyslu. 

97 protokol sjezdu českých evangelíků, praha 1904, s. 33–34.
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mecka. od té doby patřili Češi k nejlépe organizovaným zahraničním národ-
nostním skupinám v německé říši.98 první Českoslovanský spolek vznikl v květ-
nu 1861 v berlíně, další krajanské spolky následovaly během několika málo 
let v dalších německých městech. tradice Jana Husa a husitů byla pro české 
přistěhovalce v  německu velice důležitá a  v  německém prostředí většinou 
přijatelná. v brémách byl původně roku 1869 založen a roku 1875 obnoven 
český krajanský spolek Husité, zatímco v mnichově padly oba podobně zamě-
řené pokusy o vytvoření spolků Husité a Táborité z osmdesátých let 19. století 
za oběť perzekučnímu zákonu proti socialistům.99 přední německý teoretik 
federalismu Constantin frantz (1817–1891) se v souvislosti s přípravami 400. 
výročí narození hlavní postavy německé reformace martina luthera vyjádřil 
roku 1883 v článku Mučedníci z Kostnice kriticky o nedoceňování univerzál-
ního významu Jana Husa a Jeronýma pražského pro evropskou reformaci. 
pro řadu českých spolků v německu bylo výhodnější vyhnout se vlastenec-
kým nebo slovansky znějícím názvům a přijmout jméno Hus nebo Jan Hus: 
tak tomu bylo roku 1889 v Halle/saale, 1899 v Hannoveru, zhruba ve stejné 
době v kasselu, 1902 v Düsseldorfu, 1907 in kostnici, podobně také v rix-
dorfu u berlína a v sodingenu u Dortmundu. České spolky ve stralau u ber-
lína, kamenz a ostritz v sasku přijaly jméno Žižka.100 Šestý červenec slavili 
čeští krajané v  německu všeobecně jako největší svátek roku. Červencové 
a srpnové výtisky krajanského měsíčníku Vlast, vydávaného v berlíně, stejně 
jako několik čísel sociálně demokratického časopisu Český vystěhovalec v letní 
době, byly každoročně z velké části věnovány Husovu výročí. Jan Hus a hu-
sité působili pro české spolky v německu jako vítaná opora a potvrzení jejich 
mezinárodní důležitosti a cti.101

přestože byl obraz Jana Husa a husitů v německu koncem 19. a na po-
čátku 20. století nevyhnutelně ovlivněn národnostním konfliktem v českých 
zemích, dokázala velká osobnost Jana Husa ještě po pěti staletích vyzařovat 

98 rozbor činnosti 90 českých krajanských spolků na  konci 19. a  počátku 
20. století podali Jiří kořalka – květa kořalková, Češi v Porýní a Vestfálsku 
1898–1918, in: Češi v cizině, sv. 10, 1998, s. 7–38. nověji Jiří kořalka - Johannes 
Hoffmann (ed.), Tschechen im rheinland und Westfalen. Quellen aus deutschen, tsche-
chischen und österreichischen Archiven und Zeitschriften, Wiesbaden 2012, 426 s. (= stu-
dien der forschungsstelle ostmitteleuropa an der universität Dortmund 44), 426 s. 

99 Jiří kořalka, Husitský odkaz ve společenském a kulturním životě českých kraja-
nů v zahraničí, in: Husitský tábor 4, 1981, s. 177–185.

100 podle seznamu spolků in: Adresář zahraničních Čechů, 3. vyd. praha 1909. 
opravy a doplňky, praha 1910.

101 k tomu Jiří kořalka, Osobnost Jana Husa jako posila českých vystěhovalců 
v německu v druhé polovině 19. a počátkem 20. století, in: r. novotný, p. Šámal a kol. 
(ed.), zrození mýtu, s. 342–351.
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obrovskou životadárnou sílu, která působila přes hranice národů a států. Jan 
Hus a husité nemohli sami o sobě přispívat k prohlubování německo-českých 
národnostních rozporů, nanejvýš mohli být přechodně – a  nikoli v  celém 
společenském spektru – těmito rozpory zasaženi.
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Jan Hus and Hussites in German-Bohemian relationships in the 19th 
century

Jiří kořalka

there has been no other country – except bohemia – that paid as much 
attention to  Jan Hus and the 15th-century-Hussite movement as  Germany. 
the legacy of  Jan Hus was alive in  the German evangelic-lutheran tradi-
tion since the 16th century; since the end of the 18th century it lived among 
German liberals and subsequently among democratic radicals; in the course 
of  the 19th century Hus´ legacy appeared also in the German and interna-
tional socialist movement. this survival of the historic tradition of the late 
middle ages is unique in the pan-european scale and it significantly influen-
ced the German-bohemian relationships. up until 1848 the strictly positive 
German relationship to Jan Hus was encouraged by bohemian non-Catholic 
expats in saxon and prussia, while Hussite foreign campaigns were mostly 
perceived negatively. the town of konstanz had a special position in wor-
shipping Hus´ legacy; the mayor of konstanz invited the bohemian towns 
of prague, Husinec and tábor to cooperate in the construction of Hus´ me-
morial in 1834. konstanz has become a pilgrimage site for bohemian worshi-
ppers of Jan Hus since the second half of the 19th century.

German romantic writers and poets understood Jan Hus, Jan Žižka and 
Hussite warriors as  pioneers of  freedom and human rights. the German 
reception of Hus and the Hussite movement lacked a different national fo-
cus before 1848. the Hussite movement, similarly as the legacy of the unity 
of brethren, was, as perceived by most German observers up until the 19th 
century, a part of the German tradition, a significant chapter in the German 
religious and cultural development. While opposition liberals in Germany 
could consider the Hussite bohemia an ally in the political fight against con-
servative forces, namely against the austrian system of prince metternich, 
German poets living in bohemia before 1848 perceived Hussite martyrs and 
warriors as members of a vanished, and in fact dead, nation whose legacy was 
supposed to enrich thoughts and acts of other warriors, mostly the German 
ones.

the whole further development of opinions regarding Jan Hus and the 
Hussite movement in the German-Czech relationships was influenced by sig-
nificant social and political changes in the 1848–1849 revolution. before that, 
in 1845, the greatest bohemian historian františek palacký had presented his 
picture of Jan Hus and the bohemian reformation in the German language. 
in  palacký‘s perception the Hussite reformation including the subsequent 
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Hussite movement was the peak of the bohemian national history, the per-
sonification of bohemian progressiveness, broad-mindedness and the succe-
ssful fight against universal demands of the papacy and the imperial system. 
palacký thought that the Hussite movement legitimized the equal existen-
ce of bohemians among european nations and at the same time that it was 
a historic task. the democratic stream within the Czech national movement 
succeeded in modernizing Jan Hus, Jan Žižka and other Hussite warriors and 
in making them similar to ideals of the mid-19th century. they were not fi-
gures from old bohemian history any more, they were pioneers of democracy 
and national emancipation. Hussite traditions interpreted in democratic and 
national spirit became an important part of the bohemian national ideology. 
to compensate the real political helplessness of the bohemian national socie-
ty, the memories of the Hussite movement expressed the desire to get, at least 
partly, closer to the fame and greatness of bohemian people of the 15th centu-
ry and to become an important participant of european events again.

one of the consequences of the contradictory focus of the German and bo-
hemian national movement in the revolutionary year of 1848 was the breakup 
in a significant portion of the German and bohemian assessment of Jan Hus 
and the Hussite movement. the unilateral bohemian national interpretation 
of the democratic Hussite tradition – in the conditions of intensification of the 
national conflict in the bohemian lands in the second half of the 19th centu-
ry – made the reception of Jan Hus, Jan Žižka and the whole Hussite move-
ment by the German public much more difficult. German liberal and catholic 
historians in bohemia vigorously criticized palacký‘s perception of Jan Hus 
and the Hussite movement. anti –bohemian and anti-Hussite opinions pre-
sented by  German historians living in  bohemia did not remain restricted 
to professional journals and books and spread also to the journalism in some 
parts of Germany. in consequence of that, the formerly non-problematic and 
within evangelic and liberal circles in Germany generally respected person 
of Jan Hus gradually obtained negative and sometimes even repugnant featu-
res stressed by a part of the general public not only the Catholics. some histo-
rians and journalists declared, in contradiction to historic sources, that Hus 
was a fanatic bohemian and an arch-enemy of the German nation. in Ger-
man magazines, brochures and geographic books, and extremely strongly 
in  austrian biographic lexicon by  Constantin von Wurzbach (1818–1893), 
Hussites were described not only as anti-German bohemian nationalists, but 
also as groups of thieves and murderers, almost on the same level as attila‘s 
Huns and Dzingischan‘s mongols. 

neither German historians nor other significant German scholars iden-
tified themselves with this biased picture of  Jan Hus and the Hussite mo-



vement. two large collections of  historic sources which palacký compiled 
in archives and libraries in many countries were positively acclaimed in Ger-
many. these collections of sources about Jan Hus and Hussite wars have not 
been overcome till today. palacký‘s long-term research work topped with the 
processing of key sources for the history of the 14th, 15th and the early 16th 
centuries was professionally appreciated even by political opponents of the 
bohemian national movement. at the end of the 19th century the term neo-
-Hussites (neuhissiten) started being used in German journalism; the word 
was used for the opposition wing in bohemian politics commonly called the 
Young Czech party. this term was also used in  German diplomatic reports 
from vienna for several years. the cooperation of German and Czech protes-
tants on the occasion of the laying of the corner stone to the Hus monument 
in old-town (staroměstské) square in prague in 1903 induced negative re-
sponse on the part of Czech nationalists and the German imperial Chance-
llor‘s office. Jan Hus and the Hussites themselves could not contribute to the 
intensification of German-Czech nationalistic disputes, they could – at the 
most- temporarily, and not throughout the whole social spectrum – be affec-
ted by these disputes.
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Archeologie v Táboře I. 
(od 19. do poloviny 20. století)

rudolf kraJÍC

Abstract:
The paper summarizes knowledge from archaeological research on the territory of the 
urban monuments preservation area in Tábor. The author analyzes more than fif-
ty pieces of  information related to  the field of  collecting objects discovered during 
archaeological research, to  the early professional activities in  the field of  creating 
collections and the first archaeological excavations in Tábor performed between the 
19th century and the first half of the 20th century. This information documents the 
existence of and changes in the settlement during several thousand years i.e. from the 
prehistoric times till almost the present day. The objective of the submitted analysis 
was to search for answers to questions “whether” and “what” archaeological finds tell 
us about the prehistoric and medieval settlement in Tábor, including its early times 
during the peak-Middle Ages in the 13th century.

Key Words: archeological excavations, town of Tábor, prehistoric settlement, me-
dieval settlement

1. Úvod 1

v roce 2011 uplynulo padesát let od vyhlášení městské památkové rezerva-
ce tábor. při této příležitosti proběhla ve dnech 24.-25. listopadu 2011 v míst-
ním hotelu Dvořák celostátní konference pod názvem „rok 2011 – padesát 
let obnovy městské památkové rezervace tábor“. záštitu nad ní  převzaly 
ministerstvo kultury Čr, ministerstvo pro místní rozvoj Čr, Jihočeský kraj 
a sdružení historických sídel Čech, moravy a slezska. na konferenci zazněly 
příspěvky architektů, památkářů a  dalších specialistů o  ochraně a  obnově 
památkového fondu, stejně jako urbanistů, zástupců státní správy ad., kte-
ří svoji pozornost zaměřili především na zkušenosti a perspektivy, vyplýva-

1 studie je upravenou a rozšířenou verzí referátu stejného názvu, předneseného 
dne 24. listopadu 2011 na uvedené celostátní konferenci. s ohledem na rozsah je práce 
rozdělena na dvě části, z nichž první je věnována sběratelství a počátkům archeologie 
v táboře, druhá shrnuje archeologické poznatky z období od druhé světové války 
do současnosti. 
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jící z podmínek obnovy a údržby městské památkové rezervace a současně 
ze snah o modernizaci životních podmínek v historickém centru města. vět-
šina z referátů měla bilanční charakter a shrnovala stav poznání k vybrané 
problematice za delší časové období, často právě za celé uplynulé půlstoletí. 

protože nedílnou součástí výkonu státní památkové péče je  i  archeo-
logie, byla tato konference vhodným místem pro podání přehledu o  tom, 
jak se  za uplynulé období vyvíjel a  měnil v  městské památkové rezervaci 
výkon archeologické památkové péče. z níže uvedeného přehledu vyplývá, 
že  oproti počátkům, tj. době před vyhlášením tábora městskou památko-
vou rezervací, kdy byly terénní archeologické odkryvy ojedinělé a dotýkaly 
se především nejvýznamnějších historických objektů a ploch (hrad, dnešní 
tržní a Špitálské náměstí ad.), se v posledních padesáti letech počty archeo-
logických terénních výzkumů nejen zmnohonásobily a dnes jsou při sanaci 
staveb i úpravách nezastavěných území samozřejmostí, ale postupem doby 
jsou stále častěji aplikovány i moderní výzkumné techniky, které umožňují 
operativně reagovat na společenské požadavky (opravy a úpravy domů, ne-
zastavěné částí parcel, nové rozvody inženýrských sítí v celých ulicích apod.) 
a zároveň při co nejmenším narušování harmonogramu sanačních prací zajiš-
ťují kvalitní vědecké poznání zkoumaných míst. počínaje devadesátými lety 
20. století tak není výjimkou, že jsou při archeologických akcích v historic-
kém jádru tábora aplikovány nedestruktivní prospekční metody (např. ar-
cheogeofyzikální průzkumy), rychlé a moderní způsoby terénní dokumenta-
ce (fotogrammetrie, letecké snímkování ad.) i odebírány vzorky pro následné 
přírodovědné analýzy (dendrochronologie, archeobotanické a osteologické 
analýzy, radiokarbonové datování ad.), které pomáhají terénní archeologické 
poznatky historicky konkretizovat i podrobněji hodnotit tak, abychom mohli 
co nejobjektivněji rekonstruovat život ve městě v době od jeho středověké-
ho založení až do současnosti a poznali i starší (předhistorické) osídlení, jež 
existenci historického tábora předcházelo. 

Jednotlivé střípky poznání začínají po desítkách let každodenní terénní, 
laboratorní a interpretační práce vytvářet komplexnější představu o tom, jak 
vypadalo, jak se vyvíjelo a  jak se proměňovalo osídlení ostrohu nad řekou 
lužnicí a tismenickým potokem v průběhu tisíciletí. i díky archeologii tak 
v  nových pohledech získáváme ucelenější obraz o  pravěkém, středověkém 
a novověkém osídlení v dnešním historickém centru tábora, o rozvržení zá-
stavby, ulic a náměstí, o typech staveb, stejně jako o životě jeho obyvatel, při 
čemž se v některých případech (zvl. z historicky mladších období) daří zto-
tožnit archeologické nálezy s konkrétními obyvateli města, které historické 
prameny uvádějí jako majitele či provozovatele táborských domů, jako řeme-
slníky či veřejné činitele v době, kterou dělí od současnosti již několik set let.
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2. Dějiny archeologického bádání

až  do poloviny 20.  století bylo osídlení táborské ostrožny vyvozováno 
a rekonstruováno převážně z dochovaných písemných pramenů a reliktů his-
torické architektury. archeologických terénních poznatků bylo k dispozici 
minimálně. 

Úvahy o předhistorickém osídlení vycházely především z ojedinělých ná-
hodných nálezů, mezi nimiž patřily k  nejvýznamnějším keltská bronzová 
figurka kančíka z 2. století př. n. l., objevená v r. 1869 při budování pivovar-
ských sklepů v areálu bývalého táborského hradu (kolář 1924, s. 18–19; Šveh-
la 1923, s. 43) a mince císaře Hadriána z 2. st. n. l., nalezená v r. 1879 (eisner 
1922–1923, s.  12; Švehla 1923, s. 43; nálezy i  1955, s.  117). ze  středověkých 
nálezů se do širšího veřejného povědomí dostal náhodný nález husitské palné 
zbraně – píšťaly, který byl v r. 1898 učiněn na hlavním táborském náměstí 
(Husité 2011, s. 150–151).

z uvedeného je zřejmé, že z těchto jednotlivostí bylo obtížné vytvořit po-
drobnější obraz o pravěkém a středověkém osídlení táborského ostrohu. po-
kud si ovšem zájemce o archeologii tábora položí otázku, zda se dochovaly 
ještě další informace o místním předhistorickém a historickém osídlení, zjis-
tíme, že dobových zpráv a evidovaných nálezů je poměrně dost.2 problém vy-

2 přestože se v předkládané studii soustřeďuji především na archeologii historic-
kého jádra města, chápanou v užším slova smyslu jako „intra muros“, tedy lokalitu, 
ohraničenou středověkým hradebním systémem, a  v  jen o  něco širším topografic-
kém pojetí jako „táborský ostroh“ nebo „městská památková rezervace“ (Jankovec 
2009, s. 62–65), je pro připravované komplexní zpracování pojato označení „archeo-
logie v táboře“ v rozsahu tzv. velkého tábora, tj. v rámci současných hranic města 
(Historický atlas 1999, mapa č. 31). tím se součástí odborného zájmu stávají i dnešní 
okrajové části města, tismenický potok a řeka lužnice až k sezimovu Ústí atd. ob-
raz vývoje a proměn osídlení (zvl. pro pravěké období) tak nabývá podstatně širších 
prostorových souvislostí. z uvedených důvodů zařazuji do přehledu i nálezy jednotli-
vostí, obecně označované jako „tábor“ či „v okolí tábora“, při čemž se myslí prostor 
tzv. velkého tábora. Druhým kriteriem, podle něhož jsem vybíral nálezy do předklá-
dané studie, je snaha prezentovat pokud možno všechny artefakty se vztahem k pra-
věkému osídlení tábora. pro dobu od vrcholného středověku do postmedieválního 
období výběrově zařazuji jenom ty, které jsou z hlediska použité materie, chronologie 
nebo zjištěné nálezové situace mimořádně závažné (mince, depoty, výjimečně dobře 
zachované soubory s kvalitní prostorovou identifikací apod. – čp. 617, čp. 141). proto-
že cílem předkládané studie je hledání odpovědi na otázku, o kterých etapách před-
historického a historického sídelního vývoje vypovídají artefakty archeologické po-
vahy za první století zájmu o ně, nezabývám se zde podrobněji sbírkovými předměty 
z mladších historických období (zvláště z 15. století a mladšími), neboť sídelní vývoj 
za poslední půltisíciletí přesvědčivě dokládají i prameny jiné povahy (písemné, archi-
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užití těchto poznatků leží v možnosti objektivní kritiky hmotných pramenů, 
neboť většina z popisovaných artefaktů a terénních situací je poplatná době 
jejich získání3 a pokud se nedochovaly předměty samotné nebo alespoň jejich 
dokumentace, je možno s těmito informacemi pracovat jen v omezené míře. 
i přesto jsou pro moderní bádání podstatné jak zprávy o jednotlivých nále-
zech, tak i o tom, za jakých okolností byly učiněny. neboť díky tomu před 
námi vystupuje nejen pestřejší obraz o předhistorickém a historickém osídle-
ní táborské ostrožny, ale i překvapivě bohatá osvětová, akviziční a badatelská 
činnost jednotlivců i spolků a organizací, jež se zasloužily o to, že lze v tá-
boře doložit cílený zájem o movité nálezy z pravěku i středověku již od doby 
před polovinou 19. století.4

2 /1. Nálezy artefaktů archeologické povahy z 19. až počátku 20. století

v  prvopočátcích se  sběratelský zájem soustředil především na  soubory 
mincí a  atraktivní jednotlivosti, jako byly výrobky z  kovů, celé keramické 

tektura apod.). pro zájemce uvádím přehled o vybraných středověkých a novověkých 
předmětech podle inventárních soupisů táborského muzea v tabulkách, označených 
na konci jako přílohy 1 a 2. 

3 Jedná se  často jen o  rámcovou lokalizaci nálezů („u městské zdi“); stejně 
je  tomu s  jejich evidenčními nebo publikovanými popisy (volná, dnes bez docho-
vaného předmětu obtížně představitelná charakteristika nádoby, střepu, předmětů 
z kovů apod.); datační zařazení se nevyskytuje vůbec nebo rámcově, resp. jako od-
povídající znalostem v dané době („klíč starobylý“, „předmět pravěký“, „hřeby staro-
dávné“, „stará dlaždice“, „kančík keltický“; ještě ve 20. století jsou nálezy označovány 
dnes již nepoužívanou terminologií jako např. střepy „milavečského“ nebo „strado-
nického“ typu apod.).

4 Do  ještě staršího období nelze cílený zájem o  památky v  táboře posunout, 
i když by na to jeden z dobových pramenů mohl ukazovat. Jedná se o informaci o řec-
kých, etruských a římských památkách v táboře a sezimově Ústí. o falzu z 18. století, 
které mělo údajně dokladovat předhistorické osídlení tábora, viz kriticky tecl 1996, 
s. 1. Jedná se o unikátní mapovou sbírku šlechtice a brunšvického vyslance ve vídni 
bernarda pavla molla (1697–1780), která vedle hodnotných částí obsahuje i 9 vymyš-
lených epigrafických památek, z toho 7 ks lokalizovaných do tábora a 2 do sezimova 
Ústí (tecl 1989, s. 55–58). 
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nádoby, plastiky apod.5 mezi nimi lze řadit k nejstarším náhodným nálezům 
z tábora mincovních depoty ze čtyřicátých let 19. století (1).6 

(2) k roku 1848 byl zapsán nález „staré římské mince velké jako tolar“, 
údajně objevené „na poli u města“ (sklenář 1992, s. 252, č. 759 /1; svobodová 
1972, s. 54). informace se dochovala v písemné pozůstalosti premonstrátské-
ho kněze pátera emericha Jana petříka (závodský 1961, s. 141–145), který byl 
kromě jiného i korespondujícím členem prvního numismatického sdružení 
v Čechách „verein für numismatik“. s ohledem na své sběratelské i odborné 
zájmy evidoval v co nejširším rozsahu nálezy mincí z Čech a moravy. z prove-
dené analýzy petříkovy písemné pozůstalosti však vyplynulo, že většina z jím 
zapsaných zpráv o nálezech mincí odpovídá informacím, přejatým „z druhé 
ruky“ a vlastní předměty patrně osobně neviděl (svobodová 1972, s. 49–57). 
proto je nutno obezřetně hodnotit i jím uvedený nález z roku 1848 „na poli 
u tábora“. pochybnosti o určení mince jako římské vyjádřil ve svém soupisu 
keltských a antických mincí z jižních Čech i Jiří militký (militký 1995, s. 51 
– č. 63).

(3) v druhé polovině 19. století došlo v táboře či v jeho bezprostředním 
okolí k  dalším nálezům materiálových souborů a  jednotlivostí se  vztahem 
k  pravěkému, středověkému a  postmedieválnímu osídlení. v  prosinci 1852 
byl nalezen v táboře „v rokli na pravém břehu lužnice“ depot ve dvou ná-
dobách, ukrytý v letech 1680–1681 a obsahující „mince ferdinanda ii., ferdi-
nanda iii. a leopolda i.“ (nálezy iii 1957, s. 150). 

(4) shora uvedená petříkova písemná pozůstalost obsahuje ještě další dva 
zápisy o nálezech historických mincí v táboře. i v těchto případech se jedná 
o neurčitou lokalizaci a jen rámcově uvedené nálezové okolnosti. první před-
stavují dvě stříbrné mince, popsané jako „Čechy václav iv., ludvík (tolar 

5 protože se v této kapitole jedná o dokumentaci vývoje zájmu o „starožitnosti 
archeologické povahy“ od sběratelství až po moderní archeologické výzkumy, uvá-
dím níže přehled artefaktů a souborů primárně podle doby jejich nalezení v táboře 
a okolí, nikoliv seřazené podle chronologických kriterií ve vztahu dějinám osídlení. 
Čísla v závorce odpovídají číslům na mapě a v tabulkách (obr. 50, tabulky 1–3).

6 Jako příklady lze uvést soubor 37 stříbrných mincí, objevený v červenci 1842 
při bourání schodiště v domě čp. 148 v klokotské ulici. Celek, ukrytý kolem r. 1600, 
obsahoval 9 pražských grošů václava iv., 5 pražských grošů vladislava ii., jeden 
pražský groš ferdinanda i., jednu minci rudolfa ii. a  další, označené „rakousy, 
tyroly, groše německých měst, bavory, sasko, polsko“ (nálezy iii 1957, s. 29). Chro-
nologicky ještě starší ražby zastupuje nález z  r. 1844 z  táborských měšic, vykopa-
ný na poli „za kuchynkou“ při setí ovsa a obsahující 292 pražských grošů, z  toho 
5 ks karla iv. a 287 ks václava iv. (nálezy ii 1956, s. 150).
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1525)“, objevené 8. července 1855 na poli při okopávání brambor s označením 
„tábor – okolí“ (svobodová 1972, s. 54, č. 4). 

(5) Druhý mincovní nález, evidovaný jako „tábor – roku 1857 za nezná-
mých okolností“, měl obsahovat „Čechy, ferdinand i., m. kutná Hora, halíř 
spolu s polovinou blíže neurčené zlaté mince“ (svobodová 1972, s. 54, č. 5).

(6) někdy v  letech 1858–1860 bylo „poblíže města“ nalezeno „značnější 
množství denárů vratislava ii. (1061–1092) jako krále“. Doba jejich ukrytí 
je stanovena kol. r. 1092 (nálezy ii 1956, s. 31; radoměrský 1952, s. 82, pozn. 
169, 170).7 

(7) součástí nově založené táborské sbírky starožitností (podrobněji viz 
níže) se měla kromě jiných stát i „popelnice“, údajně nalezená „před lety v tá-
boře“ a v roce 1866 předaná táborským občanem Josefem vostrým (sklenář 
1992, s. 252, č. 759 /3; tecl 1996, s. 1). 

(8) v  roce 1868 daroval pražský architekt antonín viktor barvitius8 
tehdejšímu muzeu království Českého v praze soubor keramických nádob 
(pa 1870, sloupec 237; ČČm 1869, s. 109; sklenář 1992, s. 252, č. 759 /4) (obr. 
1–2),9 o nichž je uvedeno pouze to, že pochází z „pohanského pohřebiště“ 
v táboře (pa 1870, sl. 237). tomuto označení odpovídá i zápis v muzejní pří-
růstkové knize, kde je konstatováno, že jedna z misek obsahovala (hliněnou 
?) kuličku a spálené kosti. barvitiovy nálezy byly při předání do dnešního 
nm praha popsány následovně: „… nádoba s dlouhým hrdlem z  tuhy, je-
jíž baňatá část jest rýhami ozdobena; rukou zhotovená miska; nádoba po-
někud porouchaná s vypuklými pupky ozdobená; malá mistička a p. v., což 
nalezeno bylo vše v pohanském pohřebišti v táboře“ (pa 1870, sl. 237). vý-
slovně čtyři nádoby jsou uvedeny ve zprávě musea království Českého: „pan 
a. v. barvitius, architekt: tři misky a bánčitou nádobu z hlíny, nález v tábo-
ře“ (ČČm 1869, s. 109) a mezi archeologickými nálezy z Čech do roku 1870 
je uvádí i karel sklenář: „miska v ruce vyrob., v ní kosti a kulička; 2 menší 
misky (1 s  pupky); baňkovitá nádobka s  dl. hrdlem, tuhov., s  rytou výzd. 

7 Josef smolík uvádí, že  jich bylo nejméně 165 ks  (smolík 1881, s. 634). karel 
sklenář odkazuje na v národním muzeu v praze evidovaných 125 ks (sklenář 1992, 
s. 252, č. 759 /2). radoměrský uvádí, že se jednalo o depot, obsahující pouze jediný 
typ mince (radoměrský 1952, s. 82, pozn. 169).

8 protože se nepodařilo prokázat před r. 1868 žádný vztah a. v. barvitia k tábo-
ru, nevylučuje r. tecl, že mohl architekt získat táborský keramický soubor z druhé 
ruky (tecl 1996, s. 6, pozn. 3). 

9 ze čtyř nádob – tří mís a jedné amfory – se v sedmdesátých letech 20. století 
podařilo pavlu břicháčkovi dohledat tři (obr. 1), které nechal kresebně zdokumen-
tovat (chybí jedna z misek). Jemu patří moje díky za možnost zveřejnit kresebnou 
dokumentaci uvedených tří nádob. 
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na výduti“ (sklenář 1992, s. 252, č. 759 /4). v katalogu staré sbírky národního 
muzea z r. 2004 je uvedena pouze jedna z misek s popisem (obr. 2): “miska 
s okrajem oble dovnitř zataženým a slabě zaobleným tělem, v plochém dně 
proražen otvor. povrch nerovně modelován, šedivě okrové barvy, okraj tmav-
ší. uvnitř spálené kosti. pr. o. 126 mm, d. 65 mm, v. 60 mm“ (vokolek 2004, 
s. 99–100) a funkčně-chronologickým zařazením „žárový hrob, pozdní doba 
halštatská“ (c. d., s. 100). 

Obr. 1: Tři ze čtyř pozdně halštatských nádob z Tábora, darované v r. 1868 do nM 
v Praze stavitelem A. V. Barvitiem (text č. 8). Jejich dokumentaci provedl v sedmde-
sátých letech 20. století P. Břicháček, jemuž patří poděkování za možnost publiko-

vání.
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na základě morfologických znaků lze nádoby datovat do pozdně halštatské-
ho období. přestože je keramika v původních zápisech uváděna jako z „pohan-
ského pohřebiště“ a některé znaky by na její spojitost s funerální funkcí ukazova-
ly („spálené kosti“, zachované celé tvary, kombinace misek a amfory v souboru), 
je rozhodnutí o jejím původním způsobu užití nejednoduché. protože je nález 
v  dokumentaci označen pouze lokalitou „tábor“, chápanou v  19.  století pře-
vážně jako dnešní historické centrum města s  nejbližším přilehlým okolím, 
archeologické výzkumy z posledních desetiletí prokazují na ostrohu poměrně 
intenzivní osídlení z pozdně halštatského období, které má však dosud téměř 
výlučně centrálně-sídelní (tedy nefunerální) charakter (břicháček – krajíc 1994, 
s. 45; krajíc 1996, s. 143). pokud by se ovšem jednalo o nálezy z okolí historické-
ho centra, nelze jejich pohřební funkci (žárové pohřebiště) vyloučit.10

Obr. 2: Miska se zataženým okrajem z Barvitiovy „táborské“ sbírky (text č. 8). 
Publikováno in: Vokolek 2004, obr. 173:5.

(9) v roce 1869 došlo k dosud nejvýznamnějšímu nálezu z pravěkého obdo-
bí na území tábora – bronzové figurky kančíka z 2. století př. n. l. (obr. 3–5, 
s.  50). místní muzeum ji  získalo až v  roce 1903.11 autor prvního pojednání 
o nálezu, táborský gymnaziální profesor martin kolář, se dosti mlhavě vyjá-
dřil jak k osobě, která mu figurku předala,12 tak k lokalizaci nálezu (pa 1878, 

10 viz níže Švehlův archeologický výzkum halštatské mohyly na  táborských 
Horkách kolem r. 1930 ad.

11 v inventáři městského muzea v táboře, svazek 1, je na straně 727 pod č. 164 
uvedeno: „kančík keltický, vykopaný u  pivovaru v  táboře, koupí č.  14, r. 1903“. 
ve zprávě o činnosti městského musea za rok 1903 je uvedena podrobnější informace 
o tom, jak se nález dostal do táborského muzea: „…(kančík) jako majetek prof. mar-
tina koláře … přešel dědictvím na jeho choť. velmi cenná tato památka prehistorická 
…stala se ochotou paní Štěpánky kolářové majetkem musea našeho“ (zpráva 1904, 
s. 24–25). v téže zprávě je na s. 25–26 přetištěn kolářův článek z pa 1878 včetně vy-
obrazení nalezené figurky. 

12 o osobě nálezce martin kolář uvádí: „laskavostí jednoho akademika tábor-
ského, jež mě  požádal, abych jméno jeho neuveřejnil, obdržel jsem kančíka bron-
zového, kterého dělníci nalezli, kopajíce před osmi lety základy k novým sklepům 
v táborském pivováře“ (pa 1878, sl. 818; dtto in: kolář 1924, s. 18). 
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sl. 818–819; kolář 1924, s. 18–19). Do literatury uvedl základní charakteristiku 
figurky: „nohy má (kančík – pozn. rk) v kolenou uražené a na lomu jest znáti 
pilování. zvláštního pozoru hodna jest hříva na hřbetě okrouhlými dírkami 
prolámaná, kteráž patrně není napodobena dle zvířete, nýbrž měla snad něja-
ký účel praktický nebo význam symbolický“ (kolář 1924, s. 19). Díky podrob-
né analýze, kterou provedl rudolf tecl, lze jako o nálezcích bronzové figurky 
uvažovat o dvou jménech – o prof. karlu thirovi a o táborském studentu kar-
lu zardovi (tecl 1996, s. 2, s. 6, pozn. 7).13 přestože je v dobovém tisku uváděna 
lokalizace nálezu značně mlhavě,14 doložil rudolf tecl rozborem postupu pra-
cí při výstavbě nových sklepů táborského pivovaru, že nejpravděpodobnějším 
místem nálezu je západní strana bývalého hradního areálu (tecl 1996, s. 2).

Obr. 3: Bronzová figurka kančíka 
z 2. st. př. n. l., nalezená v Táboře 

v r. 1869 (text č. 9). dokumentace in: 
PA 1878, 819.

Obr. 4: Bronzová figurka kančíka 
z 2. st. př. n. l., nalezená v Táboře 

v r. 1869 (text č. 9). dokumentace in: 
Zpráva 1904, 26.

Obr. 5: Bronzová figurka kančíka z 2. st. př. n. l., nalezená v Táboře v r. 1869 (text 
č. 9). Současný stav, foto Z. Prchlík.

13 na karla thira odkazuje Josef Švehla (1923a, s. 1).
14 např. „když dělníci kopali u  pivováru základy k  novým sklepům“ (zpráva 

1904, s.  25), resp. „“kančík keltický, nalezený při zdi pivováru táborského“ (dtto, 
s. 35) či „kančík bronzový pod hradbami nalezený“ (Švehla 1923, s. 43). 
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(10) pět let po předchozím nálezu došlo v roce 1874 v historickém centru 
tábora k objevu bronzové římské mince, jež se do veřejného povědomí nedo-
stala tak intenzivně jako další, objevená za dalších pět let v roce 1879.15 bylo 
to způsobeno patrně tím, že byla předána mimo region, a to ze soukromé-
ho držení vrchního zemského stavebního rady barona JuDr. spens-bodena 
v roce 1903 lékárníkovi v poděbradech Janu Hellichovi, sběrateli a amatér-
skému archeologovi (Český jih 1912, s.  5). ten o nálezu píše: „při bourání 
domu blíže kostela v táboře byl nalezen pod základy starého domu bronzový 
penízek císaře konstantina (306–337) …“ (Hellich 1916, s. 17). v mladším sou-
pisu mincí, redigovaném emanuelou nohejlovou-prátovou, je uvedeno auto-
rem popisu eugenem pochitonovem, že se v případě táborského nálezu jedná 
o drobnou minci, označenou jako „Constantinus i. (306–337), malý bronz“ 
s poznámkou, že ve shora uvedené Hellichově práci se jedná o nesprávný po-
pis (nálezy i 1955, s. 167). místo nálezu je vyvozováno z obecného označení 
„blíže kostela“ nebo „za kostelem“, tedy s rámcovým situováním do domov-
ních bloků severně od děkanského chrámu na  táborském Žižkově náměstí 
(tecl 1996, s. 2). Do těchto míst lokalizuje nález i zpráva, zveřejněná r. 1912: 
„při stavbě domu za kostelem r. 1874 byla nalezena též římská mince, náleže-
jící císaři konstantinovi velkému…“ (Český jih 1912, s. 5).16 mince je zařazena 
do soupisu jihočeských nálezů keltských a antických mincí Jiřího militkého 
s popisem: „Constantinus i (307–337), ae 3 z let 335–336, m. siscia; a: poprsí 
císaře s rosetovým diadémem doleva, Constanti – nvs maX (avG), r: 
2 vojáci s jednou standardou, Glori – a eXerC – itvs, (a)sis; pr. 16 x 15 
mm“ (militký 1995, s. 51 – č. 61).

(11) za  nejznámější nález mince z  období před středověkým založením 
tábora lze považovat římskou minci císaře Hadriana z let 117–138 n. l. (obr. 
6, s. 50). byla objevena v létě roku 1879 (Český jih 1879, s. 1; výroční zpráva 
1880, s. 32–33) při kopání základů pro novou budovu obecné a měšťanské 
dívčí školy.17 a ještě v tomtéž roce byla předána táborským stavitelem fran-
tiškem klierem do táborského městského musea (Český jih 1879a, s. 3), kde 
je v prvním svazku „inventáře“ ve sbírce „D.a.“ na s. 249 pod pořadovým čís-
lem 25 uvedeno: „mince císaře Hadriana, nalezena v základech starých hra-
deb jižních města tábora“. oproti této obecné lokalizaci, převzaté i do další 
odborné literatury (nálezy i 1955, s. 117), určil na základě rozboru dobových 
časopiseckých informací podrobněji místo nálezu jako plochu nově stavěné 

15 k ní podrobněji níže (č. 11).
16 v téže zprávě v Českém jihu je uvedeno, že kromě římské mince byl „při bou-

rání domu za kostelem“ v r. 1874 vyzvednut také groš matyáše korvína 1458–1490.
17 zŠ na parkánech (tecl 1996, s. 7, pozn. 12).



/111/

Archeologie v Táboře (od 19. do poloviny 20. století)

školní budovy na táborských parkánech rudolf tecl (1996, s. 2, s. 7, pozn. 
12).18 Jeho lokalizace se shoduje s poměrně přesným určením, zveřejněným 
v r. 1912 19: „k těmto darům podotýká pan baron (spens-boden – pozn. rk) 
– při stavbě dívčích škol ́ na parkánech´ … na místě bývalých masných krámů 
nalezena byla římská mince asi 1 m pod úrovní, z doby Hadriana…“ (Český 
jih 1912, s. 5). 

v soupisu keltských a antických mincí z jižních Čech popisuje Jiří militký 
táborský nález následovně: „Hadrianus (117–138), ae sestercius z let 134–138, 
m. řím; a: ověnčené poprsí císaře doprava, HaDrianvs – (avG Cos iii 
pp), r: stojící fides doprava s klasy a košem ovoce, (fiDes pvbliCa), s – 
C; hm. 32 g, pr. 30 x 29 mm (militký 1995, s. 51 – č. 60).

Obr. 6: Mince císaře Hadriana z 2. st. n. l., nalezená v Táboře v r. 1879 (text č. 11). 
Současný stav, foto Z. Prchlík.

(12) k jednomu z nejzáhadnějších nálezů mělo dojít v táboře v r. 1889. 
Již publikovaná rekonstrukce nálezových okolností v odstupu více než tři-
ceti let od vlastního objevu nabádala k ostražitosti. podobné to bylo – a čás-
tečně je dodnes – i s  interpretací a názory na původnost předmětu. nález, 
označený jako „měděná destička, k níž byl připojen řetízek složený střídavě 
z podélných a kruhových článků“ (obr. 7–8), uvedl do literatury v monotema-

18 patrně nedopatřením došlo k tomu, že je teclova lokalizace ve shora uvedené 
studii na s. 7 v poznámce 12 uvedena jako v „jihozápadním“ cípu historického jádra 
města. ve skutečnosti se jedná o jihovýchodní okraj města, což tecl sám potvrzuje 
zakreslením nálezu v jeho mapce na s. 5. 

19 ve zprávě je uveden jako rok nálezu 1880.
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ticky zaměřeném článku pod názvem „exercitus Germanicus“ Josef Švehla 
(1921, s. 3–7). v něm popisuje, jak mu jeden z jeho pomocníků přinesl v r. 1889 
z hromady hlíny u jeho domu v sezimově Ústí kovovou plaketu, na níž bylo 
možno rozeznat reliéf se třemi stojícími postavami, které držely v rukách ja-
kési odznaky, a jednu postavu před nimi sedící na koni. nad hlavou byl vyra-
žen nápis „exercitus“ a pod nohama postav se nacházel nápis „Germanicus“. 
z otisků hlíny na plaketě Švehla vyvodil, že se nejedná o materiál ze sezi-
mova Ústí. Dalším šetřením se pak pokusil prokázat, že na místo nálezu, tj. 
do sezimova Ústí, se hlína dostala z tábora, z míst, kde byly hloubeny zákla-
dy pro nové divadlo (Švehla 1921, s. 2). 

Ještě podivnější, než problematické nálezové okolnosti, byl následný osud 
vlastního předmětu. „sponu“ prý předal J. Švehla k  odbornému posouze-
ní táborskému historikovi a pedagogovi prof. martinu kolářovi. ten nechal 
udělat fotografii nálezu a při cestě do prahy zapůjčil nález prof. Josefu smo-
líkovi z národního muzea. od něho se předmět zpět nevrátil. J. Švehla s od-
stupem doby s určitou výčitkou vzpomíná, že nedostal ani expertní posudek, 
ani nález, ale naopak byl víceméně okolnostmi donucen napsat prof. smo-
líkovi darovací dopis a  tím ponechat originál v  národním muzeu (Švehla 
1921, s.  6; Hr. 1950, s.  26–27). protože není možné v  současné době nález 
dohledat (exercitus 1930, nepag.; tecl 1996, s. 3), je nutno při jeho hodnoce-
ní vycházet pouze z dochované fotografie (exercitus 1930, nepag.; lískovec 
1923, s.  3) (obr. 7) a  Švehlova popisu20. předmět je  charakterizován takto: 
„Destička … měděná, tvaru nepravidelného čtverce, asi 3 cm široká a  toli-
kéž asi dlouhá. ve spodní části měla přinýtovaná očka, jimiž byla k něčemu 
připevněna a se strany byl k ní připojen řetízek asi 12–15 cm dlouhý, složený 
z kroužků spojovaných mezi sebou podélnými, na povrchu vroubkovanými 
sloupky z téhož kovu … líc destičky byl v rozích ozdoben vypuklými závity 
a vnitřní ploška mezi nimi vyplněna výjevem válečným. po levé straně stály 
tři osoby v úboru vojenském, z leva v pravo hledící, z nichž jedna nesla ko-
rouhev kohorty podobnou oněm, jaké na sloupu trajanově jsou zobrazeny 
a proti nim jezdec na koni z prava na levo hledící. Celý pohyb osob stojících 
i jezdce zřejmě nasvědčoval, že vůdce činí vojínům nějaký výklad. nad po-
stavami byl opis v majuskulích: eXerCitus a pod nimi: GermaniCus“ 
(Švehla 1921, s. 4).

20 ve studii z r. 1921 se na s. 5 nachází J. Švehlou provedený nákres „spony“ (obr. 
8), který se částečně liší od originálu na dochované fotografii. 
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Obr. 7: „Spona“ s nápisem exercitus germanicus, nalezená v r. 1889 údajně 
v Táboře (text č. 12). Fotodokumentace originálu, zachovaná v pozůstalosti F. 
Lískovce. uloženo v HM Tábor, PPFL inv. č. 478, př. č. 234 84 602. V rohu 

fotografie je vytlačeno: „ateliér Šechtl a Voseček“.

zásadní otázkou je, zda se jedná o předmět z tábora, a zda je dobový nebo 
novověkou replikou. Již v korespondenci s martinem kolářem bylo Švehlovi 
naznačeno, že se pražští odborníci nemohou shodnout na tom, je-li to „pů-
vodní práce římská, či napodobenina z nějaké dílny holandské, dvě až tři sta 
let stará“ (Švehla 1921, s. 6). Švehla při tom až do konce života nepochyboval 
o tom, že se jedná o nález z tábora, že je předmět originálem 21 z římského 
období. považoval ho za sponu k plášti, při čemž druhý konec (s obdobnou 
destičkou) chybí. vezmeme-li však v úvahu kritickou prostorovou analýzu, 
kterou vypracoval r. tecl (1996, s. 3)22, a využijeme-li i některých Švehlou 
publikovaných informací,23 je otázkou, zda by předmět – v případě, že vůbec 
pochází z deklarovaného místa v táboře – nemohl mít souvislost se zde již 
v  průběhu 19.  století provozovaným divadelnictvím. přestože se  jedná jen 
o jednu z možných pracovních hypotéz jejího výskytu v dané době na daném 

21 o tom, jak Švehla trval na pravdivosti svého úsudku, vypovídá např. jeho pu-
blikovaná reakce na stanovisko správce historicko archeologické sbírky národního 
muzea v praze dr. k. Gutha, který napsal, že „sponku řadí do století XiX“ (Švehla 
1922).

