
z
á

p
a

d
o

č
e

s
k

é
 

a
r

c
h

iv
y

 
2

0
1

2

západočeské
archivy 2012



Společný přeshraniční projekt je zaměřen na digitalizaci ar-
chiválií v západočeských a některých bavorských archivech, 
která umožní v minulosti násilně roztržené archivní fondy 
znovu spojit do jednoho virtuálního celku prostřednictvím 
společné webové prezentace (www.portafontium.eu). Pro-
jekt je financován z programu příhraniční spolupráce Cíl 3 
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013.

Účastníci projektu
Státní oblastní archiv v Plzni
Generální ředitelství státních archivů Bavorska Mnichov

Zaměření a realiZace projektu
Státní oblastní archiv v Plzni zajistí digitalizaci a prezentaci 
následujících okruhů archiválií:
– matriky (cca 11 000 knih)
– kroniky (cca 2000 knih)
– fotografie do roku 1948 
– listiny, aktový materiál a knihy z provenience cisterciáckého

kláštera ve Waldsassenu (uloženy v SOkA Cheb)
Generální ředitelství státních archivů Bavorska zajistí digitali-
zaci a prezentaci následujících okruhů archiválií:
– Říšský klášter Waldsassen: celkem1607 listin z let 1132–1798 

(uloženy ve Státním archivu Amberg)
– Zprávy z bývalé vlasti (Heimatberichte)
– fotografie do roku 1948
– kroniky
Výše uvedené archiválie budou na web dodávány postupně, 
dokončení se předpokládá v roce 2013.

Projekt POrtA fOntiuM je v České republice dosud zcela 
ojedinělý. Společnou prezentací digitalizovaných archiválií 
bude poprvé vytvořeno přímé internetové spojení mezi čes-
kými a bavorskými archivy, v němž budou poprvé společně 
na internetu prezentovány historické prameny značného vě-
decko-kulturního významu, týkající se obou stran společné 
hranice. Společná webová stránka Porta fontium byla slav-
nostně představena dne 8. dubna 2011 v aule cisterciáckého 
kláštera ve Waldsassenu.

POrtA        fOntiuM

Ex libris karlovarské městské knihovny (nahoře) a 
návrh jiného ex libris, jež nebylo nikdy zavedeno 
(dole). Viz článek Antonína Maříka „K počátkům 
knihoven v Karlových Varech“

Evropská unie. Evropský fond pro 
regionální rozvoj: Investice do vaší 
budoucnosti / Europäische Union.  
Europäischer Fond für regionale 
Entwicklung: Investition in Ihre 
Zukunft

www.portafontium.euBavorsko-česká síť 
digitálních historických 
pramenů
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Státní oblastní archiv v Plzni předkládá veřejnosti již po třetí 
svůj archivní sborník. na čtenářích a na odborné kritice bude, 
aby posoudili, do jaké míry naplňuje vydavatel svá předse-
vzetí z předchozích let, aby zhodnotili kvalitu sborníku, jak se 
mu daří naplnit jeho obsah informacemi o archivech, archi-
vářích, archivnictví a o všem, co s archivní praxí, ale i s archiv-
ní teorií souvisí. Sborník poskytuje také prostor odborným 
článkům, jež jsou výsledkem regionálně historických bada-
telských aktivit západočeských archivářů. nadále zůstává 
snahou podat ve sborníku jistou míru informací o činnosti 
jednotlivých pracovišť státního oblastního archivu v západ-
ních Čechách za předchozí rok a seznámit archivářskou obec 
s novými poznatky a zkušenostmi z práce archivářů, konzer-
vátorů a dalších odborných pracovníků. 

Poměrně široký záběr pracovních povinností archivů lze 
tematicky rozdělit do několika okruhů. Přestože základní 
funkcí těchto institucí zůstává péče o národní archivní dě-
dictví, tedy o archiválie, a vše, co s tím souvisí, včetně jejich 
využívání ke správním, hospodářským, kulturním, vědec-
kým a jiným účelům, stále větší měrou vstupuje do činnos-
ti archivů tzv. předarchivní péče. Ta zahrnuje úkony, které 
musí archivy provádět vůči původcům v etapě existence 
dokumentů, tedy do doby, než je dokument u původce vy-
řazen. Ze strany archivů jde o dohled nad spisovou službou 
a nad skartačním řízením. Zaváděním výpočetní techniky a 
digitálních technologií do úřadování původců nabývá spi-
sová služba na složitosti a tím i její kontroly se stávají stále 
náročnějšími. Tuto skutečnost potvrzují zkušenosti získané 
za poslední roky a mohou ji potvrdit i příslušní zaměstnanci 
úřadů, orgánů a organizací, u nichž tento dohled a kontrol-
ní činnost archivy provádějí. 

Rozsah vlastní péče o archiválie v uplynulém roce vzhle-
dem k převzetí fondů bývalého podnikového archivu Ško-
da Plzeň, které rozhodnutím Ministerstva vnitra archiv mu-
sel k  1.  lednu 2011 učinit, se poněkud změnil. Archiválie 
„škodováckých“ fondů o fyzickém rozsahu 4 244 bm, což je 
srovnatelné s množstvím archiválií dvou malých okresních 
archivů, výrazně navýšily celkové množství archiválií ulože-
ných ve státním archivu. na konci roku 2011 archiv spravoval 
celkem 14 936 fondů a sbírek o celkovém fyzickém rozsahu 
50 865 bm, to je o 4779 bm více než před rokem. Zpraco-
vanost archivních fondů a sbírek se za minulý rok zvýšila 
o 332 bm a inventarizovanost o 239 bm. 

Kvalitní péče o svěřenou část národního archivního dě-
dictví a jeho kulturněhistorickou a informační hodnotu vy-
žaduje i potřebné materiální zajištění archivní instituce, ať už 
jde o odpovídající ukládací prostory či technické a přístro-
jové vybavení pracovišť. V posledním období musel státní 
oblastní archiv zabezpečit materiální podmínky, aby se mohl 
vyrovnat s převzetím archivních fondů archivu Škoda Plzeň. 
V rámci realizace tohoto úkolu zajistil stavební úpravy části 
objektu v Klášteře u nepomuka, který má sloužit především k 
uložení těchto archivních fondů. Státní archiv navázal na pří-

pravné práce předešlého roku, kdy byl již vyhotoven projekt, 
a vyhlásil veřejnou soutěž na dodavatele této zakázky. Z vý-
běrového řízení vyšla jako nejvhodnější firma Bögl a Krýsl, 
která v červnu zahájila na objektu sanační a vlastní stavební 
práce. Dokončení celého díla se předpokládá v červnu 2012. 

Druhou významnou stavební akcí minulého roku byla 
oprava a úprava vnějšího pláště budovy Státního okresní-
ho archivu Karlovy Vary. Ve výběrovém řízení na dodavatele 
oprav jako nejlepší uspěla firma RAS – rekonstrukce a stavby 
s. r. o. Karlovy Vary. Archiv původně omšelého a zanedbané-
ho vzhledu se díky kvalitní práci této stavební firmy proměnil 
v objekt, který výrazně vylepšil pohled na tamější část lázeň-
ského a krajského města. 

Dalším okruhem činností, kterému se věnuje ze strany ve-
dení archivu mimořádná pozornost, byla digitalizace a infor-
matika. Pro urychlení digitalizačních prací byl na pracoviště 
Státního okresního archivu v Chebu v polovině minulého 
roku zakoupen druhý skenovací přístroj. Od té doby cel-
kem již tři výkonné skenery na dvou pracovištích významně 
přispěly k výraznému posunu na poli digitalizace. Plzeňské 
pracoviště se věnuje digitalizaci matrik, kdežto chebské bylo 
zaměstnáno vedle části matrik hlavně skenováním kronik, fo-
tografií, listin, map, plánů a historických periodik. 