22 na místě údajného nálezu v táboře byl již v letech 1840–1886 v přízemí býva-
lé sýpky provozován divadelní sál, který byl v letech 1886–1887 přestavěn na novou 
divadelní budovu (tecl 1996, s. 3).

23 především o unikátní zachovalosti předmětu: „co však bylo nejdivnější, ani 
na  rubu ani na  líci, jakož ani na  řetízku, nebylo jediné známky po ušlechtilé rzi“ 
(Švehla 1921, s. 4).
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místě, zdá se být v současné době bez diskusí otázka stáří, neboť i současní 
odborníci se shodují na tom, že se jedná o repliku z 18. či 19. století.24 

Obr. 8: „Spona“ s nápisem exercitus germanicus, nalezená v r. 1889 údajně 
v Táboře (text č. 12). ne zcela přesná kresba in: Švehla 1921, 5.

(13) Dne 25. června 1890 bylo na táborských Horkách – s lokalizací „há-
jovna pintovka“ – objeveno Janem sedloněm 39 stříbrných mincí, k jejichž 
uložení mělo dojít kolem r. 1632. v souboru byly zastoupeny: „pražský groš 
vladislava ii., pražský groš ferdinanda i., malý groš rudolfa ii. a polsko 
(zikmund iii. 1587–1632)“ (nálezy iii 1957, s. 92–93; zpráva b. d., s. 40).25 

(14) v  tomtéž roce (1890) došlo v  táboře k  dalšímu mincovnímu nále-
zu, předanému do místního muzea. Jednalo se o stříbrnou minci, nalezenou 
u jižních městských hradeb v táboře, darovanou do muzea kajetánem mik-
šem. byla zaevidována jako „albertus, Duc. prussie“ z r. 1535.26 

24 moje korespondence ze  dne 30. 7. 2013 s  doc. phDr. eduardem Droberja-
rem, phD. a phDr. Jiřím militkým, ph.D. (archivováno v Hm tábor), v níž je uve-
deno: „… nález je  s největší pravděpodobností novověkým artefaktem. … myslím, 
že se jedná o plechovou imitaci římské mince. rozhodně to není římská mince, která 
by byla zasazena do novodobého rámečku s řetízkem. oboje patří stejné době, pa-
trně 19. století“ (Droberjar, koresp. 30.7. 2013) a :“ Jde na 100% o moderní předmět 
– od 18. do 19. století. nelze jednoznačně říci, jestli mince byla do závěsu vložena, 
nebo jde jen o lisovaný plech. tak i tak nejde o nález z doby římské“ (militký, koresp. 
30. 7. 2013).

25 inventář městského muzea v táboře, svazek i, sbírka „n.a“, strana 465, číslo 
42–52. Část mincí byla z muzejní evidence vyřazena v devadesátých letech 20. století. 
o dalším souboru, který v inventáři táborského muzea následuje hned za shora uve-
deným (pod. č. 53–59 na s. 466–467), je uveden neurčitý zápis: „nález v Celkovicích; 
snad týž s předešlým; není nikde zapsán“ (?) (inventář i, s. 466, u čísla 53).

26 inventář městského muzea v táboře, svazek i, sbírka „n.a“, strana 462, číslo 
14.
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(15) v roce 1894 byla při bourání domu „u basíků“ na  severozápadním 
rohu dnešního Žižkova náměstí 27 objevena při kopání základů pro budovu 
budoucí spořitelny třetí mince z římského období, označená jako „aurelius 
augustus“ (Český jih 1912, s. 5) (obr. 50). v r. 1912 měla být spolu s dalšími ná-
lezy 28 předána do táborského muzea jako dar barona spens-bodena (dtto). 
na základě historických a numismatických znalostí je vyvozováno, že se patr-
ně jednalo o minci marka aurelia z druhého století n. l. (161–180), neboť jeho 
plný titul zněl: „imp. Caesar m. aurelius antonius augustus“ (tecl 1996, s. 4; 
militký 1995, s. 51 – č. 62). 

(16) i když jsem shora uvedl, že se v předkládané studii nemohu podrob-
něji věnovat všem nálezům užitkových předmětů včetně kuchyňské a  stol-
ní keramiky od vrcholného středověku do mladších historických období,29 
je nutno učinit v několika případech výjimku. první z nich je nález z léta roku 
1896, kdy byla pod městem na pravém břehu řeky lužnice, na zahradě proti 
tehdejšímu hostinci u  „pajedel“,30 objevena v  hloubce 2 m  v  říčním písku 
atypická sestava keramických nádob (obr. 50). specifické nálezové okolnosti 
i výjimečný vzhled a značné rozměry (téměř 70 cm) uvádějí popisy, zveřejněné 
nedlouho po objevu: „…zvláštní nádoba hliněná mírné tloušťky ze dvou částí 
složená, jejíž vrchní část na spodní spočívá jako kužel překlopená a otvorem 
svým vrchním dolů obrácená. na spodní části byla dvě ouška nyní ulomená 
ve vrchní obrubě, pod níž ještě ve vrchní polovici nádoby spatřují se v rovné 
řadě kolem nádoby dírky a níže ještě dvě řady dírek, které také na horní části 
nádoby ve dvou řadách viditelny jsou. obě části dohromady mají 68 cm výš-
ky, nahoře 17 cm v objemu, uprostřed 32 cm a dole 28 cm. vnitřek nádoby, 
na kolik jsme z otvoru postranního poznati mohli dle vyškrabané části, jest 
naplněn zemí, popelem a uhlím dřevěným a také kořínky v něm jsme nalezli. 
nádoby této záhadné účel nechceme dnes ještě určovati …“ (Český jih 1896, 
s.  14). podobný zápis je zachován i v muzejním inventáři, v němž je nález 
uveden k  r. 1896 jako dar stavitele matěje procházky s  téměř totožnou lo-
kalizací a popisem: „dvě veliké nádoby, děrkované, obě byly v sebe vsazeny 
otvory a naplněny dřevěným uhlím“ (inventář Hm tábor, sv. i, sbírka m, 

27 Dnes nárožní budova městského úřadu tábor.
28 „amulet klokotská p. maria, z cínu, v rámečku, sklíčka se ztratila. amulet 

nalezen pod žulovým prahem hlavního vchodu“ a „groš biskupství aquilejského, pa-
triarcha antonius 1402–1412“ (Český jih 1912, s. 5). 

29 viz pozn. 2.
30 místo bylo identifikováno jako „okolí čp. 397 nebo 398 v dnešní bechyňské 

ulici“ (tecl 1996, s. 4); v muzejním inventáři je v rámci sbírky „m“, na straně 459, 
pod číslem 110 k lokalizaci uvedeno: „nalezeno v zahradě u pajedel v nánose říčním, 
co nyní pod bývalým židovským hřbitovem stojí malé domky“. 
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s. 459, položka 110). Jak neumělá skica a evidenční zápis v inventáři (obr. 9), 
tak popis v Českém jihu naznačují, že se nejednalo o jednu dvojitou nádobu, 
ale o dvě nádoby, položené na sebe tak, že se překrývaly ústími a dna byla 
protilehlá (nahoře a dole). nádoby značných rozměrů se odděleny zachovaly 
v muzejním inventáři dodnes.31 Díky možnosti je  reálně posoudit (obr. 10) 

31 pod inv. č.  455 a  456 jsou v  Hm  tábor evidovány na  katalogizačních kar-
tách ve sbírce mta/002–05–07 /154002, v podsbírce „archeologie středověká“ č. 2 
(na obalu označeno jako „Historická archeologie t 251–500) s lokalizací: „tábor – 
pod židovským hřbitovem“ (kresebnou skicu oddělených nádob publikoval Huml 
1970, tab i: 455–456, s. 90–11).

oproti původnímu nálezu z r. 1896, z jehož popisu vyplývá, že dvojice nádob byla 
do muzea předána jako komplet napevno spojený do sebe vsazenými okraji a že se 
uvnitř nacházela výplň, pozorovatelná proraženými otvory, jsou dnes nádoby ulože-
ny odděleně a bez výplně. ze stavu jejich zachování (slepeno z torz, lokálně doplněno 
sádrou, dno jednoho hrnce chybí) je patrný rozdíl mezi původním a současným sta-
vem, kdy došlo nejen k oddělení napevno spojených nádob, ale patrně i k následné-
mu rozbití, slepení a zrestaurování.

protože je každá z nádob opatřena jedním uchem, lze se domnívat, že při jejich 
propojení pomocí do  sebe zasunutých okrajů se  mohlo zdát – tak jak je  uvedeno 
v prvních zprávách o nálezu – že spodní nádoba je opatřena dvěma uchy, při čemž 
reálně patřilo jedno ucho spodní a druhé horní nádobě. 

u větší z nádob – inv. č.  455 – chybí přibližně spodní třetina těla včetně dna. 
Jedná o rozměrný (zásobní, transportní) jednouchý hrnec štíhlejší srdcovité profilace 
s potlačeným mírně prohnutým hrdlem o výšce 30 mm, ukončeným nahoře krátce vo-
dorovně vyloženým okrajem o šířce 20 mm; na přechodu okraje v tělo je naznačeno 
odsazení do hrany; povrch je bez výzdoby, hlazený, v horní polovině těla plošně vo-
dorovně leštěný; vyrobeno z jemně plavené hlíny, povrch má na několika místech za-
chovánu hnědou až béžovou barvu, značná část povrchu je na vnitřní i vnější straně 
zbarvena do šedé až kovově černošedé barvy. na okraj a pod největší výduť těla bylo 
v dl. 100 mm přilepeno 45 mm široké páskové ucho (je odlomeno a chybí); do těla 
jsou v odstupech ca 6–8 cm od sebe sekundárně proraženy otvory nepravidelných 
tvarů o průměru do 10 mm, na zachované části těla max. ve třech nerovných řadách 
nad sebou. kolem otvorů jsou na vnitřní straně těla vylomené stěny, dokládající per-
forování až po vypálení nádoby; max. zachovaná výška 300 mm, průměr okraje 305 
mm, průměr hrdla 265 mm, průměr největší výduti 325 mm, nejmenší síla střepu 3–4 
mm. pozn.: na muzejní katalogizační kartě je k původně celému tvaru ještě uvedeno: 
„od horní třetiny až do spodní třetiny povrch těla opatřen kruhovými nepravidelný-
mi otvory; dno se stopami po odříznutí….výška nádoby 380 mm“.

menší (horní) ze  dvojice nádob inv. č.  456 je  taktéž jednouchý hrnec, slepený 
z torz a lokálně doplněný, štíhlé srdcovité profilace, s nízkým obloukovitě prohnu-
tým hrdlem o výšce 20 mm, ukončeným šikmo vně vyhnutým okrajem, tvarovaným 
do podoby nepravého okruží, které vytváří na vnější straně límec o výšce 23 mm; 
na hrdle je 10 mm vysoký pásek špatně patrné radélkové výzdoby v podobě svislých 
sloupků, kombinovaných s křížky; páskové ucho o dl. 100 mm a š. 40 mm bylo napo-
jeno na okraj a pod největší výduť těla (odlomeno a chybí); vyrobeno z jemně plavené 
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a zároveň zohlednit poznatky z doby po jejich vyzvednutí (informace o jejich 
vzájemném sesazení) se lze nálezem zabývat v širších prostorových a funkč-
ních souvislostech. pro vyslovení závěrů o způsobu používání nádob alespoň 
na úrovni pracovní hypotézy vycházím z následujících faktů: a) morfologicky 
jsou nádoby datovatelné do raného novověku; b) původně se jednalo o dvě 
velkoobjemové keramické nádoby zásobního či  transportního charakteru; 
c)  do  obou nádob byly sekundárně (tedy po  vypálení a  patrně i  po  urči-
tém čase běžného domácího používání) z  vnější strany proraženy otvory, 
a to včetně dna; d) v době nálezu byly hrnce spojeny – zaklíněny do sebe ús-
tími – a společně dosahovaly délky (výšky) téměř 70 cm; e) nádoby nenesou 
na vnitřních stranách stopy po žáru, popelu, stravě apod. a nelze vyloučit, 
že v prvních zápisech uváděný obsah („popel“, „hlína“, „dřevěné uhlí“ a „ko-
řínky“), nahlížený z vnější strany proraženými otvory, byl sedlinou v bahni-
to-písčito-vodním prostředí u břehu řeky, kde byly nádoby nalezeny. Díky 
uvedeným indiciím nelze vyloučit, že se jednalo o uměle z původní užitkové 
keramiky vytvořenou sestavu, která měla k pracovním či provozním účelům 
zajistit jak uzavřený vnitřní objem, tak díky množství otvorů i propustnost 
obou nádob. s ohledem na to, že k nálezu došlo na břehu řeky lužnice, ne-
lze vyloučit jeho spojení s rybařením, tj. k zajištění živé návnady či menších 
úlovků po nezbytně nutnou dobu. pokud bychom mohli takovou interpretaci 
potvrdit, jednalo by se nepochybně o zajímavé zpestření a novou informaci 
o životním stylu v táborském podhradí v období raného novověku.

Obr. 9: Zápis a skica nálezu keramických nádob „u Pajedel“ v táborském muzejním 
inventáři, sbírka „M“, strana 459, číslo 110 (text č. 16).

hlíny, povrch je hlazený; hnědá barva dna a části těla, nyní má převážná část povrchu 
šedou až  šedočernou barvu. tělo nádoby je  technicky podobně perforováno jako 
spodní nádoba, otvorů je méně a jejich odstupy činí i 10–13 cm; pět otvorů je proraže-
no do dna, které nese stopy po odřezání strunou; výška hrnce 330 mm, průměr okraje 
255 mm, průměr hrdla 220 mm, průměr největší výduti 280 mm, průměr dna 165 mm. 
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Obr. 10: dvojice nádob inv. č. T 455 a T456, nalezená v r. 1896 v Táboře 
na zahradě proti hostinci „u Pajedel“ (text č. 16). Současný stav, uloženo 

v HM Tábor, foto Z. Prchlík.

(17) v tomtéž roce (1896) došlo v náchodě k objevu mincovního depotu, 
který čítal 61 ks, z nichž bylo do táborského muzea koupeno od p. vojty 26 
kusů a 3 další daroval prof. karel thir. Jednalo se o ražby od druhé poloviny 
16. do 18. století, z nichž převážná část byla v osmdesátých a devadesátých 
letech 20. století vyřazena ze sbírkových fondů táborského muzea.32 

32 srov. inventář městského muzea v  táboře, svazek i, sbírka „n.a.“, strany 
462–464, čísla 15–36.
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(18) v  roce 1897 získalo táborské muzeum do  svých sbírek „brakteáty 
2 vladislava, nalezené při překopávce u pivovaru v táboře“.33 

(19) v současné době nelze rozhodnout, zda se k této terénní úpravě nemo-
hl vztahovat i další nález, uvedený v inventární knize se značně podobnými 
nálezovými okolnostmi: „vykopán v hradním příkopě v táboře v r. 1897“.34 
původní označení „brakteát zhořelecký“ je v knize přepsán na „zikmundův 
halíř zhořelecký“.35

(20) v r. 1898 zaevidovalo táborské muzeum dar p. Hynka Švece, hroba-
ře, který věnoval „pruský grošík z r. 1529 na zdejším hřbitově vykopaný“.36 
(zpráva b.d., s. 40–41; inventář městského muzea v táboře, svazek i, sbírka 
„n.a.“, s. 673, číslo 80).

(21) „v neznámé době“ (do muzea získán v r. 1899) byl v táboře „na za-
hradě otomara suchomela na předměstí“ objeven větší počet mincí, z nichž 
bylo do muzea předáno 12 ks. obsahovaly ražby „habsburského panství (bez 
bližšího určení země), ferdinanda ii. (1); leopolda i. (3); Josefa i. (1); karla 
vi. (1); bavor maxmiliána Josefa, 3 kr. 1813 a 5 stř. otřelých mincí“ (nálezy 
iii 1957, 203).37 z uvedeného je zřejmé, že k deponování došlo po roce 1813.

(22) v tomtéž roce (1899) daroval hrobník Hynek Švec táborskému muzeu 
minci „mathias, 1618“, kterou vykopal na zdejším hřbitově.38 

(23) Jako mincovní nález z tábora bez přesnějšího data vyzvednutí a bez 
bližší numismatické charakteristiky je uveden soubor 16 stříbrných a mědě-
ných mincí, objevený „v neznámé době, v krajské zahradě, při stavbě reálky“ 
(nálezy iii 1957, s. 228; zpráva 1906, s. 39). 

33 inventář městského musea v táboře i, sb. „n.b.“, s. 471, č. 27.
34 inventář městského muzea v táboře, svazek i, sbírka „n.e“, strana 608, číslo 

84.
35 u mince je uvedena ztráta k r. 1970 a následné vyřazení ze sbírkového fondu 

muzea.
36 zpráva b.d., s. 40–41; inventář městského muzea v táboře, svazek i, sbírka 

„n.a.“, strana 673, číslo 80.
37 podle komentáře v  nálezech iii 1957, 203 je  ve zprávě muzea za  rok 1899 

na s. 35 chybně uvedena ražba Josefa ii. místo Josefa i. autor popisu v nálezech iii, 
203 lubomír nemeškal se domnívá, že se v případě uvedeného táborského nálezu 
muselo původně jednat o dva až tři soubory, neboť „stěží jinak bychom si mohli vy-
světliti dobový rozsah pokladu (1625–1813, tj. 188 let), než ukládáním tří generací“. 
převážná část souboru byla v devadesátých letech 20. století vyřazena z muzejní evi-
dence (inventář městského muzea v táboře, svazek i, sbírka „n.a.“, strany 677–678, 
číslo 110–119).

38 inventář městského muzea v táboře, svazek i, sbírka „n.a.“, strana 678, číslo 
120.
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Obr. 11: Keramika 13. století, předaná v letech 1889–1900 do táborského muzea 
ze staveniště domu čp. 617 v tehdejší nádražní ulici (text č. 24). Současný stav, 

uloženo v HM Tábor, foto Z. Prchlík.

(24) v letech 1899–1900 daroval františek Ješ táborskému muzeu unikátní 
soubor keramiky ze 13. století (obr. 11, 50).39 byl nalezen při stavebních úpravách 
domu čp. 617 v tehdejší nádražní ulici (dnes na třídě 9. května) (Huml 1970, 
s. 17, s. 98–99, tab. v). místo nálezu se nachází východně od historického centra 
města, ca 900 m od Žižkova náměstí. Jedná se o chronologicky a morfologicky 
jednotný soubor šesti převážně celých nádob, vyrobených obtáčením, masivněj-
ších stěn, s hrnčířskými značkami na dnech. převažující počet (4 ks) představují 
bezuché soudkovité hrnce s šikmo vně vyhnutými římsovitě seříznutými okraji; 
na rozhraní hrdla a těla se vyskytuje uniformní výzdoba v podobě jednoho ho-
rizontálního řádku nehtovitých vrypů, resp. vícenásobné ryté linky. pátý tvar 

39 Dar z roku 1899 je evidován na kartách ve „sbírce Husitského muzea v tá-
boře“ mta/002–05–07 /154002, v podsbírce „archeologie středověká“ č. 1 pod in-
ventárními čísly t171-t175. soudkovitý hrnec, darovaný toutéž osobou v roce 1900, 
je evidován pod inventárním číslem t464. na kartách je soubor uveden s lokalizací 
„tábor, 9. května čp. 617“ jako „dar františka Ješe“ z roku 1899. katalogizaci nálezů 
pravděpodobně provedl václav Huml (na kartách je uvedena zkratka jména „v.H.“).
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je také bezuchý hrnec (s odlomeným okrajem) štíhlejšího těla srdcovité profi-
lace, zdobený na podhrdlí nehtovitými vrypy. poslední šestou nádobou je vý-
razně profilovaná zvonovitá miska. v době nálezu a předání do muzea nebyl 
soubor přesněji časově zařazen; do literatury ho uvedl až po více než půlstoletí 
václav Huml s datací do 13. století (Huml 1970, s. 17, s. 98–99, tab. v).

(25) v  roce 1901 byl táborskému muzeu darován matyášem Dvořákem 
ze všechova míšeňský groš, „nalezený v polích u všechova“.40

(26) někdy mezi počátkem dvacátého sto-
letí a  jeho dvacátými lety se  do táborského 
muzea dostala jako náhodný nález pravěká 
kamenná sekerka s  uraženým týlem, vyzdvi-
žená v táboře z řeky lužnice (Dubský 1949, 
s.  64; krajíc 1984, s.  23; Švehla 1923, s.  9).41 
Jedná se o  torzo přední části ploché sekerky 
z vrstevnaté břidlice, se zvětralým povrchem, 
uraženým týlem a  souměrně broušeným po-
škozeným obloukovitým ostřím; rozměry: dl. 
53 mm, š. ostří 42 mm, s. 18 mm (obr. 12, 50).42

(27–31) bez bližších údajů a podrobnějších 
nálezových okolností je  pod lokalitou tábor 
ve  „staré sbírce“ národního muzea v  praze 
uloženo dalších pět kamenných nástrojů (obr. 
13), rámcově datovaných do neolitu až eneoli-
tu. Jedná se o: „1. ostří vysokého kopytovitého 
klínu z šedočerné břidlice, vyhlazeného povr-
chu, d. zl. 95 mm, š. 23 mm, s. 30 mm, 399 521 
(obr. 13:10); 2. plochou sekerku z šedé břidlice 

40 inventář městského muzea v táboře, svazek i, sbírka „n.a.“, strana 679, číslo 
130.

41 Hm tábor, staré inventární číslo a360, nové inv. č. 631 (krajíc 1984, s. 23).
42 tento popis je  uveden na  původní (nejstarší) katalogizační kartě, uložené 

v  Hm  tábor pod č.  a  360. na  ní je  v  levém spodním rohu připojena poznámka 
„J. Švehla, 1903“. protože se ale v inventární knize táborského muzea k příslušnému 
datu (r. 1903 a kolem) předmět podobného zápisu nevyskytuje a navíc je k původní 
katalogizační kartě připevněn lístek, na němž je u spodního okraje uvedeno „J. Šveh-
la, 1923“, nelze vyloučit, že se v daném případě mohlo jednat u data „1903“ o překlep 
(místo „1923“). poznámka, která není umístěna v horní části karty (kde je místo ob-
vyklé pro uvedení nálezce a roku nálezu), je nikoli uvedením autora a roku nálezu, 
ale odkazem na literaturu, v níž lze informaci o nálezu najít, tj. J. Švehla 1923, s. 9. 
z uvedených důvodů řadím datum nálezu do rozmezí prvních dvaceti let 20. století, 
přičemž by bylo možno uvést i „ante 1923“.

Obr. 12: Přední část pravěké 
kamenné sekerky, naleze-
né v Lužnici na počátku 
20. století (text č. 26). Foto 
na nejstarší katalogizační 
kartě táborského muzea s inv. 
č. A 360. uloženo v HM Tá-
bor. 
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s rovným břitem, zbroušeným k jedné straně, vyhlazeného povrchu, týl poně-
kud zúžen a odlomen, d. 112 mm, š. ostří 57 mm, s. 18 mm, 399 522 (obr. 13:7); 
3. ostří sekeromlatu z šedočerné břidlice, přeraženého v otvoru, úzkého, sou-
měrného zbroušeného ostří, ohlazeného povrchu, d. zl. 98 mm, š. 48 mm, 
s. 40 mm, 399 523 (obr. 13:6); 4. drobný úzký kopytovitý klínek z břidlice, 
pečlivě vyhlazeného povrchu, d. 101 mm, š. 14 mm, s. 18 mm, 399 524 (obr. 
13:8); 5. drobný klínek s olámaným ostřím zbroušeným k  jedné straně, ob-
délného profilu, pečlivě vyhlazeného povrchu, d. 55 mm, š. 24 mm, s. 11 mm, 
399 525“ (obr. 13:11) (vokolek 2004, s. 100).

Obr. 13: Pravěké kamenné nástroje, uložené ve staré sbírce národního muzea 
v Praze a označené lokalitou „Tábor“ (text č. 27–31). Kresba in: Vokolek 2004, tab. 

173:6–8, 10–11.
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(32) v roce 1908 bylo v  táborských měšicích při polních pracích v  lese 
„zástavy“ nalezeno přes 20 mincí, deponovaných po r. 1637 s označením ra-
žeb: „Čechy, ferdinand ii., rakousy, Štýrsko, tyroly“ (zpráva 1909, s. 40; 
nálezy iii 1957, s. 103).43

(33) téhož roku (1908) bylo v táboře „na poli u mlýna Jos. kvěcha“ ob-
jeveno 15 stříbrných a měděných mincí (zpráva 1909, s. 55). bez podrobnější 
charakteristiky je pod lokalitou „zahrádka, okr. tábor“ uvádí i nálezy iii 
1957, s. 265. 

(34) v roce 1922 došlo v táboře k náhodnému nálezu pravěké kamenné 
sekerky (obr. 50). předmět se prostřednictvím nálezce – žáka táborské novo-
městské školy – dostal do rukou místnímu učiteli františku lískovcovi, kte-
rý ho následně popsal, naskicoval ve  svém diáři (obr. 14) a na místě ověřil 
nálezové okolnosti. podle jeho deníkového záznamu se jednalo o „čtvrť no-
vostaveb družstva ´svépomoc ,́ kdež hoch (nálezce – pozn. rk), syn želez. 
zřízence bílka v  jednom novém družstevním domku čís. 1130 bydlí“ (ppfl 
ii, s. 29, inv. č. 146, Hm tábor). přestože k nálezu sekerky došlo na zahrád-
ce u domu v hloubce jen ca 20 cm, zjistil f. lískovec na místě, že hlína zde 
byla rozprostřena z prostorů tamtéž hloubených nových domovních sklepů, 
a tudíž, že místo nálezu (patrně s větší původní hloubkou) lze zhruba ztotož-
nit s informací od nálezce. nezodpovězenou otázkou zůstává, proč f. lísko-
vec, který se problematice kamenných pravěkých seker, klínů a sekeromlatů 
na táborsku podrobně a dlouhodobě věnoval (lískovec 1924, s. 92; 1924a, 
s. 105–108), neuvedl tento nález do literatury. Jednou z možností je to, že ne-
byl zcela přesvědčen o funkci a stáří nálezu, neboť ve svých zápiscích uvádí, 
že se může jednat o „sekerku nebo brousek“ (c.d.). nebo (spíše) to, že neměl 
předmět dlouho v držení, a proto se mezi jím shromážděnými a publikačně 
zveřejněnými kamennými sekerkami a klíny uvedený exemplář nevyskytuje.44 

43 patrně ke stejnému nálezu se vztahuje i druhá zpráva v tomtéž svazku „nále-
zů“ (nálezy iii 1957, s. 88, č. 3319), kde je uvedeno, že při přednášce v numismatic-
ké společnosti dne 7.2.1941 byl nález charakterizován jako „neznámý počet zlatých 
a stříbrných mincí, z nichž bylo zachyceno 29 kusů (v tom dva dukáty): Čechy, ru-
dolf ii. (1); albrecht z valdštejna (14 tříkrejcarů z let 1627–1630); slezsko, ferdinand 
ii. (2, z nich jeden 3 kr 1630); habsburské panství (bez bližšího určení země), matyáš 
(1); tyroly, nizozemí, polsko a dva dukáty z let 1587 a 1616; tři grošíky z let 1627, 1628, 
1629“, s uložením po r. 1630. ke dvojí evidenci v „nálezech iii“ došlo patrně z toho 
důvodu, že jednou je označen lokalitou „tábor“ (nálezy iii 1957, s. 88) a podruhé 
jako „měšice, okr. tábor“ (nálezy iii 1957, s. 103). 

44 o podrobnější lokalizaci a charakteristiku nálezu se na základě lískovcovy 
písemné pozůstalosti pokusil p. menšík (2009, s. 34–40), který však nevzal v úvahu 
v deníku f. lískovce popisované širší souvislosti nálezu (např., že před výstavbou 
domků bylo na místě pole; že se jednalo o nálezce, který chodil díky svému bydlišti 
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Obr. 14: Pravěká kamenná sekerka, nalezená v r. 1922 v Táboře (text č. 34). 
Kresebná skica v deníku Františka Lískovce. uloženo v HM Tábor, PPFL ii, inv. 

č. 146, s. 29.

do „novoměstské“ školy, kde lískovec učil; že nájemcem v témže domku byl také p. 
vraný), ani některá důležitá jména pro bližší prostorovou identifikaci (např. místo 
jména nálezce václav Šetelík uvádí václav Šetrník – menšík 2009, s. 35) atd. a pro-
tože zaměnil i číslo popisné „1130“ za „1180“, lokalizoval nález sekerky do táborského 
podhradí, ulice Švamberkovy, čp. 1180 (menšík 2009, s. 35). ve skutečnosti se jedná 
o lokalitu na táborském novém městě, v Hromádkově ulici čp. 1130. toto zařazení 
potvrzují dobové informace o obyvatelích a stavbách v táboře, kde je v souladu s de-
níkovými záznamy f. lískovce uvedeno, že václav bílek – otec nálezce žáka václa-
va Šetelíka – byl železničním zřízencem, obývajícím dům čp. 1130, stejně jako jeho 
partnerka – matka nálezce – marie Šetelíková, dělnice v táborské tabákové továrně. 
Dům, v němž bydlel také lískovcem jmenovaný p. Josef vraný, stál na tzv. Ústeckém 
předměstí a patřil družstvu „svépomoc“. oproti tomu dům čp. 1180, uváděný p. men-
šíkem v  táborském podhradí, vlastnili v  téže době v  tzv. vilové čtvrti Jan a  anna 
mikešovi (adresář 1923, s. 42, s. 144, s. 145, s. 151, s. 193, s. 202). 
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(35–37) zajímavé (a interpretačně komplikované) informace jsou zachová-
ny k v roce 1928 nalezeným několika dalším „táborským“ pravěkým kamen-
ným nástrojům (obr. 15–17, 50), a to díky jejich spojení s jediným majitelem 
– se starostou Jindřichem knotkem z táborských Horek čp. 5. k původnímu 
místu nálezu těchto předmětů se nelze na základě dochovaných zpráv po-
drobněji vyjádřit, neboť jejich evidenční lokalizace (J. knotek, Horky, čp. 5) 
je adresou tehdejšího bydliště osoby, která předměty do muzea předala nebo 
je poskytla k posouzení 45 a nemusí být místem jejich nalezení. z provedené 

45 Jedná se o různé zdroje informací, které k témuž roku a patrně i měsíci (kvě-
ten 1928) uvádějí tři různé nálezy pravěkých kamenných nástrojů, spojených se jmé-
nem Jindřicha knotka z táborských Horek čp. 5.

první exemplář (obr. 15) je ve starých sbírkových fondech Hm tábor evidován 
pod inv. č. 699 (původně a 237) a jedná se o dvojkónický světle šedozelený kamenný 
sekeromlat s válcovitým týlem, středovým vertikálním otvorem pro násadu a poško-
zeným ostřím, dl. 114 mm, týl 28 mm, síla 35 mm a průměr otvoru 20 mm (krajíc 1984, 
s. 26, tab. 11:699). na nejstarších (původních) katalogizačních kartách táborského 
muzea je k nálezu uvedeno: „J. knotek, 1928“ a jako naleziště je v záhlaví uvedeno 
„Horky, o. tábor“ (což je shodou okolností i místo bydliště J. knotka a s ohledem 
na informace, zjištěné kolem níže uvedených dalších dvou nálezů, je nutno k ztotož-
nění místa bydliště a místa nálezu přistupovat obezřetně).

Druhý dar z téhož roku, z téhož domu a od téhož majitele (obr. 16), je ručně po-
psán na nejstarší dochované katalogizační kartě táborského muzea pod inv. č. a 268 
(v novém seznamu inv. č.  703 – krajíc 1984, s. 26, tab. 11:703), kde je ve spodním 
levém rohu uvedeno: „dar J. knotka, Horky č. 5, 31. 5. 1928“. Jedná se o subtilní plo-
chou kamennou sekerku, jednostranně broušenou, s rovným týlem a  jen mírně za-
obleným ostřím, dl. 85 mm, š. týlu 15 mm, š. ostří 33 mm, s. 12 mm. lokalizace není 
uvedena jako jistá; v záhlaví je napsáno „Horky (?)“. 

třetí exemplář pravěkého kamenného nástroje z téhož roku a od téhož majitele po-
psal ve svém deníku f. lískovec jako předmět, který mu byl dodán za účelem podrob-
nějšího funkčního a časového zařazení (obr. 17). f. lískovec si do diáře poznamenal: 
„zaslán mi k nahlédnutí … 10. května 1928“. sekerku popisuje jako plochý relativně 
tenký nepravidelně vypouklý tvar o síle 15–26 mm, dl. 113 mm a š. mezi 35 a 55 mm, 
bez otvoru, s oblým týlem i ostřím, které je dobře hlazeno; materiál: pískovec“. za-
jímavou lískovcovou poznámkou, uvedenou v úvodu jeho zápisu (jež by mohla od-
rážet určité specifické zájmy v rodině a tudíž zvýšený zájem o předměty podobného 
provedení), je to, že se mělo jednat o předmět, s nímž „dědeček … čaroval“ (ppfl 
iii, s. 31, inv.č. 147, Hm tábor; k používání pravěkých kamenných nástrojů jako tzv. 
hromových klínů srov. fröhlich 1992, s. 237–245.). Jako majitel je v deníku označen 
„starosta Jindřich knotek, čp. 5 z Horek“ (c. d.). z vyobrazení v deníku je zřejmé, 
že se jedná o jiný předmět, než v tomtéž roce zaevidovaný sekeromlat či miniaturní 
hlazená sekerka v táborském muzeu od stejného dárce. lískovec o tomto třetím ka-
menném nástroji ve svém deníku uvádí, že sekerka je (patrně zprostředkovaná) „od, 
kol. tanzera, který ji prý předá do muzea“ (c. d.). zde se ji však dosud nepodařilo 
s jiným (např. podrobněji nelokalizovaným) exemplářem ztotožnit. 
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analýzy nálezových okolností vyplývá, že za stávajících znalostí46 je obtížné 
ztotožnit adresu majitele s původním nalezištěm, tj. s prostorem tzv. velkého 
tábora (Horky). 

 

Obr. 15: Pravěký kamenný sekeromlat, dar J. Knotka v r. 1928 do táborského 
muzea (text č. 35–37). Foto na nejstarší katalogizační kartě s inv. č. A 237. uloženo 

v HM Tábor, inv. č. 699.
Obr. 16: Pravěká kamenná sekerka, dar J. Knotka v r. 1928 do táborského muzea 
(text č. 35–37). Současný stav, původní inv. č. A 268. uloženo v HM Tábor, inv. 

č. 703; foto Z. Prchlík.

(38) v březnu 1931 byl v táboře - náchodě, na zahradě u domu p. Janouše, 
objeven depot 30 zlatých a stříbrných mincí, ukrytý po r. 1659. obsahoval: 
„2 pražské groše vladislava ii., maxmiliána ii. (1); ferdinanda ii. (5); ferdi-
nanda iii. (1); leopolda i. (groš 1659); morava, ferdinand ii. (3); lehnice-
-břeh, Dolní rakousy, Štýrsko, tyroly, st. Gallen, bisk. Worms, nizozemí, 
Geldry“ (nálezy iii 1957, s. 140).

46 poznatky o  pravěkých nálezech z  Horek jsem se  pokusil ověřit a  upřesnit 
v  lednu 2014 při konzultaci u p. J. knotka, Horky, čp. 3. povědomí o kamenných 
sekerách nemá; některé detaily se v rodinné tradici udržely k výzkumu a nálezům 
pozdně halštatské mohyly na táborských Horkách v prostoru „u haldičky“ (podrob-
něji viz níže).
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Obr. 17: Pravěká kamenná sekerka z majetku J. Knotka. Kresebná skica v deníku 
Františka Lískovce, r. 1928 (text č. 35–37). uloženo v HM Tábor, PPFL iii, inv. 

č. 147, s. 31.

(39) v srpnu 1934 byl vyzvednut z výkopu pro pilíř nového mostu na pra-
vém břehu lužnice v táboře „neznámý počet mincí, z nichž je 30 zachováno: 
Čechy, vladislav ii., ludvík Jag. a ferdinand i.; zhořelec, kladsko“ s datem 
ukrytí po r. 1526 (nálezy ii 1956, s. 281).

kromě uvedených výjimečných jednotlivostí a mincovních depotů je v prv-
ních dvou svazcích inventáře táborského muzea evidováno množství dalších 
artefaktů (zvl. keramické nádoby, kachle, železa ad.), které se do muzejních 
sbírek dostávaly dary či  koupí již v  poslední třetině 19.  století a  vztahují 
se především k mladším středověkým a novověkým dějinám tábora (přílohy 
1 a 2). Jejich pořízení bylo obvykle zveřejňováno ve zprávách o městském 
museu a veřejné městské knihovně v táboře za příslušný rok.
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2 /2. Od sběratelství k organizované sbírkotvorné činnosti (19. století)

východiskem pro trvalé a  veřejnosti přístupné uchovávání předmětů 
hmotné povahy, které dokumentují mnohasetletý vývoj a  sídelní proměny 
tábora, se stal podnět táborské městské rady ze 7. července 1857, kdy měly 
být základem nově zřízené sbírky starožitností „památky z  husitské minu-
losti města“, předané do místní nižší reálky (kořalka 1978, s. 42). když bylo 
v roce 1862 založeno táborské reálné gymnázium, byla do něho převedena 
i sbírka starožitností, jejíž správou byl pověřen prof. martin kolář.47 nepří-
liš početný soubor dosáhl v posledním roce před jeho převedením do sbírek 
nově založeného muzea (1877) 45 kusů, mezi nimiž je uvedeno „18 památek 
z dob pohanských, 18 ks starožitností a vzácností z novější doby a 9 zbraní“ 
(kořalka 1978, s. 43). 

o tom, jaký význam přisuzovali místní zájemci dávné historii města, svěd-
čí průkopnická snaha založit již v šedesátých letech 19. století v táboře „ar-
cheologicko-historický spolek“. pokud by bývalo došlo k jeho ustavení tak, 
jak bylo v r. 1865 deklarováno v tisku (pa 1865, s. 238), jednalo by se o třetí 
spolek toho druhu v Čechách.48

ke kvalitativně novému přístupu k historickým artefaktům sbírkové po-
vahy došlo po roce 1878, kdy z předchozí iniciativy táborského klubu věd 
a  umění49 a  s podporou vedení města došlo k  založení táborského muzea 
50, jehož prvním ředitelem se stal prof. martin kolář. ten spolu s augustem 
sedláčkem vedl jedno ze tří specializovaných oddělení, nazvané „odbor ar-
cheologický a  historický“ (kořalka 1978, s.  75). Do  muzea byla převedena 
sbírka starožitností reálného gymnázia v táboře. v prvních letech existence 
se sbírkový fond muzea rozrůstal především o „dary a příspěvky od jednotli-
vých osob, organizací a institucí z města tábora“ (kořalka 1978, s. 76). pro-

47 v pa vi 1865 je na s. 238 tato sbírka označena přímo jako „archaeologická 
sbírka gymnazia v táboře“.

48 po muzeu v Jičíně a včele Čáslavské – podrobněji k událostem v táboře, kde 
se  nakonec pokus založit archeologicko-historický spolek nezdařil, srov. kořalka 
1978, s. 46. v památkách archeologických a místopisných vi bylo v r. 1865 v oddíle 
„rozličné zprávy“ referováno následovně: „archaeologicko-historický spolek v tábo-
ře hodlají zaříditi pro město i pro kraj táborský, jehož účelem by bylo památky ar-
chaeologicko historické vyhledávati a opatrovati, schůzemi a rozpravami vědomosti 
historické rozšiřovati a zalíbení v památkách našich vzbuzovati“ (pa 1865, s. 238).

49 založen v táboře v r. 1875.
50 založení je vztahováno k datu 6. prosince 1878, kdy došlo k jednomyslnému 

usnesení městského zastupitelstva o zřízení muzea. Jeho sbírky byly poprvé zpřístup-
něny veřejnosti v r. 1884. podrobně k založení muzea, jeho organizační i obsahové 
struktuře viz kořalka 1978, s. 61–90. 
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tože nově nabývané předměty byly v muzeu pečlivě tříděny a evidovány, lze 
v „inventáři městského muzea v táboře“ zjistit i některé podrobnosti o arte-
faktech archeologické povahy, u nichž byly občas uvedeny i bližší nálezové 
okolnosti.51 

k  oživení zájmu o  zaniklé památky výrazným způsobem přispěla spol-
ková činnost v první třetině 20. století, kdy byla v táboře za účasti místních 
historiků, učitelské inteligence a muzejních pracovníků založena Jihočeská 
společnost pro zachování husitských památek.52 o jejím poslání se v dobo-
vém tisku píše: „společnost vznikla v prosinci 1922 na popud pres. republiky 
t. G. masaryka, po předchozím jednání s dosavadním předsedou spol. ar-
cheologem říd. učitelem Jos. Švehlou ze sezimova Ústí. Jako protektor ob-
myslil p. president následujícího roku společnost vzácným darem 100 000 
kč  ze  svých prostředků, čímž činnost a  trvání její zajistil. Účelem společ-
nosti je zachování a uctívání památek slavných dob husitských a vyhledá-
vání, opatrování a shromažďování všeho, cokoli se datuje nebo odvozuje ze-
jména ze slavné doby božích bojovníků“ (lískovec 1928, s. 40–42). od roku 
1928 vydávala tato společnost Jihočeský sborník historický. o její orientaci 
nejen na doklady (jednotlivosti) historické hmotné kultury, ale i na ekono-
micky a časově náročné terénní archeologické odkryvy, jejichž prostřednic-
tvím měly být získávány nové poznatky o movitých i nemovitých památkách 
ze  středověku, svědčí její výsledky za  prvních pět let existence, kdy jsou 
uvedeny společností podporované archeologické výzkumy v sezimově Ústí, 
na  kozím Hrádku, v  trocnově a  při průzkumu „táborských sklepů“ (lís-
kovec 1928, s.  40). za  těmito aktivitami jsou jednoznačně vidět pozitivní 
dopady dlouhodobé archeologické terénní práce Josefa Švehly na lokalitách 
v bezprostředním okolí tábora, zvláště v sezimově Ústí a na kozím Hrádku. 
o spolupráci s táborským muzeem vypovídá kromě personálního propojení 
i to, že nalezené předměty byly do místního muzea obvykle po provedeném 
terénním výzkumu předány a ve sborníku společnosti (JsH) publikovány.

51 vybrané příklady z nálezů želez a užitkové keramiky, získaných pro tábor-
ské muzeum od konce 19. do šedesátých let 20. století, publikovali v. Huml (1970, 
s. 19–21, s. 90–107) a k. reichertová (1965, lokalita tábor).

52 v rukopisné pozůstalosti J. Švehly je zachován upravený rukopis stanov Jiho-
české společnosti, který dokládá, že původní návrh na název spolku zněl „masaryko-
va jihočeská společnost přátel české reformace“ (ppJŠ ič. 543 /1).
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2 /3. Od „výkopů“ po archeologické výzkumy

položíme-li si otázku, kdy proběhl v táboře první terénní archeologický 
výzkum, není odpověď jednoduchá, ani jednoznačná. pokud totiž použijeme 
jako hodnotící kriterium definici moderní vědy 53, potom je nutno konstato-
vat, že k takto chápaným výzkumům došlo v historickém centru města až ve 
třicátých letech 20. století (podrobněji viz níže). přesto jistě není bez zajíma-
vosti uvést, že při některých starších odkryvech, stavebních úpravách a sa-
načních pracích bylo postupováno stejně – nebo byly takové akce plánovány 
obdobně – jako je tomu v současnosti při archeologických výzkumech před-
stihového nebo záchranného charakteru. abstrahujeme-li od zájmu místních 
historiků, kteří sledovali stavební úpravy ve městě a získávali odsud historic-
ké artefakty již v průběhu druhé poloviny 19. století, pak lze v širším slova 
smyslu 54 označit jako jednu z nejstarších „archeologických“ terénních akcí 
v táboře například vytěžení hradní studny v roce 1865, kdy bylo sice cílem 
prováděných prací zjištění kvality a použitelnosti její vody, ale postup při vy-
bírání zásypu studny (thir b. d., s. 161; Drachovský 1869, s. 138 55) byl blízký 
současné archeologické metodice. 

Jako další zajímavost je  možno připomenout snahu táborských gymna-
ziálních profesorů a významných historiků karla thira a augusta sedláč-
ka o provedení regulérního archeologického výzkumu v r. 1894 v prostoru 
skládky těsně za hradbami města u Žižkovy bašty, kam byly po požáru tá-
bora v roce 1532 vyváženy stavební destrukce, suť a nepoužitelné předměty 
ze  zničených domů (krajíc 2009, s.  284). i když nebylo žádosti vyhověno 
(tecl 1994, s. 207–209), dostalo se do táborského muzea v průběhu 20. století 
z tohoto naleziště množství cenných artefaktů, které dokumentují životní styl 
ve městě na konci 15. a na začátku 16. století (krajíc 2005, s. 21–22, s. 99–100 
ad.).

53 terénní archeologický výzkum je  chápán jako profesionální aktivita, která 
při dodržování specifických metod práce zachraňuje památky ukryté (obvykle) pod 
zemí nebo těmito metodami sleduje vědecké cíle za účelem rekonstrukce života před-
chozích generací (podrobněji viz „archeologický výzkum a jeho definice“ na strán-
kách pražského archeologického ústavu av Čr: www.arup.cas.cz) 

54 nejednalo se  ještě o profesionálně prováděné archeologické výzkumy; způ-
soby dokumentace terénních poznatků a jednotlivých nálezů nebyly realizovány tak, 
jak je  obvyklé v  dnešním pojetí archeologie jako vědního oboru; často byly i  cíle 
odkryvů jiné.

55 „studně, hrad vodou zásobovavší, přišla během času a při ohni zde zuřivším 
1532 k zasypání, byla teprve před dvěma roky opět nalezena. Jest dobře roubena a 12o 
hluboká“ (Drachovský 1869, s. 138).
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v dnešním pojetí, kdy jsou nedílnou součástí archeologie vedle vlastních 
odkryvů i nedestruktivní metody terénní práce, lze považovat za podpovr-
chovou prospekční činnost aktivitu Jihočeské společnosti pro zachování hu-
sitských památek v táboře, která se již ve dvacátých letech 20. století zamě-
řila na zkoumání historických táborských sklepů, označila ho jako „výzkum“ 
a o výsledcích podávala průběžné informace v odborném tisku (např. Švehla 
1928, s. 13–28, 45–51; vlasák 1928, s. 71; 1928a, s. 111). 

(40) k  prvopočátkům terénního archeologického výzkumu na  území 
dnešního města tábora lze počítat ověřovací odkryv Josefa Švehly, který 
se uskutečnil „vně hradeb“ kolem roku 1930 na tehdejších Horkách v polo-
ze „u haldičky“ (Švehla 1930, 91–92) (obr. 50). zde se  na poli p. knotka 
(čp. 3) patrně nacházela mohyla, která byla dlouhodobě roznášena úpravami 
na pole a v r. 1902 budováním bechyňské železniční dráhy, jež se pozemku 
dotkla v jeho východní části. podle svědectví majitelů měl být na poli „u hal-
dičky“ původní terén ca o 1 m vyšší a měl obsahovat vedle značného množ-
ství kamenů také hlínu promísenou uhlíky. při výstavbě železnice měly být 
nalezeny cennosti a „nějaké urny“. zatímco si prvně jmenované vzal vedou-
cí stavebních dělníků, keramika se měla delší dobu povalovat na místě, než 
ji odnesl domů „soused z Horek“ a o její existenci v době Švehlova výzkumu 
již nebylo žádné povědomí (Švehla 1930, s. 91). 

na základě uvedených skutečností provedl Josef Švehla na místě odkryv, 
při němž zjistil kamenitohlinitou základnu mohyly zhruba kruhového pů-
dorysu o průměru 15 x 14 m (obr. 18). na několika místech původního tělesa 
byly ve spodních partiích detekovány kumulace kamenů, uhlíky a zčernalá 
hlína. na  základě nálezů zlomků keramických nádob, železného kroužku 
a bronzových plíšků datoval J. Švehla mohylu do pozdně halštatského obdo-
bí (Švehla 1930, s. 92).

v historickém centru města byly první plošně rozsáhlejší terénní arche-
ologické výzkumy prováděny jen o několik let později, než shora uvedený 
odkryv na  Horkách. ve  třicátých letech 20.  století totiž chtěla nedávno 
založená ambiciózní Jihočeská společnost pro zachování husitských pa-
mátek novými metodami reagovat na  dlouhodobou diskusi o  počátcích 
středověkého tábora. ta na začátku 20. století intenzivně a často značně 
emotivně zasáhla historickou obec a v novinách i odborných statích byla 
označována titulkem „bylo-li město Hradiště ve 13. století či nebylo“, tedy, 
zda byl nebo nebyl prostor dnešního historického centra tábora osídlen 
v předhusitském období (např. Švehla 1933, s. 3, s. 10–11, s. 14; Drda 1978, 
s. 7–19). i když zásadním způsobem přispěla k objasnění těchto historic-
kých událostí až poválečná archeologie, je nutno považovat první arche-
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ologické výzkumy v historickém centru tábora za přínosné pro poznání 
jeho středověkého i postmedieválního sídelního vývoje.

Obr. 18: Halštatská mohyla na táborských Horkách, poloha „u haldičky“ 
(text č. 40). dokumentace nálezové situace in: Švehla 1930, 92.

(41) první z  prostorově rozsáhlejších terénních výkopů provedl v  r. 
1932 z  pověření Jihočeské společnosti pro zachování husitských památek 
na dnešním táborském tržním náměstí Josef Švehla (Švehla 1933).56 k od-
kryvu náhodně vybral jihovýchodní okraj náměstí mezi domy čp. 278 na zá-
padní a čp. 254 na východní straně (obr. 19–24, 50).57 Cílem výzkumu mělo 

56 Josef Švehla (1861–1934) – učitel a  amatérský archeolog, který se  zasloužil 
o výkum pravěkých a středověkých památek na táborsku. k jeho nejvýznamnějším 
odkryvům středověkých lokalit patří zaniklé město sezimovo Ústí a hrad kozí. k ži-
votu a dílu srov.: „sborník Josefa Švehly“ – JsH iv 1931, č. 1; sklenář 2005, s. 581.

57 k  lokalizaci uvádí jen obecně a  podle světových stran ne  zcela přesně „ve 
východní části území starého dobytčího trhu (uprostřed prostoru mezi hostincem 
ú Žižky á městským dvorem“ (Švehla 1933, s. 3).
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být zjištění „nejstaršího opevnění výspy, na níž nejen v pravěku hradiště 
stávalo, ale i ve středověku hrazené město téhož jména se  rozkládalo“ (c. 
d., s. 3). protože byl Josef Švehla terénním praktikem, který měl v té době 
již více než tři desítky let zkušeností se  zkoumáním památek z  pravěku 
i středověku na táborsku, odpovídá tomu i jeho shora uvedená formulace. 
Švehla totiž nejenže nepochyboval o nalezení pozůstatků města Hradiště 
ze 13. století, ale jako jeden z mála badatelů deklaroval (byť bez chronolo-
gického zařazení) i přesvědčení o tom, že na táborském ostrohu existovalo 
také pravěké hradiště.

Obr. 19: Tábor – Tržní náměstí, archeologický výzkum v r. 1932. Situování 
Švehlovy sondy vůči okolní zástavbě (text č. 41). digitální archiv Šechtl a Voseček, 

film 86 (zveřejněno se svolením majitelů).

i když je z pohledu moderního bádání možno řadit u předválečných od-
kryvů k problematickým jak absenci nebo nedokonalost dokumentace, tak 
způsob získávání a evidence nálezů, jsou mezi jednotlivými terénními akce-
mi, které o několik desítek let předběhly oborové oficiální uznání (tj. archeo-
logie středověku jako vědní discipliny), kvalitativní rozdíly. Jako příklady 
lze uvést táborské výzkumy ze třicátých let 20. století Josefa Švehly a vojtě-
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cha budinského-kričky 58, mezi nimiž uplynuly pouhé tři roky, a přesto se, 
zvláště v  oblasti dokumentace a  deskripce výzkumu, liší. zatímco vojtěch 
budinský-krička jako profesionální archeolog prováděl podrobnou terénní 
dokumentaci na milimetrový papír v přesném měřítku, denně si zapisoval ná-
lezové situace s odkazy na významnější movité nálezy a vypracoval o výzku-
mu několik nálezových zpráv, které odevzdal do archivu tehdejšího státního 
archeologického ústavu v praze, Josef Švehla zveřejnil o výzkumu na tehdej-
ším táborském „Dobytčím trhu“ (dnes tržním náměstí) čtrnáctistránkovou 
zprávu, z níž se však k popisu vlastního odkryvu vztahují jen něco málo přes 
dvě strany textu, 4 fotografie a 2 skicy nálezové situace (Švehla 1933). 

Obr. 20: Tábor – Tržní náměstí, archeologický výzkum v r. 1932 (text č. 41). relikty 
historické zástavby, odkryté při archeologickém výzkumu Josefa Švehly. Půdorysná 

situace zdí, sklepa a pece. dle: Švehla 1933, 8.

58 v životopisných datech je u jména vojtěch budinský-krička uváděno, že dříve 
používal příjmení budaváry. Jménem Dr. vojtěch budaváry jsou signovány zprávy 
z táborských výzkumů.
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z nich je obtížné vyvodit jak celkový plošný rozsah terénního zásahu, tak 
dosaženou hloubku a nesnadné je v dokumentaci ověřit i informace, popiso-
vané v textu. pokud obvodové čárkované linie na Švehlových skicách (c.d., 
s. 8–9) odpovídají hranicím jím deset týdnů zkoumané sondy,59 pak by jeho 
odkryv v r. 1932 dosáhl celkově ca 50 m2 plochy, při čemž v jižní části bylo od-
kryto torzo sklepní klenby a (patrně z bezpečnostních důvodů – viz dřevěné 
vzpěry na fotografiích) níže zde nebylo pokračováno, zatímco v severní části 
s pecí dosáhla hloubka sondy minimálně 2 m. vedle informativního popi-
su několika zdí včetně části klenby se Švehla nejpodrobněji věnoval odkryté 
„kovolijecké“ peci a nedaleko ní objevenému odpadišti (dle Švehly „smetiš-
ti“) s uvedením jednotlivostí tam nalezených (obr. 22–24). 

pro dějiny tábora je nepochybně důležitou informací odkryv výrobního 
zařízení - kamenné pece obdélné základny 140 x 100 cm s cihlovou „nístě-
jí“ o hloubce 70 cm, vybavenou 12 cm dlouhým a 10 cm širokým bočním 
otvorem (obr. 20–21). na  dochovaných fotografiích zasahuje vnitřní za-
hloubený prostor až téměř k obvodovým stěnám pece. musel tedy dosaho-
vat rozměrů ca 100–120 x 80 x hl. 70 cm. k technologii, způsobu obsluhy 
pece, ani k dataci se autor podrobněji nevyjádřil. souvislost pece s „tavbou 
kovu“ vyvozuje kromě „opálení zdiva uvnitř (pece)“ také „ze zbytků hlině-
ných tyglíků se zelenými stopami kovu po stěnách, měděné misky na tavení 
a množství měděných slitků, plíšků, broků a zlomků přímo v její nejbližší 
blízkosti nalezených“ (Švehla 1933, s. 6). i když je verifikace Švehlou uve-
dených informací značně obtížná, lze alespoň podle nejstarší inventární 
knihy táborského muzea potvrdit, že v rámci sbírky „C.a.“ je na straně 240 
pod pořadovým číslem 54 uvedeno, že do muzea byly předány předměty 
ze Švehlova výzkumu na tržním náměstí v r. 1932.60 mezi nimi jsou uvede-
ny například tyglík s trojúhelníkovitým ústím, část dalšího rozměrnějšího 
tyglíku, zkorodovaná kovová miska, slitky, plechy a  tyčinky z barevných 
kovů, dnes zelenavého až zelenomodrého korozního povrchu, jež lze spojo-
vat s kovovýrobou (obr. 24).

59 Což se zdá být pravděpodobné z porovnání s několika dalšími fotografiemi, 
které jsou pod ev.č. 570a, 570b a 570c ve sbírce „písemná pozůstalost Josefa Švehly“ 
uchovány v Hm tábor.

60 Jsou evidovány na kartách ve „sbírce Husitského muzea v táboře“ mta/002–
05–07 /154002, v podsbírce „archeologie středověká“ č. 1 pod inventárními čísly t11, 
t13-t62. Jejich katalogizaci pravděpodobně provedl václav Huml (na kartách je uve-
dena zkratka jména „v.H.“).
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Obr. 21: Tábor – Tržní náměstí, archeologický výzkum v r. 1932. Poloha pece 
a „smetiska“, vyznačená Josefem Švehlou do fotodokumentace (text č. 41). 

uloženo v HM Tábor, PPJŠ, inv. č. 570c.
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téměř polovinu popisu odkryvu na tržním náměstí věnoval Josef Švehla 
„smetisku“, objevenému na ploše 5 x 4 m nedaleko pece. nacházelo se v hloub-
ce 110 cm pod povrchem pod vrstvami stavební destrukce, mastné hlíny a spá-
leniště. mělo dosahovat mocnosti 60 cm a být neobyčejně nálezově bohaté. 
vedle osteologického a paleobotanického materiálu se zde nacházely zbytky 
jídla, dřeva, kůry ze stromů, zlomky keramických nádob a na ploše 6 m bylo 
nalezeno 3 kg kovových předmětů, především „slitků a plíšků z mědi, žele-
zité škváry a mince z různých dob“ (Švehla 1933, s. 6). autor uvádí, že díky 
agresivnímu prostředí a ohni, který měl prostor postihnout, nebylo možno 
některé kovové nálezy vůbec vyzvednout a jiné byly „někým hanebně znetvo-
řeny“. i když prý bylo v odpadišti nalezeno velké množství stříbrných mincí, 
podařilo se z nich J. Švehlovi vyzdvihnout 60 ks (obr. 22–23), z toho měla být 
„většina jako poloražených“.

nálezový fond měl podle Švehlova popisu a dochovaných fotografií obsa-
hovat kromě jiných také „dva denáry vladislavovy, groš václava ii. (1300), jiný 
václava iii. a několik znetvořených, groš albrechta rakouského, sigmunda 
uherského a řadu husitských haléřů, krom několika neznámých“ (Švehla 1933, 
s. 10). k nálezovým okolnostem uvedl Švehla důležitou poznámku: „(mince) 
nebyly pohromadě, ale roztroušeny, jakoby rozesety po celé ploše smetiště, 
ba našly se i ve vrstvě smetiska, které bylo pode zdí.“ (c. d.).

 

Obr. 22: Tábor – Tržní náměstí, 
archeologický výzkum v r. 1932. Mince, 
nalezené Josefem Švehlou na „smetisku“ 

(text č. 41). dle: Švehla 1933, 13.

Obr. 23: Tábor – Tržní náměstí, 
archeologický výzkum v r. 1932. Mince, 
nalezené Josefem Švehlou na „smetisku“ 

(text č. 41). dle: Švehla 1933, 12.

pokud se  pokusíme odpovědět na  otázku, zda se  v  uvedeném případě 
mohlo jednat o „husitskou mincovnu“, jejíž existence byla ze Švehlova výzku-
mu na tržním náměstí vyvozována díky prezentovanému propojení „mincí, 
pece a kovových polotovarů, odpadů ad.“, není odpověď jednoduchá. na jed-



/138/

Rudolf Krajíc 

né straně totiž například karel Castelin dospěl k závěru, že měděné flútky 
ze Švehlova výzkumu, které viděl na výstavě „nálezy mincí historickým pra-
menem“ v r. 1953 v národním muzeu v praze, mohly být raženy v táboře v le-
tech 1421–1422 (Castelin 1953, s. 174–175).61 na druhé straně nutí podrobnější 
rozbor nálezových okolností k obezřetnému hodnocení včetně možnosti od-
mítnout místo Švehlova výzkumu jako tzv. táborské mincovny (Huml 1970a, 
s.  557). k  nejednoznačnosti původní interpretace dospějeme i  při pokusu 
o revizní analýzu nálezových okolností a dochovaného materiálu v současné 
době. otazníky vyvolávají například následující zjištění:

1) z publikované zprávy není zřejmá časová, prostorová ani funkční spo-
jitost mezi odkrytou pecí a nedaleko ní na „smetišti“ nalezenými mincemi. 

1a) pec má značné rozměry, výjimečná je zvláště velikost nístěje; na ní, ani 
ve výpustném otvoru nebyly zaznamenány stopy po kovech (zanesení výpus-
ti, nataveniny na stěnách, úkapky kovů apod., jsou uvedeny pouze „dočerve-
na opálené stěny“ pece). 

1b) stratigrafickou disharmonii představuje Švehlova informace, že „sme-
tisko“, které obsahovalo mince a různé formy kovových nálezů, zasahovalo 
i pod základy jím odkryté kamenné zdi se sousedící pecí.

1c) nelze opominout zprávy písemných pramenů, že v tomtéž domě byla již 
v 16. století provozována další dvě řemesla (pivovarnictví, barvířství), která 
mohla používat morfologicky podobné pece větších rozměrů s výpustěmi.

2) na  různých místech a  v  různých hloubkách nalezené mince s  datací 
od  12. do  první poloviny 15.  století nelze (s  případnou výjimkou husitské 
drobné mince – flútků) s výrobou v táboře na počátku 15. století spojovat.

3) protože nebyly provedeny metalografické analýzy nalezených kovů 
a mincí, nelze zatím prokázat přímou vazbu mezi výrobou a nalezenými (na-
příklad „jen“ drobnými) mincemi.

61 tím se  na základě informací, jichž se  mu dostalo, a  vystavených exponátů 
samotných, tj. „flútky byly nalezeny … při vykopávkách na starém dobytčím trhu 
v táboře. blízko zbytků staré tavicí pece byly tam objeveny zlomky hliněných tavi-
cích kelímků se zelenými stopami kovu po stěnách, měděný a bronzový odpad z ta-
vicí pece, měděné slitky k lití cánů, zlomky cánů a odstřižky po vystřihování mincí, 
konečně i mince samé, měděné penízky a haléř našich typů č. 45a a 42“ (Castelin 1953, 
s. 174), logicky jednalo o ztotožnění místa výzkumu s místem výroby mincí.
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Obr. 24: Tyglík, kovy a mince, nalezené Josefem Švehlou při archeologickém 
výzkumu táborského Tržního náměstí v r. 1932 (text č. 41). Současný stav, uloženo 

v HM Tábor; foto Z. Prchlík.

přestože nelze za  současného stavu poznání zcela eliminovat možnost 
výroby drobné husitské mince v táboře v krátké době po roce 1420, nelze 
jednoznačně potvrdit, že by Švehlův výkop na tržním náměstí v roce 1932 
prokázal na daném místě mincovnu v přímém propojení odkrytého technolo-
gického zařízení (pece), postupu výroby (polotovary, odpady, nářadí apod.) 
a hotových výrobků (mincí).

z uvedeného vyplývá, že nálezová situace a získaný materiál vypovídají 
zatím pouze obecněji o místní či okolní kovovýrobě (slitky, strusky, barevné 
kovy), k jejíž specifikaci by mohly přispět například metalografické analýzy 
dochovaných jednotlivostí.

i když je objektivní zhodnocení výzkumu z roku 1932 po více než osmde-
sáti letech značně obtížné, lze poukázat alespoň na některé možnosti, které 
sonda na tržním náměstí v konfrontaci s písemnými prameny a novými ar-
cheologickými výzkumy interpretačně nabízí.

Josef Švehla se svým odkryvem patrně dostal do prostoru jednoho z domů, 
který patřil k dnes již neexistující středověké zástavbě severovýchodní části 
města. autor vztáhl odkryté stavební relikty k vedle stojícímu domu čp. 278 
s pomístním názvem „u Žižky“. předpoklad o vzájemné vazbě těchto dvou 
staveb se ukazuje jako správný, neboť k domu čp. 278 měl směrem na tržní 
náměstí příslušet nejpozději v 16. století pivovar (nedvídek 1947, s. 20; thir 
1920, s. 635–636). Dům i s pivovarem musel být po velkých městských požá-
rech v letech 1532 a 1559 dvakrát zcela nově vystavěn (thir 1920, s. 636). Jako 
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součásti pivovaru jsou uváděny maštal a sklep. v roce 1575 koupil dům čp. 278 
němec valentin foltýn, který udělal z pivovaru barevnu pláten (nedvídek 
1947, s. 20; thir 1920, s. 636). barvířské řemeslo bylo se stavbou u domu čp. 
278 spojeno až do první poloviny 17. století. Jako součást výbavy se k r. 1584 
uvádí madl a dva kotle na barvení. po obléhání a ostřelování města za třice-
tileté války bylo v roce 1646 zbořeniště domu s pustou „barevnou“ prodáno 
a z pozdějšího období jsou již dochovány pouze zprávy o domě, nikoliv o ře-
meslnické dílně (thir 1920, s. 636). na místě neobnovených domů (patrně 
včetně barevny u čp. 278) v severovýchodní části města vzniklo volné pro-
stranství, již v r. 1664 nazývané „Dobytčí trh“ (nedvídek 1947, s. 24).

na  základě dostupných informací je  pravděpodobné, že  se Josef Šveh-
la dostal svou sondáží do  složitějších stratigrafických situací, jež odrážely 
dlouhodobý (několikasetletý) sídelní vývoj. Dokladem toho by mohly být jak 
vrstvy, zjištěné pod zdí („část smetiska pode zdí“), tak kamenná zástavba 
(zdi, pec), stopy po požáru „nad smetištěm“62 i svrchní zásypové vrstvy su-
ťového charakteru 63. tyto indicie by ukazovaly na poměrně široký časový 
úsek sídelních stop, zachovaných na zkoumaném místě, a to od vrcholného 
středověku do raného novověku. v případě zániku stavby v první polovině 
17. století by to odpovídalo jak písemným pramenům, tak současným archeo-
logickým poznatkům z téhož místa.64 

k prvnímu plošně rozsáhlejšímu archeologickému odkryvu v historickém 
centru tábora v r. 1932 lze shrnout, že jeho publikované závěry nejsou chro-
nologicky, stratigraficky ani interpretačně přesvědčivé. přesto se autor v zá-
věru soustředil na zodpovězení otázky o existenci Hradiště ve 13. století. Jako 
podporu pro potvrzení předhusitského osídlení na táborském ostrohu odka-
zuje na výsledky svého odkryvu, tedy především na to, že některé ze starších 
mincí se „do smetiště dostaly jistě před nastěhováním se husitů“, a proto trval 
„na svém úsudku, že město Hradiště ve Xiii. století bylo“ (c.d.). 

62 „…mnoho předmětů železných a  měděných bylo ohněm, který před věky 
nad smetištěm asi zuřil, spáleno tak, že se pouhým dotekem rozsypávalo v trosky…“ 
(Švehla 1933, s. 6).

63 „pod povrchem do hloubky asi 75 cm byl násyp z úlomků cihel, dlaždic, prej-
zů, malty a střepů, který sem byl svezen asi před půldruhým stem let“ (Švehla 1933, 
s. 6). to odpovídá popisu stavebních destrukcí a Švehlův odhad stáří sutin se příliš 
nelišil od tehdejších znalostí novověkých nálezů. 

64 zánik domovní zástavby za  třicetileté války a  následnou planýrku, na  níž 
vzniklo nové náměstí (Dobytčí trh), prokázal i archeologický výzkum Hm tábor v r. 
2002 na zbývajících částech dnešního tržního náměstí včetně ploch v bezprostřed-
ním okolí Švehlova výzkumu (viz fotodokumentace v terénním deníku krajíc 2002; 
uloženo v archivu ao Hm tábor).
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i přes diskutabilní zveřejněné výsledky je vhodné připomenout, že se jed-
nalo o průkopnickou snahu přispět prostřednictvím „nových“ výzkumných 
metod k diskusi o významných historických otázkách.65 za zásadně přínosné 
lze označit to, že se Josefu Švehlovi podařilo prokázat, že se pod povrchem 
města nacházejí hodnotné informace (hmotné prameny movité i  nemovité 
povahy), které mohou i do budoucna přinést nové poznatky o dávno zanik-
lých etapách osídlení na táborském ostrohu.

Druhý pokus získat nová fakta o historickém osídlení v táboře prostřed-
nictvím terénního archeologického výzkumu podnikla Jihočeská společnost 
pro zachování husitských památek v letech 1935–1936. není bez zajímavosti, 
že k zadání došlo až po Švehlově smrti a že společnost si tentokrát ke spolu-
práci přizvala zástupce z vrcholného profesionálního pracoviště – státního 
archeologického ústavu v praze. ten pověřil terénním výzkumem Vojtěcha 
Budinského-Kričku (v. budaváry nz aÚ Čsav praha č. 2011 /35, 790 /35, 
845 /35, čj. 895 /35; denní a předběžné zprávy – uloženo v archivu ao Hm 
tábor).66 při komisionelní návštěvě města, jíž se zúčastnili vrchní komisař 
Dr. v. Wagner, Dr. kroupa a zástupci Jihočeské společnosti, bylo rozhodnuto 
postupně prozkoumat v historickém centru tábora předem vytipovaná místa 
v areálu bývalého hradu, Špitálského dvora a tržního náměstí. 

(42) práce byly zahájeny v  prostoru bývalého hradu v  květnu r. 1935, 
a to vytyčením a odkryvem čtyř z pěti plánovaných sond (obr. 25, 50).

65 pochopíme-li dobu, v níž byl odkryv proveden, tj. období, kdy nebyla stan-
dardně vyžadována podrobná dokumentace a běžné nebylo ani stratigrafické hodno-
cení prostorových souvislostí, lze jen těžko odsuzovat tehdy nepochybně za moderní 
a progresivní cestu chápaný pokus jinou metodikou (terénní archeologií) odpovědět 
na otázky, se kterými se bez jednoznačných závěrů potýkala tehdejší historická věda 
(zvl. existence Hradiště ve 13. století).

66 prof. phDr. vojtěch budinský-krička, Drsc. (dříve budaváry; 1903–1993) – 
slovenský archeolog, univerzitní profesor; v letech 1933–1939 pracoval ve státním ar-
cheologickém ústavu v praze. v rámci tohoto působení provedl v Čechách několik te-
rénních výzkumů, mezi nimi i v táboře. podrobněji k životu a dílu srov.: Hrala 1993, 
s. 528–529; Chropovský, b. 1973, s. 229–232; lamiová-schmiedlová 1998, s. 119–120; 
novotný a kol. 1986, s. 133; ruttkay 1993, s. 133–134; sklenář 2005, s. 98.
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Obr. 25: Tábor – hrad, archeologický výzkum v r. 1935. Plán sond podle V. 
Budinského-Kričky v okolí Kotnovské věže (text č. 42). 

Výřez z originálu, uloženo v HM Tábor.

sonda i (obr. 25–26) o plošném rozsahu 21,5 x 1,5 m byla položena v pro-
storu bývalé pivovarské zahrady jihozápadně od kotnovské věže vně parká-
nové zdi. z nálezů uvádí autor v horních násypech novověké mince a něko-
lik lidských kosterních pozůstatků v  sekundární poloze, níže pak mocnou 
zásypovou vrstvu s  úlomky užitkové keramiky z  15.-16.  století. v  hloubce 
2,5  m  zde byly objeveny cihlové kanály. stratigrafie v  sondě i  dosahovala 
i více, než 450 cm; největší dosažená hloubka činila 485 cm. původní terén 
byl zjištěn pouze v severní části sondy a prokázal, že hradební zeď byla po-
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stavena na skále, svažující se směrem k jihu a západu (příkop). v jižní části 
sondy byla v hloubce 250 cm objevena část hromadného pohřbu se skelety, 
orientovanými hlavami k  jihu. ze zásypu hromadného hrobu byly získány 
dvě měděné puklice.

Obr. 26: Tábor – hrad, archeologický výzkum v r. 1935. Půdorysná dokumentace 
sondy i podle V. Budinského-Kričky (text č. 42). uloženo v HM Tábor.

sonda ii (obr. 25 a 27) o rozsahu 4 x ca 150–210 cm byla umístěna kolmo 
mezi stojící (kotnovskou) válcovou věž a parkánovou zeď. podloží zde do-
sahovalo maximální hloubky 290 cm. kromě keramiky a želez z 15.-16. sto-
letí zde byly nalezeny zbytky ohniště a lidské kostry. pod ohništěm objevil 
v. budaváry – podle jeho zápisu těsně nad podložím – kromě zvířecí kosti 
„několik střepů, mezi nimi jeden okrajový, shodující se s keramikou pískové 
vrstvy sondy iii“ (srov. níže). z autorových zápisů nevyplývá jednoznačná 
datace vrstvy nad podložím, neboť oproti poměrně jednoznačnému tvrzení 
a kresebné dokumentaci v denních zápisech, jež by svědčila o předhusitské 
kulturní vrstvě těsně nad podložím, v následné „předběžné zprávě o arche-
ologickém výzkumu v táboře v květnu 1935“ (archiv ao Hm tábor) uvá-
dí, že „ze spodní vrstvy byly získány keramické zlomky z 15. století, některé 
s gotickým písmem a železná střela středověká. uprostřed příkopu těsně nad 
skálou bylo tu nalezeno ještě ohniště, pod jehož zachovalou a dočervena pře-
pálenou vrstvou byl ještě střípek z 15. století“.
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Obr. 27: Tábor – hrad, archeologický výzkum v r. 1935. Terénní dokumentace 
v sondě ii podle V. Budinského-Kričky (text č. 42). uloženo v HM Tábor.

sonda iii (obr. 25 a 28–29) o rozloze 8 x 1,3 m byla položena nedaleko 
sondy ii, souběžně s vnější pivovarskou (původně hradební) zdí, k níž se na-
pojovala kratší kolmá sonda 125 x 125 cm. stratigrafie zde dosahovala moc-
nosti 270 cm a podloží tvořila zvětralá skála. spolu s nálezy z 15.-16. století, 
mezi nimiž jsou jmenovány užitková keramika, mince a žulová ostění, byly 
v hloubce 215 cm objeveny dva pravěké střepy „milavečského rázu“. v hloub-
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ce 80–90 cm objevil v písčité vrstvě autor keramiku, kterou charakterizuje 
jako výrazně odlišnou od nálezů v sondě i s „okrajem hradištního rázu“. kol-
mý řez na budovu pivovaru prokázal, že tento novověký objekt stojí na pů-
vodní hradební zdi, postavené z  lomových kamenů na  maltu. zeď zůstala 
zachována do hloubky 120 cm pod povrchem, kde končila 30 cm širokým 
odsazením. podle popisu se nepochybně jedná o tzv. předzáklad, tedy při-
bližnou původní úroveň středověkého založení hradební zdi (pochozí výška 
terénu – pozn. rk).

Obr. 28: Tábor – hrad, archeologický výzkum v r. 1935. Práce v sondě iii 
podle V. Budinského-Kričky (text č. 42). digitální archiv AÚ AV Čr Praha, 

č. FT 000002381 (publikováno se souhlasem AÚ AV Čr Praha).

sonda iv o rozsahu 2 x 1,5 m, umístěná na dvoře pivovaru mezi novověkou 
budovou a ohradní zdí pivovaru, přinesla negativní zjištění o průběhu pů-
vodní hradební zdi. na základě toho se autor správně domníval, že je ji nut-
no předpokládat o několik desítek metrů jižněji. výzkum v uvažované páté 
sondě, situované do prostoru bývalé staré varny, nebyl pro nedostatek místa 
dokončen.

oproti kvalitně a  poměrně detailně popsaným nálezovým situacím, jež 
jsou doprovázeny i  terénními skicami a  kresbami vybraných movitých ná-
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lezů, lze považovat závěry z výzkumu v prostoru bývalého hradního areálu 
za  opatrné a  příliš konkrétního nepřinášející. v  „předběžné zprávě“ autor 
konstatuje, že by snad v  „době milavečské kultury“ mohlo být na ostrohu 
pravěké sídliště, že na zkoumaném místě byl ve 13. a 14. století skalnatý svah, 
že vrstvy „na dvorku vznikly největším dílem“ v 15.-16. století, a že zeď hrad-
ního parkánu pochází „až z 15. století“.

Obr. 29: Tábor – hrad, archeologický výzkum v r. 1935. Kresebná dokumentace 
profilů nejstarší středověké keramiky, nalezené v sondě iii a v průvodním textu 
V. Budinským-Kričkou označené jako „keramika hradištního rázu“ (text č. 42). 

uloženo v HM Tábor.

(43) Druhým místem, vybraným k  archeologickému výzkumu tábo-
ra, vedenému vojtěchem budinským-kričkou, bylo Špitálské náměstí (Špi-
tálský dvůr), kde mělo být ověřeno stáří zaniklého historického hřbitova 
(obr. 31–36, 50).

za  tímto účelem byly vyměřeny a  v  květnu 1935 prozkoumány 3 sondy 
(vi-viii), k nimž v červnu 1936 přibyla čtvrtá (iX). téměř na všech místech 
byla evidována dvojitá kamenná dlažba, při čemž se ca 30 cm pod recentní 
nacházela druhá, nad níž byla při archeologickém výzkumu nalezena mince 
z r. 1800 (sonda iX).
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Obr. 30: Tábor – zástavba kolem Špitálského dvora s vyznačením „hranice špitálu 
a hřbitova“ podle Milana nedvídka (text č. 43). dle: nedvídek 1947, 10.

sonda vi (obr. 31) o rozloze 4 x 4 m, umístěná do Jv části náměstí, měla 
ověřit, zda sem pokračuje pohřebiště, „objevené kdysi v sousední zahradě“.67 
výsledek byl negativní.

sonda vii (obr. 31–32) byla položena před jižní stěnu kaple sv. alžběty 
a měla plošný rozsah 3 x 4 m. v ní byly objeveny „dvě lidské kostry bez rakve 
hlavou k západu“. pod starší dlažbou objevil autor kulturní vrstvu, sahající 

67 přestože se jedná o pořadově první sondu na Špitálském náměstí, je označena 
číslem „vi“ jako šestá v celkovém pořadí sond, provedených v. budavárym v táboře 
v letech 1935–1936.
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do hloubky 1 m. vedle převažující keramiky „od 15. a 16. století“ obsahovala 
(patrně jako příměs – pozn. rk) „fragment nádoby se značkou a střep s vl-
nicovou okrasou, ukazující na období románské a pak několik střepů pravě-
kých milavečského a stradonického rázu“.

Obr. 31: Tábor – Špitálské náměstí, archeologický výzkum v r. 1935. Plán sond 
č. Vi-Viii podle V. Budinského-Kričky (text č. 43). Výřez z originálu, uloženo 

v HM Tábor.

sonda viii (obr. 31–32) byla umístěna před východní zeď kaple, počí-
naje u jejího Jv nároží a dosáhla rozměrů 420 x 460 cm. bylo v ní objeve-
no a  zdokumentováno 13 kostrových hrobů. kostry byly uloženy do  země 
v  nepravidelných řadách, byly převrstveny, v  natažené poloze, bez rakve, 
s hlavou k západu. ruce měly natažené podél těla nebo pokrčené do klína. 
milodary nebyly nalezeny. v jednom případě byla kostra porušena základo-
vou zdí kaple. z kulturní vrstvy nad kostrami byly získány zlomky keramiky 
z 15. a 16. století „spolu se zlomky milavečské a stradonické keramiky“.
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Obr. 32: Tábor – Špitálské náměstí, archeologický výzkum v r. 1935. dokumentace 
části hřbitova, zkoumaného V. Budinským-Kričkou v sondách Vii a Viii (text 

č. 43). uloženo v HM Tábor.

Obr. 33: Archeologický výzkum pohřebiště na táborském Špitálském náměstí v r. 
1935. Fotografie z pozůstalosti Františka Lískovce (text č. 43). uloženo v HM Tábor, 

PPFL inv. č. 344.
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Obr. 34: Tábor – Špitálské náměstí, archeologický výzkum v r. 1936. Půdorys sondy 
č. iX, zkoumané V. Budinským-Kričkou nedaleko nároží kaple sv. Alžběty a budovy 

špitálu (text č. 43). uloženo v HM Tábor.

patrně dodatečně byla vyměřena sonda iX  (obr. 34–36),68 zkoumaná 
až v následujícím roce 1936, a umístěná do prostoru mezi kapli sv. alžběty 
a  kolmo na  ni navazující dům čp. 285, bývalý městský špitál.69 pod starší 
dlažbou odlišil autor tři kulturní vrstvy, při čemž horní písková o mocnosti 
ca 30 cm obsahovala nálezy od 16. století, ve střední – hnědé pískové – rám-
cově datované do 15.-16. století, se vedle jiných nálezů objevovaly i lidské kosti 
a nejspodnější – také označená jako hnědá písková – měla kromě jiných obsa-
hovat „1–2 pravěké střepy a několik střepů středověkých“. v hloubce 120–163 
cm bylo objeveno celkem 22 kostrových hrobů, které se nacházely ve vrstvě 
nad podložím nebo byly do něho zahloubeny. Charakteristika uložení byla 
stejná jako v sondě viii. výslovně je uvedeno, že několik hrobů bylo poruše-
no základy kaple. z nalezených hřebíků autor vyvodil, že někteří mrtví byli 
pohřbeni v dřevěných rakvích. ve výjimečných případech se dochovaly kovo-

68 Do půdorysného plánu sond není v. budavárym zanesena.
69 na  plánu, který použil v. budaváry k  zakreslení sond, je  uvedeno „tábor 

obec velkostatek 287 /1“; k čp. 285 srov. thir 1920, s. 660–662; plán zástavby s čísly 
popisnými v okolí Špitálského dvora srov. nedvídek 1947, s. 10.
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vé součástky pohřební výbavy 
(zápony, řetízek, plíšky apod.). 
k  významným topografickým 
a  chronologickým poznatkům patří 
objev v  severovýchodní části sondy, 
kde se zachovalo jihozápadní nároží 
stavby, jejíž do podloží zapuštěné zá-
kladové zdivo sestávalo z  lomových 
kamenů na  maltu. podle stratigra-
fických poznatků se autor domníval, 
že  se jedná o  relikt pozdně gotické 
stavby, časově předcházející pohře-
biště.

Obr. 36: Tábor – Špitálské náměstí, archeologický výzkum v r. 1936. Část 
pohřebiště, odkrytá V. Budinským-Kričkou v sondě iX (text č. 43). digitální archiv 
AÚ AV Čr Praha, č. FT 000002598 (publikováno se souhlasem AÚ AV Čr Praha).

Obr. 35: Tábor – Špitálské náměstí, 
archeologický výzkum v r. 1936. 
dokumentace hřbitova, zkoumaného 
V. Budinským-Kričkou v sondě iX (text 
č. 43). uloženo v HM Tábor.
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závěrečné shrnutí poznatků k  výzkumu na  táborském Špitálském dvo-
ře podal v. budinský-krička stejně opatrně jako výsledky z  areálu hradu. 
na  jednom místě zápisků z výzkumu shrnuje, že „pohřebiště vzniklo před 
rokem 1718“, kdy zde měla být podle jeho poznatků nově vystavěna kaple 
sv. alžběty, a že je pravděpodobně mladší, než základy objevené pozdně go-
tické zdi. na základě těchto dedukcí konstatoval, že se na Špitálském náměstí 
pohřbívalo pravděpodobně v 16.-18. století. v „předběžné zprávě“ však uvá-
dí, že „pracemi na Špitálském náměstí byla potvrzena existence pohřebiště 
z doby gotické“. stejně tak nejednoznačně se vyjádřil i k názoru karla thira, 
že špitálské pohřebiště je z doby předhusitské (thir 1920, 661–662). v. budin-
ský-krička k tomu píše: „pohřebiště ve dvoře špitálním odkryté není před-
husitským pohřebištěm (z města Hradiště) jak prof. thir myslil“; v souhrnu 
předběžné zprávy však uvádí: „prof. thir soudí (o pohřebišti), že je z období 
předhusitského. zda je skutečně z tohoto období nedostatkem nálezů nebylo 
zatím doloženo“. 

z denních zápisů v. budinského-kričky lze získat celou řadu dalších fak-
tů. Jsou to  jednak informace o – byť v sekundárních polohách objevených 
– pravěkých nálezech, které uvádí pro dobu bronzovou a mladší dobu želez-
nou.70 nečetné zlomky užitkové keramiky, označené jako „z románské doby“, 
jsou podle současného stavu poznání datovatelné do 13. století. u pohřebiště 
v mnoha denních zápisech uvádí, že kostry, uložené těsně nad podložím nebo 
do podloží zahloubené hrobové jámy, jsou doprovázeny nálezy, zvl. zlomky 
užitkové keramiky z 15.-16. století. nelze proto vyloučit, že pohřebiště bylo 
založeno již v  15.  století a  existovalo delší dobu. novověkou sídelní etapu 
v prostoru Špitálského dvora dokládá založení kaple sv. alžběty vedle měst-
ského špitálu v r. 1690, její nová výstavba v r. 1718 (Cikhart 1947, s. 11)71 a zad-
láždění volného prostranství, na jehož stáří ukazuje nález mince z r. 1800.

(44) poslední sonda (X – obr. 37, 50), kterou v. budinský-krička archeo-
logicky zkoumal v historickém centru tábora v červnu 1936, byla umístěna 
doprostřed tržního náměstí. Její obdélný půdorys měl rozměry 3 x  10 m. 

70 františek lískovec, který výzkum v. budínského-kričky v letech 1935 a 1936 
navštěvoval a  informace o  něm uvádí ve  svých denících, se  kromě jiného zmiňuje 
i  o  významných odbornících a  oborových osobnostech (J. böhm, k. buchtela, 
b. Dubský ad.), které měly dataci některých nálezů konzultovat. mezi nimi uvádí Dr. 
J. böhma, který určil vybrané keramické zlomky jako „z doby milavečské a hradišt-
ní“ (ppfl iii, inv.č. 147, s. 174); o několik let později při návštěvě tábora posoudil 
některé nálezy b. Dubský: „z táborského (materiálu-pozn. rk) našel Dubský ně-
kolik uch (2–3) knovízských (jak je určil) a dno se značkami keramickými z doby 
hradištní“ (ppfl Xviii, inv.č. 162, s. 25).