Ve spolupráci s Moravským zemským archivem v Brně, 
který provozuje portál Acta Publica, se podařilo státnímu ar-
chivu na těchto webových stránkách umístit již většinu digi-
talizovaných matrik ze západních Čech. Ke konci roku 2011 
měl zveřejněno už téměř 9500 svazků včetně jejich popisů. 
K úplnému zveřejnění celé sbírky již chybí naskenovat a po-
psat necelých 2000 matričních knih a počítá se, že s tímto 
úkolem se archiv vyrovná do poloviny roku 2012. 

Jako čtvrtý významný okruh činností státního oblastního 
archivu lze chápat mezinárodní spolupráci, jejíž základy byly 
položeny v roce 2009. V loňském roce se společnými silami 
s bavorskými státními archivy podařilo uvést v život Bavorsko-
-českou síť digitálních historických pramenů. Dne 8.  dubna 
2011 byl za účasti bavorské ministryně pro spolkové a evrop-
ské záležitosti paní Emilie Müller a ředitele odboru Evropské 
unie a mezinárodního práva Ministerstva vnitra pana Ondřeje 
Veselského v aule waldsasského kláštera spuštěn webový por-
tál Porta fontium. na něm se již koncem roku začaly umísťovat 
digitalizované archiválie pocházející z obou stran společné 
hranice, zatím šlo o listiny a kroniky. Vedle toho obě strany za-
hájily ještě přípravu žádosti o dotaci na vydání Česko-bavor-
ského archivního průvodce, který by měl být společným dílem 
všech bavorských a českých státních archivů. 

názor vedení státního oblastního archivu, že efektivita ar-
chivní práce také závisí na tom, do jaké míry se podaří zapojit 
do řízení organizace co nejvíce zaměstnanců, zejména po-
kud jde o odbornou archivní činnost, péči o archiválie, archiv-
ní metodiku, problematiku spisové služby, zpřístupňování 
archiválií, digitalizaci ad., se promítl do ustavení komisí jakož-
to poradních orgánů ředitele státního archivu. Za uplynulé 
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roční období se podařilo vymezit a personálně zajistit činnost 
pěti odborných komisí, jejichž činnost je směřována na určitý 
okruh problematiky a otázek práce archivu. Jde o následující 
komise: pro mezinárodní vztahy a spolupráci, pro publikační 
činnost a webové stránky, pro informatiku a digitalizaci, pro 
předarchivní činnost a péči o archiválie a pro metodiku a po-
suzování archivních pomůcek. Do jejich odborné působnosti 
je zapojeno celkem 25 archivářů. Činnost komisí za poslední 
dva roky získala na určité systematičnosti. Díky odborným ko-
misím např. v loňském roce již podruhé proběhla série meto-
dických školení ke zpřístupňování archivních fondů a sbírek a 
vyhotovování archivních pomůcek nebo jubilejní již 20. set- 

kání západočeských archivářů v Žinkovech (okres Plzeň-jih), 
jichž se zúčastnili i naši kolegové z Archivu města Plzně.

Výsledky práce Státního oblastního archivu v Plzni za 
uplynulý rok 2011 je možné hodnotit kladně, byť řada úkolů 
zůstává v rozpracovaném stavu, zejména se to týká oprav a 
stavební činnosti. Pokud i ty budou alespoň z větší části do-
vedeny do zdárného konce, zajistí si archiv základní materiál-
ní podmínky k tomu, aby mohl úspěšněji překonávat období 
ještě složitější ekonomické situace, která nás zřejmě v blízké 
budoucnosti čeká. 

 mgr. Petr huBka
ředitel státního oblastního archivu v Plzni
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Česko-bavorský archivní 
průvodce
Dějiny česko-bavorského příhraničí, stejně jako česko-ba-
vorských vztahů obecně, jsou dokumentovány v četných 
fondech státních archivů České republiky a Bavorska. Tyto 
fondy jsou uspořádány na základě provenienčního prin-
cipu, tedy podle jednotlivých míst, resp. institucí, u nichž 
dokumenty vznikly. Často lze však v archivech narazit i na 
jednotliviny nebo skupiny několika málo archiválií, jež jsou 
pro výzkum společných dějin stěžejní. Velké množství ar-
chivních pomůcek (inventářů, katalogů, kartoték, seznamů) 
je ovšem přístupno pouze v analogové podobě a na zá-
kladě osobní návštěvy v badatelně, některé pomůcky mají 
dokonce ještě formu rukopisu, ž čehož vyplývá, že na inter-
netu jsou bohužel zatím zpřístupněny jen sporadicky.

Abychom usnadnili rešerše z českých, moravských a 
bavorských pramenů a přiblížili veřejnosti jejich bohatství, 
přichází Státní oblastní archiv v Plzni a Generální ředitelství 
státních archivů Bavorska s projektem, jehož cílem je archiv-
ní průvodce zaměřený na česko-bavorské dějiny, který na-
bídne inventář bavarik v českých a bohemik v bavorských 
státních archivech, a to až k roku 1990. Takto široký popis 
fondů nebyl v dějinách obou států ještě nikdy proveden.

Přirozeným východiskem a těžištěm projektu budou re-
gionálně příslušné příhraniční archivy, kde je také uloženo 
největší množství fondů s přeshraničním přesahem. V Ba-
vorsku to jsou především Státní archiv Amberg (horní Falc), 
následovaný Státními archivy Landshut (Dolní Bavorsko) a 
Bamberk (horní Franky), stejně jako Bavorský hlavní státní 
archiv v Mnichově, které jsou zodpovědné za správu ar-
chiválií z působnosti centrálních orgánů. Do projektu však 
budou zahrnuty prakticky všechny státní archivy na obou 
stranách hranice. Pouze takto lze dosáhnout, aby byly do 
průvodce zapracovány všechny relevantní fondy. V tomto 
duchu například spravuje Bavorský státní ústřední archiv 
nejen významné písemnosti bavorských centrálních úřadů, 
ale také např. Sudetoněmecký archiv a další důležité fondy 
středověkých a raně novověkých institucí, které vždy udr-
žovaly úzké kontakty do Čech. To platí pro státní archivy 
v Augsburgu, Coburgu, norimberku a Würzburgu. Ve výše 
uvedených archivech, stejně jako v Bavorském hlavním 
státním archivu v Mnichově, jsou uloženy důležité doku-
menty střední a nižší úřední hierarchie, které dokumentují 
např. integraci odsunutých němců po 2. světové válce. 

Jako bohemika budou v bavorských archivech vytypo-
vány ty fondy a archiválie, které podávají informace o oso-
bách, místech a jevech se vztahem k dnešnímu území Čes-
ké republiky, resp. k českým zemím a bývalému Českoslo-
vensku jako celku. Obdobně pro bavarika budou v českých 
archivech vytypovány fondy a archiválie vztahující se k oso-
bám, místům a jevům se vztahem k Bavorsku. Zpracování 
se tudíž bude týkat všech státních archivů České republiky 
(národní archiv Praha, Státní oblastní archivy v Plzni, Třebo-

ni, Litoměřicích, Praze, Zámrsku a Zemské archivy v Brně a 
Opavě).

Díky tomuto projektu dojde k výraznému ulehčení his-
torického výzkumu dějin česko-bavorských (německých) 
vztahů. Aby mohlo být osloveno co možná nejvíce uživa-
telů z řad veřejnosti, bude průvodce publikován digitálně, 
tedy prostřednictvím internetu. K tomuto účelu skvěle po-
slouží již existující internetový portál Porta fontium, jenž byl 
realizován v rámci společného projektu Bavorsko-česká síť 
digitálních historických pramenů.

Realizací projektu česko-bavorského průvodce vznikne 
databáze složená z popisů jednotlivých fondů zúčastně-
ných archivů s odkazem na historické prameny k česko-ba-
vorským vztahům. Všichni uživatelé, ať už to budou vědci, 
vlastivědní pracovníci či genealogové ad., budou moci vel-
mi rychle a pohodlně zjistit, v jakých archivech jsou ke kon-
krétnímu tématu uloženy potřebné archiválie. Již předběž-
né výzkumy totiž jasně prokázaly, že pramenné bohatství 
archivních fondů není pro společné česko-bavorské dějiny 
prozatím dostatečně známo, natož využíváno. 

Díky této databázi dojde ke smysluplnému rozšíření in-
ternetového portálu Porta fontium, který se od začátku své 
existence (duben 2011) plně osvědčil jako bavorsko-česká 
archivní platforma. Centrální informační databáze všech 
příslušných fondů v bavorských a českých státních archi-
vech bude ideálním východiskem pro další rozsáhlé rešerše. 
Struktura dat, která v rámci tohoto projektu vznikne, vytvoří 
v budoucnu vítanou základnu pro integraci digitalizova-
ných archiválií a fondů.

Právě vznikající databáze česko-bavorského průvodce, 
která se v prvním kroku zatím soustředí pouze na státní ar-
chivy, bude po dokončení první fáze otevřena i komunál-
ním a nestátním archivům. Tímto způsobem by se tento 
projekt mohl stát základním kamenem centrálního infor-
mačního systému k historickým pramenům česko-bavor-
ských vztahů. 

karel halla
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Překračování hranic:
nové cesty mezi zeměmi
V rámci Ziel 3/Cíl 3 – Programu na podporu přeshraniční spo-
lupráce 2007–2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou 
republikou byl k 1. prosinci 2010 započat projekt s názvem 
Překračování hranic: Nové cesty mezi zeměmi. hlavním partne-
rem se stal německý spolek Dialog mit Böhmen z durynské-
ho Greizu ve spolupráci s Technickou univerzitou Chemnitz, 
Antikomplexem Praha a Státním oblastním archivem v Plzni. 
Každý z partnerů má v rámci projektu nezastupitelné místo 
a určené úkoly, nejdůležitějším faktorem je však vzájemná 
spolupráce a podpora projektových výstupů ve formě od-
borných konferencí, studijních cest či workshopů. 

Cílem projektu je aktivně přispět k poznání historického 
vývoje přeshraničního regionu na durynsko-sasko-zápa-
dočeském pomezí a k tomu vedle internetové prezentace 
slouží také setkávání odborníků s širokou veřejností. Státní 
okresní archiv Cheb se aktivně podílí nejen na poskytová-
ní jedinečných historických pramenů, ale také jako činný 
účastník všech projektových akcí. 

Spolupráce byla započata u příležitosti významného 
jubilea 950. výročí první zmínky o městě Cheb, kde se ve 
dnech 20.–22. května 2011 konal česko-německý historic-
ký seminář s názvem Hledání historických stop města Cheb 
v 19. a 20. století. Díky různorodým příspěvkům v kontextu 
evropských dějin, pohledu sociálních a kulturních proměn 
po roce 1945 a osobitému výkladu průvodců byla historie 
města nahlížena interdisciplinární optikou. 

na počátku podzimu (16.–19. září 2011) se pozornost 
projektových partnerů posunula ještě blíže k německým 
hranicím a v rámci studijní cesty hledání historických stop 
se účastníci semináře seznámili s tématem protestantů na 
Ašsku a sasko-durynském pomezí. hlavním cílem setkání 
bylo nastínit společenské a politické proměny poválečné-
ho vývoje mikroregionu a v neposlední řadě poukázat na 
Ašský výběžek jako na místo, které se tolikrát stalo dějištěm 
neobyčejných událostí a změn významných pro Čechy 
i středoevropské pomezí. 

Po dvou úspěšných studijních cestách následovalo ve 
dnech 11.–13. listopadu 2011 Greizské kolokvium s názvem 
Regionální místa paměti: západní Čechy a střední Německo 
v evropském kontextu; zároveň šlo o první realizaci zamýš-
leného cíle pořádání konferencí střídavě na českém a ně-
meckém území. Téma setkání nebylo prof. Milošem Řez-
níkem z Technické univerzity Chemnitz vybráno náhodně. 
Prostřednictví míst paměti se minulost podílí na vytváření 
kolektivní identity, a tak právě pomníky, památníky, dějiště 
historických událostí, stavby, bojiště, hřbitovy atd. předsta-
vují nejlepší prostředek k prezentaci společných dějin Če-
chů a němců. 

Přiblížení regionálních historie, ale také živé seznámení 
s konkrétními místy, přineslo doposud poslední hledání his-
torických stop s názvem Historie výroby hudebních nástrojů 
v česko-saském hudebním trojúhelníku, konané 11.–13. květ-
na 2012. na německé straně byl navštíven Markneukirchen 
a Erlbach, na české pak Luby. Výrobky z tohoto trojúhelníku 
bývaly známé po celém světě. Díky pamětníkům a jejich 
poutavém vyprávění o stěhování starých německých mis-
trů za hranice našeho regionu získalo setkání nový rozměr. 
Probíhající dialog byl obohacující jak pro znalce oboru, tak 
pro širší veřejnost. Úspěch akce odráží i doposud rekordní 
počet 90 účastníků. 

Pro Státní okresní archiv Cheb představuje klíčovou 
událost v rámci projektu Překračování hranic: nové cesty 
mezi zeměmi odborná konference Archivnictví v Čechách, 
Durynsku a Sasku, která proběhla 21.–23. května 2012. 
hlavním úkolem organizátorů a partnerů bylo kromě se-
známení s jednotlivými archivními krajinami také upev-
nění jak současných kontaktů, tak i navázání kontaktů 
nových, jež snad povedou k bližší spolupráci mezi archivy 
zmíněných zemí. 

Doufejme, že i další česko-německá setkání s sebou při-
nesou četné inspirativní podněty, vědecké výstupy a v ne-
poslední řadě pomohou postupně překonávat hranice, 
které nebylo díky historickým událostem 20. století jedno-
duché překročit. 

jana kolouchová

Ředitel SOA v Plzni Petr Hubka zahajuje kon-
ferenci Archivnictví v Čechách, Durynsku a 
Sasku, jež se konala ve Valdštejnské obrazárně 
Muzea Cheb v květnu 2012
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Třetí archivní knihvazačská 
soutěžní přehlídka

Začátkem roku 2011 byla vyhlášena Třetí archivní knihva-
začská soutěžní přehlídka, jejímž předmětem bylo jakkoli dle 
vlastních invencí sešít a libovolně výtvarně zpracovat knižní 
vazbu na dané téma. To bylo pro všechny účastníky spo-
lečné, neboť každý zvlášť obdržel ke ztvárnění identickou 
knihu ve formě nesešitých listů. 

Po předchozích ročnících, které proběhly v letech 2004 
a 2007, se o této akci dá hovořit již jako o tradici, kterou 
pořádá a připravuje Státní oblastní archiv v Třeboni, Státní 
okresní archiv České Budějovice ve spolupráci s pobočkou 
České informační společnosti při národním archivu v Praze 
pod záštitou PhDr. Mgr. Vácslava Babičky, ředitele odboru 
archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra. 

Jak pravidla uvádí, „soutěž je určena pro knihaře, restau-
rátory a v knihaření zručné archiváře a jiné pracovníky čes-
kých, moravských a slezských archivů (a to státních i nestát-
ních), pro knihaře na volné noze pracující mimo archivy, pe-
dagogy vyučující knižní vazbu a restaurování, pro studenty 
restaurování, knižní vazby a knižního designu a pro všechny 
další zájemce o knižní vazbu.“ Účast tedy není nikterak limi-
tována a okruh soutěžících omezen pouze na zaměstnance 
archivů, jak by se snad z názvu mohlo usuzovat. na druhou 
stranu právě jim může účast na přehlídce přinést zajímavé 
zpestření k práci, která se jinak řídí přesně danými pravidly: 
čekání na balíček z Českých Budějovic a následné listová-
ní doručeným blokem nesvázaných a neořezaných složek 
společně s přemítáním, jak knižní vazbu pojmout – a to vše 
s vědomím, že fantazii a kreativitě se meze nekladou – je 
samo o sobě tak trochu dobrodružstvím.