71 srov. budaváryho poznatky, že kaple porušila některé z kostrových hrobů.
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protože nebylo ani při hloubkách 3 a 4 m na obou koncích a s průměrnou 
hloubkou v celé délce 150 cm dosaženo podloží, bylo z bezpečnostních důvo-
dů od dalších prací upuštěno. některé nálezy z výzkumů v letech 1935–1936 
byly v roce 1957 předány do táborského muzea.72

Obr. 37: Tábor – Tržní náměstí. Plán sondy X, částečně prozkoumané V. 
Budinským-Kričkou v r. 1936 (text č. 44). uloženo v HM Tábor.

patrně v  návaznosti na  návštěvy tábora v  souvislosti s  budínského ar-
cheologickými výzkumy uskutečnil dne 14. června 1936 v táboře přednášku 
na téma „o táborské prehistorii“ vrchní komisař státního archeologického 
ústavu v praze dr. Jaroslav Böhm. pozvání přijal od táborské učitelské jedno-
ty „komenský“ a pojednal o pravěkém až raně středověkém sídelním vývoji 

72 Jsou evidovány na kartách ve „sbírce Husitského muzea v táboře“ mta/002-
05-07 /154002, v  podsbírce „archeologie středověká“ č.  1 pod inventárními čísly 
t106–t157, t184–t187, t461–t462. na  kartách jsou uvedeny jako lokality „tábor, 
převrátilská ulice čp. 315 (chudobinec)“, „tábor – Špitálské náměstí“ a „tábor-hrad“; 
u způsobu nabytí je uvedeno „dar muzeu z výzkumu budinský-krička“ s datem zís-
kání 6. 5. 1957. u lokality tábor-hrad je uvedeno č.j. 693 /57. katalogizaci nálezů v tá-
borském muzeu pravděpodobně provedl václav Huml (na kartách je uvedena zkratka 
jména „v.H.“).
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a archeologických kulturách na území evropy a Čech s příklady dochova-
ných památek a nálezů z táborska (lískovec. 1936, s.1). 

poslední osobností, která se dlouhodobě věnovala terénním průzkumům 
a archeologii tábora v první polovině 20. století, byl místní učitel a vlasti-
vědný pracovník František Lískovec.73 v oblasti archeologie spolupracoval 
s uznávanými regionálními badateli (zvláště s Josefem Švehlou, bedřichem 
Dubským a dalšími) a patřil k průkopníkům tzv. archeologických dohledů 
a průzkumů, když sledoval a z archeologicko-památkového pohledu „ošet-
řoval“ jemu dostupné stavební úpravy ve městě i  terénní zásahy na  lokali-
tách v regionu táborska. Jeho pečlivost a detailní zaznamenávání poznatků 
v  osobních denících jsou v  mnoha případech jediným pramenem poznání 
památek přestavovaných, zanikajících či  narušovaných v  první polovině 
20. století. některým tématům se věnoval podrobněji a publikoval je,74 k ji-
ným zanechal rukopisy 75 nebo jen poznámky ve svých zápiscích. poznatky 
o pravěku táborska představil v roce 1940 v publikované přednášce „tábor-
sko v  temnotách pravěku“ (lískovec 1940, s. 6–19), čímž navázal po téměř 
dvou desetiletích na  monografii stejného tématického zaměření od  Josefa 

73 františek lískovec (1877–1953) – řídící učitel v táboře, věnoval se kulturně-
-osvětové činnosti i badatelské práci v oblasti regionální historie a archeologie. stál 
u zrodu Jihočeské společnosti pro zachování husitských památek, kde působil jako 
jednatel, později jako pokladník. byl místopředsedou učitelské jednoty „komenský“ 
v táboře, aktivní činnost rozvíjel v turistické župě táborské, Jihočeském pěveckém 
sdružení, byl členem kuratoria městského muzea v táboře ad. v roce 1937 mu bylo 
uděleno jako nejvyšší vyznamenání čestné členství Jednoty učitelské komenský. 
k  výročí jeho sedmdesátých narozenin mu  ministerstvo školství a  osvěty udělilo 
uznání za zásluhy o duchovní povznesení kraje. v regionálním tisku publikoval té-
měř osmdesát studií, v rukopise zůstalo dalších 52. Jeho unikátní písemná pozůsta-
lost, obsahující tisky, výpisky, odbornou literaturu a denní záznamníky, je uložena 
v Husitském muzeu v táboře. v r. 1981 bylo r. krajícem dokončeno její roztřídění, 
následovala katalogizace (s označením „ppfl a příslušné inventární číslo“) a uložení 
do kartonů včetně rukopisu o životě a díle f. lískovce.

z patnácti publikovaných zpráv, vztahujících se k životu a dílu f. lískovce viz 
výběrově např.: ČJ 1937, s. 1; JsH 1947, s. 30–31; JsH 1953, s. 36–37; sklenář 2005, 
s. 345–346. 

74 např. nálezy pravěkých kamenných seker, klínů a sekeromlatů na táborsku 
(lískovec 1912, s. 2; 1912a, s. 2; 1924, s. 92; 1924a, s. 105–108; ppfl ii, inv.č. 146, s. 29; 
ppfl iii, inv.č. 147, s. 31), hradiště obřiště (lískovec 1941–1945, s. 54–57; ppfl vii, 
inv.č. 151, s. 127–132), pravěké nálezy ze starého sedla (lískovec 1947, s. 137; 1950) ad.

75 v rukopisné podobě zůstaly rozsáhlejší stati o sezimově Ústí (1949, 27 stran), 
o  kozím Hrádku (1922, 21  stran), přiběnicích a  přiběničkách (3 studie, celkem 
14 stran), o táborských sklepech (3 studie, celkem 17 stran), o sedlecké tvrzi (3 studie, 
celkem 32 stran) ad.
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Švehly (Švehla 1923). vedle převažujících terénních průzkumů se několikrát 
sám na táborsku angažoval na archeologických odkryvech.76

po celý život se aktivně věnoval prospekci a dokumentaci památek v histo-
rickém centru města i na území tzv. velkého tábora. poznatky o nich zakom-
ponoval do brožury „Historické město tábor“, jejíž oblibu jako fundovaného 
turistického průvodce odráží dvojí vydání během jednoho desetiletí (lísko-
vec 1940a; 1946). většina z jeho cenných poznatků však byla publikovaná jen 
částečně nebo zůstala v rukopisech či záznamech v jeho denících. s ohledem 
na převážnou část dosud podrobněji nezveřejněných lískovcových poznatků 
uvádím níže přehled o jeho historicko-archeologických aktivitách na území 
dnešního tábora i v jeho historickém centru.

Obr. 38: Tábor – Pintovka. Vojenské opevnění z r. 1621, dokumentované v r. 1928 
Františkem Lískovcem (text č. 45). uloženo v HM Tábor, PPFL iii, inv. č. 147, s. 32.

76 Jedná se především o tvrz sedlec u soukeníku nedaleko středověkého sezi-
mova Ústí, kde byl Jihočeskou společností pro zachování husitských památek prove-
den terénní odkryv v letech 1936–1940 (Cikhart – lískovec 1948, s. 38–50; lískovec 
1936b, s. 2; ppfl ii, inv. č. 146, s. 56; iv, inv. č. 148, s. 1–6, 81, 93; viii, inv. č. 152, 
s. 91–95, 127, 138–139; iX, inv. č. 153, s. 1–21, 63–65; Xi, inv. č. 155, s. 116; XXi, inv. 
č. 165, s. 55; shrnuto in: krajíc 1987, s. 109–110). 
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(45) kromě pravěkých sekerek z táborska a dlouholetého průzkumu tá-
borských sklepů (lískovec 1936a, 1; 1946a, s. 1–2; 1947a, s. 109 a ppfl v, inv. 
č. 149, s. 11; vi, inv. č. 150, s. 36–37) prováděl v r. 1928 průzkum a dokumenta-
ci novověké opevněné lokality v lese pintovka na levém břehu lužnice, proti 
táborskému hradu, v poloze „nad baštou“ (obr. 38, 50). místo nejprve označil 
jako „městiště“ o rozloze 50 x 40 m, obklopené ze třech stran příkrými srázy 
a na přístupové straně opevněné 3 m vysokým valem a příkopem (ppfl iii, 
inv. č. 147, s. 32–33). původní úsudek o „slovanském sídlišti“ opravil v ruko-
pisu na  správné historicko-funkční zařazení: „vše dělá dojem ležení vojen-
ského. Dle rytiny Hollarovy je to zbytek dělové pozice maradasovy z r. 1621“ 
(ppfl iii, inv. č. 147, s. 33).

(46) v roce 1937 byly prováděny stavební úpravy v zadní části táborského 
divadla, kde se dříve nacházely „šatny, zkušební síň a byt divadelního dozor-
ce“ (obr. 39, 50).

Obr. 39: Tábor – městské opevnění. Fotografie z pozůstalosti F. Lískovce, na jejíž 
zadní straně je text: „Bourání zadní části divadla, kde se přišlo na zbytky bašty 
(čís. 2 dle Thira) a hradebních opevnění; červenec 1937 “ (text č. 46). uloženo 

v HM Tábor, PPFL inv. č. 398.
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při prohlídce stavby objevil f. lískovec relikty masivního okrouhlého zdi-
va, jež se ukázalo být pozůstatkem bašty na jihovýchodním okraji středově-
kého městského opevnění (ppfl iv, inv. č. 148, s. 189–196; v, inv. č. 149, s. 1, 
10–11). lískovec ji ztotožnil s baštou č. 2 na plánu thirovy táborské fortifi-
kace (thir 1895, plán před textem, nečíslováno) (obr. 40). v průběhu stavby 
byly objeveny i další zdi, proto f. lískovec prostudoval dostupné informace 
o zástavbě a zjistil, že budova divadla byla postavena po zboření středověké 
pražské brány, při čemž před výstavbou divadla se na místě nacházela kon-
tribuční sýpka a před ní „magacínská kolna, tj. budova pro potřeby vojenské“ 
(ppfl iv, inv. č. 148, s. 192). Části, přestavované v r. 1937, měly být postave-
ny na místě původního parkánu mezi pražskou bránou a řeznickou baštou 
na  jihovýchodní straně města, ohraničeném městskou hradební a parkáno-
vou zdí, se dvěma baštami. z nich jedna byla objektem, objeveným lískov-

Obr. 40: Tábor – městské opevnění. Výřez z plánu středověkého Tábora 
od K. Thira (1895, nečíslovaná příloha) v porovnání se skicou v deníku F. Lískovce 

s vyznačením bašty č. 2, jím objevené při stavebních úpravách zadního traktu 
táborského divadla v r. 1937, a s polohou bašty č. 1 v zástavbě sousedního domu 
p. guttmanna (text č. 46). uloženo v HM Tábor, PPFL iV, inv. č. 148, s. 193.
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cem při stavebních úpravách zadního traktu divadla čp. 218 v r. 1937 a druhá 
se měla nacházet v zástavbě domu čp. 217 p. bernarda Guttmanna (dle thira 
1895 bašta č. 1). vzdálenosti mezi jednotlivými baštami měly podle lískovco-
va měření dosahovat konstantní délky 32,5 m. pod jednou ze zdí (pozůstat-
kem mladší zástavby), probíhajících paralelně s hradební zdí, byla nalezena 
spodní polovina lidské kostry, orientovaná hlavou k západu, se zbytky dře-
věné rakve.

vedle dokumentace, kterou prováděl sám, zajistil f. lískovec nafocení od-
krytých objektů i stavebních úprav táborským fotografem J. Šechtlem a opa-
kovaně intervenoval u dr. kroupy, stavitele langa a starosty soumara za za-
chování zbytků středověkého pevnostního systému v nové zástavbě.

Obr. 41: Tábor – městské opevnění (text č. 47). Fotografie z pozůstalosti Františka 
Lískovce s komentářem: „Tzv. gausova bašta u Střelnice (čís. 3 dle plánu 

Thirova) fotografována v době boření dne 3. srpna 1938. Bašta bude zachována, 
restaurována a k ní přistavěn obecní obytný dům činžovní s krámy v přízemí. 

na obrázku je vidět barbarské vylámání zdi bašty, jakož i hradební zdi, aby byly 
získány větší prostory pro pozdější obytné místnosti“. uloženo v HM Tábor, PPFL 
inv. č. 399, př. č. 234 84 440. na zadní straně fotografie je razítko: „fotografové 

Jos. Šechtl a Jan Voseček v Táboře“.
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Obr. 42: Tábor – městské opevnění (text č. 47). Kresebná skica téhož (tzv. gausova 
bašta) v deníku Františka Lískovce s dobře patrným hradebním cimbuřím. uloženo 

v HM Tábor, PPFL Vi, inv. č. 150, s. 39.

(47) v roce 1938 se f. lískovec podílel na komisionelní prohlídce a násled-
ně i dokumentaci zbytků středověké fortifikace, zachované v zástavbě tehdy 
bouraných tzv. Gausových domů, kde na východním okraji historického cen-
tra města nedaleko budovy střelnice stála ve středověku další bašta, ve shora 
uvedené thirově publikaci z r. 1895 označená číslem 3 (obr. 41–42, 50) (ppfl 
vi, inv. č. 150, s. 34–39). f. lískovec provedl měření zachované hradební zdi 
o šířce 180 cm, při čemž bylo možno dobře odlišit ochoz a ztenčenou vnější 
zeď s cimbuřím o š. 70 cm. relativně dobře zachovaná oblouková bašta byla 
značně poškozena požárem v r. 1559 a po něm vyspravena cihlovým zdivem.
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(48) Další důležitý poznatek o středověké zástavbě tábora přinesla kom-
parace několika druhů pramenů, mezi nimiž mají primární význam záznamy 
a dokumenty v písemné pozůstalosti františka lískovce, vztahující se k domu 
čp. 141 v koželužské ulici z roku 1938 (obr. 43–45, 50). 

při studiu archeologických nálezů, evidovaných z prostoru středověkého 
města z  19. až  první poloviny 20.  století v  nejstarším táborském muzejním 
inventáři, jistě badatele zaujme početný soubor celých a  rekonstruovaných 
nádob, jejichž převážnou část lze datovat do  husitského období a  pochází 
ze „zbořeniště“ uvedeného domu čp. 141.77 nebýt františka lískovce, jednalo 
by se o jediné informace o tomto materiálovém souboru. v jednom z jeho dení-
ků jsou však uvedeny nejen bližší nálezové okolnosti a kresebné skici vyzved-
nuté keramiky, ale i  informace o  její vazbě na specifický prostor v původní 
domovní zástavbě. k nálezové situaci f. lískovec uvádí, že obec koupila dům 
v r. 1937 od paní boženy Hockové, v r. 1938 se rozhodla ho zbourat a na jeho 
místě vystavět novostavbu. zahájení bouracích prací sledoval kvůli lískovco-
vě nemoci richard Hrdlička. f. lískovec provedl první návštěvu lokality dne 
9. dubna 1938 (ppfl v, inv. č. 149, s. 111–115). přestože se v dokumentaci za-
měřil především na své dlouhodobě zájmové téma, tj. historii a sklepy v domě 
(obr. 45), uvádí ve  svých zápisech zásadní informaci o  vazbě nalezeného 
souboru středověké keramiky na objevený specifický suterénní objekt,78 při-
čemž se v jeho pozůstalosti zachovalo i na zadní straně popsané foto (patrně 
pořízené J. Šechtlem) tohoto objektu (obr. 43). i když se lískovec podrobnější 
funkční interpretací stavby nezabýval, je z dochované dokumentace zřejmé, 
že ve dvoře domu čp. 141 byla objevena kompletní podpovrchová část středo-
věké stavby (tzv. zemnice) téměř čtvercového půdorysu se zarovnanou pod-
lahou a se svislými obvodovými stěnami, vytesanými do syenitového podloží 
minimálně 1 m. v jedné z obvodových stran se zachovala chodbovitá vstupní 
šíje, jejíž orientaci vůči ulici, ani přesnější charakter (svahovitá, schodovitá) 
nelze z fotodokumentace určit. podle popisu se v interiéru nacházelo otevřené 
topeniště a patrně zbytky vydřevení obvodových stěn či reliktů nadpovrcho-

77 inventář městského muzea v táboře, sbírka „m“, strana 735, poř. č. 132–135 
(„pohár hliněný s ouškem, hrneček s ouškem zdobený, hlin. poklička, fragment dře-
věné lžičky, vše 15. stol.“), strana 736, poř. č. 136–144 („džbán hliněný, spálená zrna 
jalovcová, hrnec hlin., džbán, hrnec, džbán, džbán, džbánek, 15.  stol.), strana 737, 
poř. č.  151–153 („3 hrnce, 15.  stol.“). keramiku v  táborském muzeu zkatalogizoval 
a částečně zveřejnil v. Huml (1970, s. 20, 92–93).

78 „střepy a nádoby – dle všeho z 15. století – nalezeny dle Hrdličky nikoli v za-
stavěné ploše, nýbrž na dvorku, kde se našlo ohniště, okolo nádoby – v jedné i zrní 
– našly se zuhelnatělé jakési podpěry boudy nebo baráku dřevěného nebo hliněného 
srubu nad tímto ohništěm“ (ppfl v, inv. č. 149, s. 112–113). 
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vých dřevěných konstrukcí, destruovaných po zániku stavby do jejího zásypu. 
podle převažujícího počtu vyzvednuté tzv. husitské keramiky (obr. 44) a po-
dle místa jejího uložení (v okolí ohniště apod.), lze považovat zemnici za po-
zůstatek obytné zástavby z počátku založení husitské obce v r. 1420.

Obr. 43: Tábor – zemnice na dvoře domu čp. 141 v Koželužské ulici (text č. 48). 
Fotodokumentace v písemné pozůstalosti Františka Lískovce s komentářem: „čp. 141 

na náměstí za domem Živnových a Freundových. Místo, kde nalezeno ohniště, 
střepy a zbytky uhlíků dřev“. uloženo v HM Tábor, PPFL inv. č. 364, př. č. 234 84 

391; v levém spodním rohu fotografie je razítko „Šechtl a Voseček, Tábor“.

následné dvě terénní akce, které provedl františek lískovec v roce 1940, 
nás nutí k  interpretační obezřetnosti. Jednalo se  jednak o  to, že  f. lísko-
vec popisuje oba atypické nálezy téměř identicky jako „kamením obložené 
kostrové hroby“, přičemž k  nim došlo na  odlišných a  od  sebe vzdálených 
místech tábora, jednak o to, že byly objeveny v nezvykle krátkém odstupu 
jednoho týdne, přičemž k podobnému objevu (kostry obložené nebo podlo-
žené kameny) od té doby v táboře nedošlo. 
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Obr. 44: Tábor – dům čp. 141 (text č. 48). Fotodokumentace v písemné pozůstalosti 
Františka Lískovce s komentářem: „Bourání domu čp. 141, který obec táborská 
v prosinci 1937 koupila od pí. Bož. Hockové; bourání provedeno během dubna 

1938. Vchod do sklepů“. uloženo v HM Tábor, PPFL inv. č. 363, př. č. 234 84 390.

Obr. 45: Keramika z počátku 15. století (tzv. husitský horizont), nalezená při 
bourání domu čp. 141 v táborské Koželužské ulici v r. 1938 (text č. 48). Současný 

stav, foto Z. Prchlík.
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(49) první nález nese v lískovcových denních záznamech datum 9. dubna 
1940. tehdy mu ohlásili z táborského muzea, že u střelnice – v místě, které 
následně vyhodnotil jako parkán u bašty č. 4 podle thirovy rekonstrukce 
středověkého městského opevnění (thir 1895, plán v  příloze před textem, 
nečíslován) – dělníci při budování inženýrských sítí narazili na  „kostry“ 
(obr. 50). nálezovou situaci popsal lískovec takto: „v průkopu 1,30 m hlubo-
kém byla obnažena lebka, ale dělníky již poškozená. odkrýval jsem za po-
moci kol. kratochvíla kostru dále. byla přesně hlavou k  západu, nohama 
k východu. ruce byly složeny přes sebe, ale pravá nahoře, levá pod ní (ni-
koliv sepjaté), hlava spočívala na dosti vysokém kameni a kámen byl všude 
ze stran, jakoby obklopen, ano několik kamenů bylo i na nohou, z nichž pra-
vá spočívala níže, poněkud jako rozkročeně. u  krku a  u pravého podlok-
tí našel jsem as  4 kousky úplně téměř rozrušených bronzových předmětů, 
pátý byla jako poloviční korálek – poslal jsem jej dr. kroupovi, ostatní mám 
u sebe. rovněž nalézána hnízdečka uhlíků v přímém sousedství kostry i roz-
rušené hrudky železa se zemí. pod kostrou byla mrtvá země, nad ní všude 
jinde v okolí země nasypaná, promísená kamínky, střípky, ano i krejcarem 
z roku 1872. soudě dle bronzových zbytků a lebeční kosti, zdál se mi objev 
ze starší doby …“ (ppfl vii, inv. č. 151, s. 90–91). Je překvapivé, že se franti-
šek lískovec nechal po pečlivé terénní preparaci a detailním popisu poměrně 
rychle od dalšího zkoumání odradit. patrně to souvisí s tím, že se nepovažo-
val za archeologa a měl respekt před oborovými autoritami. Jenom tak lze 
vysvětlit následnou situaci, kdy lískovec po svém návratu na místo výzkumu 
(kam přivedl za  účelem fotodokumentace J. Šechtla) zjistil, že  je na  místě 
jemu neznámý člověk „adjunkt topírny česm. drah pan Jos. vacek, který hos-
pitoval v archeologickém ústavě za vedení dr. böhma a – jak mě říkal – pro-
váděl již vykopávky kostrových hrobů laténských na severu“ (ppfl vii, inv. 
č.  151, s.  91). ten měl posoudit nález jako bezvýznamný, se  stářím ca  200 
let. na základě toho františek lískovec (s vyjádřením osobních pochybností 
ve svém deníku) výzkum ukončil: „podřídil jsem se – ať již domnělému nebo 
skutečnému odborníku s archeologickým kursem – a kopání ukončil“ (ppfl 
vii, inv. č. 151, s. 91–92). Dataci a místu nálezu se podrobněji již f. lískovec 
nevěnoval. 

(50) o týden později – 16. dubna roku 1940 – byla objevena v Ústecké 
ulici čp. 485, tj. vně historického centra města, další lidská kostra (obr. 50).79 

79 z popisu f. lískovce: „… v Ústecké ulici v místech, kde má svůj byt a dílnu 
klempíř vošta čp. 485 (kus nad pletárnou k městu)“ (ppfl vii, inv.č. 151, s. 103) lze 
vyvodit, že se jedná o místo ve svahu, v horní části Ústecké ulice, kam je tradičně 
umisťována nejstarší cesta, vedoucí z tábora do sezimova Ústí. lískovcova lokali-
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přišli na ni dělníci, kopající ve svahu základy „mezi obydlím a dřevěnou díl-
nou“. ti v době lískovcovy návštěvy již odstranili dolní končetiny a fran-
tišek lískovec následně vypreparoval zbývající část „od pánve až k hlavě“. 
pozoruhodné nálezové okolnosti popisuje lískovec následovně: „kostra le-
žela na mrtvé zemi v hloubce 1,50 m, podložena kameny, veliký kámen byl 
v nohách, obložená kameny a pod lebkou, poněkud pozdviženou, bylo jakési 
sklenutí z kamenů. po rakvi ani památek. kosti jsou hodně vystřebané, lebka 
má všech 32 zubů a jenom poslední stolička je trochu nakažena – tedy člověk 
mladík. lebku vzal jsem domů. ruce byly složeny jako u kostry střelnické 
a na břiše, tj. nad obratli, nalezeny stopy po železe – železné hrudky a něko-
lik střípků, jež nutno po umytí prozkoumat. kostra ležela směrem sz – spíše 
k západu hlavou. byla as pohřbena a potom teprve zasypána sypkou s kame-
ním menším i větším promísenou zemí“ (ppfl vii, inv.č. 151, s. 104). podrob-
něji se ve smyslu interpretačním a datačním již f. lískovec k nálezu nevrátil. 

na základě popsaných skutečností není možno se v současné době k ča-
sovému či topografickému zařazení nálezu vyjádřit. lze pouze konstatovat, 
že k němu došlo východně od historického centra města, v místech nejvý-
hodnějšího přístupu na  ostroh (u  staré cesty do  sezimova Ústí). nejbližší 
lidské kosterní pozůstatky jsou dosud známy z nedaleké palackého ulice čp. 
1623, kde byly v letech 2001–2002 objeveny pozůstatky středověkého hřbito-
va (krajíc 2002a). 

(51) v roce 1940 se františek lískovec věnoval také průzkumu a dokumen-
taci lokality „Homolka“ (obr. 46–48, 50), kterou téhož roku uvedl do odbor-
né literatury jako „staré tvrziště nebo hradiště, nejspíše však stražiště, také 
tábořiště (strážní bod, stanice)“ (lískovec 1940b, s. 119–124, cit. s. 119; ppfl 
vii, inv. č. 151, s. 82–89; viii, inv. č. 152, s. 133–134, 137–138).

Jednalo se  o  náhodný objev lokality, na  kterou f. lískovec přišel poté, 
co  měl na  žádost pražského archeologického ústavu aktualizovat stávající 
stav „starých sídlišť, hradišť, strážních bodů (stražišť) aj.“ a mezi nimi bylo 
uvedeno „tvrziště“ Homolka u náchoda, při čemž se podle starší literatury 
mělo jednat o lokalitu u východočeského města náchoda, nikoliv o lokalitu 
poblíž vsi náchoda na táborsku. Dříve, než se mohl f. lískovec seznámit 
se  starší literaturou, rozhodl se provést „pátrání“ po Homolce u náchoda, 
„vesnici půl hodiny přímo na  sever od tábora vzdálené“ (lískovec 1940b, 
s. 119). když u místního starosty zjistil, že se „Homolka říká lesu na východ 
od náchoda a v tom lese je opravdu nějaký okrouhlý násep s kopkou upro-
střed“, provedl v  dubnu 1940 na  místě průzkum (ppfl viii, inv. č.  152, 

zace odpovídá dobovým faktům, neboť v Ústecké ulici čp. 485 pracoval v téže době 
klempíř rudolf vošta (tábor 1935, s. 148, 272). 
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s. 82–89). lokalita se nachází ca 700 m východně od silnice z táborských Če-
kanic do stoklasné lhoty, v lesním revíru, zvaném „zlatnice“, s vrcholovou 
kótou na zaobleném hřebenu v jeho západní části 465 m. k severovýchodní-
mu okraji lesa přiléhá rybník, dříve zvaný „velký“, na současné mapě označe-
ný jako „Homolka“. v jihovýchodním cípu lesa zlatnice, vybíhajícím směrem 
k Čekanicím do polí, se nachází lískovcem zkoumaná lokalita.

Obr. 46: Situační plán lokality Homolka u Tábora v písemné pozůstalosti Františka 
Lískovce (text č. 51). uloženo v HM Tábor, PPFL inv. č. 522b, př. č. 234 84 745.
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Obr. 47: Kresebná dokumentace lokality Homolka u Tábora v deníku Františka 
Lískovce (text č. 51). uloženo v HM Tábor, PPFL Vii, inv. č. 151, s. 83.

f. lískovec ji popisuje následovně: „stražiště Homolka má městiště jen 
o malé rozloze – 40 x 20 m – je obehnáno valem, větším dílem zachovaným 
a ještě dnes na některých místech až 2 m vysokým, složeným ze země a drob-
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ného kamení. po příkopu není dnes již památky. asi zvenku val obklopoval, 
ale pozdější lesní úpravou zašel. rovněž není již znatelných stop ve vnitřním 
městišti po nějakém útvaru, který by upomínal na stavbu ať dřevěnou nebo 
zděnou … dle dnešního stavu není na městišti stop po osídlení“ (lískovec 
1940b, s. 119–120). po dokumentaci a opakovaných prohlídkách (ppfl viii, 
inv. č. 152, s. 133–134, 137–138) dospěl lískovec k závěru, že se jedná o „ne-
známé stražiště zemské stezky, (které) patří mezi prehistorické strážní body 
a může být i původním sídlem rodu nebo čeledi Čekaniců, jejíž příslušníci 
měli podobný úkol, jako kdysi Chodové“ (lískovec 1940b, s. 124). romantic-
ká interpretace naleziště včetně přejaté toponomastiky80 v sobě obsahuje pre-
misu, že v případě podobně zachovalého objektu musí jít o pevnostní (stráž-
ní) terénní prvek. Jak ze současného průzkumu, tak i z informací f. lískovce 
z r. 1940 však vyplývá několik dalších poznatků, které by mohly ukazovat 
i na jiný původní vznik lokality. Jedná se především o to, že lokalita nemá 
a patrně nikdy neměla opevnění typu příkopu a malá vnitřní plocha se ne-
zdá být vnitřně členěná zástavbou. po ní, ani po fortifikačních konstrukcích 
(dřevo, kameny) nebyly shledány žádné stopy. navíc f. lískovec uvádí, že se 
jak uvnitř „městiště“, tak mimo něj nacházejí další jámy a „okrouhlá sníže-
ná místa“ se značnou „nerovností okolní půdy, zejména na východní straně“ 
(lískovec 1940b, s. 120). vezmeme-li tyto informace v úvahu spolu s obsahem 
pomístního názvu „zlatnice“, je otázkou, zda se nejedná o lokalitu, spíše sou-
visející s historickým dolováním, prospektorskou činností apod. tomu by ne-
odporovalo ani umístění lokality na území historicky doloženého dolování 
nedaleko košína, ani charakter zachovaných terénních reliktů.

(52) v roce 1942 provedl f. lískovec opakovaně prohlídku lesa pintovka, 
kde se měly nacházet mohyly (obr. 50). z útvarů, které měl možnost v lese 
za řekou lužnicí shlédnout, považoval za mohyly 4, o dalších se vyjádřil pod-
míněně s  dodatkem, že  je nutno je  podrobněji prozkoumat. k  jejich stáří 
se nevyjádřil a podle jeho textového záznamu je dnes obtížné v terénu identi-
fikovat, o kterém z útvarů v deníku píše (ppfl Xv, inv. č. 159, s. 1, 104–105).81

80 Jedná se především o výklad místního názvu „zlatnice“, kde lískovec přejal 
starší interpretaci (rejlek 1940, s. 25–27), že původem slova je „slatina“, tj. promokře-
né, slatinné louky v okolí vyvýšeniny (lískovec 1940b, s. 120).

81 s orientačními body typu: „od první lavičky vlevo“, „odbočka na Horky, kde 
je vidět červenou střechu nějaké horecké budovy“ apod. (ppfl Xv, inv. č. 159, s. 1, 
104–105). 
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Obr. 48: Současný vzhled lokality Homolka u Tábora (text č. 51). Foto r. Krajíc, 
2014.

(53) na počátku čtyřicátých let 20. století se františek lískovec podrob-
něji věnoval také „hradišti“ ohraženice (obr. 49, 50). v roce 1940 prováděl 
jeho opakovaný povrchový průzkum a dokumentaci (ppfl vii, inv. č.  151, 
s.  127–133; iX, inv. č.  153, s.  95–96), v  r. 1945 ho za účelem přesnějšího ty-
pového zařazení navštívil s bedřichem Dubským (ppfl Xviii, inv. č.  167, 
s. 22–23). na lokalitu ho upozornily zprávy augusta sedláčka a martina ko-
láře, kteří ve svých studiích uvádějí, že „ohraženice je stráň nad kvěchovým 
mlýnem, záp. od tábora. někdy tu byly kolem zdi stavěné bez malty“ (sed-
láček 1908, s. 287), respektive „… pod vesnicí zahrádkou nad mlýnem kvě-
chovým jistému lesu ńa ohraženici´ již od 15. století se říká a kde skutečně 
podnes val z kamene a země nanesený v obdélném čtverci se spatřuje a kromě 
toho místa více valů z kamene a ze země nanesených tam najdeš“ (kolář 1930, 
s. 67). podle lískovce měl sedláček na mysli patrně jen jihozápadní část lokali-
ty, která vytváří ostroh nad lužnicí, zatímco se ve skutečnosti jedná o rozlehlé 
hradiště, členěné fortifikačními prvky na několik částí. Jedná se o polohu ne-
celých 1 500 m západně od okrajové zástavby táborských klokot, nad řekou 
lužnicí s kvěchovým mlýnem na jihu a zahrádeckým potokem na západě.
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Obr. 49: Situační plán lokality Ohraženice u Tábora v písemné pozůstalosti 
Františka Lískovce (text č. 53). uloženo v HM Tábor, PPFL inv. č. 522c, př. č. 234 

84 746.

lokalitu po provedeném podrobném průzkumu, měření a kresebné doku-
mentaci popisuje f. lískovec následovně: „… dnes jeví se celé hradiště jako 
rozlehlá plocha, povlovně na východ a sever stupňovitě stoupající a aspoň šest-
kráte větší, než ostroh dvojí kamennou zdí či valem uzavřený … plocha námi 
předpokládaného hradiště měří dle katastrální mapy přes 4 ha a má katastr. 
č. 318; obvod činí přes 1 000 m … možno ji rozvrhnouti na 4 části … i. ostroh, 
ii. prostor mezi oběma zdmi či valy, iii. sahá od druhého valu k dnešní suché 
příční strouze ústící od potoka přicházejícího ode vsi zahrádky … a iv. část 
od strouhy k uzavírajícímu, rovněž kamennému valu, jehož zbytky se táhnou 
po sev. straně z lesa na vých. až do polí“ (lískovec 1941–1945a, s. 22). přes-
tože z valů zůstala zachována pouze torza o výšce 35–50 cm, uvádí lískovec 
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jejich konstrukci jako kamennou z oboustranně lícovaného zdiva, loženého 
tzv. na sucho, s šířkou 115 cm, u severního valu patrně ještě větší (c. d., s. 23). 
kromě uvedených v  terénu patrných dělících prvků upozorňuje lískovec 
i na množství anomálií, které jsou na ploše „hradiště“ a přilehlých svazích za-
chovány, např. okrouhlý vyvýšený útvar, částečně obklopený valem v severní 
části lokality, který považuje za  relikt „dřevěné strážní bašty“, stejně jako 
obdélná prohlubeň bez valu na začátku ostrohu (c.d., s. 22); za upravovaný 
terén s „příkopy a nějakými nízkými valy“ považuje i svahy na obou stranách 
potoka, ohraničujícího lokalitu na západní straně (c.d., s. 22). 

přestože nebyla lokalita za  účelem přesnější datace a  typologicko-sídel-
ního určení archeologicky zkoumána, domníval se f. lískovec, že se jedná 
o pravěké hradiště, které bylo krátce znovu obydleno na počátku 15. století 
adamity (c.d., s. 23).82 

Jistě bez zajímavosti není ani to, že při své poslední návštěvě (s b. Dub-
ským) v r. 1945 f. lískovec konstatoval rychlé zanikání lokality: „podivil jsem 
se, jak za těch pět let, co jsem na ohraženici nebyl, rozvalily se obě kamenné 
zídky, takže dnes souvislých zdí není a  o bývalé výši není možno mluvit“ 
(ppfl Xviii, inv. č. 162, s. 23). 

3. Shrnutí poznatků (obr. 50, grafy 1–3, tabulky 1–3, přílohy 1–3)

pokud se pokusíme vyhodnotit informace o pravěkém a středověkém osíd-
lení tábora, shromážděné v období sběratelských zájmů, počátků organizo-
vané sbírkotvorné činnosti a  prvních terénních archeologických výzkumů, 
tj. zhruba od poloviny 19. do poloviny 20. století, zjistíme, že jich není málo 
a že vypovídají o existenci a proměnách osídlení po relativně dlouhou dobu 
několika tisíc let. poznatky lze hodnotit jak lokálně, tedy s výlučným zamě-
řením na ostroh nad řekou lužnicí a tismenickým potokem (což se jeví jako 
vhodné např. pro historicky mladší období - opevněné středověké město), tak 
mikroregionálně, kdy území dnešního (tzv. velkého) tábora zaujímá něko-
likakilometrovou délku středního toku lužnice, na níž lze v širších souvis-
lostech řešit problematiku vývoje a proměn pravěkého osídlení i rozrůstání 
tábora jako středověkého a novověkého města (předměstí, přičleněné obce 
apod.).

82 pro tuto interpretaci se patrně inspiroval zprávami martina koláře a augusta 
sedláčka (shrnuto in: lískovec 1941–1945a, s. 23, pozn. 5–7). 
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Obr. 50: Mapa historického centra Tábora s vyznačením lokalit a nálezů, 
uvedených v textu.

níže nebudu podrobněji analyzovat archeologické nálezy, vztahující 
se k dějinám města od počátku 15. století, neboť období od založení husitské 
obce do současnosti dokládají i jiné druhy pramenů (písemné, architektura 
ad.). množství dochovaných jednotlivostí ze středověku a novověku (viz pří-
lohy č. 1–2) i výsledky prvních terénních archeologických odkryvů (viz shora 
Švehla, budínský–krička, lískovec) nejsou s jinými druhy pramenů v rozpo-
ru; kvalitativně a kvantitativně je obohacují a doplňují.

Cílem předkládané analýzy je  především hledání odpovědi na  otázku, 
„zda“ a  případně „jak“ vypovídají nálezy archeologické povahy, učiněné 
v druhé polovině 19. až první polovině 20. století, o pravěkém a raně středo-
věkém osídlení včetně jeho vrcholně středověkých počátků ve 13. století. 

ze  shora uvedených více než pěti desítek informací (příloha 3, tabulka 
3) se jich k zájmovému období od pravěku po 13. století vztahuje 24. z nich 
přísluší 10 k ostrohu a  14 dalších k prostoru tzv. velkého tábora (vně hra-
deb). na pravěké osídlení odkazuje 20 informací, zahrnujících pět různých 
období, při čemž tři mají prostorový vztah k  historickému centru města 
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(mladší doba bronzová, latén, doba římská – tabulka 1, graf 1) a dvě k pro-
storu dnešního tábora za hradbami (neolit-eneolit a pozdní halštat – tabulka 
2, graf 2). o možnosti osídlení v raném středověku, spojovaném se slovan-
ským etnikem na našem území, vypovídají tři zprávy, z nichž dvě pojednávají 
o ostrohu (tab. 1, graf 1) a jedna o mincovním nálezu v prostoru tzv. velkého 
tábora (tab. 2, graf 2). i když je z dnešního pohledu zřejmé, že  jsou mezi 
jednotlivostmi i početnějšími náhodnými nálezy včetně artefaktů z prvních 
provedených archeologických výzkumů zastoupeny i předměty ze 13. století, 
nejsou tyto v žádné ze zpráv do poloviny 20. století datačně specifikovány 
a podrobněji analyzovány.

tabulka 1: nálezy v historickém centru tábora.

období celkem movité nemovité pozn.

neolit-eneolit 0 0 0  

ml. doba bronzová 2 2 0 č. 42–43

pozdní halštat 0 0 0  

latén 2 2 0 č. 9, 43

doba římská 4 4 0 č. 2, 10, 11, 15

raný středověk 2 2 0 č. 42–43

13. st. 0 0 0 nepoznáno

celkem 10 10 0  
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tabulka 2: nálezy na  území tzv. velkého tábora (vně historického centra 
města).

období celkem movité nemovité pozn.

neolit-eneolit 10 10 0 č. 26–31, 34, 
35–37

ml. doba bronzová 0 0 0  

pozdní halštat 2 1 1 č. 8, 40

latén 0 0 0  

doba římská 0 0 0  

raný středověk 1 1 0 č. 6

13. st. 1 1 0 nepoznáno - č. 24

celkem 14 13 1  



/174/

Rudolf Krajíc 

tabulka 3: nálezy z historického centra města i tzv. velkého tábora.

období celkem movité nemovité pozn.

neolit-eneolit 10 10 0

ml. doba bronzová 2 2 0

pozdní halštat 2 1 1

latén 2 2 0

doba římská 4 4 0

raný středověk 3 3 0

13. st. 1 1 0

celkem 24 23 1  

pokud se pokusíme odpovědět na otázku, jaké mohla mít poválečná věda 
východisko pro další archeologické studium dějin osídlení, na jaké informa-
ce mohla navázat a  které poznatky mohla využít, lze sice na  jedné straně 
konstatovat, že nálezy archeologické povahy, získané za prvních sto let sbír-
kotvorných a terénních aktivit mezi cca polovinou 19. a polovinou 20. stole-
tí, vypovídají o osídlení v minimálně sedmi různých obdobích od pravěku 
do 13. století, na druhé straně je nutno přiznat, že se regionální archeologie 
v uvedeném období teprve rodila, odrážela tehdy platný stav poznání, nemě-
la žádné profesionální pracoviště a ty (významné) archeologické aktivity, kte-
ré se na táborsku realizovaly, byly soustředěny především vně města na od-
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kryvy známých a v terénu obvykle dobře patrných i chronologicky kvalitně 
zařazených lokalit (mohylníky, hradiště, zaniklé město, hrady, tvrze apod.). 
za východisko pro poválečné archeologické bádání můžeme dnes považovat 
níže uvedené doklady a informace. ty však odrážejí posouzení mnohdy více 
než sto let starých informací prostřednictvím moderních (současných) his-
toricko-archeologických poznatků, což pochopitelně neodpovídá znalostem 
a zkušenostem z doby kolem poloviny 20. století. není proto divu, že některé 
z původních závěrů byly v rámci rozvíjející se archeologické vědy ve druhé 
polovině 20. století korigovány a doplněny.83

3 /1. Pravěk obecně

na  možnosti pravěkého osídlení táborského ostrohu a  jeho nejbližšího 
okolí ukazují mnohé ze zpráv z prvního století shromažďování artefaktů ar-
cheologické povahy, tj. od poloviny 19. do poloviny 20. století. mezi nimi lze 
pod autory uváděným obecným označením „pravěký“ nebo „prehistorický“ 
jmenovat např. předměty, evidované v prvním inventáři táborského muzea84 
nebo při rámcovém chronologickém zařazování movitých nálezů85 či se stej-
ným obecným významem používané časové začleňování zkoumaných loka-
lit86. 

3 /2. Mladší a pozdní doba kamenná 
(neolit – eneolit, 5500 – 2200 př. n. l.)

na možné osídlení v mladší a pozdní době kamenné odkazují ojedinělé 
(náhodné) movité nálezy. Jedná se výlučně o kamenné nástroje typu sekerek, 
klínů a sekeromlatů. Dosud žádný z nich nepochází z táborského ostrohu. 
i přes poměrně značný počet dochovaných exemplářů z prostoru dnešního 

83 podrobněji bude uvedeno v ii. dílu této studie.
84 např. „2 kusy bronzu - kus a přezka (předměty pravěké, nalezené na adám-

kově zahradě r. 1894)“, sbírka „D.a.“, strana 247, poř.č. na stránce 2 nebo „lvík bron-
zový, jenž sloužil za nádobku (předmět pravěký, nalezený na adámkově zahradě r. 
1894)“, sbírka „D.a“, strana 247, poř.č. na stránce 4.

85 např. f. lískovec při popisu výzkumu v. budinského-kričky v prostoru bý-
valého táborského hradu a Špitálského náměstí: „na obou místech nalézány prehis-
torické střepy“ (ppfl iii, inv. č.  147, s.  173); také označení „popelnice“ (nalezená 
v táboře v r. 1866 – v textu uvedena pod číslem 7) navádí podle dobové terminologie 
(19. století), že by se mělo jednat o nález z pravěku.

86 např. mohyly v pintovce, lokality Homolka, ohraženice (viz f. lískovec, čís-
lo v textu 51–53) nebo závěry J. Švehly o táborském ostrohu po jeho výzkumu v r. 1932 
(viz J. Švehla, číslo v textu 41). 
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tábora (10 ks), je nutno poukázat na nutnou interpretační obezřetnost, pro-
tože u většiny z nich nejsou dochovány podrobnější nálezové okolnosti a na-
víc je  jejich obliba v  jiném způsobu užívání doložena až do subrecentního 
období.87

neolitické a eneolitické nálezy z území dnešního tábora odpovídají i po-
znatkům z širšího táborska, odkud pochází desítky podobných kamenných 
nástrojů (lískovec 1912; 1912a; 1924, s.  92; 1924a, s.  105–108; Švehla 1923, 
s. 8–11). nemovitý doklad osídlení z doby kamenné nebyl do poloviny 20. sto-
letí v táboře učiněn (k tématu srov. např. beneš – Chvojka 2007, s. 9–28; 
vencl a kol. 2006). 