Zadáním pro tento ročník byla tématicky zajímavá stu-
die Vlastimila Koldy, pojednávající o historii knihařského ře-
mesla v jižních Čechách s názvem Tato kniha jest koupena 
z Budějc od knihaře aneb Knihaři a knihařství v Českých Bu-
dějovicích od 14. století po současnost. O tom, že popularita 
přehlídky roste a povědomí o ní se rozšiřuje, svědčí i fakt, 
že do uzávěrky na konci června 2011 doputovalo do pořa-
datelského archivu 57 soutěžních děl s mezinárodním1 za-
stoupením, což je v trojlístku proběhnuvších ročníků zatím 
nejvyšší počet.

Porota z řad odborníků, která v červenci zasedala ve slo-
žení Michal Ďurovič (vedoucí oddělení péče o fyzický stav 
archiválií, národní archiv Praha), helena Klinderová (Mistr 
knihařského řemesla, Archiv hlavního města Prahy), Franti-
šek Šiml (Mistr knihařského řemesla, národní archiv Praha) 
a Ladislav Černý (knihař, České Budějovice), hodnotila ano-
nymně označené práce ze dvou předem určených hledisek: 
úroveň řemeslného zpracování knižní vazby a její umělecké 
ztvárnění.

Dne 23. září 2011 se v zahradě Státního okresního archi-
vu České Budějovice konala vernisáž výstavy všech zúčast-
něných výtvorů, spojená se slavnostním vyhlášením vítězů 

a udílením čestných uznání. největší dojem udělala vazba 
Pavly Lukasové z Moravského zemského archivu v Brně, 
která byla vyhlášena nejen jako nejlepší soutěžní příspěvek 
z řad zaměstnanců archivů v obou výše uvedených katego-
riích, ale získala i Zvláštní cenu ředitele Státního okresního 
archivu České Budějovice.2 Samotná výstava pak byla velmi 
zajímavým zážitkem, neboť se stala přehlídkou originálních 
nápadů, technik, použití materiálu a možností zpracování 
na jedno zadané téma, které, jak se ukázalo, nebylo nijak 
svazující.

Zájemci z řad veřejnosti mohli exponáty Třetí knihvazač-
ské soutěžní přehlídky zhlédnout v Českých Budějovicích 
během bezprostředně následujícího týdne, načež se výsta-
va přesunula do Archivu hlavního města Prahy. Odtud pu-
tovala na Slovensko do Podtatranského múzea v Popradu 
a Západoslovenského múzea v Trnavě. na závěr pak byly 
exponáty instalovány na výstavě v Městské knihovně v Os-
travě.

jana řiČicová

zča 2012 zprávy z cest

1 Mezi zúčastněnými byli zástupci jak z ČR, tak i ze Slovenska a Polska.
2 Ocenění v kategoriích pro studenty středních a vysokých škol a knihaře 
nebo restaurátory působící mimo archivy (vyučující ve školách či na volné 
noze) včetně udělených čestných uznání společně s vyobrazením všech 
zúčastněných prací je k nahlédnutí na www.ceskearchivy.cz.

Soutěžní práce reprezentující SOkA Domažlice 
(Jana Řičicová)
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Soutěžní práce reprezentující SOkA Domažlice (Jana Řičicová). Krabice je zpracována jako kniha s polokoženými deskami, ručním škro-
bovým papírem a štítkem s nápisem. Samotná knižní vazba vložená uvnitř představuje rozpracovanou knihařskou práci – dřevěné desky 
neúplně pokryté vazební usní, čímž je částečně odhalen horní kapitálek a jeden z motouzových vazů. Na přední desce aplikována knihař-
ská kostka – neodmyslitelný nástroj knihaře – a skvrny od klihu. Předsádky jsou vytvořeny z ručního papíru barvené škrobovou technikou 
stejně jako pokryv krabice. 
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Archivy zpřístupněné a otevřené? 
Současné trendy ve zpřístupňování 
archiválií
(14. konference archivářů České republiky ve Františ-
kových Lázních)

Ve dnech 26.–28. dubna 2011 hostily Františkovy Lázně 
nejen lázeňské pacienty, ale také archiváře ze všech kou-
tů České republiky, kteří ovšem místo léčebných procedur 
trávili podstatnou část svého pobytu pracovně v sále Casi-
na Imperial. Konala se tu totiž již 14. celostátní konference 
archivářů České republiky, jíž poskytl záštitu PaedDr. Josef 
novotný, hejtman Karlovarského kraje.

hned samotné zahájení se neslo ve slavnost-
ním tónu  –  předsedkyně České archivní společnosti 
doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. jmenovala PhDr. Květoslavu 
haubertovou a PhDr. Vladimíra Bystrického, CSc. čestnými 
členy ČASu. Poté se během úterního odpoledne 26. dubna 
a dvou následujících dopoledních bloků u řečnického pultu 
vystřídalo více než 40 přednášejících. Společným tématem 
příspěvků byla otázka, jak se archivy vyrovnávají s novými 
komunikačními možnostmi, které nabízí digitalizace a inter-
net, a jak se mění nároky badatelské veřejnosti na dosažitel-
nost informací a jejich formu. 

První blok jednání byl věnován jednak výročí 950 let od 
první písemné zmínky o Chebu a dále spolupráci západo-
českých archivů s archivy na opačné straně státní hranice. 
Kromě českých účastníků a referentů se konference zúčast-
nili také významní hosté zahraniční. hned v úvodu přítom-
né pozdravili dr. Margit Ksoll-Marcon, generální ředitelka 
státních archivů Bavorska, a dr. Thomas Aigner, prezident 

Mezinárodního centra pro archivní výzkum ICARUS. Poho-
vořili o možnostech přeshraniční spolupráce mezi archivy, 
zvláště s přihlédnutím k možnostem digitalizace archiválií a 
jejich sdílení na společné internetové stránce. Jako příklad 
byl uveden projekt Monasterium, v němž jsou zapojeny 
desítky odborných institucí z celé Evropy (včetně pořada-
telského SOA v Plzni), ale i velmi slibně se rozvíjející projekt 
Porta fontium, usilující o přeshraniční spolupráci západo-
českých a bavorských archivů, jehož hlavním garantem je 
Státní oblastní archiv v Plzni.

Další blok byl věnován otázkám zpřístupnění archiválií 
badatelské veřejnosti. V této souvislosti referující představili 
rozmanitou škálu jak způsobů zpřístupnění fondů, tak i po-
tíží s tím mnohdy spojených, např. z hlediska komunikace 
archivů s badateli nebo přílišné byrokratické zátěže, s níž se 
archiváři musejí leckdy potýkat.

Program druhého dne zpestřili rovněž dva zahraniční 
hosté, Adam Baniecki a Ivo Łaborewicz z Polska. První po-
hovořil o mezinárodních archivních standardech pro uži-
vatele, druhý pak na základě výňatků z polských filmů de-
monstroval, jak na archivy a archiváře pohlíží filmoví tvůrci, 
potažmo veřejnost. Podotkněme, že jejich pohled na práci 
v archivech byl spíše dobromyslně úsměvný a obor archiv-
nictví příliš nesnižoval.

Po obědě čekala účastníky prohlídka města Chebu, která 
proběhla, jako ostatně celá konference, za krásného jarní-
ho počasí. Těžko mohlo středověké říšské město Cheb a 
jeho památky někoho zklamat, a doufáme, že se totéž tý-
kalo i historických prostor Státního okresního archivu Cheb, 
které byly hostujícím archivářům zpřístupněny. Zahranič-
ním hostům pak byla věnována zvláštní péče – nejdříve 
absolvovali podrobnou prohlídku zámku Kynžvart, jehož 
profesionální průvodkyně se postarala o velmi zajímavou 

Budova Casina Imperial ve Františkových Lázních, kde se uskutečnila 14. konference archivářů České republiky
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prezentaci této atraktivní památky, poté byli převezeni do 
útulné restaurace na hradě Ostroh a u oběda pohoštěni vy-
branými lahůdkami.

Pokud přeci jen někoho středeční odpoledne neuspo-
kojilo, společenský večer, který se konal taktéž v prostorách 
Casina Imperial, jistě vše napravil. Bohaté občerstvení ohro-
milo nejednoho účastníka konference, k poslechu i tanci 
hrála živá hudba, jež sklidila nemalé uznání. O to více pak je 
potěšující, že jejím zpěvákem byl zaměstnanec SOkA Cheb 
František Eschler.

Závěrečný den konference pozdravilo slunečné lázeň-
ské jitro, do nějž vstoupil poslední blok přednášek. Přinesl 
zprávy o vznikajících či již funkčních projektech a webových 
portálech, které v digitální podobě zpřístupňují rozmanité 
skupiny archiválií a od nichž se očekává usnadnění práce 
badatelům i badatelnám.

Přes pracovní nasazení během celé konference však ar-
chiváři o lázeňskou atmosféru ošizeni nebyli. Mnozí využili 
volného času např. k návštěvě bazénu, stačilo ostatně vyjít 
z Casina Imperial přímo na hlavní kolonádu, k pověstné soš-
ce malého Františka či ke Glauberovým pramenům a poko-
chat se krásou nejzápadnějších českých lázní.

Lesk dodali konferenci i četní zahraniční hosté, kromě již 
zmíněných Margit Ksoll-Marcon a Thomase Aignera např. 
též Radoslav Ragač, předseda Společnosti slovenských ar-
chivářů, hanna Krajewska, předsedkyně Polské archivní spo-
lečnosti, Andrea Wettmann, předsedkyně Zemského svazu 
archivářů Sasko, Michael Diefenbacher, předseda Svazu 
německých archivářek a archivářů, László Szögi, předseda 
Společnosti maďarských archivářů, Josef Riegler, prezident 
Svazu rakouských archivářek a archivářů, Maria Rita Sagstet- 
ter, ředitelka Státního archivu Amberg, Martin Dallmeier, 
předseda historického spolku pro horní Falc a Řezno a další.

Jako pořadatelé děkujeme tímto všem účastníkům kon-
ference za milou účast, příjemnou společnost, toleranci 
případných nedostatků a konečně za krásný dort, který za-
městnanci SOkA Cheb dostali. Doufáme, že si nikdo z kon-
ference neodvezl zklamání či špatnou náladu a že mu na-
opak zůstanou příjemné vzpomínky jak na chebský archiv, 
tak na Františkovy Lázně, západočeské městečko zalité jar-
ním sluncem.

hana knetlová – milan augustin

Nádvoří zámku Kynžvart. Vzácné zahraniční hosty doprovázeli v rámci poznávací cesty Marie Ryantová, předsedkyně České archivní 
společnosti (přední řada, 2. zprava), a Karel Halla, ředitel hostitelského SOkA Cheb (zadní řada, 5. zprava)

Interiér jednacího sálu Casina Imperial
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Ochrana státní hranice 
1948–1955
V prostorách Technického muzea v Brně se ve dnech 
17.–19. května 2011 konal seminář věnovaný 60. výročí 
počátku vojskového střežení státní hranice. nejednalo se 
o jediné odborné setkání s touto tématikou v roce 2011. 
Za zmínku stojí např. konference v Železné Rudě, pořádaná 
na obdobné téma Západočeskou univerzitou v Plzni (blíže 
viz Západočeské archivy 2011, s. 18–19). Brněnský seminář 
měl pořadatele dva – vedle Technického muzea v Brně se 
jednalo ještě o Archiv bezpečnostních složek v Kanicích 
u Brna, v jehož depozitářích jsou uloženy všechny dostupné 
archivní fondy Pohraniční stráže. Úzký vztah muzea k ochra-
ně státní hranice je dán správou objektů, které k její ochraně 
v minulosti sloužily.

Přestože by se dalo očekávat, že téma osloví i účastníky 
ze západních Čech, nestalo se tomu tak a jediným zástup-
cem regionu, který kdysi býval „pevnou hrází socialismu a 
míru“, byl autor těchto řádků. To však neznamená, že by ne-
zazněly referáty zabývající se tématy se vztahem k našemu 
regionu. Speciálně západním Čechám se věnovaly příspěv-
ky Pavla Vaňka z pořádajícího Archivu bezpečnostních slo-
žek a Jiřího Topinky, který se soustavně věnuje, mimo jiné, 
západním Čechám, ač sám je spjat s berounským okresním 
archivem. Ze semináře by měl vzejít sborník, přesto se do-
mnívám, že je užitečné seminář představit. Tím spíše, že or-
ganizátoři chystají pokračování, protože se ukazuje, že téma 
ochrany státní hranice není ani zdaleka vyčerpáno.

Prvním referujícím byl Prokop Tomek z Vojenského his-
torického ústavu, který popsal způsoby přechodu státní 
hranice kurýry západních zpravodajských služeb. O nich 
se dozvídáme zejména z materiálů Státní bezpečnosti a 
Pohraniční stráže, a to vesměs pouze o těch neúspěšných. 
Kurýři se rekrutovali z uprchlíků a převážně plnili pouze 
zpravodajské účely. Zatímco v letech 1948–1951 se jednalo 
sice o nebezpečné, ale stále proveditelné akce, s postup-
ným zdokonalováním ostrahy západní stání hranice již tato 
cesta přestala být funkční a byly využívány kanály přes ně-
meckou demokratickou republiku. na tento referát plynule 
navázal Ivo Pejčoch ze stejného pracoviště, který se zaměřil 
na bývalé příslušníky československé armády plnící funkce 
kurýrů. na konkrétních případech pak sledoval jejich osudy 
od perzekuce po únoru 1948 až po činnost ve zpravodaj-
ských službách. Přímo na státní hranici nás přenesl referát 
Tomáše Slavíka z pořádajícího Archivu bezpečnostních slo-
žek. Zabýval se v něm ženijnětechnickými opatřeními na 
příkladu 15. českobudějovické pohraniční brigády. na této 
části hranice s Rakouskem byla pasivní opatření ostrahy bu-
dována později nežli na západní hranici s německou spol-
kovou republikou. V podrobném příspěvku byly zmíněny 
všechny budované prvky ostrahy hranice včetně těch, které 
byly nejnebezpečnější pro samotné příslušníky Pohraniční 
stráže (minování).

Další z pracovníků kanického pracoviště Archivu bezpeč-
nostních složek Josef Vávra v prvním odpoledním příspěvku 
přiblížil úlohu výcvikových středisek a škol SnB a jejich roli 
při ochraně státní hranice v letech 1945–1950. Střediska za-
čala vznikat již v létě 1945 a vedle jejich výukového charak-

teru se jednalo o „zálohy“ spolehlivých příslušníků pro pří-
padné lokální zásahy. nezanedbatelná byla i jejich bezpeč-
nostní funkce, a proto byla tato střediska zřizována zejména 
v pohraničí. Jejich role však postupně klesala a od roku1947 
začínala být nahrazována novými školami pro výcvik pří-
slušníků Pohraniční stráže. Ostrahou nápravně pracovního 
tábora Vojna se zabýval František Bártík z hornického mu-
zea v Příbrami, které spravuje tamní Památník. Vedle vzniku 
vnitřní stráže sloužící k ochraně důležitých objektů, popsal 
úspěšné i neúspěšné útěky z tohoto tábora. Václav Šmidrkal 
z Vojenského historického ústavu se zaměřil na spolupráci 
Pohraniční stráže s Československým armádním filmem. Ta 
probíhala v několika rovinách. Byly natáčeny filmy propa-
gandistické, výcvikové (tajné, určené pouze pro příslušníky 
PS) a filmy hrané, např. Ztracená stopa. Od šedesátých let 
však míra spolupráce klesala na úkor později prioritního po-
stavení televize. Do propagačně vděčného prostředí vody a 
rychlých člunů přenesl posluchače Josef Šolc z Kroměříže. 
Podrobně se zabýval vznikem a postupným budováním 
Dunajské pohraniční stráže. Jeden z hlavních pořadatelů 
Pavel Vaněk, zastupující Archiv bezpečnostních složek, zma-
poval organizaci Pohraniční stráže na Karlovarsku v  první 
polovině padesátých let. Karlovarsko té doby bylo vhod-
ným regionem pro sledování odlišností ve střežení západní 
a východní hranice. Zatímco celou západní hranici s  Ba-
vorskem od počátku 50. let střežilo pět brigád Pohraniční 
stráže, byla hranice s německou demokratickou republikou 
střežena méně, spíše policejně. Když v roce 1951 vznikly 
chebská a karlovarská brigáda, začal se zpřísňovat režim 
i na hranici s nDR. Obě brigády se ale mírně lišily. Zatímco 
chebská měla privilegovanější postavení s ohledem na to, 