3 /3. Mladší doba bronzová (BD – HA, 1300 – 1000 př. n. l.)

na  území historického jádra tábora byly při archeologickém výzkumu 
v.  budinského-kričky objeveny na  dvou místech – na  Špitálském náměstí 
v severní části města a na jeho jihozápadní straně v prostoru bývalého hrad-
ního areálu – v sekundárních polohách „střepy milavečského rázu“. pokud 
chápeme toto dobové označení jako zařazení nalezených zlomků keramic-
kých užitkových nádob do mladší doby bronzové, nelze vyloučit, že by nálezy 
mohly signalizovat existenci výšinného sídliště na táborském ostrohu. vedle 
označení „střepy milavečského rázu“ v zápiscích autora výzkumu se  stejný 
výraz objevuje i v denících f. lískovce, který výslovně uvádí, že „střepy“ da-
tačně zařadil při své návštěvě výzkumu Jaroslav böhm (ppfl iii, inv. č. 147, 
s. 174). podobně se měl k nálezům, které shlédl v r. 1945, vyjádřit i bedřich 
Dubský: „z táborského (materiálu z výzkumu 1935–1936 – pozn. rk) našel 
Dubský několik (2–3) uch knovízských“ (ppfl Xviii, inv. č. 162, s. 25).

Danému časovému zařazení v uvedené době odpovídalo i poznání osídlení 
na území širšího táborského regionu, kde byly známy a částečně i zkoumá-
ny lokality z mladší doby bronzové (bD – Ha), např. mohyly v Drhovicích 
– Hájku a řepči-Hatlasu (Švehla 1923, s. 18–23; shrnuto in: Chvojka 2007, 
s. 39–43). 

3 /4. Starší doba železná (halštatské období,  
HC – HD/LTA, 800 – 450 př. n. l.)

Do mladších sídelních etap starší doby železné (do  tzv. pozdně halštat-
ského období, HC - lta) lze zařadit několik nálezů movité i nemovité po-

87 tzv. hromové klíny s možností jejich transportu i na větší vzdálenosti (fröh-
lich 1992, s. 237–245).
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vahy. Jedná se o keramické nádoby z barvitiovy sbírky z r. 1868, které nelze 
přesněji lokalizovat a zůstávají tak obecně označeny jako „tábor“, a o mohy-
lu na Horkách „u haldičky“, zkoumanou J. Švehlou kolem r. 1930 (s nálezy, 
označenými jako pozdně halštatské). 

uvedené indicie vypovídají o  tom, že  se v  bezprostředním okolí tábor-
ské ostrožny nacházela pozdně halštatská pohřebiště a alespoň u některých 
z  nich se  proto nedala vyloučit jejich vazba na  výšinné sídliště v  prostoru 
dnešního historického centra města. tyto poznatky nebyly v rozporu s dobo-
vým poznáním pozdně halštatského osídlení na táborsku (Dražičky, skalice 
ad.; Švehla 1923, s.  24–35), ani v  širším regionu jižních Čech (shrnuto in: 
michálek 2007, s. 58–62).

3 /5. Mladší doba železná (laténské období,  
LTB – LTD, 480 – 50 /45 př. n. l. ) 

pokud lze v poznámkách badatelů, kteří prováděli archeologické výzku-
my v táboře ve třicátých letech 20. století, považovat označení nálezů „stře-
py stradonického rázu“ za charakteristiku užitkové keramiky z oppidálního 
období, potom lze z táborského ostrohu řadit do mladších etap laténského 
období dva archeologické doklady. první představují zlomky keramických 
nádob, objevené při výzkumu dr. budinského-kričky v letech 1935–1936 v se-
verní části historického jádra v prostoru Špitálského náměstí a druhým je ná-
lez bronzové figurky kančíka z bývalého hradního areálu na jihozápadním 
okraji historického centra tábora z  roku 1869. nálezy by  mohly ukazovat 
nejen na využívání táborského ostrohu v rámci obchodních tras a dálkových 
komunikací, ale i na jeho možné osídlení jako výšinného sídliště v době vy-
spělé keltské civilizace.

uvedené poznatky nejsou v  rozporu s  dobovým poznáním laténského 
osídlení jižních Čech (shrnuto např. in: michálek 2007, s. 62–78).

3 /6. Doba římská (2. a 4. st. n. l.)

nálezy z tábora, datované do prvních staletí po přelomu letopočtu, patří 
dosud k ojedinělým; lokalita sídelního typu nebyla v táboře ani na ostrohu, 
ani v jeho nejbližším okolí v období do poloviny 20. století prokázána. 

Do dvou etap doby římské, tj. do druhého a  čtvrtého století našeho le-
topočtu lze zařadit zatím jen náhodné nálezy mincí, učiněné v  19.  století 
na území historického centra města. 



/178/

Rudolf Krajíc 

3 /7. Raný středověk (6.–12. století)

raně středověké nálezy, spojované s osídlením jižních Čech slovanským 
etnikem, jsou mezi artefakty, získanými z  tábora do  poloviny 20.  století, 
uváděny ve  třech případech a  zprostředkovaně k  nim lze počítat i  mince, 
nalezené patrně v sekundárních polohách při výzkumu J. Švehly na tržním 
náměstí v r. 1932. prvními dvěma místy, kde jsou jmenovány nálezy „střepů 
hradištního nebo románského rázu“, jsou prostory bývalého hradu na jihozá-
padní straně historického centra města a Špitálského náměstí v jeho severní 
části, zkoumané v letech 1935–1936 vojtěchem budínským-kričkou. přestože 
se  za  dnešního stavu poznání vývoje a  proměn osídlení táborského ostro-
hu, stejně jako z dobových kresebných skic a popisu nalezené keramiky jako 
zlomků „se značkami na dnech, zdobené rytými vlnicemi“ apod. zdá více 
pravděpodobným, že se jedná (alespoň v některých případech) o nálezy ke-
ramiky z 13. století, je s ohledem na znalosti této archeologické problematiky 
k polovině 20. století nutno respektovat toto zařazení a čekat, zda ho další 
archeologické výzkumy v druhé polovině 20. století potvrdily či nikoli. 

třetí raně středověký nález souvisí s prostorem tzv. velkého tábora („po-
blíž města“) a představuje ho početný soubor mincí (ca 165 ks), ukrytý kolem 
r. 1092. Charakter nálezu (depot) nemusí být nutně dokladem sídelních akti-
vit na území dnešního tábora.

3 /8. Vrcholný středověk – počátek (13. století)

přestože se  od první třetiny 20.  století začala archeologická pozornost 
soustřeďovat i  na  problematiku osídlení táborského ostrohu ve  13.  století 
a v souvislosti s tím zvláště na existenci Hradiště v tomto období (viz Josef 
Švehla a jeho výzkum v r. 1932), nezveřejnil nikdo z nálezců, správců muzej-
ních sbírek ani autorů terénních odkryvů poznatky, na nichž by toto osídlení 
s přímým označením „ze 13. století“ demonstroval. bylo to dáno patrně sta-
vem poznání hmotné kultury z počátků vrcholného středověku, neboť z po-
hledu současných znalostí lze konstatovat, že ve větších nálezových celcích 
(hrad, Špitálské náměstí, tržní náměstí ad.) jsou zlomky užitkové keramiky 
ze 13. století zastoupeny. někde nebyly v době jejich získání rozeznány vůbec, 
jinde byly označeny jako „střepy hradištní nebo románské tradice“. zajíma-
vostí je například i to, že nebyla věnována pozornost ani morfologicky a da-
tačně jednotnému souboru ze 13. století z čp. 617, objevenému při stavebních 
úpravách domu na dnešní (dříve nádražní) ulici 9. května. 
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3 /9. Od husitství po novověk

pro počátky husitské obce po r. 1420 patří k významným (v době odkry-
vu nerozpoznaný) např. objev zemnice v historickém centru města (čp. 141), 
či odkryté a dokumentované součásti středověké městské a hradní fortifikace 
(areál hradu, východní okraj města ad.). první poznatky byly shromažďovány 
také k vrcholně a pozdně středověké zástavbě města (zdi, domy, sklepy, vý-
robní zařízení) a nedílnou součástí muzejních sbírkových fondů se staly četné 
a různorodé nálezy (keramika, kovy, sklo ad.) ze středověkého až subrecent-
ního období z prostoru historického jádra tábora i jeho širšího okolí.

zajímavou skupinu představují mince, jimž byla věnována ve sběratelském 
a muzeologickém slova smyslu mimořádná pozornost. vedle jednotlivostí ne-
překvapí zvýšený počet mincovních depotů, ukrytých v neklidných dobách 
první poloviny 17. století. za pozornost stojí i zájem o postmedievální památky, 
zvl. o fortifikaci z třicetileté války nad řekou lužnicí v lese pintovka. 

4. Závěr

evidence a  analýza hmotných nálezů, učiněných v  táboře před zaháje-
ním profesionálních archeologických terénních výzkumů v období mezi po-
lovinou 19. a polovinou 20. století, naznačují, že na táborském ostrohu bylo 
možno v  následujícím (poválečném) období očekávat zjištění dalších stop 
jak z  několika pravěkých sídelních etap, tak patrně i  z  raného středověku 
a po té téměř nepřetržitě od vrcholného středověku po současnost. zároveň 
se ukázalo, jak velký význam mělo pro další rozvoj historicko-archeologic-
kého bádání založení táborského muzea v r. 1878 jako profesionálního pra-
coviště akvizičního, prezentačního a badatelského charakteru. první pokusy 
o terénní odkryvy a získávání nových poznatků archeologickými metodami 
naznačily budoucí nezastupitelné místo archeologie v poznávání existence, 
vývoje a proměn lokálního i regionálního osídlení od pravěku přes středově-
ké až po postmedievální období.
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Příloha 1: nálezy archeologické povahy, evidované v inventáři městského 
muzea v táboře, svazek 1 (uloženo v Hm tábor)

sbírka
strana 

inventáře
poř. č. 

na straně
popis, poznámka

C.a. 235 4 ruční střelná zbraň, vykopaná pod dlažbou na hlavním 
náměstí v táboře (v r. 1898-pozn. rk)

C.a. 235 8 ohlav cepu (snad válečného), vykopaný v adámkově 
zahradě

C.a. 235 9 dva táborské šípy, nalezené u hradeb kotnova r. 1881

C.a. 240 54 darovala Jihočeská společnost pro zachování husit-
ských památek nálezy ze Švehlova výzkumu na tržním 

náměstí v r. 1932

D.a. 247 2 2 kusy bronzu - kus a přezka (předměty pravěké, nale-
zené na adámkově zahradě r. 1894)

D.a. 247 4 lvík bronzový, jenž sloužil za nádobku (předmět pravě-
ký, nalezený na adámkově zahradě r. 1894)

D.a. 249 25 mince císaře Hadriana, nalezena v základech starých 
hradeb jižních města tábora (r. 1879 - pozn. rk)

e.a. 269 1 až 3 5 skořápek slepičích vajec, nalezené při bourání hradeb-
ních zdí, ve zdech pražské brány ad.

e.a. 269 5 stará dlaždice, nalezená v domě p. Šimáka v pražské ul. 
čp. 231 v hl. 1,5 m - r. 1895

e.a. 270 12 koule železná, nalezená při kopání základů při stavbě 
střelnice u býv. hradeb

e.a. 270 13 koule kamenná, nalezená ve skalním lomu pod Hrad-
skou branou v táboře

e.a. 270 14 koule železná, nalezená při kopání základů pro dům 
p. mrazíka.

e.a. 270 16 koule, nalezená při kopání základu pro podezdění 
ohradní zdi při zahrádce domu č. 190 na parkánech

e.a. 270 17 půl střelné koule kamenné, vykopané ze základů býv. 
pražské brány
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e.a. 271 19 koule železná z hloubi býv. parkánů vykopaná

e.a. 271 21 4 podkovy, vykopané na býv. parkánech ze značné 
hloubky

e.a. 272 30 čepel meče, nalezená v parkánech

e.a. 272 31 střenka rukojeti loveckého tesáku, nalezena na Dobyt-
čím trhu

e.a. 272 36 klíč železný, nalezený ve hradbách u pivovaru

e.a. 273 37 zámek starobylý, 3hranný, visací, vyk. na parkánech

e.a. 273 39 klíč starý, nalezený v místech, kde jsou nové sklepy 
pivovarní

e.a. 273 41 klíč starobylý, vykopaný na parkánech ze značné 
hloubky

e.a. 274 52 klíč starý, necelý, z parkánů

e.a. 275 55 sekera středověká bez topůrka, vykopaná na parkánech 
ze značné hloubky

e.a. 276 72 svícen středověký, vykopaný ve sklepě starého domu 
v táboře

e.a. 277 73 knoflíčky 4 mosazné, nalezené při lebkách v býv. příko-
pě hradním v táboře r. 1896, odevzdal prof. m. kolář.

e.a. 277 74 koule železná, nalezená na Žižkově náměstí, dar. 
p. brousil, dlaždič 1896

e.a. 277 75 knoflíky 3, 2 šestihranné, v příkopě před nyn. pivova-
rem v táb. nalezené, pan kroužek-sluha berního úřadu 

1896 

e.a. 277 80 koule železná, veliká s otvorem, vykopaná v zahradě, 
p. suchomela ottomara, r. 1897

e.a. 278 82 klíč o třech zubech a kruhové rukojeti, nalezený v rumu 
nad klenbou děkan. chrámu, dar frant. kliera-stavitele, 

1897

e.a. 278 86 obrázku na skle malovaného úlomky, s letopočtem 1557, 
nalezené mezi kachlíky v adámkově zahradě, dar prof. 

k. thir 1897

e.a. 278 87 přeslen kamenný, kulička provrtaná (snad z růžence) 
a knoflík - vše nalezeno v hradebním příkopu u pivova-

ru mezi kachlíky, dar k. thira 1897

e.a. 278 88 Cejšek (knoflík) olověný s nápisem "thabor", nalezený, 
před bechyňskou branou, dar prof. k. thira 1897
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e.a. 278 89 dýmky dvě, vyřezávané, jedna z mořské pěny, druhá 
z hlinky, nalezené v adámkově zahradě mezi kachlíky, 

dar prof. k. thira 1897

e.a. 281 109 hřeby starodávné, vykopané mezi kachlíky u zdejšího 
pivovaru, dar prof. k. thira 1897

e.a. 282 118 nález z příkopu za býv. hradem v táboře: 4 malé bílé 
denáry, 1 groš český vladisl. ii; 3 mosazné knoflíky 
z vykopaných koster, 1 příklopek se lvíčkem; koupě 

prostř. m. koláře 1897.

e.a. 282 124 štítek mosazný podlouhlý s odznaky válečnými: orlice 
jednohlavá, na prsou s křížem, nad ní koruna, po stra-
nách po dvou praporech, větvice dubové a vavřínové, 
s nápisem: reggin.Grana…sardeonja, vykopán v býv. 

hradbách městských co má pí. procházková truhl. 
dílnu, p. aug. Ťoupalík 1898.

e.a. 284 137 ostruha železná, vykopaná u bechyňské brány, dar 
p. frant. kliera 1898

e.a. 284 138 kord s oblým hrotem, vykopaný v zahradách p. brdlíka, 
dar p. Jan pomahač 1899

e.a. 285 145 koule železná, veliká, vykopaná ze základů nynější 
střelnice r. 1896, dar p. frant. klier

e.a. 286 158 kopí železné, veliké, nalezené při kopání základů pro 
nové sklepy zdejšího pivovaru, dar p. Jiří říha 1900

e.a. 289 189 koule železná menší, vykopaná zde ve sklepě domu 
v Děkanské ulici, dar p. frant. pavlát 1901

e.a. 290 190 koule kamenná veliká, dole plochá, nalezena ve sklepě 
domu v Děkanské ulici, dar p. frant. pavlát 1901

k.d. 430 2 prstenec mosazný, nalezený při kopání na tržním ná-
městí v táboře 7.7.1888

k.d. 440 11 prsten mosazný emailový s erbem, vykopaný v příkopě 
před starým hradem táborským, nynějším pivovarem, 

dar p. kladívko 1896

k.d. 440 12 prsten zlatý, kroužek s nápisem katerzina, z Xv. věku, 
vykopaný v táboře, za 5 zl. koup. od p. stelzra 1896

l. 444 11 dlaždice (část) červeně vypálená s pěknými tlačenými 
ozdobami, vykopaná u bechyňské brány, dar p. frant. 

kliera - stavitele 1898.
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l. 444 12 kamenná hlavička, nalezena ve zdi býv. domu pospíši-
lova na rohu náměstí, kde nyní spořitelna.

l. 19 19 Hlavička kamenná o bohatém vlase, ze zdi zdejšího 
kláštera, 1900

m. 447–460 "keramika táborská Xv. a Xvi. věku" - soubor užitko-
vé keramiky a kachlů, nejstarší z r. 1894

n.b. 471 27 brakteáty 2 vladislava, nalezené při překopávce u pivo-
varu v táboře, r. 1897

D.a. 727 164 kančík keltický, vykopaný u pivovaru v táboře, koupí 
č. 14, r. 1903

m. 735 132–135 pohár hliněný s ouškem, hrneček s ouškem zdobený, 
hlin. poklička, fragment dřevěné lžičky, vše 15. stol., 

nalezeno ve zbořeništi domu čp. 141, koželužská

m. 736 136–144 džbán hliněný, spálená zrna jalovcová, hrnec hlin., 
džbán, hrnec, džbán, džbán, džbánek, 15. stol., naleze-

no ve zbořeništi domu čp. 141, koželužská

m. 737 145–152 kachle, nalezené r. 1932 na staveništi okresního úřadu - 
parkány - býv. Domečkova zahrada

m. 737 151–153 3 hrnce, 15. stol., nalezeno ve zbořeništi domu čp. 141, 
koželužská

m. 741 188 nádoba na okrouhlém podstavci, na dně 5 dírek, tuhou 
potřena, nalezena v pivovaře zdejším, dar p. Jiří říha 

1900

m. 741 189 zl. pokličky, nalezena v pivovaře zdejším, dar p. Jiří 
říha 1900

m. 742 195 hrnek prostředně veliký, nepolévaný, nalezený v ulici 
u střelnice, dar p. alois Ctibor, 1903

m. 742 196 poklička, nalezená v ulici u střelnice, dar p. alois 
Ctibor, 1903
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Příloha 2: nálezy archeologické povahy, evidované v inventáři městského 
muzea v táboře, svazek 2 (uloženo v Hm tábor)

sbírka
strana 

inventáře
poř. č. 

na straně
popis, poznámka

n ii 808 175 pásek kožený, prý ze zdejšího kláštera, který nosili 
na holém těle jako ochranu proti všem nehodám, dar. 

p. učitel Jan Šteger, č. daru 94, 1901, vzŽ 5047

808 180 rohový hřeben do vlasů, vysoký, uměle vyřezávaný, dar. 
p. oldřich Šimák, …, č. daru 111,1901, 5k

811–829 203 závaží železné veliké, nalezené na půdě domu v klokot-
ské ulici, č. 113, starého cejchování z 18. století

903 239 amulet nalezený při bourání domu "u basíků", č. 11 v tá-
boře roku 1894. rohový dům na rynku v táboře - nyní 
spořitel. městská (klokotská p. maria, sklíčko), č. daru 

33, 1912, ztraceno roku 1970

b e 918 118 10 tušových kreseb kachlíků táborských malovaných 
václavem bouškem

e a 959 201 úlomky dvou ostruh, vykopaných na polích u mlýna 
p. maredy, dar p. frantšika maredy, č. daru 159, 1901, 

pravděpodobně vyřazeno

e a 960 208 ostruhy železné, dvě dobře zachovalé, nalezené na za-
hrádce domu pí. Häcklové na nádražní třídě, pí. marie 

Häcklová, č. daru 58, 1902, inv. č. sa 6189

e a 960 209 úlomek ostruhy železné o veliké hvězdici, vykopaný při 
stavbách v pivovaře, studující bech. fressl, č. daru 60, 

1902, inv. č. sa 482

e a 960 216 kulička železná, malá, vykopaná na výstavišti, p. lesní 
kontrolor adolf Hlamáček, č. daru 95, 1902, zvv 

i. č. 518

e a 961 217 kulička železná, větší, nalezená na klášterním náměstí, 
dar. p. aug. Weger, č. daru 98, 1902, zvv 415

e a 964 248 zámek visací, železný, vykopaný při stavbě domu 
p. petra franka na budějovické ulici, p. Josef zeman, 

studující, č. daru 39, 1903

e a 965 253 vrlíček? železný, vykopaný na výstavišti za bechyňskou 
branou, p. pavel letáček, č. daru 87, 1903, i. č. 484
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e a 967 276 zámek závěsný třírohý, z lužnice vytažený, p. edv. 
Jelínek, č. daru 160, 1905, vzŽ 1737

e a 970 298 rukojeť železného klíče, 2 přezky, zámeček visací 
trojhranný - vykopáno při stavbách ve villové čtvrti 

u hřbitova, pan karel rudolf, č. daru 135, 1906, sa 480 
(Hii911), sa 6257 (Hii912), 1k

e a 971 318 starobylý zámek železný ze dveří domu někdy přeho-
řovského, p. vinc. tiebl, č. daru 67, 1908, vzŽ 1673, 6k

e a 972 321 šipka vykopaná u bechyňské brány, p. karel klečka, 
č. daru 144, 1908, sa - t481, Hii 889, i.č. 481

e a 973 332 kulička kamenná vykopaná v náchodě, prům. 14,6, dar. 
p. rob. Švorčík, č. daru 149, 1909, zvv ič. 514

e a 975 351 táborský meč popravčí, 78 cm dlouhý, průměr 5 cm, šir. 
(bez rukojeti) a dřevěná, kůží potažená pochva, aron 
reichard, č. daru 1, 1915, zvv ič. 545 meč, zvv 687 

pochva 

e a 976 359 železný klíč od visacího zámku (délka 7 cm) nalez. 
v nynějším podhradí, daroval p. novák, Čelkovice, 

28. 4. 1936, č. j. 244 /36

e a 976 360 železný gotický klíč, p. lemberka krejčí v táboře, 
16. 9. 1935, č. j. 377 /35, sa 6235

e a 977 364 fragment železné ostruhy s kulatým kolečkem (asi 
17. století), nalezena v růžové ulici, čp. 85 (délka 9 cm), 

2 ks, daroval red. tanker, sa 474 (555 H ii), sa 6188 
(555 H ii), čj. 251 /34

e a 977 366 železná šipka, značně defektní, délka 7 cm, ič. 483, 
prodal p. s. -----, který ji nalezl při výkopu v arbeiterově 

ul. 21. 3. 1938, čj. 191 /38

e a 977 367 klíč železný s kulatým ouškem, délka klíče 9 cm, 
průměr ouška 3,5 cm - 16. století, pochází z tábora, 

přesnější naleziště neznámo, daroval p. J. Šimák 23. 12. 
1937, čj. 493 /37, roku 1985 se již nenašlo

e a 959 207 zámek kulovitý, nalezený na starém hřbitově židov-
ském, p. Hynek Švec, hrobník, č. daru 56, 1902

e a 960 215 hrot železný, dvě tyčinky železné, vykopané v Celko-
vicích u p. zemana, p. učitel kar. prunner, č. daru 93, 

1902, roku 1953 vyřazeno jako bezcenné
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e a 961 218 klíče část železného, nalezená na parkánech při stavbě 
vodovodu, dar. p. karel zeman, č. daru 100, 1902

e a 961 219 hlaveň pušky s částí zámku, vykopaná v domě p. kado-
cha v klokotské ulici, p. otomar kadoch, č. daru 104, 

1902

e a 961 220 zámek z ručnice, vykopaný tamtéž, p. otomar kadoch, 
č. daru 104, 1902

e a 961 221 hlaveň 6boká z bambitky, tamtéž vykopaná, p. otomar 
kadoch, č. daru 104, 1902

e a 963 241 úlomek železné ostruhy, vykopaný ve zdejším pivovaře, 
p. Jan pomahač, truhlář, č. daru 8, 1903

e a 964 245 železná koule, v půli přeražená, vykopaná na Husově 
náměstí při stavbě domu č. …, p. frant. Ješ, stavitel, 

č. daru 18, 1903

e a 964 249 kulička kamenná, šedá, z tuplháku, vykopaná v polích 
u klokot, p. Jos. kačírek, č. daru 40, 1903

e a 965 256 třmen železný, vykopaný pod ptákem, p. edv. plocera?, 
č. daru 17, 1904

e a 965 260 zámek, spony a kování, celkem 9 kusů ze skříně z dě-
kanského kostela zdejšího, č. daru 77, 1904, rozebráno 

pro výzdobu dveří na paláci dne 9. 3. 1928

e a 966 265 sekera železná s topůrkem dubovým, zuhelněným, vyta-
žená z lužnice, p. Jan zenkel, č. daru 117, 1904

e a 966 266 klíč železný, zubatý s okrouhlým uchem, nalezený 
na návsi v klokotech, p. učitel václ. boušek, č. daru 

126, 1904

e a 966 267 koule železná, prostřední velikosti, vykopaná v táboře, 
p. tom. bílý, č. daru 13, 1905

e a 966 268 též, p. rudolf líba, č. daru 97, 1905

e a 967 279 koule veliká kamenná z praku dobývacího, vykopaná 
v domě p. Hemra na parkánech, p. Jan Hemer, č. daru 

12, 1906, 25k

e a 969 294 kulky dvě větší a menší, nalezené při bourání Celkovské 
fortny, dar. p. Jan schvarz, č. daru 92, 1906

e a 969 297 ostruha železná, s přezkou a řetízkem, vytažená z luž-
nice, p. edv. Jelínek, č. daru 186, 1906
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e a 970 299 koule železná, vykopaná při stavbě domu p. aloise 
Ctibora v bývalé zahradě bohuslávkově? pod střelnicí, 

pan bedřich vogel, č. daru 146, 1906, 3k

e a 970 300 též

e a 970 301 též

e a 970 305 železný zámeček visací, vykopaný v zahradě villy ma-
ria, č. daru 77, 1907

e a 971 311 klíč s uchem kosočtverečným, vykopaný u nemocnice, 
p. frant. kohout, č. daru 91, 1907

e a 972 317 koule kamenná z praku, vykopaná v ulici svatošově, 
p. alois kroupa, č. daru 33, 1908, 6k

e a 972 319 koule kamenná, asi 1 dm v průměru, vykopaná v ulici 
kotnovské, p. ant. Heümann, č. daru 118, 1908, 3k

e a 972 323 úlomky skleněné číše vykopané na náměstí, p. t. bílý, 
č. daru 168, 1908, 3k

e a 973 329 útržky šatu koženého s mosaznými knoflíky, nalezené 
u stodoly za branou bechyňskou r. 1894

e a 973 333 koule železná asi 6 cm v průměru, z tábora, p. th. brd-
lík, č. daru 49, 1909

e a 974 334 jako čís. 333, p. frant. Ješ, č. daru 178, 1909, 1k

e a 974 335 železná polokoule a kruh železný, v táboře vykopané, 
p. frant. Ješ, č. daru 178, 1909, 1k

e a 974 336 veliký zámek dveřní s klíčem, z kostela hřbitovního, 
č. daru 174, 1909, 10k

e a 974 337 klepátko železné, ze dveří kostela hřbitovního, č. daru 
174, 1909

e a 974 339 železná skoba, vykopaná v hloubi 2 m u mlýna p. Ctibo-
ra pod kotnovem, p. karel Ctibor, č. daru 51, 1910

e a 974 340 železný hrot, o 4 křídlech, vykopaný tamtéž jako 339, 
p. karel Ctibor, č. daru 51, 1910

e a 974 341 zámek starobylé ručnice, vykopaný na Horkách, 
p. václ. ryba, č. daru 75, 1910, sa 6108

e a 975 343 železná ostruha v táboře vykopaná, p. vinc. thiele, 
č. daru 165, 1910

e a 975 344 zámek železný, s klepadlem z domu zührmannova 
na náměstí, občan. záložna, č. daru 227, 1910

e a 976 352 zámek železný s klíčem, daroval p. ringer tábor, 
5. 10. 1922, č. j. 353 /22
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e a 976 358 železná podkova (nalezena v pintovce), daroval p. ka-
beš, řežbář, 29. 5. 1931, č. j. 344

e a 977 361 železná podkova asi z Xv. nebo Xvi. stol., ze 6 otvory 
pro hřeby, šířka 10 cm, délka 12 cm, rzí silně poškozena, 
nalezeno při kladení vodovodu poblíž děkanství r. 1938, 

čj. 560 /38

Příloha 3: informace o nálezech, uvedených v textu. legenda: av/ 
archeologický výzkum, ap/ archeologická prospekce, D/ hromadný nález 
(depot), HCt/ historické centrum tábora, m/ movitý nález, n/ nemovitý 
nález, na/ náhodný nález, no/ novověk, o/ ojedinělý nález, vs/ vrcholný 

středověk.

č. 
(text)

artefakt/
objekt

druh 
nálezu

typ 
nálezu

rok 
(uvedený 
v textu)

místo nálezu
VT/
HCT

datace

26 kamenná 
sekerka

m na-o poč. 
20. st. 

řeka lužnice vt neolit-eneo-
lit

27–31 kamenné 
nástroje

m 
(5ks)

na-o b.d. (sta-
ré fondy 

nm)

tábor vt (?) neolit-eneo-
lit

34 kamenná 
sekerka

m na-o 1922 tábor, čp. 1130 vt neolit-eneo-
lit

35–37 kamenné 
nástroje

m 
(3ks)

na-o 1928 ? vt (?) neolit-eneo-
lit

42 zlomky 
ker. nádob

m av 1935 hrad (v. buda-
váry)

HCt střepy "mi-
lavečského" 

rázu

43 zlomky 
ker. nádob

m av 1935 Špitálské nám. 
(v. budaváry)

HCt střepy "mi-
lavečského" 

rázu

52 mohyly n ap 1942 pintovka (f. 
lískovec)

vt pravěk

53 hradiště n ap 1940, 
1945

ohraženice (f. 
lískovec)

vt pravěk, 
15. st.
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7 nádoba-
-popelnice 

(?)

m na-o 1866 tábor ? pravěk ?

8 nádoby-
-popelnice 

(?)

m 
(4ks)

na-o 1868 tábor ? pozdní 
halštat

40 mohyla n av kol. 1930 Horky, u hal-
dičky

vt pozdní 
halštat

9 bronz. 
figurka-
-kančík 

m na-o 1869 hrad HCt 2. st. 
př. n. l.

43 zlomky 
ker. nádob

m av 1935 Špitálské nám. 
(v. budaváry)

HCt střepy "stra-
donického" 

rázu 

2 římská 
mince

m na-o 1848 na poli u města vt doba řím-
ská

11 římská 
mince

m na-o 1879 jv. okraj HCt HCt 2. st. n.l.

15 římská 
mince 

m na-o 1894 čp. 4, u basíků HCt 2. st. n.l.

10 římská 
mince 

m na-o 1874 za kostelem HCt 4. st. n.l.

42 zlomky 
ker. nádob

m av 1935 hrad (v. buda-
váry)

HCt střepy "hra-
dištního" 

rázu 

43 zlomky 
ker. nádob

m av 1935 Špitálské nám. 
(v. budaváry)

HCt střepy z "ro-
mánského 

obd." 

6 mince m na-D 1858–
1860

poblíž města vt kol. 1092

24 soubor 
keramiky

m na-D 1899–
1900

čp. 617 vt neuvedeno 
(13. st.)

b.č. studna n o 1865 hrad HCt vrcholný 
středověk

42 zdi, 
kostry, 

ohniště, 
vrstvy

m, n av 1935 hrad (v. buda-
váry)

HCt vs-no
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41 dům, pec, 
vrstvy

n, m av 1932 tržní náměstí 
(J. Švehla)

HCt vs-no

44 vrstvy n, m av 1936 tržní náměstí 
(budaváry)

HCt vs-no

46 městské 
opevnění, 

kostra

n ap 1937 zadní trakt 
divadla (f. 
lískovec)

HCt vs-no

47 městské 
opevnění, 

zdi

n ap 1938 tzv. Gausovy 
domy

HCt vs-no

51 ? n ap 1940 Homolka (f. 
lískovec)

vt ?

18 mince m na-o 1897 "překopávka 
u pivovaru"

HCt ?

48 polozem-
nice

n, m av 1938 koželužská 
čp. 141 (f. 
lískovec)

HCt poč. 15. st. 
(?)

48 relikty 
domu, 
sklepy

n, m av 1938 koželužská 
čp. 141 (f. 
lískovec)

HCt 13., 15. st. 
a mladší.

25 mince m na-o 1901 pole u vše-
chova

vt 15. st. (?)

43 hřbitov, 
vrstvy, zdi

n, m av 1935 Špitálské nám. 
(v. budaváry)

HCt 15. - 18. st.

15 
(pozn. 

28)

mince m na-o 1894 čp. 4 HCt 1402–1412

4 mince m na-o 1855 tábor-okolí ? po 1525

39 mince m na-D 1934 nový most 
lužnice

vt po 1526

20 mince m na-o 1898 hřbitov vt 1529

14 mince m na-o 1890 u již. měst. 
hradby

HCt 1535

5 mince m na-o 1857 tábor-nezn. ? 16. st. ?

1 mince m na-D 1842 klokotská čp. 
148

HCt kol.1600

16 nádoby m (2ks 
?)

na-o 1896 host. u pajedel vt raný novo-
věk
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45 fortifikace n ap 1928 pintovka (f. 
lískovec)

vt 1621

22 mince m na-o 1899 hřbitov vt 1618

13 mince m na-D 1890 hájovna pin-
tovka

vt kol. 1632

32 mince m na-D 1908 měšice vt po 1637

38 mince m na-D 1931 náchod, dům 
p. Janouše

vt po 1659

3 mince, 2 
nádoby

m na-D 1852 na prav.bř.luž-
nice

vt kol. 
1680–1681

17 mince m na-D 1896 náchod vt 18. st.

21 mince m na-D 1899 zahrada o. 
suchomela

vt po 1813

12 plaketa m na-o 1889 divadlo HCt novověk

19  mince m na-o 1897 hradní příkop HCt ?

33 mince m na-D 
(?)

1908 na poli u kvě-
chova mlýna

vt ?

49 kostrový 
pohřeb

n, m av 1940 u střelnice HCt ?

50 kostrový 
pohřeb

n, m av 1940 Ústecká ulice vt ?

23 mince m na-o ? reálka HCt ?
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Archaeology in the Town of Tábor I.
(From the 19th Century to the Mid-20th Century)

rudolf krajíc

Introduction
in 2011 fifty years passed from the year when the urban monuments pre-

servation area was established in tábor. on this occasion, on 24th-25th no-
vember 2011, a country-wide conference was held in tábor called “Year 2011 
– fifty years of renovation of the urban monuments preservation area of tá-
bor”. architects, cultural heritage professionals, urban development specia-
lists, representatives of the state administration and other people spoke about 
the preservation and renovation of architectural heritage. lecturers focused 
namely on their experience with the renovation and maintenance of the ur-
ban monuments preservation area. they also spoke about prospects for the 
modernization of the standard of living in historic town centers. most papers 
summarized the state of knowledge regarding a specific field in a long-term 
period, frequently the whole past half-century.

archaeology is an integral part of the state care for cultural heritage. that 
was why it  was appropriate to  present summaries regarding the previous 
period at the conference; it was useful to describe how the execution of ar-
cheological research changed and developed. the performed analysis makes 
it  apparent that the number of  archaeological research projects has multi-
plied since the time the urban monuments preservation area was established 
in tábor; before the establishment of  the preservation area archaeological 
research had been performed in the most significant historic buildings and 
areas only. today, archaeological research is considered a matter of course 
in the process of renovation and modification of buildings as well as undeve-
loped areas. in the course of time modern research technologies which make 
it possible to respond to social requirements (repairs of houses, undeveloped 
sections of plots, new utility networks along whole streets, etc.) are applied 
more and more often. these new technologies make it possible to obtain high 
quality information about the researched sites while hardly disturbing the 
schedule of repair or renovation works. non-destructive methods have been 
applied in archaeological research performed in the historic centre of tábor 
since the 1990s. such methods include – prospecting (archaeo-physics) and 
fast and modern ways of  terrain documentation (photogrammetry, aerial 
photographs etc.). samples are also taken for subsequent scientific analyses 
(dendrochronology, archaeobotanical and osteological analyses, radio-car-
bon dating etc.) which help to assess archaeological knowledge in detail from 
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historical and social point of view. thanks to that we can reconstruct urban 
life fairly objectively from the time of the town establishment in the middle 
ages till the present day. at the same time we obtain better knowledge about 
the old (prehistoric) settlement which existed on the territory of tábor before 
its establishment.

When fragments of knowledge obtained during dozens of years of  rou-
tine work performed in the old town, in laboratories and in offices are put 
together now, they start to form a more complex idea about changes in the 
settlement of the promontory over the river lužnice and tismenický stream 
during the millennium. We gradually obtain a complex picture of the prehis-
toric, medieval and modern settlement in the historic centre of tábor, about 
the layout of buildings, streets and squares, about types of  structures and 
about the life of local people. in some cases (especially in historically younger 
periods) archaeologists even managed to identify finds with specific people. 
Historic sources mention these people as owners of tábor houses, craftsmen 
or public officers at times several hundred years ago. 

the presented paper focuses mainly on  the archaeology in  the historic 
centre of town. the author understands it  in a narrower sense of the word 
as “intra muros” i.e. the area enclosed with fortification walls. While a broa-
der topographic concept denominates the location “tábor promontory” or an 
“urban monuments preservation area”. therefore, a complex view uses the 
term “archaeology in tábor” which covers the so called greater tábor, i.e. 
within the current border of the town. that is why archaeologists focus also 
on suburbs of the town. the picture of the development and changes of the 
settlement (especially during the prehistoric period) is seen in a much broa-
der territorial context.

the paper deals with more than fifty pieces of information related to the 
field of collecting objects discovered during archaeological research, to the 
early professional activities in the field of creating collections and the first 
archaeological excavations in tábor performed between the 19th century and 
the first half of the 20th century. between the 19th century and the first half 
of  the 20th century. these document the existence of  and changes in  the 
settlement during several thousand years i.e. from the prehistoric times till 
almost the present day. the objective of the submitted analysis was to search 
for answers to  questions “whether” archaeological finds tell us  something 
about the prehistoric and medieval settlement in tábor, including its early 
times during the peak-middle ages in  the 13th century, and if  yes, “what” 
do they tell us.

out of the fifty pieces of information mentioned above, there are 24 which 
relate to  the period from the prehistoric times till the 13th century. out 
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of those 10 relate to tábor promontory and 14 to the territory of the so called 
greater tábor (outside the fortification walls). 20 pieces of information from 
five different eras relate to the prehistoric settlement. out of that three are 
related to the historic centre of town (late bronze age, la téne culture, the 
roman period) and two to  the area outside the fortification walls (neoli-
thic-eneolithic era and the late Halstat period). three reports relate to the 
possibility of settlement in the early middle ages when slavic tribes resided 
on the territory of our country. two of these relate to the promontory and one 
– related to the discovery of coins – comes from the so called greater tábor. 
today we know that random finds and artifacts from early archaeological re-
search projects also include objects from the 13th century. no reports dating 
from years before the mid-20th century contain information about the time 
of origin of these objects or a detailed analysis of these. 

We will try to answer the question what the starting point for archaeologi-
cal studies of the settlement history was in the post-war era; what information 
could historians follow up on and what knowledge could they apply. on one 
hand we can conclude that archaeological finds obtained during the first hun-
dred years of collecting archaeological finds and performing archaeological 
research between the mid-19th and mid-20th centuries document the settle-
ment during at least seven different periods from the prehistoric times till the 
13th century. on the other hand we owe to admit that regional archaeology 
was only starting at  that time; it mirrored the current state of knowledge, 
did not have any professional workplace available. significant archaeologi-
cal activities which were performed in the region of tábor focused mainly 
on areas outside the town which were well apparent in  the terrain and pr-
operly dated. the below specified documents and information could be con-
sidered the starting point of the post-war archaeological research. However, 
some of them asses information which dates more than a hundred years back 
by means of modern historic-archaeological knowledge which obviously does 
not correspond with the knowledge and experience available about the mid-
-20th century. no wonder then that some of  the original conclusions were 
corrected or complemented in the second half of the 20th century.

3 /1. Prehistoric times in general
the possibility of prehistoric settlement on tábor promontory and its im-

mediate surroundings is documented by many reports from the period be-
tween the mid-19th and mid-20th centuries. their authors frequently marked 
their finds as “prehistoric”. these objects are gathered in the first inventory 
of tábor museum. the word “prehistoric” was frequently related to  rough 
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chronological ranking of discovered chattels. in the general meaning it was 
also used for chronological ranking of the monitored locations.

3 /2. Early and Late Stone Age (Neolithic – Eneolithic Era, 5500–2200 B.C.)
rare (random) finds of chattels prove the possible settlement during the 

early and late stone age. these include exclusively stone tools such as axes, 
wedges and hammer axes. none of them has been found on tábor promon-
tory yet. in spite of the fairly large number of retained artifacts from the area 
of today ś tábor (10 pieces) we owe to point out the necessary cautiousness 
in the process of interpretation of these objects. in most of them we miss de-
tailed circumstances of how they were found. moreover, we know that they 
were frequently used up until premodern period.

neolithic and eneolithic finds from the territory of  today ś tábor corre-
spond with knowledge from the broader tábor region from where dozens 
of  similar stone tools come. no  real estate which would prove settlement 
in the stone age has been made in tábor up until the mid 20th century.
3 /3. Early Bronze Age (BD – HA, 1300 – 1000 B.C.)

on the territory of the historic centre of tábor “shards of milaveč type” 
were found during the archaeological research performed by v. budinský-
-křička. these finds were made in secondary positions in two spots – in Špi-
tálské square in the northern part of the town and on its south-western side 
on  the territory of  the former castle. if  we understand this identification 
of  the discovered fragments of  ceramic dishes as  their dating to  the late 
bronze age we cannot eliminate the possibility that the finds could signal 
the existence of a settlement located on tábor promontory. the denomina-
tion “shards of milavečský type” appears also in diaries of f. lískovec who 
expressly says that the shards were dated by Jaroslav böhm during his visit 
to the research site. bedřich Dubský who saw these find in 1945 had a similar 
opinion on the finds: “Within the tábor material from the research 1935–1939 
Dubský found several knovízovské handles.”

the identified time ranking within the specified time corresponded also 
with the state of knowledge regarding the settlement on the territory of the 
broader tábor region. archaeologists knew and partly also researched locati-
ons from the late bronze age, such as burial moulds in Drhovice-Hájek and 
řepeč-Hatlas.

3 /4. Early Iron Age (Hallstatt Culture, HC – HD/LTA, 800 – 450 B.C.)
several finds of chattels as well as real property can be dated to the early 

settlement phases of the early iron age (the so called late Hallstatt Culture 
period). these include ceramic dishes from barvitiov ś collection from 1868. 
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they cannot be located accurately and remain generally marked as “tábor”. 
these also include the burial mould in Horky called “u Haldičky” resear-
ched by J. Švehla abut 1930 (with finds marked as “late Hallstatt Culture 
period”). 

the mentioned indications document that late Hallstatt burial sites were 
located in  the immediate vicinity of  tábor promontory. in  at least some 
of  them we  cannot eliminate their relation to  a  settlement situated on  the 
territory of today ś historic centre of tábor. these findings were not in con-
tradiction with the period knowledge on the late Hallstatt settlement in the 
tábor region (Dražičky, skalice and others) or in the broader region of south 
bohemia. 

3 /5. Late Iron Age (Latene Culture Period, LTB–LTD, 480–50 /45 B.C. ) 
let ś assume that archaeologists who performed research in tábor in the 

1930s understood finds marked as “shards of stradonický type” as utility po-
ttery from the era of Celtic oppida. then we can rank two archaeological 
finds from tábor promontory in the early phases of the latene Culture peri-
od. the first one includes fragments of ceramic dishes discovered during re-
search performed by dr. budinský-křička between 1935–1936 in the northern 
part of  the historic centre in the area of Špitálské square. the second one 
is a bronze boar sculpture from the former castle premises in the south-wes-
tern edge of the historic centre of tábor from 1869. the finds could docu-
ment the utilization of tábor promontory either as a point on trading routes 
and long-distance paths or as a settlement located on an elevated spot at the 
time of developed Celtic civilization.

the presented knowledge is not in contradiction with the period knowledge 
of the latene settlement in south bohemia.

3 /6. Roman period (2nd and 4th centuries A.D.)
the finds from tábor dated to the first a.D. centuries have ranked among 

rare ones. the existence of  a  settlement was proven neither in  tábor nor 
on the promontory or its immediate vicinity till the mid-20th century. ran-
dom finds of coins found in the historic centre of town in the 19th century 
can be ranked in two phases of the roman period, i.e. the second and fourth 
centuries a.D. 

3 /7. Early Middle Ages (6th – 12th centuries)
early medieval finds linked with the slavic settlement in south bohemia 

are mentioned in three cases among artifacts obtained from tábor until the 
mid-20th century. We can indirectly include also coins found probably in se-
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condary locations during J. Švehla ś research in tržní square in  1932. the 
first two sites where “shards of the roman type or the Hill-fort type” were 
found include the former castle on the south-western side of the historic cen-
tre of town and Špitálské square on its northern side. the first location was 
researched between 1935–1936 by  vojtěch budínský-křička. on  the basis 
of  the current state of knowledge and period descriptions of  the found ce-
ramics it seems more than likely that these (at least some of them) date back 
to the 13th century. Historians could only wait whether this conclusion would 
be  confirmed by  further archaeological research in  the second half of  the 
20th century or not.

the third early medieval finding is linked with the so called great tábor 
(“near the town”). it comprises a large set of coins (approx. 165 pieces) hidden 
about 1092. the type of the finding (the depot) does not necessarily docu-
ment settlement activities on the territory of today ś tábor.

3 /8. Peak Middle Ages – beginning (13th century)
in the first third of the 20th century archaeological attention started to fo-

cus also on the topic of the settlement on tábor promontory in the 13th cen-
tury and in relation with that specifically on the existence of the town Hra-
diště at that time (see Josef Švehla and his research in 1932). in spite of that 
none of  the finders, administrators of  museum collections or  people who 
performed terrain excavations published a report where they would demon-
strate this settlement with direct marking “from the 13th century”. it proba-
bly resulted from the state of  knowledge on  material culture from the be-
ginning of the peak middle ages. When seen in the context of the current 
state of knowledge we can say that in larger sets of archaeological finds (such 
as those from the castle, Špitálské square, tržní square etc.) fragments of uti-
lity pottery from the 13th century were present. in  some places they were 
not identified at all, in some other places they were marked as “shards of the 
hill-fort or roman tradition”. Worth mentioning is the fact that no attention 
was paid even to the set from the 13th century from house no. 617 discovered 
during the renovation of a house in today ś 9.května street.

3 /9. From the Hussite era till the modern era
the discovery of a dug-out shelter in  the historic centre of  town (house 

no. 141) (not identified at  the time of excavation) was a significant finding 
which dated back to the early Hussite village time (after 1420). We also owe 
to mention exposed and documented sections of municipal and castle fortifi-
cation walls (castle premises, eastern edge of the town etc.). the first pieces 
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of knowledge were gathered also about the peak and late medieval develop-
ment of the town (walls, houses, cellars, production equipment). numerous 
and varied finds (pottery, metal, glass etc.) from the middle ages and recent 
times discovered in the territory of the historic centre of tábor as well as in its 
broader surroundings became an integral part of museum collections. 

Coins form an interesting group which was subject to extraordinary atten-
tion in the museological sense of the word. beside individual discoveries his-
torians were not surprised by a high number of coin depots hidden during 
restless years of the first half of the 17th century. Worth mentioning is also 
the interest in post-medieval monuments, specifically the fortification system 
from the thirty Years‘ War in the pintovka forest over the river lužnice. 

4. Conclusion
the registration and analysis of  material finds discovered in  tábor be-

tween the mid-19th and mid-20th centuries, before the beginning of profes-
sional archaeological research projects, brought the following results. in the 
post-war years historians could expect the discovery of further traces from 
several prehistoric settlement stages, probably also from some settlement da-
ted to the early middle ages and from almost permanent settlement of the 
promontory between the peak middle ages and the present day. During the 
post-war years the significance of the local museum (established in 1878) for 
further development of historical and archaeological research became clearly 
apparent. the museum has been a professional workplace of acquisition, pre-
sentation and research type. the first attempts to execute field excavations 
and to obtain new knowledge by means of archaeological methods indicated 
the future irreplaceable role of archaeology in getting to know local and re-
gional settlement since the prehistoric era through the middle ages till the 
post-medieval times.
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Konfrontace i soulad – stavovský a náboženský princip 
rozdělení české šlechty v 15. století

martin ŠanDera

Abstract: 
Collective as well as individual behaviour of members of the Bohemian nobility was 
influenced by two key principles during the 15th century – the estates and the confe-
ssion one. These two sometimes mingled; sometimes stood in opposite. Their signifi-
cance changed and their mutual influence increased or weakened. As far as the higher 
nobility is concerned, the estates principle was stronger, barriers were overcome. The 
pact of utraquist noblemen with Catholics established for the purpose of achieving 
religious compromise and suppressing the radical segments of the revolution between 
1423–1424 failed when confronted with Žižka‘s east-Bohemian union. On the other 
hand the utraquist lower nobility won, as a  result of  the increase in  the religious 
distribution influence, not only material profit, but also real power and control over 
the society. They managed to secure their profit even in a legal way upon Sigismund‘s 
return to the Bohemian throne. The nobility continued utilizing the ideological in-
fluence of the clergy, however, they successfully removed the clergy from the influence 
on secular politics. in spite of that the victory of the estates principle after 1485 was 
only possible after a compromise in the confession sphere.

Key words: late Middle Ages, estates, confession, nobility, gentry, union member-
ship, religious compromise

Česká šlechta, po staletí nejmocnější společenský stav země, nebyla nikdy 
homogenním celkem. Dopad konfliktů s okolními státy a zvláště střídání dy-
nastií a soupeření o český trůn v první dekádě 14. století jí poskytly příleži-
tost, aby spojila svůj osobní prospěch s obranou zemských a státních zájmů 
a zformovala se v zemské obci. přesto měly i nadále šlechtu rozdělovat od-
lišné postoje k politice panovníka, mocenské i majetkové zájmy, konkurence 
a antipatie mezi rody i jednotlivými osobami.1

1 autor se omlouvá, ale není a ani nemohlo být jeho cílem podat v rámci poznám-
kového aparátu vyčerpávající bibliografii k tak mnohostranné problematice. ke zfor-
mování šlechty v zemské obci Josef ŽemliČka, Století posledních Přemyslovců. praha 
1978, s. 286–289; týŽ, ideologie státu posledních přemyslovců, folia Historica bohemi-
ca (dále jen fHb) 12, praha 1988, s. 123–142; vratislav vanÍČek, Šlechta a český stát 
za vlády Přemyslovců (K formování ideologie české šlechty od 11. do počátku 14. století, fHb 
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v 15. století přibyl nový pozoruhodný prvek – do utváření jejích aliancí 
i štěpení na jednotlivé názorové proudy, vojenské bloky a frakce velmi výraz-
ně promlouval postoj k náboženské otázce, k reformě církve. tato orientace 
se postupně stále více provazovala s mocenskými a majetkovými zájmy a byla 
pak skutečně schopna postavit proti sobě nejen rody, ale i rodinné přísluš-
níky (např. velharticko-řečická proti telečské větvi pánů z Hradce, odlišné 
postoje konopišťské a holické větve Šternberků, ota z bergova proti synu Ja-
novi, nemluvě o jednotlivých větvích ronovců). náboženský spor načas pře-
trhl a výrazně narušil stavovský princip, stejně jako husitská revoluce otřásla 
s  tradičními autoritami, institucemi a pravidly ve  fungování státu i  společ-
nosti. stavovské vědomí či  chceme-li šlechtická solidarita však v  průběhu 
revoluce nezmizely a opakovaně se pokoušely prosadit vůči dominanci kon-
fesního rozdělení, i když provázanost obou principů byla nezřídka až příliš 
silná. stavovská soudržnost šlechty byla rozbíjena novými a novými úspěchy 
radikálů, ochromována v boji s domácími i zahraničními odpůrci revoluce 
i  rozdělením země podle mocenských sfér husitských svazů, přesto stavov-
ský princip neztratil svou váhu a v závěru válečných let začal nabývat vrch. 
na dlouhodobější vítězství však musel čekat ještě dlouhá desetiletí, protože 
sekularizace v hospodářské a politické sféře nebyla doprovázena sekularizací 
ve sféře myšlení. ne vždy byl však tento stav zemi na škodu. konfesně roz-
dělená šlechta byla nucena hledat spojence v nižších stavech, nalézat nový 
modus vivendi a  uvažovat a  jednat o  otázkách, které by  pro ni  byly jinak 
nepřijatelné, nebo by ji vůbec nezajímaly. nebýt tlaku kostnického koncilu 
a krále zikmunda, bylo by uspořádání, kdy proti sobě stojí dvě nábožensky 
vyhraněná šlechtická uskupení a navzájem se paralyzují, i samotnému králi 
václavu iv. velmi vhod.2

12, praha 1988, s. 65–107; Jaroslav meznÍk, Česká a moravská šlechta ve 14. a 15. století, 
sborník historický 33, 1990, s. 7–36; libor Jan, Václav ii. a struktury panovnické moci. 
brno 2006. k termínu „zemská obec“ srov. zdeněk uHlÍř, Pojem zemské obce v tzv. 
Kronice dalimilově jak základní prvek její ideologie, fHb 9, praha 1985, s. 7–32.

2 Jaroslav pánek, Proměny stavovství v Čechách a na Moravě v 15. a v první polo-
vině 16. století, fHb 4, 1982, s. 179–217. řada podnětných studií vzešla z vědeckého 
zasedání s ústředním tématem Český stát a stavovství v 15. a 16. století: Josef válka, 
Stavovství a krize českého státu ve druhé polovině 15. století, fHb 6, 1984, s. 65–98; milo-
slav polÍvka, některé aspekty vývoje stavovství v české společnosti předhusitské a husitské 
doby, fHb 6, 1984, s.  17–56; týŽ, Proměny představ o  uspořádání státu a  společnosti 
v husitské revoluci, fHb 12, 1988, s. 305–326. rekonstrukci majetkových poměrů a mo-
cenského vlivu v jednotlivých oblastech podal John martin klassen, The nobility 
and the Making of the Hussite revolution, new York 1978; františek ŠmaHel, Obry-
sy českého stavovství od konce 14. do počátku 16. století, ČČH 90, 1992, s. 161–168; ivan 
HlaváČek, Aktivita české šlechty na dvoře Václava iV, medivevalia historica bohemica 
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výbuch revoluce vysokou šlechtu, nejen katolickou, ale zvláště kališnic-
kou, zaskočil. Její vliv byl nástupem ozbrojených nižších složek společnosti 
podlomen. ona, která si na václavu iv. vydobyla tak výrazný podíl na státní 
moci, najednou nebyla schopna hnutí patřičně usměrňovat, natož mu vlád-
nout. Jen menší část z téměř šesti desítek příslušníků panských rodů, kteří 
signovali stížný list proti Husovu upálení v září 1415, nyní viděla svou bu-
doucnost i prospěch ve spojení s husitským hnutím. naproti tomu početná 
vrstva vladyků a panošů hlásící se ke kalichu zdvihla hlavu, stala se důležitou 
silou husitské revoluce, a mimo jiné se touto cestou úspěšně vymanila z kli-
entské či ekonomické závislosti na vyšší šlechtě. pokud byla ochotna se spojit 
s královskými městy, pak tvořily blok, se kterým panská vrstva dokázala jen 
těžce pohnout, i když se povznesla nad konfesní spor.3 na moravě se ovšem 
nižší šlechtě podobný vliv získat nepodařilo a husitství v tomto prostoru re-
prezentovaly především panské rody.4 

katolická šlechta si přes všechna nebezpečí, řadu vojenských porážek i vy-
nucených kompromisů, které ji vytlačily z centrálních částí země, uchovala 
poměrně silnou pozici, jak počtem svých příslušníků, tak zvláště množstvím 
hradních pevností, ekonomickým potenciálem, méně již ale soudržností v ce-
lozemském měřítku. nezřídka byla ochotna či tlakem okolností nucena na-

(dále jen mHb) 1, 1991, s. 205–216; petr ČorneJ, 30.7.1419. První pražská defenestrace. 
Krvavá neděle uprostřed léta, praha 2011, s. 21–24 a s. 32–34.

3 k signatářům srov. august seDláČek, Úvahy o osobách ve stížných listech l.p. 
1415 psaných, ČČH, 23, 1917, s. 85–109 a s. 310–352; petr ČorneJ, 30.7. 1419, s. 19–
21. k pozici nižší šlechty na počátku revoluce Jiří spĚváČek: Václav iV. 1361–1419. 
K předpokladům husitské revoluce, praha 1986; bohdan zilYnskYJ, Česká šlechta a po-
čátky husitství (1410–1415), Jihočeský sborník historický 48, 1978, s. 52–63; miroslav 
polÍvka, Mikuláš z Husi a nižší šlechta v počátcích husitské revoluce, rozpravy Čsav, 
řsv 92–1 (sešit 1), praha 1982; týŽ, Předpoklady pro účast nižší šlechty v husitské revo-
luci (Klíčové problémy studia), in: Historiografie směrem k budoucnosti, praha 1982, 
s. 205–224; David papaJÍk, Jan Čapek ze Sán. Jezdec na konec světa. Vojevůdce, kon-
dotiér a zbohatlík 15. století, České budějovice 2011. o přeceňování úlohy nižší šlechty 
v moravském prostředí v  letech husitské revoluce především na základě podrobně 
zmapované klientely a spojenců pánů z kravař tomáš baletka, nižší šlechta z mo-
ravského severovýchodu ve stížných listech proti upálení Mistra Jana Husa, táborský archív 
9, 1999, s. 15–48. Hovoříme-li v 15. století o vzestupu nižší šlechty a jejím mocenském 
i politickém vlivu na chod království, jde v drtivé většině o kališnickou šlechtu, kato-
lická se povětšinou nedokázala vymanit z úzkých klientských vazeb k vyšší feudalitě.

4 Josef válka, Studie k dějinám husitské Moravy ii, Jižní morava 18, 1982, s. 64–
66; týŽ, Morava a husitská revoluce. moravský historický sborník, brno 1986, s. 92–
105; týŽ, Husitství na Moravě. náboženská snášenlivost. Jan ámos Komenský. brno 2005, 
s. 15–62. k témuž i Jaroslav meznÍk, Lucemburská Morava 1310–1423, praha 2002, 
s. 208–213.
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bídnout utrakvistické, především vyšší šlechtě politické, ale i vojenské spoje-
nectví.5 Čeští páni si opakovaně uvědomili, jak mnoho zájmů je spojuje, bez 
ohledu na to, jak kdo z nich přistupuje k bohu, víře a církvi.

první náběh k jisté formě vzájemného vyrovnání můžeme spatřovat v zem-
ské vládě ustavené na čáslavském sněmu v červnu 1421, jejími členy se za vyš-
ší šlechtu stali i katolíci oldřich z rožmberka a aleš Škopek z Dubé, pán 
na Dražicích nad Jizerou, náboženská bariéra tak byla alespoň symbolicky 
protržena. Čeněk z vartenberka a Hynek z lichtenburka, kteří v čele kališ-
nické nobility měli šanci tento směr dovést dál, však svou šanci promarnili 
v červnu u broumova a vliv na husitské hnutí ztratili natrvalo, zemská vláda 
pak svůj mandát pozbyla již 28. září téhož roku a hledání konfesního kom-
promisu pohřbila ii. křížová výprava. prostor zde však pro sebe a své zájmy 
objevil kníže zikmund korybutovič, když jeho mocenská váha u radikálních 
husitů v závěru léta 1422 citelně poklesla a pokus o převrat v praze za pomoci 
táborského vojska dal čerstvému zemskému správci jasně najevo, že tato slož-
ka revoluce ze svého programu slevit nehodlá. slibné námluvy s katolickou 
aristokracií, které proběhly v Žatci v listopadu, však zůstaly pouhou epizo-
dou bez výsledku. korybut ale tuto myšlenku ze své paměti nevymazal.6

zásadní zlom ve  vnitrozemských poměrech měl přinést rok 1423, kdy 
se česká šlechta znovu pokusila stát rozhodující silou království, což v daném 
rozložení sil nebylo možné dosáhnout, pokud by se nedokázala povznést nad 
náboženský antagonismus. impulsy přitom vycházely z vlastních řad domácí 
aristokracie. tyto aktivity nevyvolal král zikmund, vladislav Jagellonský ani 
římská kurie. lucemburk byl jimi naopak zaskočen a jeho až příliš průhledné 
pokusy získat nad nimi kontrolu či z nich alespoň něco vytěžit, byly zcela 

5 k pozicím katolické šlechty františek kavka, Strana Zikmundova v husitské 
revoluci, disertační práce ff uk, praha 1998, s. 112–120; milan moraveC, Zástavy 
Zikmunda Lucemburského v českých zemích z let 1420–1437, fHb 9, 1985, s. 89–173. o re-
vizi jeho údajů se pokusil miloš prokop, držba hradů v Čechách v letech 1418−1478 
jako zdroj poznání majetkových poměrů české šlechty, panovníka a církve, in: Husitský tá-
bor 14, tábor 2004, s. 147−219. pozoruhodný je i náhled na jednání pánů ze Švam-
berka ve stati Jaroslava ČeCHurY, rozsah a dynamika sekularizace církevních statků 
v západních Čechách na počátku husitské revoluce (v letech 1419 a 1420), in: veronika bo-
háčková - veronika kurcová (eds)., Sedláci si dělají, co chtějí. Sborník vybraných prací 
profesora Jaroslava Čechury, praha 2012, s. 94–95.

6 usnesení čáslavského sněmu tradičně z Kroniky vavřince z březové, ed. Jaro-
slav Goll, Fontes rerum Bohemicarum V, praha 1893, s.  391, verzi zápisu určenou 
praze vydal františek palaCký v AČ iii, s. 227, č. 24; františek michálek bartoŠ, 
Kníže Zikmund Korybutovič v  Čechách, sborník historický 6, praha 1959, s.  171–222; 
Jerzy GrYGiel, Zycie i działaność Zygmunda Korybutowicza. Wrocław – Warszawa – 
kraków – Gdank – lódź 1988. k jednáním v Žatci AČ Vi, s. 403–405, č. 8.
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neúspěšné. katoličtí páni nabídli spolupráci šlechtickým hejtmanům praž-
ského svazu, urození muži z obou stran byli ochotni překonat náboženskou 
bariéru, aby společnou rukou zkrotili husitské radikály. z válečné výpravy 
proti Janu Žižkovi, o níž byla řeč na řídce navštíveném, o to však v slovních 
projevech účastníků více vyhraněném sněmu v kolíně v září 1423, sice nebylo 
vůbec nic, ale náboženská bariéra přestala vysokou šlechtu oddělovat.7

pražský svatohavelský sněm mohl nabýt opravdu dějinného významu, 
ambice české nobility byly značné a zdálo se, že v zemi nastala pro realiza-
ci jejich plánů příhodná situace. praha tehdy ve svých zdech uvítala i řadu 
svých někdejších protivníků a opověděných nepřátel z let 1419–1420. na scé-
ně opět stanul i někdejší vůdce kališnické šlechty Čeněk z vartenberka, ten-
tokrát však jako zástupce katolické strany. zápis signovalo celkem 25 přísluš-
níků panského stavu. nově ustavená dvanáctičlenná zemská vláda (správci 
a hauptmani všie země české) již byla svým složením čistě šlechtickým orgánem 
a panovala v ní parita mezi katolíky a kališníky. města v tomto orgánu vůbec 
nebyla zastoupena a tento fakt nemohla zakrýt ani skutečnost, že Diviš bořek 
z miletínka, Jan smiřický a Hynek z kolštejna byli počítáni mezi hejtma-
ny pražského městského svazu. ba co víc, složky, které v „čáslavské“ vládě 
z června 1421 tvořily tři čtvrtiny (tj. nižší šlechta a města), nyní měly pouhou 
šestinu! programem, který sněm nastolil a vláda měla uvést v život, se stalo 
hledání kompromisního řešení náboženského sporu (prosazení svobodného 
slyšení o čtyřech pražských artikulech v brně bylo dokonce prvním bodem 
sněmovního usnesení), celková konsolidace zemských poměrů s nezbytným 
rozsouzením všech sporů o  církevní i  královské statky zabrané v průběhu 
války, hospodářské povznesení království včetně zajištění klidu na nejdůle-
žitějších obchodních spojnicích a nerušeného pohybu tuzemského a zahra-
ničního zboží, opravy mince a opětovného soustředění veškeré ražby do Hor 
kutných, a dohoda o společném postupu proti zemským škůdcům. po právní 
stránce sněmovní usnesení silně připomínalo zápis celozemského landfrýdu. 
pacifikovány měly být i vrstvy venkovského obyvatelstva, zazněl, ale nepro-
šel návrh vázat jejich účast v boji na souhlas přímé vrchnosti. Česká šlechta 
tak na jedné straně prokázala svou politickou vyspělost, byť stále sebestředně 
laděnou (nechyběl ovšem odkaz na „obecné dobré tohoto královstvie“), zároveň 
tu máme již před očima model, který bude v určité míře realizován o 11 let 

7 o kolínském sněmu ivan HlaváČek, Husitské sněmy, sborník historický iv, 
praha 1956, s. 71–109, zde s. 85; karel pletzer, Českokrumlovský zápis o kolínském 
sněmu v roce 1423, Jihočeský sborník historický 32, 1963, s. 285–286.
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později po lipanské bitvě.8 usnesení navíc předpokládalo opětovné spojení 
s moravou, stavům markrabství měli být signatáři prospěšní radou i pomocí.

tyto záměry se rozbily o válečnou sílu Žižkova nového bratrstva, ve střetu 
stavovského principu (podmíněného ovšem kompromisním postojem v ná-
boženské otázce) se zastánci vize sjednocení celé země pod kalichem vysoká 
šlechta svůj model vojensky obhájit nedokázala. zainteresovanou nobilitu 
zachraňovaly z nejhoršího zdické úmluvy v září 1424.9 po smrti slavného vo-
jevůdce se sice objevily další pokusy spojenectví katolické a kališnické šlechty 
alespoň v menší míře oživit, ale šance uspět se dramaticky snížila. v roce 1426 
skupinka východočeských katolíků (půta z  Častolovic zastávající důležitý 
úřad kladského zemského hejtmana, Jan městecký z opočna a dal.) získala 
poměrně zvučná kališnická jména pro spolupráci se slezskými knížaty, což 
záhy přerostlo od širších námluv severo- a východočeských katolíků se skupi-

8 o tom, že se lucemburk cítil vývojem zaskočen a sledoval ho s nemalými oba-
vami, svědčí jeho korespondence s oldřichem z rožmberka: blažena rYneŠová 
(ed.), Listář a listinář Oldřicha z rožmberka i, praha 1929, s. 56, č. 80, kdy rožmberka 
nabádal, aby k  úmluvám svatohavelského sněmu nepřistupoval bez jeho souhlasu 
a o šest dní později již přímo vyzýval, aby „sě od nás nedal děliti…aby podle nás a podlé 
viery křesťanské ostal, jakož tvoji předkové dobré paměti učinili,“ tamtéž, s. 57, č. 81. usne-
sení svatohavelského sněmu s  personálním složením dvanáctičlenné zemské vlády 
otiskl f. palaCký v AČ iii, s. 240–245, č. 31. pokud jde o porovnání zemské vlády 
vzešlé z čáslavského a svatohavelského sněmu, nekladu samozřejmě na stejnou váhu 
Čeňka z  vartenberka a  Hynka krušinu z  lichtenburka s  lidmi jako byli Jindřich 
z boharyně či hradecký vacek, prostý poměr hlasů zde dostatečně neodráží jejich 
skutečnou váhu, přesto dominance vyšší šlechty ze „svatohavelské vlády“ přímo čiší. 
můžeme jen spekulovat, proč v této době praha nepromluvila do sněmovního jedná-
ní výrazněji (ač v zápisu purkmistři, konšelé a obce měst pražských nechybí), zda šlo 
o projev vnitřní nejistoty, pokračování trendů z roku 1422, kdy hlavní město předalo 
moc korybutovi až příliš snadno; vypočítavost, která se vyplatila atd.

9 text zdických úmluv srov. AČ iii, s. 245–251. k jejich interpretaci, která v české 
historiografii prošla významnými proměnami – od líčení úmluv jako Žižkova úspě-
chu na základě stanovení místa budoucího sněmu – tj. kouřimi, které se  zmocnil 
v  létě 1424 (tak především františek michálek bartoŠ, Husitská revoluce i. doba 
Žižkova, s. 196–200) se posunula k výkladu, který se zdá být realitě mnohem bližší 
- síla husitských zbraní měla být obrácena od likvidace vnitřního protivníka (neboť 
ten přeci nyní revoluci neohrožuje!) proti vnějším nepřátelům revoluce, a Žižkově 
nesmiřitelnému boji s domácími protivníky tak měl být sebrán vítr z plachet – např. 
Josef pekař, Žižka a  jeho doba iii, s.  262–268; Josef maCek, Úmluvy zdické, in: 
sborník prací k poctě 75. narozenin akademika václava vojtíška, auC – philosophi-
ca et historica ii, 1958, s. 195–212; františek kavka, Poslední Lucemburk na českém 
trůně. Králem uprostřed revoluce. praha 1998, s. 126–127, který vnímal uzavřené dohody 
jako „krajní odklon zikmundovy strany od krále“, nejvýraznější za celé období let 
1420–1434; petr ČorneJ, Velké dějiny zemí Koruny české V. (1402–1437), praha – lito-
myšl 2000, s. 340.
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nou zikmunda korybutoviče (Hynek z kolštejna, Jan smiřický, Hynek z po-
děbrad, Diviš bořek z miletínka, Hynek krušina z lichtenburka). v září 1427 
se jejich jízdní oddíly podílely na pokusu husitské pravice o převrat v praze, 
ztroskotaly však a myšlenka na vnitrozemský náboženský kompromis a do-
minanci šlechty při správě království padla.10 

rozhodující pro rozdělení země, ale i urozených mužů, byla nyní svazo-
vá příslušnost. kališnická šlechta, pro niž i nadále platilo vnitřní stavovské 
rozčlenění, sice měla mocí táborského a  sirotčího svazu určené mantinely 
i nepříjemné povinnosti (ať již v roli hejtmanů obou svazů nebo v kategorii 
spojenců), přesto se o tuto moc opírala a naučila se z ní těžit. Úspěchy revo-
luce umožnily řadě příslušníků nižší kališnické šlechty získat (vedle nových 
držav) trvalý vliv na osudy země, dodaly jim sebevědomí, zajistily dostatek 
zkušeností z vysoké politiky, ba i mezinárodní diplomacie a naučily je správě 
velkých hradů, měst i větších územních celků. konfese jim zaručovala mocné 
spojence, utrakvismus byl znamením vítězů. síť osobních vazeb přitom ani 
svazová příslušnost nebyla schopna roztrhat (příklady, kdy katolický šlechtic 
svědčil svému kališnickému sousedu na listině či spolu uzavírali majetkové 
transakce, nebyly zcela výjimečným jevem).11

navzdory všem výhodám, které jí revoluce dosud přinášela, se utrakvistic-
ká šlechta v osudovou chvíli ve své většině postavila proti mocenskému poruč-
nictví bratrstev, na svatomartinském sněmu jim v závěru roku 1433 uštědřila 
politickou porážku a převzala otěže moci v zemi. basilejští legáti, především 
obratný Juan palomar, během svého pražského pobytu zaměřili svou pro-

10 o jednání korybutovy kliky a katolické šlechty informují listy vévody konrá-
da kantnera, které vydal františek palaCký (ed.), urkundliche Beiträge zur geschich-
te des Hussitenkrieges in den Jahren 1419–1436 i (dále jen uB), prag 1873, s. 472 a s. 497, 
zde zaznělo i ono neskutečně nadsazené hodnocení situace v Čechách, kde prý již jen 
dva příslušníci vyšší šlechty zůstávají věrní kalichu. z pramenů k zářijovému pokusu 
o převrat v praze františek michálek bartoŠ, Zápisky v breviáři kněze Antocha z Pře-
louče, in: Časopis archivní školy 12, praha 1934, s. 107; Staré letopisy české z rukopisu kří-
žovnického, s. 91–92; Kronika Bartoška z drahonic, FrB V, s. 597. z literatury především 
Colmar GrÜnHaGen, die Hussitenkämpfe der Slesier, breslau 1872, s. 107; františek 
michálek bartoŠ, Kníže Zikmund Korybutovič v Čechách, s. 212–214; J. GrYGiel, 
Zycie i dzialność Zygmunta Korybutowicza, s. 67–71.

11 františek ŠmaHel, Organizace a skladba táborské strany v letech 1420–1434, Hu-
sitský tábor 9, 1987, s. 89. k majetkově právním dohodám, v nichž současně figurují 
příslušníci kališnické i katolické šlechty např. 19. 11. 1428, když oldřich z rožmberka 
prodával menhartovi z Hradce skupinu vsí (konín, Horní stankov, Chotešov, Cas-
tonice a dal.), soa třeboň, fond Cizí statky, sg. 146; 1432 – Jindřich berka z Dubé 
prodává Janovi ze smiřic hrad Houska, tamtéž, sg. 33; při majetkových pořízeních 
Jana městeckého z opočna Diviši bořkovi z miletínka, AČ iii, s. 503, č. 237.
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myšlenou agitaci právě na zdůrazňování stavovského principu a výsadního 
postavení šlechty ve státě a našli zde úrodnou půdu. v rozhodující době zavá-
hali vůdci radikálních svazů, ale ani husitská města nebyla schopna vystoupit 
jako celek. Jakoby se vracela situace z podzimu 1423, ale do vladařské rady 
zemského správce alše vřešťovského z riesenburka, (fakticky zemské vlády), 
tentokráte utrakvisté katolíky pustit nepotřebovali. oni si nárokovali být je-
dinou politicko-mocenskou reprezentací, která bude jednat s koncilem i císa-
řem a zajistí zemi výhodný mír při zachování hlavních výsledků revoluce.12

mnozí kališníci byli tehdy přesvědčeni, že  opravdu usilují o  prospěch 
země, ono proslulé „bonum commune“, což považovali za své právo i povin-
nost a nalézali v tomto přesvědčení morální oprávnění pro své zájmy. ty se 
přeci potkávají se zájmy celého království a národa, jemuž radikální polní 
obce, dosavadní hlavní úderná i obranná síla revoluce, nyní již nejen nepro-
spívají, ale naopak jasně škodí. Duchovní i světští představitelé revoluce, kteří 
si nárokovali právo určovat, kdo žije či nežije v souladu s božím zákonem 
(ve skutečnosti ovšem s jejich pojetím božího zákona), pochopitelně nezavá-
hali před osobením si „nižší“ světské kategorie „obecné dobré“ a opakovaně 
ji užívali v manifestech, sněmovních usneseních i disputacích proti svým od-
půrcům v  čele s korunovaným panovníkem. bylo logické, že dříve či poz-
ději jednotlivé proudy toto domnělé oprávnění obrátí i proti sobě. Jak často 
se  v  politických zápasech mocenských bloků české šlechty, v  argumentaci 
panských jednot i v myslích jednotlivých šlechticů kategorie „obecné dobré“ 
stávala prostředkem ospravedlňujícím jinak nelegitimní či dokonce amorální 
postup! neznamenalo to však, že by se obecné dobré stalo prázdným po-
jmem, zprofanovaným klišé, naopak, tato kategorie pevně zakotvila v my-
slích urozených mužů. kališnická šlechta však jakoby tento styl uvažování 
posunula ještě o stupeň dál. nejen pro prospěch země, ale paradoxně i pro 
prospěch boží pravdy je nyní oprávněná (ovšem pouze po dobu nezbytně 
nutnou) i na stavovském principu postavená spolupráce s jejími dosavadní-

12 zápis svatomartinského sněmu srov. AČ iii, s. 412–415, č. 5; tamtéž, s. 415–
417 je  i (zřejmě neúplný) seznam účastníků. z literatury o svatomartinském sněmu 
i. HlaváČek, Husitské sněmy, s. 71–109; františek ŠmaHel, Husitská revoluce iii. 
Kronika válečných let, praha 1993, s.  278–279. nověji k  témuž petr ČorneJ, Velké 
dějiny zemí Koruny české V, 1402–1437, praha – litomyšl 2000, s. 600–603. velmi vy-
soko hodnotil výsledky sněmu Josef válka, Zikmund a husité. Jak zakončit (husitskou) 
revoluci. Časopis matice moravské (dále jen Čmm) 128, č. 1, brno 2009, s. 23. moc 
radikálních svazů měl nahradit utrakvistickou šlechtou řízený landfrýd s diktátor-
skými pravomocemi zemského správce a vladařské rady. 
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mi domácími nepřáteli.13 Jednorázová vojenská aliance s katolíky také po li-
panech padla. Husitská šlechta se  především nehodlala lehce dělit o  moc, 
kterou získala v  listopadu 1433. stejně tak se však ukázalo, že náboženské 
rozdělení země a tím i šlechty potrvá, lipanská bitva ve svých důsledcích sice 
otevřela úspěšnou cestu k dohodě s koncilem i s císařem, zároveň ale pohřbila 
šanci prosadit kalich jako závazný pro celé království. zcela naprázdno vy-
zněla výzva českých kališníků v řezně, když vyzvali katolické šlechtice, aby 
se v zájmu země s nimi sjednotili na přijímání podobojí. Jednota, tak často 
opakované slovo v dokumentech této doby, o jejíž dosažení se všichni prokla-
mativně tolik snažili, nenastala.14 zemskou obec měl vedle řady jiných otázek 
i nadále štěpit konfesní princip.

přesto roky, které nadcházely, byly pro českou šlechtu jako stav ideálním 
obdobím – rozdělení podle svazové příslušnosti bylo po lipanech nahrazeno 
obnovením krajského uspořádání, konkurent a za karla iv. klíčový spojenec 
královské moci – česká katolická církev, stála zbavena většiny pozemkového 
majetku a kněz byl stále více zatlačován do pozice člověka závislého na svět-
ské moci (šlechta rozdílných konfesí se zde svým přístupem nelišila). návrat 
k poměrům před rok 1419 si šlechta jako stav nepřála, vzdát se sekularizo-
vaných církevních statků a zastavených královských hradů nehodlala nejen 
kališnická, ale i katolická nobilita. nejen chudá církev, ale i chudý, a tudíž 
slabý panovník, to byl pro šlechtu jako celek velmi vítaný výsledek minulých 
bouřlivých let. ekonomická a strategická převaha se v husitské a pohusitské 

13 tento pojem jako kategorii v myšlení a jednání napříč evropskými dějinami 
počínaje starověkým římem charakterizoval Winfried eberHarD, „Bonum com-
mune“ v  konkurenci mezi monarchistickou vládou a  stavovskou společností, ČČH 102 /3, 
2004, s.  449–472, zde s.  465–470, který přesně vystihl jeho roli v  mentalitě české 
šlechty. zajímavou analýzu tohoto pojmu v korespondenci předního českého šlechti-
ce podal thomas WÜnsCH, gemeinwohl dezentral zu Begriffsinhalt und -verwendung 
obecné dobré in der politischen Korrespondenz des ulrich ii. von rosenberg (1403–1462), in: 
Joachim bahlcke – karen ambrecht – Christian maner (Hg.), konfessionelle plu-
ralität als Herausforderung. koexistenz und konflikt in spätmittelalter und früher 
neuzeit. Winfred eberhartd zum 65. Geburstatg, leipzig 2006, s.  167–181. o poj-
mu „obecné dobré“ jako právní kategorii karolína aDamová, Obecné dobré a idea 
spravedlnosti v českých zemských zřízeních doby předbělohorské, in: karel malý – Jaroslav 
pánek, (edd.), vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých ze-
mích (1500–1619), praha, 2001. s. 102–104.

14 rudolf urbánek, Lipany a konec polních vojsk, praha 1934, s. 139. o násled-
ném svatojánském sněmu kronika bartoška z Drahonic, s. 618. německý list, který 
shrnuje všechny body sněmovního usnesení, otiskl f. palaCký, ub ii, praha 1873, 
s.  419–421, č.  916. o průběhu řezenského sjezdu informují zprávy příslušníků iii. 
basilejské legace františek palaCký – ernst birk (edd.) Monumenta conciliorum 
generalium saeculi decimi quinti i. Concilium Basiliense, Wien 1856, s. 505–523.



/214/

Martin Šandera

době přenesla, a to nejen v Českém království, ale i dalších zemích koruny, 
z panovníka na stavovské obce. stavovství šlechty uspělo, ale mělo jinou tvář 
než za vlády václava iv.15 nešlo jen o proměnu ve skladbě panských rodů, 
které získaly politickou moc v  zemi. podílet se  na řízení osudů království 
si nárokovali další činitelé, které profilující se panský stav musel brát chtě 
nechtě v potaz. kromě královských měst, která však jednala o svých poža-
davcích od  roku 1435 samostatně, se  do popředí prodrala zvláště husitská 
válečnická aristokracie, především příslušníci zbohatlých zemanských rodů, 
kteří mohli do konkurenčního zápasu vedle silné majetkové základny vložit 
též nemalé politické a vojenské zkušenosti. i oni si vymohli vstup do nejvyš-
ších úřadů, zemského soudu a královské rady. trvalé silné zastoupení nižší 
šlechty v nejvyšším justičním orgánu země však naráželo na odpor panského 
stavu, který tento justiční orgán považoval za svou stěžejní doménu. kom-
promisní podoba z  ledna 1437 nebyla dlouhodobě přijatelná ani pro jednu 
stranu a zápas o pozice v zemském soudu se vlekl dalších padesát let a logicky 
oživoval i již otupený náboženský spor.16 

15 f. ŠmaHel, Husitská revoluce iii., s. 303–313. k sekularizaci církevního ma-
jetku a zástavám královských hradů a komorních statků Jaromír vojtěch nováČek 
(ed.), Sigismundi regis bohemie literae donationum regalium (1421–1437), vkČsn 1903–
i. s dílčími pochybeními milan moraveC, Zástavy Zikmunda Lucemburského v čes-
kých zemích. fHb 9, praha 1985, s. 140–171; miloš prokop, držba hradů v Čechách 
v  letech  1418–1478 jako příspěvek k  poznání majetkových poměrů české šlechty. Husitský 
tábor 14, 2005, s. 147–226; august seDláČek, (ed.), Zbytky register králův římských 
a českých z let 1361–1480, praha 1914; Jaroslav ČeCHura, Sekularizace církevních stat-
ků v husitské revoluci a některé aspekty ekonomického a sociálního vývoje v Čechách v době 
pozdního středověku, Husitský tábor 9, 1986, s. 91–99; anna skýbová, Česká šlechta 
a jednání o povolení kompaktát r. 1525, auC –philosophica et historica 1, 1976, s. 81–112. 
v úvodní části této studie lapidárně pojmenovala fakt, který pod dojmem obsáhlého 
výčtu sekularizovaného majetku katolické církve, jehož zábor musel zikmund práv-
ně legalizovat, často ustupuje do  pozadí – pro budoucí vývoj Českého království 
měla daleko horší dopad skutečnost, že zabrán byl i královský majetek (s. 82).

16 Josef válka, Vláda Alše Vřešťovského z riesenburka. Úsilí husitů o obsazení poli-
tického prostoru zemské obce, Čmm 128, 2009, s. 297–326; Josef petráŇ, Skladba po-
husitské aristokracie v Čechách, in: proměny feudální třídy v Čechách v pozdním feuda-
lismu, auC – philosophica et historica 1, praha 1976, s. 52–57; Jaroslav ČeCHura, 
Sekularizace církevních statků, s. 91–99. přehledně k zápasu o zemský soud robert no-
votný, Úloha zemského soudu při formování panského stavu, in: Colloquia medieva-
lia pragensia 9. Šlechta, moc a reprezentace ve středověku, praha 2007, s. 244–246; 
s užším zaměřením Josef markov, Spor pánů a rytířů o sedání lavicích, in: sborník 
prací z dějin práva československého 1, praha 1930, s. 100–102; Jiří Jurok, Zápas 
o zemský soud – jedna z příčin vzniku zelenohorské jednoty roku 1465, Husitský tábor 6–7, 
1983–1984, s. 181–192.
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Husitská revoluce nesmírně posílila váhu zemského sněmu. nebyla to již 
výhradní shromáždění šlechty a prelátů svolávaná z vůle panovníka, nýbrž 
na králi zcela nezávislá jednání vyšší a nižší šlechty a královských měst. sně-
my jednaly i  o přijetí nebo sesazení panovníka bez ohledu na  dynastická 
práva, ustavení zemské správy či o pozastavení působnosti zemského soudu. 
především na  tomto fóru dávala šlechta najevo, že  se cítí být reprezentan-
tem české státnosti ve  smyslu celé České koruny, obráncem její soudržnos-
ti a  maximálního teritoriálního rozsahu, a  dokonce i  nositelem jejích práv 
v mezinárodním měřítku. za krajní posun šlechtické mentality lze označit 
situaci z prvního roku polipanského bezvládí, kdy čeští stavové kurfiřtský 
hlas českého krále považovali za výsadu a čest království, jíž jsou oprávněni 
disponovat a povinni hájit a v březnu 1440 vyslali k volbě nového římského 
panovníka do frankfurtu svého zmocněnce Jindřicha z plavna.17

Definitivně odstranit náboženský spor v  zemi a  tím i  rozdělení šlechty 
do znepřátelených bloků na konfesním základě měla basilejská kompaktáta. 
záměr a víra, že kompaktáta pojala utrakvismus a tím i jeho urozené stoupen-
ce s obecnou církví v jeden celek, se však v praxi ukazovaly jako sporné, pa-
novník ani okolní evropa nepřestávali v kališnících vidět nežádoucí vrstvu. 
Domácí katolická šlechta však kompaktáta vnímala jako odstranění důležité 
bariéry, což po  roce 1436 dokazovaly i  sňatky mezi příslušníky husitských 
a  katolických rodů (mj. Jan smiřický se  oženil s  markétou z  michalovic, 
Jan smil z kremže s annou z rožmitálu, Děpolt z rýzmberka s kateřinou 
z lamberka, Jindřich kruhlata z michalovic si vzal vdovu po Hynce ptáčko-
vi annu z Hradce, i jeho druhou nevěstou byla utrakvistka magdaléna, po-
cházející z rodu pánů z Cimburka, nemluvě o druhé choti Jiřího z poděbrad). 
příbuzenská pouta vytvářela předpoklady pro další posílení stavovského vě-
domí i pro otupení náboženských rozdílů.18

17 Jiří keJř, České sněmy husitské doby, in: Česká národní rada, sněm českého 
lidu, praha 1970, s. 92–102. k nárokování kurfiřtského hlasu rudolf urbánek, 
České dějiny iii. Věk poděbradský i, praha 1915, s. 480–481. pán z plavna byl po vzruše-
ném střetu k volbě skutečně připuštěn, byť s právní výhradou, že jde o jednorázový 
akt, který nezakládá precedens.