Odhalení repliky dobového hraničního sloupu u Jaroslavic na Zno-
jemsku 
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že zajišťovala především ostrahu západní hranice, brigáda 
karlovarská byla od počátku hůře financovaná, trpěla pod-
stavem příslušníků PS a nedostatkem specialistů. U tématu 
ostrahy hranic s německou demokratickou republikou zů-
stal Zdeněk Dragoun z Technické univerzity v Liberci. Sledo-
val nejen organizační strukturu jednotek, ale i počty ilegál-
ních přechodů až do roku 1955. Pohraniční stráž plně pře-
vzala střežení hranice s nDR o něco později, než tomu bylo 
u hranice západní, tento systém se však udržel pouze do 
roku 1966. Zajímavou informací o kronikách pohraničních 
rot zakončil první den jednání Luděk Kozlovský. Kroniky za-
vedené vesměs v polovině padesátých let obsahují mnoho 
zajímavých informací o životě jednotlivých rot, včetně zpráv 
o zadržení tzv. narušitelů. Jejich hlavní nevýhodou je však 
skutečnost, že až na výjimky nejsou uloženy v archivech a 
doposud se nacházejí mezi bývalými důstojníky Pohraniční 
stráže. Efektním zakončením prvního dne byl společenský 
večer v expozici řemesel pořádajícího Technického muzea.

Po informačně velmi nabitém prvním dnu jednání za-
hájili druhý den Roman Řezníček a hana Bartošová z do-
movského Technického muzea v Brně. Představili muzejní 
aktivity související s ostrahou hranic na jižní Moravě. Tech-
nické muzeum totiž spravuje pěchotní srub MJ-S 3 „Zahra-
da“ u  Šatova, který je veřejně přístupný a je rekonstruo-
ván podle stavu z osmdesátých let, kdy byl stále využíván 
Československou lidovou armádou. Vedle toho pracovníci 
muzea předestřeli plány s nově získaným objektem bývalé 
budovy celnice v hatích. Oba objekty byly součástí fakul-
tativní odpolední exkurze. Václav Rutar z Muzea Policie ČR 
představil krátkou existenci Muzea Pohraniční stráže v Praze 
na Karlově (1965–1973), včetně jeho sbírek, jež jsou dnes 
součástí Muzea Policie. Možnostem prezentace tématu 

ochrany železné opony při výuce dějepisu se věnoval Ma-
rek Výborný z Gymnázia v Pardubicích. Poslední úterní re-
ferát byl zaměřen ryze prakticky a vystoupili s ním vedoucí 
restaurátorského pracoviště Archivu bezpečnostních složek 
Martin Kostlán a Michal Šrůtek. Jak už se od restaurátorů 
očekává, seznámili auditorium s konzervátorskými a restau-
rátorskými postupy při ochraně fondů Pohraniční stráže se 
zvláštním zaměřením na dochovaný mapový materiál.

Závěrečný den jednání zahájila svým charismatickým vy-
stoupením Eugenie von Trützschler ze Stiftung Ettersberg 
Weimar a znovu vrátila posluchače na hranici mezi „bratrský-
mi“ státy (tedy nDR a ČSR). V centru jejího zájmu se ocitl vztah 
Státní bezpečnosti a její německé obdoby Stasi, který ani 
zdaleka nebyl tak srdečný, jak by se mohlo na první pohled 
zdát. Do západních Čech obrátil pozornost autor těchto řád-
ků a věnoval se ochraně státní hranice v letech 1948–1949 
ve světle archiválií OnV Tachov. hlavním podkladem pří-
spěvku byla prakticky kompletně dochovaná řada hlášení, 
která Okresní velitelství SnB v Tachově podávalo v dvoutý-
denním intervalu nadřízeným orgánům. Přestože tehdejší 
pohraniční útvary SnB nepatřily do správy okresního veli-
telství, je možné v těchto hlášeních sledovat dění na státní 
hranici relativně podrobně. Zejména se to týká ilegálních 
přechodů, a to včetně těch úspěšných, které nemusí být 
v  jiných pramenech zachyceny. Ochrana hranice se však 
neobešla bez pásem se zvláštním režimem. Jejich vznik a 
plíživé posouvání směrem do vnitrozemí lze na příkladu 
okresu Tachov velmi dobře sledovat již od roku 1946, pro-
tože jejich vyhlašování a změny rozsahu byly v kompetenci 
okresního národního výboru. V závěru autor ještě stručně 
představil další fenomén, jenž se týkal příhraničních okresů, 
totiž vyhošťování státně nespolehlivých osob. 

Pěchotní srub MJ-S 3 „Zahrada“ u Šatova jižně od Znojma
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V západních Čechách zůstal i další referující Jiří Topinka 
ze Státního okresního archivu Beroun. Ten poukázal na pro-
blémy zemědělského osidlování západočeského pohraničí, 
které v padesátých letech vyústily do kritické hospodářské a 
sociální situace. Jako hlavní problémy uvedl kvalitu osídlen-
ců, kolektivizaci, značnou sociální roztříštěnost (do pohra-
ničí se dostávali Bulhaři, Rumuni, Slováci, Maďaři, Cikáni aj.), 
nízkou kvalitu života (nedostatečná infrastruktura i zásobo-
vání) a odchod pracovních sil do rozvíjejícího se průmyslu. 
neveselým tématem se zabýval i David Kovařík z Ústavu pro 
soudobé dějiny AV ČR, když přiblížil zánik obcí v pohranič-
ním pásmu. Jejich demolice probíhaly sice již od roku 1945, 
ale jednalo se nejprve o neosídlené či polorozpadlé domy. 
Se vznikem hraničního pásma došlo k postupnému vylid-
ňování obcí a nastal problém, jak nadále naložit s opuště-
nými domy. Od roku 1952 byly zahájeny plošné demolice 
domů v hraničním pásmu, přičemž byla snaha dále využít 
materiál pro nové stavby. S velmi zajímavým tématem při-
šel Libor Svoboda z Ústavu pro studium totalitních režimů 
– přechody státní hranice z druhé strany. Věnoval se rozbo-
ru osob, jež přecházely hranice ČSR včetně organizovaných 
převaděčských skupin Jugoslávců v jižních Čechách. Sondu 
do života obyvatel na hranici provedl Jiří Petráš z Jihočes-
kého muzea v Českých Budějovicích na příkladu obce Rap-
šach na Vitorazsku. Tato relativně lidnatá obec, připojená 
k ČSR v roce 1920, prošla po roce 1945 bouřlivým vývojem. 
nejprve ji opustili obyvatelé německé národnosti a díky své 
poloze na státní hranici s Rakouskem ji musela v  květnu 
1953 opustit i značná část obyvatel, tehdy označená jako 
politicky nespolehlivá. Až kuriózní případ představil Jiří Mi-
kulka z Archivu bezpečnostních složek v referátu nazvaném 
„Drama na lovu, pohraniční incident mezi důstojníky Sovět-
ské armády a myslivci z hrádku“. Úsměvnou formou v něm 
sledoval nešťastné zranění podplukovníka Rudé armády, 
kterého honci považovali za Rakušana a postřelili ho. Závěr 
semináře patřil Vilému Fránkovi z Rájce-Jestřebí, který se 
zaměřil na přechodové kanály na Mikulovsku, obsluhované 
křesťansky orientovanými oponenty komunistického reži-
mu. Přechody byly umožněny silnými pozicemi členů Orla, 
členů nekomunistických stran a dalších křesťansky smýšlejí-
cích osob na jižní Moravě.