18 františek ŠmaHel, Basilejská kompaktáta, jejich zpísemnění a ratifikace, studia 
medievalia bohemica 1 /2009, číslo 2, s. 187–229; týŽ, Basilejská kompaktáta. Příběh 
deseti listin. praha 2012. k zmiňovaným sňatkům Jaroslav poláCH, Jan Smil z Krem-
že, Život táborského hejtmana a  loupeživého rytíře, České budějovice 2011, s.  87 a  94; 
list Jana smiřického rožmberkovi z března 1446 srov. AČ iii, s. 34, č. 51 a zdeněk 
beran, Poslední páni z Michalovic. Jan iV († 1435 /1436) a Jindřich ii. († 1468), České 
budějovice 2010, s. 157, 172 a s. 174–175. možný vliv Jiřího z poděbrad na uzavření 
tohoto i  dalších sňatků není spolehlivě prokázán, ale v  každém případě bylo toto 
spojení v souladu s jeho zájmy.
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politika, kterou poslední lucemburk prosazoval po svém návratu na čes-
ký trůn, však princip náboženského rozdělení šlechty opět oživila. Došlo 
k  novému provázání politických zájmů s  náboženskými stanovisky, které 
obratný lucemburk tísněn nejen tlakem katolické církve, ale i  zhoršujícím 
se zdravotním stavem, poněkud podcenil a po  takticky dobře zvládnutých 
krocích v roce 1436 (zvláště úspěšné dohodě s táborem a bedřichem ze stráž-
nice a uklidnění potenciálních sporů mezi starým a novým městem), špat-
ně odhadl rychlost a míru ráznosti, se kterou bylo možné takovou politiku 
v podmínkách české společnosti prosazovat.19 Jako zřejmý katalyzátor pro 
opětovné rozštěpení české šlechty působila v prvé řadě otázka nástupnictví 
zikmundova zetě albrechta Habsburského. volební kapitulace měly do bu-
doucna být nejprůkaznějším pramenem o    váze státoprávních, konfesních 
i stavovských požadavků v očích české politické reprezentace, byť v roce 1438 
k jednotnému postupu šlechty nevedla. válka o český trůn mezi Habsburkem 
a Jagellonci v letech 1438–1439 znovu rozštěpila celou českou společnost, ale 
ani tehdy dělící čáru neurčoval striktně náboženský princip. na Habsburko-
vě straně stanuli i někdejší přední osobnosti husitské revoluce Hynek krušina 
z lichtenburka, Hašek z valdštejna či Jakoubek z vřesovic. albrecht sice roz-
hodně neměl v úmyslu prosazovat u koncilu a kurie dokonání kompaktát, jak 
požadovali rozhodní utrakvisté, ale nehodlal stmelovat nepřátele tím, že by 
tuto normu odmítal uznat a respektovat její místo v životě české společnos-
ti.20

list mierný z  29. ledna 1440, který urovnal hlavní spory minulých let, 
znovu stavěl kompaktáta do pozice nejdůležitější zemské normy.21 soupeření 
utrakvismu a katolictví dostalo v následujících dlouhých letech bezvládí jiné 

19 zhodnocení zikmundovy politiky po  jeho návratu do  Čech Josef válka, 
Zikmund a husité. Jak zakončit (husitskou) revoluci, Čmm 128, č. 1, brno 2009, s. 26–33; 
podobné pojetí zastává i petr ČorneJ, Tajemství českých kronik. 2 rozšířené a přepraco-
vané vydání, praha – litomyšl 2003, s. 317–326; f. ŠmaHel však hodnotil počínání 
posledního lucemburka mnohem přísněji: „nedočkavá, veskrze krátkozraká restaurač-
ní politika“ srov. františek ŠmaHel, Svoboda slova, svatá válka a tolerance z nutnosti, 
ČČH 92, 1994, s. 644–679.

20 text volební kapitulace předložené albrechtovi srov. AČ iii, s. 459–460, č. 30. 
k osobnosti albrechta Habsburského. Wilhelm WostrY, König Albrecht ii. i. Bd, 
prag 1906; roman HeCk, Tabor i  kandydatura jagiellońska w  Czechach 1440–1444, 
Wrocław 1964. tato monografie stále představuje nejobsáhlejší práci polské historio-
grafie věnovanou této tematice, autor však uplatnil ryze třídní hledisko a kališnickou 
šlechtu podrobil nemilosrdné kritice, ba je neváhal označit za chamtivé sobce, na je-
jichž rukou byla krev opravdových husitů.

21 originál listu mierného je uložen v soa třeboň, pracoviště Jindřichův Hra-
dec, Sbírka pergamenů, č. 115.
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dimenze, místo otevřené války s velkými bitvami nastoupilo to, co bychom 
v  moderních dějinách neváhali označit termínem studená válka. v  otázce 
hlavy státu se  klíčovým bodem pro další vývoj stalo odmítnutí dědických 
nároků ladislava pohrobka. volba nového krále v  červnu 1440 znovu po-
tvrdila, že stavy nejsou rozděleny podle konfesního hlediska do dvou hlav-
ních táborů, ale i utrakvisté jsou dále rozštěpeni do několika znesvářených 
frakcí. k  první skutečně svobodné volbě panovníka navíc české stavy ne-
přizvaly zástupce vedlejších zemí koruny a vytvořily tak precedens, který 
byl využit v letech 1458 a 1526.22 v polipanském bezvládí citelně poklesl vliv 
duchovních na chod státu a byl to naopak zemský sněm, obec království, kdo 
se cítil oprávněn rozhodnout spor mezi rokycanovým proudem a táborským 
kněžstvem. byla to právě kališnická šlechta, kdo postupně vytlačoval vlastní 
představitele vlastní církve z rozhodování o politických záležitostech země.23 
přesto si právě urození kališníci v následujících letech dobře uvědomili, že se 
bez ideologického zázemí duchovenstva prostě neobejdou a cíleně ho využí-
vali.

nejvýrazněji se  tato taktika projevila ve  východočeském prostoru. mo-
censké zázemí k tomu poskytlo landfrýdní uspořádání, v němž měla šlech-
ta jasnou převahu nad městy, přestože se žádný landfrýd se neustavil jako 
apriori kališnická organizace.24 rozhodující moc zde rychle získala strana 

22 Dochovala se i přísaha sboru volitelů z června 1440 srov. soa třeboň, fond 
Historica, sg. 496. Jistě není na místě přikládat větší význam zapojení Jana rokycany 
do sboru volitelů, pozornost si zaslouží daleko více precedentní jednání české šlechty 
a měst v otázce vynechání zástupců vedlejších zemí koruny a početní převaha rytíř-
stva a měst ve sboru volitelů.

23 výpady vaňka valečovského v traktátu proti panování kněžskému předsta-
vovaly ovšem krajní pól v tomto přístupu srov. Jaromír Čelakovský, Traktát pana 
Vaňka Valečovského etc., učiněný proti rokycanovi a jeho kněžím, in: zprávy o zasedání 
kČsn 1881, s. 335–345. výstižněji nejen pocit nevděku, ale i přesvědčení o oprávnění 
utrakvistických duchovních vést kroky vrcholných představitelů světské moci fran-
tišek Šimek – miroslav kaŇák (edd.), Staré letopisy české z rukopisu křížovnického, 
praha 1959, s. 228: „dokudž král Jiří poslúchal rady věrných kněží, mistra rokycany, kněze 
Martuna Lupáče, dotud mu šlo vzhuoru, z pána učiněn gubernátorem a z gubernátora krá-
lem; ale jakž jediné řekl rokycanovi? Mistře, dosti ś mistroval, nechť my již také mistrujem 
! – ihned se mu nedařilo“.

24 srov. ustavující zápis boleslavského landfrýdu srov. AČ i, s. 249–254, č. 2, i zá-
pis spojených čtyř východočeských krajů na mír zemský AČ i, s. 254–263, č. 3. opis 
v soa třeboň, fond Historica, inv. č. 553, sg. 471a. o nátlaku světské moci v průběhu 
tzv. ii. kutnohorské synody amedeo molnár, na rozhraní věků. Cesty evropské refor-
mace, praha 1985, s. 82; martin ŠanDera, Hynce Ptáček z Pirkštejna. Opomíjený vítěz 
husitské revoluce, praha 2011, s. 114–116 a s. 119–120. pohled táborů na tento proces 
srov. Chronicon Taboritarum iii, in: konstantin HÖfler (ed.), geschichtschreiber der 
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Hynce ptáčka z pirkštejna, opírající se především o sílu husitské válečnické 
aristokracie. využila příhodných podmínek ve východních Čechách a zaháji-
la odsud postupné sjednocování kališníků do jediného politického a duchov-
ního bloku. uplatnění náboženského principu jí  slibovalo získat větší vliv 
na jednotlivé utrakvistické proudy a v budoucnu na celozemské záležitosti, 
než skýtala prostá ekonomická a vojenská síla. zvolila si k  tomu duchovní 
proud Jana rokycany, jemuž poskytla podporu a zázemí, aby mohl dotvořit 
soubor zásad kališnické věrouky i  docílit uznání stovek duchovních nejen 
z východočeského prostoru. ptáčkova a poté poděbradská strana postupo-
vala jak na legální bázi, tak i cestou mocenského nátlaku a využití, ba i ne-
zneužití propagandistických prostředků, zvláště pokud šlo o potlačení vlivu 
táborského duchovenstva. třetí z  artikulů pražských jakoby zde byl zcela 
obrácen, laikové, tedy kališnická šlechta, prosazovali svou vůli i v čistě teolo-
gických a církevně-správních otázkách. 

tento proces dlouho vázal energii kališnické šlechty, proto se jeho vůdci 
Hynce ptáček z  pirkštejna a  od  r. 1444 Jiří z  poděbrad prozatím vyhýba-
li rozhodnému střetu s  katolickými pány a  jejich spojenci z  řad konzerva-
tivních utrakvistů. spojence na levém i pravém křídle kališnického spektra 
museli získat před zahájením tohoto střetu, neboť ve váze konfesních otázek 
nastával ve  společnosti zřetelný posun a  stěžejní normu – kompaktáta ve-
řejně nezpochybňoval rožmberk, václav z michalovic ani Hynek krušina 
ze Švamberka. přestup menharta z Hradce ke katolictví sice vyvolal znepo-
kojení, ale rozhodně ne takového rázu, aby „v důsledku vedlo k obsazení Prahy“ 
poděbradskou stranou.25 mnohem větší propagandistické prostředky poskytl 
kališnickému středu Juan Carvajal svou nezdařenou květnovou misí, zvláště 
nepochopením nedotknutelnosti kompaktát v očích kališnické veřejnosti.26

k  dodržování, ba  i  obraně kompaktát se  takticky ve  svém ustavujícím 
zápisu přihlásila i strakonická jednota a  jejími signatáři se  stali i  někdejší 
významní představitelé táborského bratrstva bedřich ze strážnice a Jan kol-
da ze Žampachu. i Jiří z poděbrad dával velmi jasně najevo nejen slovy, ale 
i skutky, že nešlo a nemá jít o volbu mezi kalichem a křížem, proto v rozho-
dujícím měření sil obou seskupení stála na poděbradské straně i skupina vý-
znamných katolických šlechticů (zdeněk ze Šternberka, burian a Jan z Gut-

hussitscen Bewegung in Böhmen, Wien 1865, s. 731–735. z literatury k tomu františek 
ŠmaHel, dějiny Tábora i–ii, České budějovice 1990, s. 492–503.

25 robert novotný, Proměna rituálu. Šlechta v období dvojvěří, Colloquia me-
diavila pragensia 12, praha 2009, s. 243.

26 obraz Carvajalova okázalého příjezdu, pobytu a faktického útěku z hlavního 
města františek Šimek (ed.), Staré letopisy české z vratislavského rukopisu, praha 1937, 
s. 104; relace ve FrB Vii, s. 48–53, č. 20.
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štejna, fridrich z Donína, vilém z ilburka, vilém z rýzmburka a Švihova, 
Jindřich z michalovic, Jindřich berka z Dubé, bohuš z kováně a na frýd-
štějně a  dal.). poděbrad, ačkoli byl kutnohorským sjezdem v  červnu 1448 
označený za správce všech obcí českých příchylných k zákonu božímu, to do-
kázal i svým druhým sňatkem, když se ještě před zahájením bojových akcí 
v roce 1450 neváhal oženit s dívkou z katolického panského rodu rožmitálů. 
sjednocený utrakvismus upevnil své pozice ve správě země, ale ponechal do-
statečný prostor i katolickým šlechticům a jejich vlastní domény programově 
neohrožoval. model království dvojího lidu – tedy koexistence dvou konfesí 
a tím i dvojí šlechty se přes všechny potíže začal v 50. letech poměrně úspěšně 
prosazovat.27 

znovuotevření náboženského sporu v polovině 60. let nevzešlo z  vnitř-
ního napětí mezi českými katolíky a kališníky (spor o styl Jiříkovy politiky, 
pozice v královské radě a zemském soudu, výběr relátorů etc.), ale bylo vy-
voláno vnějším tlakem římské kurie, která přitom byla v  letech 1458–1459 
ochotna projevit dosavadnímu vůdci utrakvistů pozoruhodnou toleranci. 
sama ve slabé chvilce ukazovala svým šlechtickým zastáncům to, co již ně-
kteří sami uznávali a praktikovali: Soužití s kacíři je možné, ba možné je i kacíře 
milovat, nemilujeme–li jeho kacířství, ale jeho osobu!28

27 k tematice landfrýdů zdeněk beran, Boleslavský landfrýd 1440–1453. Krajský 
landfrýdní spolek v pohusitských Čechách, České budějovice – Hradec králové 2011; Da-
libor JaniŠ, K úloze institutu landfrýdu v moravském zemském právu na prahu novověku 
(vznik a vývoj landfýdů a role panovníka), fHb 22, 2006, s. 7–28 a martin ŠanDera, 
Východní landfrýd. Skutečná podstata krajského čtyřspolku, in: regiony – časoprostorové 
průsečíky. praha 2008, s. 123–135.

Deklarace strakonické jednoty srov. AČ  ii, s.  244–246. k  chování bedřicha 
ze strážnice a Jana koldy amedeo molnár, na rozhraní věků, s. 98–99. výčet stra-
níků Jiřího z poděbrad srov. AČ ii, s. 282–284, č. 45. z literatury igor ČinoveC, 
K boji o mocenskou převahu Jiříka Poděbradského v roce 1448 (rozvržení sil poděbradské 
skupiny v letech 1444 – 1448), s. 2–13. o sňatku s annou z rožmitálu stefan GloGo-
Wski, genealogie knížat z Minsterberka, ostrava 1989, s. 7–8. termín koexistence pro-
sazoval Josef válka, Tolerance, či koexistence? K povaze soužití různých náboženských 
vyznání v českých zemích v 15. až 17. století, studia Comeniana et Historica, roč. 18, č. 35, 
1988, s. 72.

28 tolerantní přístup kurie měl své kořeny již na počátku 50. let, v pokoření tá-
bora a internaci táborských duchovních vůdců bylo spatřováno statečné odpírání ne-
přátelům církve, papež se v tomto duchu neváhal dokonce vyjádřit v listu z 19. břez-
na 1453 mladému králi ladislavu pohrobkovi. rudolf urbánek, dvě studie o době 
poděbradské, spisy filozofické fakulty masarykovy univerzity v brně 27, brno 1929, 
s.  94–95. responsum legatorum ad  articulos Wratislaviensum in  petr eschenloer 
srov. Hermann markGraf (hg.) Historia Wratislaviensis von Mag. Peter escheloer, 
breslau 1872, (ssrr sil. vii), s. 76–86. na 15. století vskutku netypické jednání ku-
rie, tón blízký spíše ekumenickému koncilu než papalismu. k papežské politice vůči 
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poděbradovo království dvojího lidu sice otevřeně nehlásalo nadkonfesijní 
křesťanství (s výjimkou některých formulací v proslulém projektu tractatus 
pacis), přesto však svou praxí přispívalo k tomu, že tato kategorie začala být 
blízká mentalitě řady českých šlechticů. nikoli víra, ta zůstávala navzdory 
mnoha prohřeškům vůči desateru nezpochybnitelnou kategorií, ale konfese 
byla něčím, co se mohlo za určitých okolností stát proměnnou konstantou 
nebo alespoň nezatěžovat svět vysoké politiky a správy země, konfesní spory 
nemohou stát nad obecným dobrým.29

zelenohorská jednota, symbol obnoveného konfesního nepřátelství, ač je-
jími příslušníky byla od počátku výlučně katolická šlechta, začala svůj spor 
s králem Jiřím ryze světskými požadavky, které jako by si s mírnými opravami 
vypůjčila z programu své předchůdkyně. ve své podstatě tedy byla klasickou 
panskou jednotou. náboženský prvek vynesla teprve na silný nátlak říma 
a po zjištění, že by pro své světské cíle nezískala ve střední evropě spojence 
a především pro ni osudově nutnou finanční a vojenskou podporu.30

Jiřímu v prvních letech jeho vlády a jejím příčinám Janusz smoŁuCHa, Polityka Ku-
rii rzymskiej za pontyfikatu Piusa ii (1458–1464) wobec Czech i krajów sąsiednich. Z dziejów 
dyplomacji papieskiej w XV wieku, kraków 2008; z české historiografie petr ČorneJ, 
Kvadratura kruhu, in: světla a stíny husitství (události – osobnosti – texty – tradice), 
praha 2011, s. 276–285.

29 text projektu otiskli václav vaněček – Jiří keJř, Všeobecná mírová organi-
zace podle návrhů českého krále Jiřího z let 1462–1464, praha 1964, s. 61–79. k projektu 
a jeho zhodnocení václav vanĚČek (red.), Cultus pacis. Études et documents du Sym-
posium Pragense Cultus Pacis 1464–1964. Commemoratio pacis generalis ante quingentos 
annos a georgio Bohemiae rege propositae, praha 1966; václav DrŠka, Zum Charkter des 
Friedensplans des böhmischen Königs georg von Podiebrad, in: praguer papers on History 
of international retalions 1999, s. 5–19. z posledních odborných statí věnovaných 
projektu Jaroslav boubÍn, Mírový projekt Jiřího z Poděbrad, in: východočeské listy 
historické 25, Hradec králové 2008, s. 27–39.

30 ustavující listina zelenohorské jednoty z 28. 11. 1465 se ve svých článcích ani 
v jediném bodě nedotýká osobních náboženských postojů ani konfesní politiky krále 
Jiřího – originál listiny je uložen v na praha, Archiv České koruny (1158–1935), sg. 1715; 
edice f. palaCký (ed.), AČ, sv. iV, s. 110–114. o vystoupení a argumentaci zástup-
ců jednoty na říšském sněmu v řezně AČ XX, s. 546. velké téma čeká na obsáhlejší 
fundovanou monografii či  stať. z  dosavadní literatury Hermann marGraf, die 
Bildung der katolischen Liga gegen georg von Podiebrad, Historische zeitschrift 38, 1877, 
s. 42–82, 251–277; františek beneŠ, Osud zápisu panské jednoty (zelenohorské) z 28. lis-
topadu jako historického pramene, minulostí západočeského kraje 6, 1968, s. 214–222. 
k příbuzenským vztahům v jednotě viz ivana nohová, Příbuzenské vztahy členů Zele-
nohorské jednoty, nepublikovaná rigorózní práce, katedra dějin a didaktiky dějepisu 
pedagogické fakulty univerzity karlovy, praha 2008. stále před naší historiografií 
stojí úkol přesného zhodnocení vojenské a ekonomické síly jednoty a jejích proměn, 
přesné rozkrytí vnitřních vztahů (jen korespondence dochovaná v soa třeboň, fond 
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náboženské cíle (na rozdíl od světských) také Jednota nebyla schopna na-
plnit. nedokázala to válečnou cestou proti králi Jiřímu a zklamala se i v nadě-
jích, které ji přinesl vývoj v 70. a na počátku 80. let (je otázkou, zda byla zcela 
v důsledku mnoha lokálních konfliktů a mnoha válečných zvratů schopna 
plně uspět alespoň ve svých vlastních dominiích). po olomouckých dohodách 
se jí sice fakticky podařilo ovládnout královskou radu a oslabit vliv kališnic-
kých politiků spojených s poděbradskou érou, na přelomu 70. a 80. let získala 
vladislava Jagellonského pro vystoupení vůči radikálnějším formám utrakvi-
smu, ale otřes kališnických pozic byl jen krátkodobý. zprvu se mohlo zdát, 
že nová utrakvistická generace, jejíž příslušníci již nezažili léta husitské revo-
luce, ba často se narodili až v „pokompaktátním období, nebude ochotna jít 
do střetu s patřičným odhodláním. synové krále Jiřího sice opustili utrakvi-
smus až příliš snadno a rychle, ale žádná větší vlna přestupů pod důsledkem 
politického kalkulu se prostě nekonala, byť u některých představitelů kališ-
nické šlechty jako by bylo možné cítit jistou únavu a nechuť k novému zápa-
su a konzervativci zásah proti radikálním kazatelům dokonce uvítali.31 byla 
tu i další vlna smíšených sňatků. leč náboženský princip u příslušníků vyšší 
i nižší šlechty nebyl oslaben natolik, aby kališnická města zůstala v boji s re-
akcí osamocena. vedle účasti na kališnických sjezdech a zápisech na obranu 
utrakvistické konfese to demonstrovala především okázalou podporou, kte-
rou poskytla italskému biskupu augustinu lucianimu, který v předchozích 
letech opakovaně světil kališnické uchazeče o kněžství včetně vnuka lipan-
ského vítěze baltazara mrzáka z miletínka. kaplířové ze sulevic, malovec 
z pacova, petr kdulinec z ostroměře, mikuláš z Hořic a samozřejmě trčkové 
z lípy, kteří se  zřejmou reminiscencí na  rok 1417 hostili biskupa na hradě 
lipnice, dali najevo, že svou konfesi budou hájit bez ohledu na postoj panov-
níka a jeho dvora. o rok později kališnická města projevila odhodlání bránit 

Historica, sg. 2249, 2291, 2376, 2415, 2452, 2472 a,b a dal. ukazuje, jak složité byly 
vztahy mezi rožmberkem a Šternberkem. byl-li zdeněk obtížný nepřítel, pak stejně 
obtížný dovedl být i jako spojenec.), právní aspekty ve vztahu k slezským a morav-
ským spojencům, vztahy šlechty a katolických měst, zahraniční vazby atd.

komparace s panskou jednotou let 1394–1405 a dalšími seskupeními vysoké šlech-
ty srov. Jaroslav boubÍn, Vznik panských jednot, mHb i, 1991, s. 217–229.

31 k přestupu poděbradových synů Wojciech mrozoWiCz (ed.), Cronica mo-
nasterii canonicorum regularium s. Augustini in glatz, Wrocław 2003, s. 235–236. zkla-
maný utrakvista blízký Janu rokycanovi to přičítal v prvé řadě silnému vlivu kato-
lických manželek srov. f. Šimek – m. kaŇák (edd.), Staré letopisy české z rukopisu 
křížovnického, s. 228. ten by ale rozhodně nestačil, kdyby synové krále Jiříka viděli 
v kalichu hodnotu, pro kterou stojí zato riskovat budoucnost. Jindřich ani Hynek 
nestáli v  situaci, kdy by byli vnějšími okolnostmi postaveni před osudovou volbu, 
nad jejich hlavami nevisela vojenská či právní hrozba, šlo o zřejmý politický kalkul.



/222/

Martin Šandera

výsledky revoluce v otevřeném střetu. katolická šlechta, která přes konfesní 
sféru hodlala zasáhnout politickou sílu a oslabit vliv nižších stavů, byla nu-
cena přiznat, že útokem vedený tímto směrem ztroskotal. obavy, jak silný 
protivník by jim vyvstal, kdyby města získala vojenskou podporu utrakvistic-
ké nižší šlechty, přinutila katolické panské rody ustoupit od tlaku v konfesní 
sféře a hledat kompromis ve věci složení zemského soudu.32

Česká šlechta se během 15. století v konfrontaci stavovského a konfesního 
principu dopracovala k náboženské toleranci z nutnosti, stavovský princip 
jen díky ní mohl nabýt v dalších desetiletích vrch. právní vyjádření tato tole-
rance dostala v článcích kutnohorského náboženského míru, který byl po slo-
žitých a vleklých zákulisních jednáních přijat na zemském sněmu v březnu 
1485. Historici počínaje františkem palackým hodnotili a hodnotí tuto doho-
du velice pozitivně, ba jako hlavní základ prosperity 16. století (mírové souži-
tí šlechty dvou konfesí nenarušil ani silný tlak panovníka na rekatolizaci).33 
přesto je třeba zmínit, že u zrodu této dohody stály i méně ušlechtilé zájmy, 
než je touha po míru a schopnost tolerance, a i jim otevřel mír naplno dveře. 
s tragickou hloubkou působí slova, která v souvislosti s ním pronesl ernest 
Denis: „Smlouvou Kuthohorskou nebyl obnoven pokoj v Čechách, proměněna pou-
ze povaha a předmět bojů vnitřních….děj skončen; kdo se  zabývá ještě věroukou, 
správou církevní, pokrokem mravním ! některá prohlášení neurčitá, několik hesel, 

32 k příchodu a aktivitám augustina lucianiho srov. Josef maCek, Víra a zbož-
nost jagellonského věku, praha 2001, s. 120–124. k vystoupení kališnických města fran-
tišek ŠmaHel, Pražské povstání 1483, pražský sborník historický 20, 1986, s. 35–102, 
kterému náleží i autorství hodnotícího sousloví „tolerance z nutnosti“ týŽ, Svoboda 
slova, svatá válka a tolerance z nutnosti, s. 644. Josef maCek, Jagellonský věk v českých 
zemích 1.2., praha 2001, s. 345–346 v této souvislosti oceňuje chování poděbradových 
synů Jindřicha a Hynka. v podobném duchu petr ČorneJ – milena bartlová, 
Velké dějiny zemí Koruny české Vi. 1437–1526, praha – litomyšl 2007, s. 442–458. text 
sněmovního výnosu z 20. března 1485 srov. AČ iV, s. 512–526 a AČ V, s. 418–422.

33 text kutnohorského míru AČ iV, s. 512–516; AČ V, s. 418–422, celý text usnesení 
zemského sněmu s. 418–427. z literatury k hodnocení této stěžejní dohody f. palaC-
ký, dějiny V, s. 667–669; f. ŠmaHel, Svoboda slova, s. 676–677. v širším kontextu 
Winfried eberHarD, Zu  den politischen und ideologischen Bedingungen öffentlicher 
Toleranz. der Kuttenberger religionsfrieden 1485, in: zeszyty naukowe uniwersytetu 
Jagiellońskiego, prace Historyczne 199, 1992, s. 101–118; ve shrnutí Toleranz und reli-
gionsfreiheit im 15.–17. Jahrhundert in Mitteleuropa. Probleme und Prozese, in: petr Hla-
váček (edd.), Bruncvík a víla. Přemýšlení o kulturní a politické identitě evropy. Brunczwik 
und die nymphe. die Überlegungen zur kulturen und politischen identität europas., praha 
2010, s. 60–63; podobně zdeněk v. DaviD, religious Toleration in utraquist Bohemia, 
in: petr Hlaváček et alii, (in) Tolerance v evropských dějinách. (in) Tolerance in european 
History, praha 2011, s. 102–108.
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a každý jde dále za  jinými prospěchy… Pro příští rozvoj dějin českých jest to doba 
rozhodná, obsahujíc v zárodku všechny chyby a pohromy následujících století.“34

Jistěže bychom mohli toto prohlášení označit za příliš zobecňující, realita 
byla přeci jen složitější. nižší šlechta byla saturována až o dva roky později 
dořešením sporů o poměry na zemském soudu, a ani kutnohorský mír, jehož 
dějinný význam jistě není na místě zpochybňovat, přitom neznamenal pro 
českou šlechtu konec angažovanosti v náboženských sporech a zcela jedno-
značné semknutí všech na základě stavovského principu ve sporu s králov-
skými městy.35

přesto ztráta pocitu ohrožení, jistota, jíž utrakvistická šlechta v  kutno-
horské dohodě získala, vedla u mnoha jejích příslušníků ke změně pohledu 
na vlastní konfesi, hlubší zájem poklesl. podobné pocity zasáhly i část kato-
lické nobility. připomenu několik vět z počátku svého příspěvku: „ne vždy 
byl však tento stav zemi na škodu. konfesně rozdělená šlechta byla nucena 
hledat spojence v nižších stavech, a jednat o otázkách, který by pro ni byly 
jinak nepřijatelné“. tento tlak nyní zmizel, obzory šlechty v přístupu k otáz-
kám spojeným s potřebami nižších složek společnosti se zúžily. Jasné důsled-
ky měl i všeobecný pokles váhy duchovenstva a s ním velmi zeslábl i morální 
apel, jehož bylo přes všechny své nedostatky nositelem.

Je zarážející, jak lhostejně se (ve srovnání s rokem 1482 a biskupem au-
gustinem) kališnická šlechta postavila k příchodu „druhého italského bisku-
pa“ filipa de villa nuova. z druhé strany ani přední katolický magnát petr 
z rožmberka, jemuž stařec padl v soběslavi do rukou, neměl o tuto osobu 
zájem. přesto při hodnocení role konfese v životě české šlechty po kutnohor-
ském náboženském míru nevystačíme se slovem útlum, vhodnější, zvláště pro 
předbělohorskou dobu, bude termín transformace.36

Čtyři desítky let po  kutnohorském míru byla na  zemském sněmu pře-
třásána možnost unie mezi utrakvisty a katolíky, vznikl i  koncept dohody 
o  „míru, unii a  jednotě“ mezi všemi stavy království českého, dorazil do-

34 ernest Denis, konec samostatnosti české. i, Jiří z poděbrad. Jagielovci, pra-
ha 1909, s. 232–233.

35 Josef markov, Spor pánů a  rytířů o  sedání lavicích, s.  103–104, definitivně 
se  ustálil počet 12:8 přísedících z  řad nižší a  vyšší šlechty. po  proběhlém potazu 
na návrh zemského sudího vytvářeli nález dva páni a jeden rytíř.

36 velmi výstižně tuto problematiku na příkladu jihočeského regionu rozebral 
robert ŠimŮnek, „Táboři versus rožmberkové“. Konfesní tolerance z nutnosti, in: zro-
zení mýtu. Dva životy husitské epochy, praha – litomyšl 2011, s. 90–104, zde nastole-
na i otázka termínu transformace. v každém případě pokles váhy konfesních otázek 
neznamenal pokles zbožnosti v životě společnosti. po roce 1547 se pro šlechtu právě 
otázka konfese stala vhodným tématem, na kterém stavovská opozice mohla změřit 
(a dokonce s úspěchy) svou sílu s habsburskými panovníky.
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konce do  říma, vzápětí se  ale zdvihla vlna odporu. České delegáty, kteří 
se  v  červnu 1525 setkali v  budíně s  kardinálem legátem Campeggiem, če-
kala studená sprcha v podobě dokumentu opatřeného 250 pečetěmi, který 
jim právo k vyjednávání o unii upíral. Jednání zcela zkrachovala.37 konfesní 
rozdělení české šlechty mělo trvat další století.

Přílohy

1.2. list mierný z 29.1. 1440 státní oblastní archív třeboň, pracoviště Jin-
dřichův Hradec, fond: sbírka pergamenů, sg. 115.

37 anna skýbová, Česká šlechta a jednání o povolení kompaktát, r. 1525, auC pH 1, 
studia historica Xiv, praha 1976, s. 82; antonín kalous, Jednání o unii katolíků 
a utrakvistů ve dvacátých letech 16. století, in: zrození mýtu. Dva životy husitské epochy. 
praha – litomyšl 2001, s. 183–190.
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2.2. ustavující zápis zelenohorské jednoty z 28.11. 1465, národní archív 
praha, fond: archív České koruny (1158–1935), sg. 1715
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Confrontation of the principles of the estates and the confession divid-
ing the Czech nobility of the 15th century

martin Šandera

Czech nobility, which gained a significant share in state power through 
conflicts with premyslid and luxembourg rulers, was itself divided by nu-
merous political circumstances and factors of power. in the 15th century a new 
factor appeared with surprising force – an attitude to the religious reform, 
to the eucharist. this paper summarizes the views of association and struggle 
of two principles that divided the Czech nobles - the principle of the estates 
and the principle of the confession. it also shows the changes of their impor-
tance, weakening or strengthening their mutual influence. Higher nobility, 
alarmed with the growth of lower classes of society, overcame the religious 
barriers more easily and pursued the principle of the estates. the year 1423 
brought with it a radical change in domestic affairs when the Czech nobil-
ity attempted again to become the decisive power in the kingdom. However, 
it was impossible to achieve under the given distribution of powers, unless 
the nobility had managed to rise above the religious antagonism. the nobles 
failed to  assert themselves militarily against Žižka ś new brotherhood and 
their other attempts to bring together catholic and utraquist nobility were 
until 1434 of  only local significance and they could not seriously threaten 
the power of  the Hussite unions. on  the other hand lower nobility made 
use of  the escalated religious antagonism not only to  extricate itself from 
both property and client dependence on the families of high nobility, but also 
to gain a share of power in state and society affairs, which was even codifi-
cated after sigmund reascended the throne.

only after the radical Hussite forces were defeated at the battle of lipany 
and the compromise agreement with the council was reached in  the form 
of the Compacts of Jihlava, the principle of the confessional division of the 
Czech nobles began to recede. both Catholics and utraquists agreed on the 
issue of  ecclesiastic and royal property, whether seized or  pledged, which 
they did not intend to give up. However, the intention and belief that the 
Compacts had included the utraquism with its noble followers into the unity 
with the universal Church showed up problematic in practice. the monarch 
and the surrounding europe still considered the utraquists unwelcome. 
However, the domestic catholic nobility perceived the Compacts as an impor-
tant step to remove the mutual barrier, which was well demonstrated by the 
marriages between catholic and utraquist families after 1436. 
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However, the policy which the last luxembourg asserted after his return 
on the throne again revived the principle of confessional division of the nobil-
ity, especially after political goals were interconnected with religious views. 
Despite that the role of the state and its authorities grew up and the weak-
ened utraquist clergy began to be gradually edged off the decision-making 
in the political matters of the country. Despite this fact the nobility was aware 
it  could not do  without the ideological background of  its own clergy, be-
cause the property secularization was not followed with the secularization 
in  the mentality of  the contemporary people. as  the utraquists were split 
up into several ideological streams, their ability to affect the land assembly 
and to control the development of the whole country was weakened. a group 
of lords and, above all, some members of lower nobility led by Hynce ptáček 
of pirkštejn made use of the suitable circumstances in eastern bohemia. from 
here they began a gradual unification of the utraquists into a sole political 
and religious bloc. a political basis to do so was provided by the landfrieden 
system, in which the nobles predominated the towns. 

in 1448–1450 the united utraquism defeated a rival bloc of Catholics and 
some ultraconservative utraquists. followingly, it strengthened its position 
in the country administration but on the other hand it intentionally provided 
the catholic nobles enough space and did not threaten their domains. Despite 
all the troubles the model of “the kingdom of two peoples” - a coexistence 
of two confessions and thus of two groups of nobility – began to assert itself 
in the 1450s.

the reasons of the civil war, which was caused by the alliance of zelená 
Hora, were in fact political reasons of power and the estate, not the religious 
ones. the religious claims were also the first which the alliance left after 
the treaty of olomouc was concluded. in the struggle of the principle of the 
estates and the principle of the confession during the 15th century the Czech 
nobility attained the religious tolerance out of necessity. the peace of kutná 
Hora in march in 1485 was in fact a victory of the principle of the estates over 
the principle of the confession.



II. Materiály a zprávy

(Materials and Reports)
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Dne 20. 9. 2012 nás zasáhla zpráva o náhlém 
úmrtí předního odborníka na  evropskou 
hradní architekturu a  hmotnou kulturu vr-
cholného a  pozdního středověku, který byl 
pro svůj obrovských rozhled pro celou řadu 
z nás inspirací a vzorem, ale zejména učitelem 
a přítelem, na kterého se nezapomíná. zpráva 
o jeho smrti nás zasáhla o to citlivěji, že v čer-

venci 2012 převzal vedení katedry archeologie západočeské univerzity v plz-
ni, kde měl celou řadu plánů a přání, které jsme se chystali s  jeho pomocí 
uvést v život. 

za  svých 61 let vykonal vzhledem ke  svému obrovskému pracovnímu 
a badatelskému vytížení velký kus práce na poli odborném, stejně tak jako 
v oblasti popularizace vědy. rád přednášel pro širokou veřejnost, svým oso-
bitým projevem dokázal vtáhnout do problematiky naší historie laiky i po-
učené. svým vřelým přístupem přivedl k zájmu o naši minulost, a zejména 
archeologii středověku, celou řadu osob z řad širší veřejnosti, ale i kolegů, 
jejichž působištěm bylo jiné odvětví než archeologie a historie. Jeho zájem 
o seznámení veřejnosti s naší historií se projevila také při vytváření oblíbe-
ných populárně vzdělávacích pořadů „Hrady obývané a dobývané“ a „Štíty 
království českého“. 

narodil se 24. ledna 1951 v praze, v roce 1974 ukončil studium na filozo-
fické fakultě univerzity karlovy v praze, kde si zvolil obory prehistorie a his-
torie. po celý svůj odborný život byl zaměstnancem archeologického ústavu 
akademie věd Čr v praze. působil na celé řadě vysokoškolských pracovišť, 
v plzni přednášel od roku 1999 oblíbenou archeologii hradů. mezi další pů-
sobišti můžeme jmenovat filozofickou fakultu univerzity karlovy a fakultu 
architektury Čvut v praze.

v popředí zájmu tomáše Durdíka stála především opevněná sídla vrchol-
ného a pozdního středověku, a to nejen v oblasti jejich průzkumu. sám se za-
sazoval nemalou měrou také o jejich záchranu a ochranu. Jeho nezastupitel-
ná role tkví v oblasti bádání na poli kastellologie v celoevropském měřítku 
vůbec. svoji pozornost nezaměřoval jen na dějiště velké historie, ale každá 
lokalita pro něj měla svou nezastupitelnou roli a hodnotu v kontextu vývoje 
našeho kulturního dědictví. tomáš Durdík se  zaměřil i  na  lokality v  jiho-
českých hvozdech a  lukách, kde trávil řadu týdnů na  archeologických vý-
zkumech nebo při jejich dokumentaci. v našem kraji navštívil snad všechny 
dosud známé hradní lokality, již od počátku se účastnil většiny stavebních 
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úprav, které byly na  těchto památkách prováděny. z  jeho nejrozsáhlejších 
archeologických výzkumů v  jižních Čechách jmenujme hrad v  Jindřichově 
Hradci, kterému věnoval zejména v počátcích své archeologické kariéry vel-
kou pozornost. v posledních letech se zabýval mezi jinými i systematickým 
výzkumem a dokumentací původně královského hradu velešína, hradu po-
řešína nebo vimperka, pozornost byla zaměřena také na tvrz tichou, jeden 
z významných strategických bodů rožmberského dominia. na hradě pořešín 
a tvrzi tichá probíhala ve spolupráci s Josefem Hložkem v několika posled-
ních letech praxe studentů archeologie z plzně.

tomáš Durdík je autorem téměř pěti set odborných studií publikovaných 
v České republice a v celé řadě evropských zemí. Je autorem mnoha cenných 
monografií, které tvoří základní kameny poznání české i evropské kastellolo-

gie. Jen namátkou zmiňme jeho syntézu Hrady přechodného typu v Čechách 
nebo ilustrovanou encyklopedii českých hradů, která se dočkala celé řady 
vydání, dotisků a dodatků. ve svých pracích představil svoji interdisciplinár-
ní koncepci studia českých hradů, kterou zasadil do evropského kontextu, 
postupně rozvíjel své přístupy a prohluboval metodologii studia. byl členem 
redakčních rad celé řady odborných časopisů. byl vedoucím redaktorem 
a  předsedou redakční rady Časopisu společnosti přátel starožitností, čle-
nem redakční rady časopisu zprávy památkové péče, sborníku Dějiny staveb 
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a editorem periodické publikace Castellologica bohemica, které se prozatím 
podařilo vydat dvanáct svazků.

vzhledem k jeho mimořádnému nasazení a odborným kvalitám se stal čle-
nem vědeckých rad europa nostra, Deutsche burgenvereinigung e v., 
Centra medievalistických studií, členem hlavního výboru České archeologic-
ké společnosti, expertem iComos/unesCo, členem Comité permanent 
Castrum bene a Comité Castella maris baltici, členem pro udělování Ceny 
eu  za ochranu evropského kulturního dědictví. v  roce 2011 byla tomáši 
Durdíkovi jako prvnímu archeologovi vůbec udělena prestižní mezinárodní 
cena europa nostra za mimořádný osobní přínos k poznání a ochraně evrop-
ského kulturního dědictví. 

odchodem tomáše Durdíka přišel odborný svět o  vynikajícího vědce 
na poli (nejen) středověké archeologie, ale zejména o významnou osobnost, 
učitele a přítele, kterým nám byl vzorem a rádcem. Děkujeme.

Zlata gersdorfová – Petr Menšík
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ve věku nedožitých sedmdesáti devíti let zemřel dne 10. září 2012 (nar. 
15.9.1933) doc. phDr. vilém Herold, Csc., emeritní ředitel filosofického ústa-
vu akademie věd Čr a člen předsednictva akademie.

po studiích historie a pomocných věd historických na filosofické fakultě 
univerzity karlovy pracoval v  letech 1956–1957 v archivu Hlavního města 
prahy, odkud přešel v roce 1958 do filosofického ústavu Čsav na místo kni-
hovníka. liberální poměry převládající v šedesátých letech ve filosofickém 
ústavu, jinak stranickém pracovišti, umožnily nestraníku Heroldovi, aby 
se vedle záslužné knihovnické činnosti zabýval i historií, takže v roce 1968 
mohl obhájit disertační práci o nejstarší městské knize lounské a získat titul 
doktora filosofie. 

období takzvané normalizace po  srpnu 1968, které existenčně postihlo 
podstatnou část vědeckých pracovníků filosofického ústavu (tehdy již Ústa-
vu pro filosofii a sociologii), vilém Herold přečkal, byť se za pražského jara 
aktivně zúčastnil obrodných snah v knihovnických kruzích, a po relativním 
uklidnění poměrů mohl dokonce opustit svou knihovnickou práci a věnovat 
se v rámci oddělení dějin filosofie badatelské činnosti v oboru medievalistiky. 
toto zaměření nebylo ideologicky tolik exponované jako ostatní sféry půso-
bení ústavu a poskytovalo relativně svobodné možnosti pro vědecké bádání. 
vilém Herold toho plně využil. 

první větší výsledek jeho soustředěné medievistické práce byla edice trak-
tátu stanislava ze znojma de vero et falso, praha 1971. následovala společná 
edice s milanem mrázem milíčových Tres sermones synodales, praha 1974. po-
tom se Herold zaměřil na přípravu své kandidátské práce Pražská univerzita 
a Wyclif, kterou obhájil v roce 1982 a tiskem vydal v roce 1985. pečlivým vý-
zkumem pramenů se mu podařilo dokázat, jak rozsáhlá byla znalost Wyclifo-
vých prací na pražské univerzitě na přelomu 14. a 15. století a z čeho pramenil 
Wyclifův velký ideový vliv na pražské univerzitní mistry. součástí knihy byla 
i kritická edice dúležitého Wyclifova traktátu de ideis. 