Seminář ukázal na bílá místa, která bude nutné zma-
povat pro pochopení dění na státní hranici v období ko-
munistického režimu. Je proto potřeba doufat, že příštího 
setkání v příjemném prostředí Technického muzea v Brně 
se zúčastní více odborníků i zájemců o tuto problematiku 
z našeho regionu.                                                               jan edl

Všechny fotografie laskavě poskytl Pavel Vaněk z Archivu bez-
pečnostních složek v Kanicích, květen 2011

Ukázka signální stěny se strážní věží u Šatova, zhotovená podle 
stavu ze 70.–80. let 20. století

Autorská práva a archivy 
v německu
německé autorské právo, v mnohém formované právem 
evropským, chrání autora duševních výtvorů, které zákon 
označuje jako díla. K těmto dílům patří nejen zvlášť vynika-
jící výtvory, ale také tzv. výtvory s menší hodnotou, pokud 
je v nich možné nalézt určitý individuální duševní výkon. 
V paragrafu 2 odstavce 1 autorského zákona je uveden ka-
talog literárních, vědeckých a uměleckých děl, nikoli však 
výhradně, pouze jako příklad. Zvláště pro veřejné archivy 
je důležitá skutečnost, že tzv. úřední díla jako např. zákony, 
úřední vyhlášky a oznámení, rozhodnutí, úředně vydané 
směrnice k rozhodnutím, nepodléhají ochraně autorských 
práv (§ 5 ods. 1). Obecně je ochranná lhůta díla stanovena 

na 70 let od smrti autora. Autorské právo je chráněno člán-
kem 14 ústavy, který zaručuje právo na soukromý majetek.

Z hlediska ochrany autorských práv přicházejí v archi-
vech do úvahy především jazyková díla, zákon jako příklad 
uvádí písemná díla, projevy a počítačové programy (§ 2, 
ods. 1, č. 1). Obsah přitom nehraje žádnou roli, musí se pou-
ze jednat o jazykový tvůrčí výkon, např. román, báseň, text 
písně, libreto, učebnici, právní spisy, podkladové materiály, 
reklamní texty, dopisy, použité texty jako např. návody k ob-
sluze, scénáře, výklady jako první stupeň filmového scéná-
ře, novinové a časopisecké články, vzory smluv, všeobecné 
obchodní podmínky, pracovní řády, formuláře a předtisky, 
zadání ke zkouškám a posudky.

Tato díla ovšem zdaleka nenacházíme, jak by bylo 
možno předpokládat, pouze ve vyhrazených sbírkách a 
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pozůstalostech,1 nýbrž také v úředních agendách, např. jako 
zabavený dokladový materiál v policejních spisech nebo jako při-
ložené architektonické plány ve spisech ke stavebnímu povolení. 
Jak zařazení díla do úředních spisů, tak jeho převedení do archiv-
ního dědictví však samozřejmě neodstraňuje autorské právo k da-
nému dílu. V opačném případě by se jednalo o nepřípustný zásah 
do právního postavení autora, chráněného článkem 14 ústavy. 
Co se týče dopisů a dalších možných jazykových děl, uložených 
v pozůstalostech, je třeba striktně rozlišovat mezi dílem autora 
pozůstalosti a dílem třetích osob. Autor pozůstalosti samozřejmě 
může archivu smluvně přiznat uživatelská práva, to ovšem neplatí 
pro díla třetích osob, např. u korespondenčních partnerů, jejichž 
dopisy mohou být také díly, což je zejména v oblasti umění a vědy 
častým jevem. O právu těchto třetích osob mohou rozhodovat 
jen ony samy, nikoliv zůstavitel, a proto i kdyby bylo v předávací 
smlouvě zaneseno povolení k volnému nakládání se všemi ar-
chiváliemi, nevztahovalo by se na autorské právo (a ani na právo 
osobní) třetí osoby, naopak, jednalo by se o nepřípustnou smlou-
vu na úkor třetí osoby.

Zveřejněné články z novin a časopisů jsou taktéž chrá-
něny jako dílo. Jejich kopírování a rozšiřování je však podle 
§ 48 zákona v omezené míře přípustné. novinové články 
však musí být uveřejněny pouze v tisku, který slouží každo-
denní informovanosti, a musí se týkat ryze aktuálních otá-
zek politického, hospodářského nebo náboženského rázu. 
Takovéto východisko však může archiv nebo badatel jen 
těžko stoprocentně naplnit. Kopírování, rozšiřování a veřej-
ná reprodukce bez omezení je podle § 49, ods. 2 povole-
na pouze u zpráv a u aktualit, které jsou zveřejněny tiskem 
nebo rozhlasem.

Velký význam, zvláště pro umělecké archivy, představu-
jí díla výtvarného umění, včetně děl stavebních, užitého 
umění a jejich návrhů (§ 2, odst. 4). Takováto díla se nachá-
zejí především v pozůstalostech umělců a architektů, avšak 
mohou se stejně tak dobře objevit i v podkladech umělec-
ké poroty. Rovněž návrhy děl stavebního a užitého umění 
(např. módní výrobky a nábytek) jsou autorským zákonem 
chráněny, např. stavební plány architektů a návrhy grafiků, 
designérů a dalších. Rozhodujícím faktorem je, zda konečné 
provedení (např. pomník, stavba, módní výrobek, kus ná-
bytku) je chráněným dílem. Pokud ano, je autorsky chráněn 
i návrh, a to i když sám o sobě nesplňuje požadavky dané 
§ 2 ods. 2 autorského zákona. 

Taktéž významné v archivní praxi jsou plakáty. Právě 
u  nich se často chybně odhaduje, zda mohou vzhledem 
ke své velké rozšířenosti sloužit k dalšímu volnému využití. 
Samozřejmě tu ale stále platí autorské právo tvůrce plakátu.

Zobrazení vědeckého nebo technického charakteru, 
jako např. kresby, plány, mapy, skici, tabulky a plastická vy-
obrazení (§ 2, ods. 1, č. 7) se od výše uvedených návrhů liší 
tím, že se u jejich pozdějších možných provedení nelze od-
volávat na právní ochranu. Samy o sobě jsou chráněny už 
tehdy, když jim je možno přisoudit jistý tvůrčí výkon. nezá-
leží na tom, co je zde znázorněno, nýbrž jak je to znázor-
něno, neboť znázornění samo o sobě může již být známé. 
Takovéto dokumenty lze očekávat především v pozůstalos-
tech přírodovědných a technických odvětví, stejně jako na 
univerzitách, vysokých školách a ve výzkumných zařízeních. 
Velkou důležitost mají pro archivy mapy a plány měst, které 

jsou svým určením také chráněny. S ohledem na zvyšující 
se archivaci webových a domovských stránek bude ještě v 
budoucnosti nutné prověřit jejich autorskou ochranu po-
dle § 2, ods. 1, č. 7, což platí i pro díla užitého umění (§ 2, 
ods. 1, č. 4).

Co se týče autorských práv, jsou dnes v archivním svě-
tě asi nejvíce diskutovanou jednotkou díla fotografická a 
dále díla, jež byla vytvořena podobně jako fotografie (§ 2, 
ods. 1, č. 5). Zároveň musíme poukázat na skutečnost, že 
i u „masových vydání“ dopisnic a pohlednic je třeba dbát 
na autorské právo stejně jako u výše zmíněných plakátů, 
neboť u většiny případů lze předpokládat nezbytný tvůrčí 
výkon. Stejně tak se to týká i děl filmových.