Herold již během šedesátých let navázal přátelské a  pracovní kontakty 
s polskými knihovníky a zejména s mladými medievisty z okruhu profesora 
legowicze, což mu později umožnilo publikovar některé své vědecké práce 
v polských odborných časopisech a otevřelo mu i přístup do mezinárodní me-
dievistické komunity. v roce 1987 se stal členem société internationale pour 
l´etude de la philosophie médiévale a jeho práce se mohly více uplatňovat 
i na mezinárodním fóru.

nová etapa působnosti se vilému Heroldovi otevřela po listopadovém pře-
vratu roku 1989. nejenže svobodného ovzduší mohl využít k dalším studij-
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ním pobytům v zahraničí (anglie, Švýcarsko aj.), k účasti na mezinárodních 
konferencích a symposiích a k publikování svých prací ve významných vě-
deckých periodikách, sbornících a knihách (úplný soupis Heroldových prací 
je  na webových stránkách filosofického ústavu av  Čr), ale s  nemenší in-
tenzitou se věnovat také vědecko-organizační práci ve vrcholných orgánech 
akademie věd a v letech 2001–2005 jako ředitel filosofického ústavu nebo 
jako člen řady mezinárodních vědeckých společností. 

pro českou medievalistiku a pro problematiku přímo spojenou i s dějina-
mi tábora má stěžejní význam založení v devadesátých letech 20. století pra-
videlných symposií the bohemian reformation and religious practice, která 
Herold organizoval společně se z.v. Davidem a D.r. Holetonem. příspěvky 
přednesené na těchto symposiích vycházejí od té doby v řadě stejnojmenných 
sborníků i s některými příspěvky viléma Herolda.

autorské přispění viléma Herolda nalezneme i  na  stránkách Husitského 
Tábora. v 9. svazku z roku 1987 (s. 401–404) najdeme jeho poučenou recenzi 
na muellerovu edici Wyclifova traktátu De universalibus a kennyho anglic-
ký překlad tohoto díla, které vyšly v oxfordu v  roce 1985. a v Supplemen-
tu i  z  roku 2001 je  otištěn Heroldův referát z  památné římské konference 
o Husovi pod názvem „Hus a Wyclif. srovnání dvou traktátů De ecclesia“ 
(129–154). má tedy i Husitský Tábor závažný důvod, aby připomněl památku 
badatele zasloužilého o poznání husitství.

Josef Zumr
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Mezinárodní konference o Janu Husovi a české reformaci 
na univerzitě v Oldenburgu

Činorodá severoněmecká universita v oldenburgu, která se ve svém názvu 
hlásí k životnímu dílu významného německého pacifisty a publicisty Carla 
ossietzkého (1889–1938), nositele nobelovy ceny míru z roku 1936, vystoupi-
la mezinárodní vědeckou konferencí „Jan Hus – 600 let reformace“ ve dnech 
7.– 8. listopadu 2013 rázně proti nedoceňování průkopnického významu Jana 
Husa a husitského hnutí pro dějiny církevní reformace v evropě. svolavatelé 
konference, profesorka andrea strübind z univerzitního institutu pro evan-
gelickou teologii a náboženskou pedagogiku a historik tobias Weger, přední 
znalec novodobých dějin českých zemí, se v koncepci oldenburské konferen-
ce vyjádřili kriticky k zanedbávání Husova přínosu pro evropskou reformaci 
v  připravovaných rozsáhlých akcích tzv. lutherovy dekády, vrcholící 500. 
výročím vystoupení martina luthera ve Wittenbergu roku 1517. označením 
husitského reformního hnutí jako pouhé „předreformace“ se ztrácel svébytný 
charakter podílu Jana Husa a dalších českých reformátorů na kontinuálním 
přechodu od  pozdního středověku k  ranému novověku. andrea strübind 
objasnila v úvodním referátu konference, že snižování významu husitské re-
formace v  15.  století mělo přispět v mezinárodním srovnání ke zvýraznění 
jedinečnosti německé reformace 16. století.

v první sekci věnované historicko-teologickému zařazení Jana Husa shr-
nul nejdříve Dušan Coufal (praha/brno) současný stav bádání o Husovi jako 
teologovi a církevním reformátoru.

německý znalec české reformace a husitské revoluce franz machilek (bay-
reuth) se zabýval dosavadními výsledky historického výzkumu o ohlasu hu-
sitství v německu a o německých husitech v 15. století. tento vliv zasahoval 
v řadě případů nejen nižší, ale i střední skupiny obyvatelstva. Husitské sklony 
byly připisovány mnoha soudobým německým intelektuálům.

Druhou sekci o přijetí a působení Jana Husa v pozdějších reformních hnu-
tích zahájil martin rothkegel (elstal) rozborem Husova vlivu na hnutí novo-
křtěnců v 16. století. k navazování německého pietismu na životní dílo Jana 
Husa vyzvedl Dietrich meyer (ochranov/Herrnhut) působení velké práce 
Georga konrada riegera o starých a nových českých bratřích se zdůrazně-
ním Husova podílu na církevní reformaci. zvláštní význam měl postoj zakla-
datele ochranova hraběte nikolause ludwiga zinzendorfa, pro něhož bylo 
příkladem Husovo vystoupení před kostnickým koncilem; již v ochranovské 
obci z  18.  století byl 6. červenec památným dnem. můj příspěvek v druhé 
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sekci konference přiblížil český obraz Jana Husa od  františka palackého 
po  t. G. masaryka. připomněl, že  německý svazek iii/1 palackého Dějin 
z roku 1845 byl bez ohledu na zásahy teologické cenzury v té době nejdoko-
nalejším historickým zpracováním Husova života a díla v německém jazyce. 
na překonání nacionálního a myšlenkového zploštění Husova odkazu v čes-
kém prostředí měl významný podíl t. G. masaryk, který zdůraznil huma-
nitní a etickou složku Husova díla a přihlásil se k Husovi roku 1915 vyhláše-
ním boje za československou samostatnost a roku 1925 uznáním 6. července 
za státní svátek. Do třetí sekce o „kultuře vzpomínání“ přispěl dvěma refe-
ráty jeden z hlavních organizátorů konference tobias Weger (oldenburg), 
nejdříve shrnutím sudetoněmeckého odsuzování Jana Husa jako údajného 
nepřítele němců a  poté objasněním výjimečného postavení města kostni-
ce v německém prostředí díky udržování a šíření Husovy památky po celá 
staletí. polský historik maciej Górny (varšava) rozebral snahy komunistic-
ké ideologie a politiky, a to nejen v Československu, zneužít osobnost Jana 
Husa pro ovlivnění širších vrstev obyvatelstva. obohacením konference bylo 
promítání filmu otakara vávry „Jan Hus“ v českém znění s anglickými titul-
ky. v závěrečné přednášce, uspořádané v důstojném stánku evangelického 
chrámu sv. lamberta v centru města oldenburgu, připomněl Wolf-friedrich 
schäufele (marburg) „sladký jed“ konstrukcí historických kontinuit, přičemž 
v Husově případě dal přednost výrazu „první reformace“ na úkor tradiční 
„předreformace“.

Jiří Kořalka
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Stanislaw BYLINA, rewolucja husycka. Przedświt i pierwsze lata, 
Wydawnictwo Neriton – Instytut Historii PAN, Warszawa 

2011, 328 s.

nevelká, v  takřka bibliofilském nákladu 400 výtisku vydaná publikace 
okamžitě zaujme každého husitologa. a to nejen jménem autora, význačného 
polského medievisty, ale především názvem, který slibuje koncepční uchope-
ní tématu a poutavou četbu. bylinova erudovaná kniha, vynikající přesností 
a  plasticitou výrazu, jistě potěší čtenáře, kteří od  historiografického textu 
očekávají též kulturní i estetický zážitek. samotné pojetí a ohraničení látky, 
byť je lze postihnout ze zpřesňujícího podtitulu, však pro mě bylo určitým 
zklamáním. autor se v zásadě přidržel klasické práce Howarda kaminského 
(A History of the Hussite revolution, berkeley – los angeles 1967), pro něhož 
byla husitská revoluce především dílem táborských kněží a kterou (stejně jako 
nyní polský historik) sledoval toliko do roku 1424, tedy k datu Žižkovy smrti. 
tento výměr má ovšem nejedno úskalí a nevyrovnává se s faktem, že bouřlivé 
události, byť již nikoliv v intenzitě srovnatelné s první polovinou dvacátých 
let, vyplňovaly i další decennium. vždyť podle petra Chelčického trvalo re-
voluční dění, v terminologii jihočeského hloubala „válka“, plných patnáct let, 
tedy od roku 1419 do roku 1434. v potaz pak musíme vzít rovněž skutečnost, 
že výsledky revoluce byly právně i politicky kodifikovány v červenci a srpnu 
1436. to vše pochopitelně bylina dobře zná, přesto se ale programově rozho-
dl pro zúžené pojetí.

ptám-li se, proč tak učinil, docházím k  jediné možné odpovědi. vedla 
jej k tomu vědecká poctivost. po celý svůj badatelský život se zabýval ná-
boženskými dějinami, v  jejichž rámci sledoval problematiku kazatelství, 
rozmanité hereze, nonkomformisty v řadách katolické církve i pozdně stře-
dověkou religiozitu, které před časem věnoval pozoruhodnou monografii 
(religijność późnego średniowiecza. Chrześcijaństwo a kultura tradycyjna w eu-
ropie śródkowo-wschodniej v XiV – XV w., Warszawa 2009). také v  českém 
reformním hnutí ho od počátku zaujala zejména radikální náboženská li-
nie, ať již reprezentovaná matějem z Janova, mikulášem z Drážďan, Janem 
Želivským či táborskými pikarty a adamity, jimiž se zabýval v samostatné 
práci (na skraju lewicy husyckiej, Warszawa 2005). v knize o husitské revo-
luce tak shrnul problematiku, ve které se výborně orientuje a v níž není 
závislý pouze na sekundární literatuře. všimněme si v této souvislosti by-
linových poznámek. v nich často (a nejen z úsporných důvodů) odkazuje 
výhradně na prameny, aby zdůraznil původnost svého pohledu. to je zajis-
té přístup hodný respektu, byť má i své slabiny.
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nejvýraznější z nich je chápání husitské revoluce jako revoluce nábožen-
ské, ne-li téměř čistě náboženské. Její neméně podstatná politická kompo-
nenta, čímž myslím především složitou a dynamickou proměnu českého stře-
dověkého království  ve  stát stavovského typu s klíčovou úlohou zemského 
sněmu, se ocitla stranou autorovy pozornosti. stěžejní teze ferdinanda seib-
ta tak zůstala oslyšena. sociálním problémům v užším slova smyslu či otáz-
kám ekonomické povahy se bylina záměrně nevěnuje. snad i proto v knize 
nikde nenalezneme přesné vymezení pojmu husitská revoluce. pouze nepřímo 
můžeme dovodit, že autor spojuje revoluci se vznikem nových konfesijně – 
politických struktur, především táborského a orebského uskupení, s drama-
tickým oslabením katolické církve, s ikonoklasmem, chiliasmem a především 
(v zjevné návaznosti na alexandra patschovského) s násilím, které rychle pře-
rostlo v oboustranné ukrutnosti a jehož vlna kulminovala v první polovině 
dvacátých let.

zaostření pohledu především na husitské radikály, zejména na  tábority, 
logicky odsunulo na okraj autorova zorného pole hlavní husitský směr, spoje-
ný s prahou a reprezentovaný v ideové rovině mistrem Jakoubkem ze stříbra. 
s určitou nadsázkou se dá říci, že se praha ocitá v bylinově hledáčku jako 
kolébka husitského hnutí a poté až ve chvílích, kdy vstupovala do kontaktu 
s táborem a kdy byl její nejvlivnější osobností radikální kazatel Jan Želivský. 
zda autor do  revolučního spektra počítá i husitský střed a umírněné stou-
pence čtyř artikulů pražských, není patrné. souhrnně všechny tyto proudy 
od středu doprava nazývá kališníky, respektive utrakvisty, což není zrovna nej-
šťastnější, poněvadž, striktně vzato, byli utrakvisty všichni husité. tehdejší 
západokřesťanská evropa měla v tomto bodě jasno. Jakoby polský historik 
poněkud zapomínal na slova Jiřího kejře, že i umírnění husitští univerzitní 
mistři byli v očích římskokatolické církve heretiky a osvědčili nespornou od-
vahu, když se postavili proti autoritě papežství i koncilu. o mnoho lépe než 
pražané a  husitští konzervativci nedopadla na  stránkách recenzované kni-
hy ani morava. Husitský vliv na  jejím teritoriu autor nedocenil, zdůrazniv 
hlavně (z hlediska svého badatelského zaujetí ovšem logicky) krátkodechou 
záležitost nedakonického tábora.

od koncepčních otázek přejděme nyní k vlastnímu obsahu a vědeckému 
přínosu bylinovy práce, která se skládá ze dvou zhruba stejně rozsáhlých od-
dílů. první část knihy je  pojata v  podstatě chronologicky. začíná stručnou, 
leč fundovanou charakteristikou činnosti takzvaných Husových předchůdců 
(konrad Waldhauser, milíč z kroměříže, matěj z Janova) a tomáše Štítného, 
pokračuje rekapitulací zápasu betlémského kazatele a rychle spěje ke genezi 
táborství, jehož počátky nazírá i v souvislosti s Husovým působením na se-
zimoústecku, aniž by výrazněji akcentovala valdenský vliv. prahu a počátky 
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laického kalicha, v  jehož zavedení správně spatřuje zlomovou dějinnou udá-
lost, nemůže bylina pominout, i když jej více přitahují rozdíly mezi fakticky 
již utrakvistickou univerzitou a radikalismem raného táborství, do něhož za-
hrnuje též přívržence václava korandy v  plzni a  v  jihozápadních Čechách. 
tezi eduarda maura o podílu elišky rožmberské z kravař na šíření husitství 
v této oblasti se nezabývá, ač jinak z maurových objevných prací v této pasáži 
do značné míry vychází, podobně jako v kapitole věnované husitským „poutím 
na hory“. rovněž události od propuknutí husitské revoluce v létě 1419 až po zá-
věr dramatického roku 1420 nahlíží bylina převážně prostřednictvím aktivit 
radikálních husitů, ať již jde o adventistickou a chiliastickou kampaň, založení 
tábora, vojenské vystoupení proti kruciátě i rozdíly mezi tábority a prahou, 
kulminující známým „hádáním“ v pražském domě petra zmrzlíka ze svojšína. 
střízlivě pojednané pikartské krizi, přelomovému momentu v táborské histo-
rii, věnoval autor cíleně menší prostor s ohledem na svou knihu o krajní husit-
ské levici. zřetel k táboru a táborství slábne až v rozměrné kapitole pokrývající 
dění od prosince roku 1421 do Žižkova skonu. velí k tomu logika věci, zejmé-
na konec Želivského pražské vlády v předjaří 1422 a Žižkův odchod z tábora 
do východních Čech, kde pod vedením obávaného vojevůdce vznikl mocný ra-
dikální husitský svaz, konkurující dočasně oslabenému táborskému bratrstvu.

i když jsem první polovinu publikace místy četl se zatajeným dechem a re-
spektuji hloubku bylinových výkladů, přece jen si na jejich margo neodpus-
tím dvě drobné poznámky. myslím, že autor dostatečně nepřihlédl k význa-
mu mistra Jakoubka ze stříbra jako určující autority pro pražské i táborské 
duchovenstvo. v obou seskupeních měl respektovaný Husův přítel své žáky, 
ať již Jana příbrama a Jana rokycanu na straně jedné či mikuláše z pelhřimo-
va, od září 1420 seniora táborské církve, na straně druhé. s touto připomín-
kou úzce souvisí i další podotknutí. bylina se velmi obšírně zabývá sporem 
o užívání ornátů při mešním obřadu, aniž náležitě vypíchl, že Jakoubek řadil 
tento problém mezi accidentalia, tj. přídatné, nikoliv podstatné záležitosti. 
nelpěl na ornátech, tonzuře či vyholené bradě, neboť za rozhodující kritéri-
um nepovažoval vnější vzhled kněze, nýbrž jeho mravní kvality, projevující 
se zejména dodržováním a šířením husitského výměru božího zákona.

na rozdíl od prvního oddílu je druhá část knihy pojata důsledně problé-
mově a v zásadě synchronně. pokud bych měl tento text stručně charakteri-
zovat, potom bych jej nejspíš označil jako kapitoly z duchovních dějin husit-
ství. témat tu nalezneme celkem pět, z nichž některá už česká husitologie 
vícekrát zpracovala, což se týká například každodennosti a svátečnosti (stačí 
odkázat na texty zdeňka nejedlého, rudolfa urbánka, františka Šmahela, 
Josefa macka i několik mých příspěvků), pro polského čtenáře však předsta-
vují užitečné a zasvěcené poučení. kompaktním dojmem působí pojednání 
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o liturgii hlavních husitských směrů i kapitola o religiozitě husitské levice, 
založená důsledně na  řeči pramenů. v  této pasáži podnikl bylina vícemé-
ně zdařilý pokus o pochopení náboženské mentality táboritů, i když se zce-
la nevymanil z  pasti pramenů. například fakt, že  principy prosazované 
mikulášem z  pelhřimova chápe jako obecně platné v  táborské sféře vlivu, 
ač ve skutečnosti, jak víme od samotného táborského seniora, byly spíše ide-
álem, normou, od níž se každodenní život mnohdy dost podstatně lišil. stať 
o ukrutnosti a násilí v husitské revoluci záslužně navazuje na průkopnické 
práce kejřovy a zároveň rozvíjí myšlenky, jež autor publikoval před několika 
lety v souvislosti s analýzou kroniky vavřince z březové (Hussitica. Studia, 
Warszawa 2007, s. 86–98). na rozdíl od Jiřího kejře si však bylina husity 
nikterak neidealizuje. za nejzdařilejší část druhé poloviny knihy pokládám 
kapitolu zabývající se očekáváním druhého kristova příchodu v roce 1420. 
rozbor takzvaných chiliastických článků vyniká chvályhodnou střízlivostí, 
vnímavostí i vědomím, že ideologové husitské levice nevytvořili ucelený sys-
tém, nýbrž pohotově reagovali na  rychle se  měnící situaci. závěrečné shr-
nutí nepřináší již nové myšlenky, nýbrž sumarizuje základní teze obsažené 
na předchozích stránkách. 

při hodnocení knihy nezapomínejme, že je adresována v první řadě pol-
skému publiku, projevujícímu v posledních dvou desetiletích o husitství ne-
bývalý zájem. v tomto směru svůj úkol nepochybně plní na vysoké úrovni. 
Čeští husitologové, jež tato skutečnost hřeje u srdce, autorovi navíc přičtou 
k  dobru vynikající znalost pramenů i  české vědecké produkce. zároveň 
se však neubrání lítosti, že se bylina sice skvěle vyzná v české vědecké pro-
dukci (nejčastěji se pochopitelně dovolává františka Šmahela), ale již nesta-
čil přihlédnout k pozoruhodným pracím mladší badatelské generace (pavel 
soukup, Jindřich marek, pavlina Cermanová, petr elbel, robert novotný, 
Dušan Coufal) i některým dalším titulům vydaným po  roce 2006. vyčítat 
autorovi drobné faktografické chyby, omyly a přehlédnutí (České budějovi-
ce nebyly rožmberským městem, zikmundova kruciáta stanula před prahou 
koncem června, nikoliv na sklonku července 1420, táborský rybník Jordán 
roku 1420 ještě neexistoval atd., atd.) by nebylo spravedlivé. Dopouští se jich 
každý badatel, o to pochopitelnější jsou v případě člověka, který v České re-
publice trvale nežije, pouze ji často a rád navštěvuje. navzdory dílčím výhra-
dám považuji bylinovu knihu o husitské revoluci za badatelsky podnětný čin 
a její četbu za skutečný zážitek.

Petr Čornej
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velká slova je  třeba vážit. to  se týká i  podtitulku výše uvedené knihy. 
Je ovšem třeba po pravdě říci, že z hlediska křesťanského světa není označe-
ní tohoto shromáždění za událost světodějnou (i když slovo Weltgeschehen 
má více významů, zřejmě mu autoři vdechli tento) nadsázkou. Jeho význam, 
ovšem že pro svět latinského západu na sklonku středověku, lze těžko pře-
cenit. a  jestliže se „nebezpečně“ přiblížilo opravdu kulaté jubilem jeho za-
hájení, není divu, že produkce vědecká, populárně vědecká i vyslovené po-
pulární se této příležitosti nutně musí chopit. po velkém vzepjetí nedávných 
desetiletí prací Waltera brandmüllera a dalších1, se v  těchto měsících obje-
vily dva svazky, které se úzce vážou na výstavu připravovanou do kostnické 
Konzilsgebäude2. nicméně doslova chyběla populárně vědecká syntéza. právě 
včas oslovilo přední německé nakladatelství (J. Weis) dvojici kompetentních 
autorů. t. m. buck byl kvalifikován řadou svých relevantních prací o širším 
kontextu tématu, druhý z autorů pak jako „praktik“, totiž jako autor řady 
gymnaziálních učebnic, ale také knihy o německém překladu Jeana Gerso-
na. vzniklo tak zajímavé dílo v němž buckův samostatný podíl činí zhruba 
180 stran, kraumeův necelých sto, vedle statí společných. mezi nimi přichází 
pět autorsky nezakotvených (nepodepsaných) několikastránkových slovníko-
vých biografií profilujících osob, které jsou vloženy mezi jednotlivé kapitoly.. 
Jako Köpfe des Konzils tu přicházejí: jako jediný světský zikmund lucembur-

1 Walter brandmüller, Das konzil von konstanz 1414–1418 sv. 1–2, paderborn 
1997–1999, 1. sv. v 2. vyd. Jen pro úplnost třeba dodat, že text richentalovy kroniky 
byl nedávno vydán ve slovenském překladu márie papsonové s komentáři františka 
Šmahela a Daniely Dvořákové, jako: ulrich richental, kostnická kronika, budmeri-
ce 2009. Jen rok poté vyšlo další textové vydání kroniky od prvního z obou autorů 
právě referované knihy t. m. bucka, Chronik des konstanzer konzils 1414–1418 von 
ulrich richental, ostfildern 2010. Jednotlivé rozpravy neuvádím; výjimkou ale bu-
diž článek - kniha Wilhelma matthiessena, ulrich richentals Chronik des konstan-
zer konzils v annuarium historiae Conciliorum 1985, s. 71–191 a  323–455.

2 Jde o svazky konstanzer konzil katalog a kostanzer konzil essayband, za-
tím co první vyjde počátkem příštího roku, ten druhý o rozsahu 220 stran vyšel (oba 
péčí bádenského zemského muzea v  karlsruhe a  nakladatelství Wissenschaftliche 
buchgesellschaft v Darmstadtu), k nimž se druží faksimilové vydání kostnického (tj. 
rosgartenského muzejního) rukopisu richentalovy obrazové kroniky s komentářem 
Jürgena klöcknera, tamže 2013. 
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ský a pak čtyři duchovní, kteří jsou s koncilem, kterému vtiskli své osobnosti 
a jsou s ním tak nerozlučně spojeni. Jsou to: francesco zabarella, Jean Char-
lier Gerson, Guillaume filastre a pierre d áilly.

struktura díla je víceméně dána základní chronologií, i když do ní je vlože-
na skoro srtostránková kapitola o koncilní každodennosti. tou se ovšem míní 
velice široké spektrum jak interního života koncilu samotného a jeho struk-
tur, tak změněného života městské komunity a jeho symbiózy s koncilem, kte-
rý na několik let zcela vyšinul rytmus městského organismu ze zavedených 
kolejí. už tím, že počet osob ve městě se zněkolikanásobil a  jejichž pouhé 
materiální i etické potřeby či stíny kladly na něj zcela mimořádné nároky – 
samozřejmě včetně nezbytného a ovšem také v knize zřetelně reflektovaného 
„dámského doprovodu“ (s. 220nn.). kulturnímu prolínání se  jednotlivých 
skupin osob je věnována jen zcela okrajová pozornost. i když v literatuře zá-
kladní stať paula lehmanna nechybí, postrádám bližší informaci (i když jde 
nepochybně o komplikovanou otázku) o průběhu písemné agendy koncilu 
jak v kontextu úředního běhu, tak pokud šlo o hojnou literaturu polemickou 
a její cirkulaci.

a protože český čtenář si do značné míry tento koncil spojuje s Husovou 
a, byť méně, i  s Jeronýmovou kauzou, mohu už  zde říci, že  je jim oběma 
je věnováno víc než třicet stran, které ovšem přesahují jak na počátku, tak 
po konci vlastní jednání koncilu. Jde o výklad vyvážený, z něhož bych snad 
jen vyzdvihl dvě konstatování. za prvé, že Husova kauza byla svým způso-
bem přes zdánlivou marginálnost kruciální, protože v případě osvobozují-
cího rozsudku hrozil rozpad koncilu, a za druhé přijetí názoru rudolfa Ho-
keho v annuarium historiae Conciliorum z r. 1983, že formulace redire libere 
z zikmundově glejtu znamenala v tehdejším právním pojetí (plnou) garanci 
svobodné zpáteční cesty.

Historické pozadí koncilního dění tvoří úvodní kapitolu, za níž následují 
oddíly o úkolech koncilu a o otázce řešení papežské otázky. pak následuje již 
výše zmíněná kapitola o koncilní (a nejen koncilní) každodennosti. značná 
pozornost byla - pro autora, který se soustavně a několikrát zabýval richen-
talem a  jeho kronikou - pochopitelně, věnována tomuto muži a rukopisům 
jeho kroniky, jež mají velkou divergenci a  jejichž spojitost s  richentalem 
je značně kolísavá. textovou část uzavírají dvě kapitoly, z nichž první sleduje 
pokus koncilu o univerzalitu, tj. jsou v ní popsány kontakty s křesťanským 
východem a posléze závěrečná, snažící se vymezit místo koncilu v obecných 
dějinách, s podtrhnutím jeho polyvalentnosti.

knihu uzavírá podle jednotlivých kapitol sestavená více než třicetistrán-
ková bibliografie vzhledem k  zaměření knihy převážně německy psané li-
teratury, i když se tu mihnou nám známá jména v. novotného, a molnára, 
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f. Šmahela, m. spinky, t. fudgea i p. de vooghta, i když ne vždy s  jejich 
základními pracemi (týká se zejména prvních tří). naopak postrádáme jmen-
ný rejstřík, snad i proto, že  jednotlivé kapitoly sice mají rozepsán svůj ob-
sah, ale neuvádějí příslušné stránky. to jsou ale vzhledem k účelu knihy věci 
podružné. Úkol, který si kniha stanovila může plnit opravdu mimořádným 
způsobem.

ivan Hlaváček
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nedávným přírůstkem do početné sbírky monografií františka Šmahela 
je publikace Basilejská kompaktáta. Jak již název prozrazuje, autor se zde zabý-
vá problematikou náboženských úmluv mezi husity a basilejským koncilem, 
které byly uzavřeny v Jihlavě roku 1436 a jež následně zaujaly v českých ze-
mích na dlouhá léta klíčové postavení. nejedná se však o vyčerpávající po-
jednání na téma basilejských kompaktát, což ostatně dokládá samotný pod-
titul Příběh deseti listin. Šmahelovým primárním cílem bylo detailně zachytit 
proces zpísemnění a  ratifikace kompaktátních listin a následně vysledovat 
osudy originálů basilejských kompaktát v českých zemích. neuškodí dodat, 
že autor původně usiloval o to, aby jeho pojednání sloužilo jako úvod ke kri-
tické edici basilejských úmluv, z důvodů celkové náročnosti však od tohoto 
záměru ustoupil. Jak si však ukážeme, Šmahelova publikace bude mít pro bu-
doucího editora basilejských kompaktát (a snad i souvisejících dokumentů) 
nedocenitelnou hodnotu.1

Celek knihy je rozdělen do čtyř částí, přičemž kapitoly ii a iii jsou do-
plněnými a přepracovanými verzemi dříve publikovaných studií.2 první ka-
pitola se obšírně zabývá basilejským koncilem, a  téma kompaktát v ní  tak 
téměř nenalezneme, přesto však toto pojednání slouží jako výborné uvedení 
do tématu – nejenže se tu dozvíme cenné informace o samosprávě a organi-
zaci koncilu, jeho registratuře a kanceláři (právě ona hrála v procesu gene-
ze kompaktát zásadní roli), ale autor se  tu taktéž zaměřuje na členy legací 
vypravovaných do Čech a následně na popis prvního veřejného slyšení hu-
sitských vyslanců v basileji. Co se koncilních legátů týče, Šmahel každého 
z nich stručně představuje a  všímá si, jaké zkušenosti s husitským hnutím 
tyto osoby měly a jak se vůči českým kacířům vymezovaly. na základě těchto 
medailonků pak zcela oprávněně vyslovuje tezi, že  složení legací dokládá 
obezřetný postup církevního shromáždění při vyjednávání s husity – v po-
selstvech koncilu totiž nenacházíme žádné kazatele vzbuzující proti českému 
reformnímu hnutí nenávist, na druhou stranu však mezi legáty nebyl nikdo, 

1 Basilejská kompaktáta jsou přístupná v edici Františka Palackého Archiv český III, 1844, 
s. 398–412, 421–426 a 442–444, a to v českém i latinském znění. Z dnešního úhlu pohledu 
se však jedná o nevyhovující edici.

2 ŠMAHEL, F.: Basilejská kompaktáta, jejich zpísemnění a ratifikace, Studia mediaevalia 
Bohemica 1 /2, 2009, s. 187–229; TÝŽ, Epilog jedné kauzy. Osudy listin basilejských kompaktát, 
in: Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy. Praha a Litomyšl 2001, s. 121–139.
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kdo by husitům projevoval skryté sympatie. v souvislosti s nástinem jedná-
ní z  roku 1432  stojí za  zmínku dvě Šmahelovy myšlenky. zaprvé, chebské 
úmluvy vyjednané před samotným zahájením basilejských rozhovorů ozna-
čuje za „největší duchovní vítězství, jehož husitská revoluce vůči církvi a jejím svět-
ským oporám dosáhla“ (s. 28), čímž tyto dokumenty v jistém smyslu staví nad 
kompaktáta, dojednaná o čtyři roky později. zadruhé, neschopnost husitské-
ho poselstva přesvědčit křesťanský svět o svých pravdách připisuje Šmahel 
faktu, že „husitství zůstalo jako celek připoutáno pupeční šňůrou k institucionální 
římské církvi, pro niž by radikální očista znamenala rozpad celé nadnárodní centra-
lizované organizace.“ (s. 32) nepřímo tím poukazuje na reformaci šestnáctého 
století, která provedla úplné odtržení od římskokatolické církve a jejíž vliv, 
na rozdíl od husitství, nezůstal omezen pouze na jeden státní útvar.

příběh listin basilejských kompaktát začíná autor plně sledovat od druhé 
kapitoly, kde v úvodu poukazuje na potřebu kritického vydání celého soubo-
ru, k čemuž je však potřeba samotný pojem „basilejská kompaktáta“ vymezit 
a probádat všechny relevantní písemnosti. a existuje snad lepší způsob jak 
ony relevantní dokumenty prozkoumat než pečlivým sledováním několikale-
tého procesu zpísemňování a ratifikace kompaktátních dohod? Šmahel začí-
ná svůj výklad létem roku 1433, kdy do metropole českého království zavítali 
poslové koncilu, a  to  z prostého důvodu – v písemné formulaci čtyř praž-
ských artikulů, kterou legátům předložil v červnu český sněm, spatřuje český 
historik dokument, jenž stál na samém počátku utváření husitsko-církevních 
písemných dohod. za další klíčovou písemnost, jejíž formulace byly z  vět-
ší části převzaty do konečného textu kompaktát, považuje Šmahel usnesení 
koncilu ve věci čtyř artikulů, k jehož sepsání došlo v srpnu při druhém slyšení 
českého poselstva v basileji. zde je nutné poznamenat, že se autor nevěnuje 
pouze vlastnímu vznikání písemné podoby kompaktát, nýbrž popisuje i prů-
běh vzájemných rozhovorů mezi legáty a husity či klíčové události z politic-
kých dějin let 1433–1437. Činí tak ale pouze v takové míře, aby bylo celé po-
jednání srozumitelné, a nikdy nepouští ze zřetele svůj hlavní předmět zájmu.

Jednou z nejdůležitějších pasáží je nepochybně vylíčení druhé legace kon-
cilu do prahy v závěrečných měsících roku 1433, neboť tehdy byly sepsány 
vzájemné náboženské úmluvy v podobě tří cedulí (a, b, C). Šmahel srozu-
mitelně vysvětluje jednotlivá ustanovení těchto cedulí a  vyhýbá se  přitom 
podrobnějším rozborům, které by mohly narušit plynulý výklad. velmi oce-
ňuji, že se autor pokouší o jakousi „rehabilitaci“ třetí cedule, které badatelé 
obvykle nevěnují příliš pozornosti, třebaže zde nacházíme sporné záležitosti 
značného významu (například vymezení skutků světského panování či  si-
tuace, za kterých laikové disponují mocí nad kleriky). naopak se však ne-
lze zcela ztotožnit s tvrzením, že definitivní znění tří cedulí od 11. prosince 
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1433 nedoznalo žádné změny. spojení prakticky žádné by v tomto případě bylo 
vhodnější, sám autor ostatně později ukazuje, že roku 1436 bylo ve stoličném 
bělehradu dohodnuto přidání sporné formulace „být osvojováno nebo ne-
spravedlivě drženo“, přičemž slůvko nespravedlivě mělo klíčový význam pro 
legalizaci záborů církevního majetku. vraťme se ovšem zpět k výkladu dřívěj-
ších let. Šmahel přesvědčivým způsobem dokládá, že „čtvrtá“ cedule, kterou 
rokycana předložil vedle cedulí b a C císaři zikmundovi v řezně v srpnu 
roku 1434, byla pravděpodobně totožná s „předmluvou“ (praefatio), kterou 
v lednu téhož roku husitský duchovní ukázal legátům během jejich pobytu 
v praze. autor se tedy neomezuje pouze na písemnosti, které byly do souboru 
kompaktát zařazeny, ale pojednává i o dokumentech, které se  této „pocty“ 
nakonec nedočkaly. poměrně kladné hodnocení si u Šmahela vysloužily br-
něnské rozhovory z července 1435, kde došlo k textaci dokumentů přidruže-
ných k základní části kompaktát (Littera unitatis et oboedientiae a Littera expur-
gationis regni Bohemiae et abolitionis censurarum) – český historik poukazuje 
na to, že i přes veškeré neshody zde byla úspěšně sepsána dvě privilegia tzv. 
císařských kompaktát3 a  byly oboustranně schváleny koncepty budoucího 
souboru basilejských kompaktát.

podívejme se nyní, jak se františek Šmahel vyrovnal s  jihlavskými udá-
lostmi z  léta 1436. Jednou ze  zajímavých otázek, na  kterou zde hledá od-
pověď, je  například okruh osob podílejících se  na sepsání kompaktátních 
listin. kromě zikmundových, filibertových a palomarových notářů, již jsou 
podloženi prameny, uvažuje o podílu jihlavských písařů a písaře poskytnu-
tého pražany. Dále se zaměřuje na problém, v jakém sledu byly listiny kom-
paktát při slavnostním vyhlášení předkládány. v této souvislosti uvádí citace 
ze záznamů Johanna de turonis a taktéž pojednává o listu legátů do basileje 
a Diariu thomase ebendorfera – v těchto pramenech je totiž popsáno pořadí 
předkládaných listin. Jelikož jsou tato svědectví částečně v rozporu, Šmahel 
správně tvrdí, že se můžeme dopátrat pouze pravděpodobného sledu aktů. 
zároveň neopomíjí poukázat na skutečnost, že prameny české provenience 
nám ohledně jihlavského aktu poskytují velmi málo svědectví, při jejich vý-
čtu však překvapivě neuvádí traktát Super responsis Pii pape martina lupáče, 
jenž byl v Jihlavě přítomen a o vyhlášení kompaktát se ve svém díle krátce 
rozepsal.

událostmi v  katolické Jihlavě však autor své pojednání nekončí, neboť 
se ještě zaměřuje na závěrečné slyšení Čechů v basileji roku 1437. zde se sna-
ží zpochybnit názor, že husitští vyslanci prokop z plzně a Jan příbram znali 

3 Jako císařská kompaktáta je označován soubor privilegií, která Zikmund Lucemburský 
udělil husitským stavům a které s církevními kompaktáty tvořily doplňující se celek.
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dodatky, které měla koncilu zaslat pražská univerzita – v  opačném přípa-
dě by  se totiž jejich obhajoby a  výklady staly „nedůstojnou fraškou“. těžko 
říci, zda tomu tak bylo, citovaná slova však zcela vystihují situaci v případě 
znalosti dodatků českými posly. obsáhlou kapitolu o zpísemnění a ratifika-
ci kompaktát Šmahel uzavírá vydáním koncilního dekretu o přijímání pod 
jednou a smrtí protektora koncilu, císaře zikmunda. Dle mého názoru je ško-
da, že po tak obsáhlém výkladu autor nenabízí závěrečné shrnutí, v němž 
by proces zpísemnění a ratifikace kompaktátních listin obecně charakterizo-
val či celkově zhodnotil.

Hlavním tématem následující kapitoly je historie originálních listin kom-
paktát v českých zemích, a jelikož Šmahel nachází poslední zmínky o origi-
nálech ještě v polovině 16. století, přesahuje jeho výklad do období raného 
novověku. kromě ústřední otázky však autor v této části přináší také cenné 
pasáže popisující „druhý život kompaktát“ – tedy jejich význam pro dějiny 
pozdně středověké a raně novověké české společnosti, a to až do roku 1609, 
kdy došlo k vydání rudolfova majestátu. opět je nutno ocenit, že stejně jako 
v případě předchozí kapitoly Šmahel u této „vedlejší“ linie nezabíhá do zby-
tečných detailů, a vytváří tak přehledný popis minulosti. kromě toho se však 
jedná o popis velmi zajímavý, neboť pokus komplexně popsat osudy kom-
paktátních originálů je v naší historiografii novinkou a autor zde přichází 
s celou řadou zajímavých podnětů. vyslovuje kupříkladu tezi, že dohromady 
byly s  největší pravděpodobností vyhotoveny tři až  čtyři verze kompaktát-
ních listin, konkrétně pro legáty, české stavy, vévodu albrechta a snad i císa-
ře zikmunda, třebaže v posledním případě se nám přímý doklad nedocho-
val. značnou pozornost pak věnuje příjezdu legáta karvajala do prahy roku 
1448. snaží se v této souvislosti vyvrátit starší mínění, že listiny kompaktát, 
jež byly církevnímu představiteli půjčeny, měl ve  svém držení Jiří z  podě-
brad, přičemž budoucí český král měl onen listinný soubor dříve obdržet 
od karlštejnského purkrabího menharta z Hradce. Šmahel přesvědčivou ar-
gumentací ukazuje, že jako mnohem pravděpodobnější se jeví možnost, že se 
jednalo o originály uložené na staroměstské radnici, zatímco „menhartova 
kompaktáta“ tou dobou zůstávala na karlštejně. Do rukou Jiříka z poděbrad 
se originály basilejských úmluv mohly dle autora dostat roku 1453, kdy zem-
ský správce karlštejn osobně navštívil.

v případě sněmu kališnických stavů roku 1478 přináší Šmahel výčet kom-
paktátních listin, jež na zmíněné shromáždění přinesli jednak pražští konšelé 
a jednak syn kališnického krále Jindřich minsterberský, a dodává, že důvod 
předložení originálů spočíval zřejmě ve skutečnosti, že v širších utrakvistic-
kých kruzích se vytrácela znalost obsahu kompaktát. přesvědčivý je Šmahel 
i v líčení dalších osudů listin kompaktát – na základě textu tištěných kom-
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paktát z roku 1513 dochází k závěru, že od mikuláše ml. trčky, jemuž roku 
1489 připadly do rukou originály dříve držené Jindřichem minsterberským, 
si  basilejská kompaktáta vypůjčil pavel ze  Žatce, jemuž je  připisováno au-
torství starého tisku. naopak zcela opodstatněně kritizuje názor, že  jednu 
z  originálních listin měl získat Jan mantuan plzeňský – Šmahel totiž při 
svém výzkumu zjistil, že podrobný popis přivěšených pečetí mohl mantuan 
snadno najít ve starším rukopise. nakonec autor ukazuje, že třebaže originá-
ly basilejských úmluv ztratily po vydání dvou starých tisků na svém dřívěj-
ším významu, máme v pramenech zmínky, že  ještě v polovině šestnáctého 
století kališničtí duchovní do kompaktátních listin nahlíželi. na základě ne-
přímých indicií Šmahel taktéž přichází se  zajímavý názorem, že  s originá-
ly kompaktát mohl pracovat bartoš písař při vytváření své kroniky. nutno 
uznat, že Šmahelovy argumenty v případě historie kompaktátních originálů 
vyznívají velmi přesvědčivě, což neumenšuje ani fakt, že o konečném osudu 
listin basilejských kompaktát se nic nedozvídáme. to je ale zcela pochopitel-
né, v opačném případě by se totiž autor musel z důvodu absence jakýchkoliv 
pramenů uchýlit k čisté fabulaci, což by však hodnotu celé kapitoly snížilo.

poslední část knihy, nazvanou exkurzy, můžeme označit za jakousi doku-
mentaci basilejských kompaktát – Šmahel zde uvádí soupisy kompaktátních 
listin, seznam rukopisů obsahujících text basilejských úmluv (zde je  navíc 
k dispozici i tabulka, která přehledně ukazuje, jak jsou v daných rukopisech 
zastoupeny jednotlivé části kompaktát), obsah staročeských tisků či  popis 
tzv. císařských kompaktát. nejedná se  však pouze o  prosté výčty s  občas-
nými výtahy latinských či  staročeských textů, v  exkurzech poskytuje autor 
i vlastní výklad dané problematiky. z jeho názorů je třeba uvést zamyšlení 
nad možnou existencí oficiálně zpečetěných staročeských listin, kdy ukazuje, 
že ke zpečetění staročesky psaných kompaktát pravděpodobně nikdy nedo-
šlo, neboť v pozdně středověké evropě latinské vyhotovení plně postačovalo. 
třebaže Šmahel od ambice basilejská kompaktáta editovat upustil, poslední 
část jeho monografie skrývá velmi cennou „miniedici“ – přetisk latinsky psa-
né poznámky z rukopisu Önb Č. 4488, kde je uveden popis šesti pečetí při-
věšených ke kompaktátům. tento text nabude na důležitosti, pokud si uvědo-
míme, že čtyři pečetě koncilních legátů se nedochovaly. Jediná drobná výtka 
by snad mohla směřovat k prvnímu oddílu exkurzů nazvanému deset listin 
kompaktát vyhlášených v Jihlavě 2. až 13. července 1436. u každé listiny autor 
uvádí kromě latinských výtahů také současné uložení originálu (pokud exis-
tuje), přítomnost v rukopisech a v neposlední řadě i edice, regesty a odbor-
nou literaturu. poslední tři listiny v seznamu, konkrétně ratifikace kompaktát 
basilejským koncilem a bula ut lucidius videatur, však pocházejí z roku 1437, 
čímž vzniká rozpor s výše uvedeným nadpisem. tento fakt však nikterak ne-
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umenšuje hodnotu závěrečné části, která právě tím, že plní roli dokumentace 
kompaktát, může být v budoucnu velmi nápomocna při ediční práci.

závěrem nezbývá než říci, že františek Šmahel knížkou Basilejská kompak-
táta potvrdil, že  je v  oblasti pozdně středověkých náboženských dějin od-
borníkem na slovo vzatým. podařilo se mu ukázat, že basilejská kompaktáta 
nejsou ani zdaleka vyčerpaným tématem, a  ve  svých pojednáních dokázal 
propojit v  jeden celek odbornost a poutavou naraci, přičemž vyslovil řadu 
podnětných myšlenek a pokusil se o revizi některých dřívějších názorů. Dou-
fejme, že monografie o jednom z nejdůležitějších dokumentů husitské epo-
chy v brzké době inspiruje badatele k vypracování kritické edice kompaktát, 
a to nejen těch basilejských.

Adam Pálka
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