Jaká práva vlastně autor má, když dílo poskytne veřej-
nosti? Podle § 15 autorského zákona mu přísluší výhradní 
právo na jeho kopírování, rozšiřování a vystavování, stejně 
jako právo představit dílo veřejnosti, čímž se myslí zvláště 
právo na přednášku, zpřístupnění na internetu, vysílání a 
právo na reprodukci prostřednictvím obrazu nebo zvuko-
vého nosiče. Konkrétní realizace těchto práv jsou označo-
vány jako práva uživatelská, která může autor nebo jejich 
držitel vyhradit jiným osobám (§§ 31) a tím dílo využít k dal-
ším účelům.

Samozřejmě se předpokládá, že archiv, který poskytuje 
badateli určitá uživatelská práva, tato práva také zároveň 
vlastní, což se dá přirozeně domluvit ve smlouvě o předání 
pozůstalosti. Její majitel však může poskytnout pouze vlast-
ní autorská práva, např. u vlastních textů nebo vlastnoručně 
pořízených fotografií, zatímco např. u dopisů třetí osoby 
nebo u cizích fotografií majitel pozůstalosti autorským prá-
vem samozřejmě nedisponuje a nemůže je tudíž postou-
pit někomu jinému. Jednoznačná je taktéž situace, kdy se 
autorsky chráněná díla nacházejí v úředně předaných spi-
sech – ani zde není uživatelské právo archivu vyhrazeno.

Autorská práva však nejsou bezmezná. Omezení, jež au-
tor musí strpět, jsou vyjmenována v § 44a a následujících. 
Zvláště se to týká práva jiných osob na citaci (§ 51) a práva 
na kopírování k soukromým nebo vědeckým účelům, což 
v důsledku vede k tomu, že si badatel smí nechat pořídit 
kopii díla. Pro další využití, např. pro zveřejnění nějaké pí-
semnosti, která se dá charakterizovat jako dílo, nebo pu-
blikování fotografie v knize či dokonce na internetu, však 
žadatel potřebuje souhlas vlastníka práv. 

Co se týče zveřejňování děl na internetu, je třeba vzít 
v  potaz skutečnost, že dříve takováto technická možnost 
neexistovala. V německu tudíž autor nemohl vyhradit uži-
vatelské právo někomu jinému, neboť se vzhledem k ano-
nymitě internetových uživatelů jedná o tzv. neznámé uživa-
telské právo. Teprve nyní mohou být díky § 13a autorského 
zákona zatím ještě neznámé studijní účely budoucího ba-
datele převedeny na jinou osobu. Proto je u plánovaného 
zveřejnění starších děl na internetu v každém případě stále 
nutný souhlas současného držitele práv, a to i v případě, po-
kud byl studijní účel již dříve určen. Vzhledem k časovému 
odstupu je však často velmi obtížné držitele práv vypátrat. 

 1 Přikláníme se ke znění originálu, kde je výslovně uváděna pozůs-
talost (nachlass), na rozdíl od dnešního užívaného označení „osob-
ní fond“, jež se prosadilo v české archivní terminologii. Pozn. překl.
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Takováto díla se pak označují jako osiřelá, to znamená, že 
jejich autor sice existuje, ale neví se, kdo to je. V současné 
době však němečtí zákonodárci, ale i evropské komise, při-
pravují ustanovení, které by umožňovalo využití osiřelých 
děl, i pokud by se nepodařilo vypátrat držitele práv. Podle 
současného právního stavu se zatím žádná osiřelá díla 
využívat nesmí (kromě výjimky v § 31a), což v archivech, 
a zvláště u velkých fotografických fondů, vyvolává vyslove-
né pohoršení. O to více jsou zákonodárci vyzýváni k řešení 
tohoto dlouho známého problému.

hans-joachim hecker
Z němčiny přeložili Milan AUGUSTIN a Karel HALLA
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Archiv hlavního města 
Budapešti
Archiv hlavního města Budapešti jsem navštívila ještě jako 
studentka v květnu 2010 během odborné archivní exkurze, 
kterou pořádal Ústav archivnictví a pomocných věd his-
torických Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Již 
v předstihu jsme se dozvěděli něco málo o historii a vývoji 
maďarského archivnictví: v roce 1969 se podle zákonného 
nařízení rozdělily maďarské archivy na dvě skupiny – archi-
vy všeobecné a odborné (např. archivy církví, univerzit). Do 
první skupiny patří Maďarský krajinský archiv (Magyar Ors-
zágos Levéltár), nový maďarský ústřední archiv (Új Magyar 
Központi Levéltár) nebo Archiv hlavního města Budapešti 
(Budapest Föváros Levértára).

historie budapešťského městského archivu (původně 
archivů měst Budína, Peště a Óbudy) je úzce spjata s histo-
rickým vývojem města Budapešť, především pak s vývojem 
jeho městské správy. V první polovině 16. století (1541) se 
maďarské království dostalo pod nadvládu Turků, ze které 

bylo osvobozeno až v roce 1686. První písemnosti pochá-
zející z městské kanceláře, byly ukládány do truhel a skříní. 
Starali se o ně příslušní úředníci, kteří se během staletí snaži-
li s větším či menším úspěchem vytvořit příznivé podmínky 
k ukládání dokumentů, neboť jejich počet postupně vzrůs-
tal v souvislosti s rozšiřující se soudní pravomocí a se zajiš-
těním práv a majetku města. Poprvé byli městští archiváři 
jmenováni ve druhé polovině 18. století a vůbec prvním 
odborným pracovníkem archivu v Budíně se roku 1776 stal 
András Pscherer.

Městští archiváři byli placeni jako státní zaměstnanci. 
hlavní náplní jejich práce byla správa úředních písemnos-
tí a pořádání městského archivního materiálu. Ke konci 
18.  století, kdy vznikaly nové typy archiválií, byl vytvářen 
nový jednotný systém ukládání archivovaných písemností. 
V roce 1813 byly od sebe odděleny správní a soudní archiv-
ní fondy. V roce 1901 pak již byly archivy sjednocených měst 
Budy, Peště a Óbudy deklarovány jako specializované vě-
decké instituce. Zatímco předtím zůstávaly archivní fondy 
rozptýleny v několika budovách ve špatných podmínkách, 

Pohled z Rybářské bašty přes řeku Dunaj na budovu maďarského parlamentu
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na počátku 20. století se přestěhovaly do budovy městské 
radnice. Kruté boje druhé světové války bohužel zničily 
přibližně jednu čtvrtinu archiválií. Zachráněné dokumenty 
byly přesunuty do krypty svatoštěpánské katedrály, z nichž 
poslední zůstaly ve vlhkém prostředí kostela až do roku 
1991. 

V 50. letech 20. století proběhly reformy veřejné správy 
a budapešťský městský archiv se tehdy stal její součástí. 
Tato situace trvala až do roku 1968, kdy se opět navrátil pod 
správu magistrátu. V 70. letech 20. století byl navýšen počet 
zaměstnanců, zlepšilo se také technické vybavení, vydávaly 
se odborné práce k dějinám města, avšak archiv stále sužo-
valy problémy s nedostatečným ukládacím prostorem, tak-
že ještě v 80. letech 20. století byly jeho fondy umístěny na 
čtyřech různých místech v Budapešti. O výstavbě současné 
archivní budovy bylo rozhodnuto v roce 1998 a 11. října 
2002 byl položen základní kámen, fondy a sbírky se pak do 
nové budovy přestěhovaly v roce 2004.

Archiv hlavního města Budapešti dnes sídlí v centru 
města v ulici Teve.1 hlavní vstup je umístěn v prosklené zdi, 
která působí velmi esteticky. naším průvodcem byl bývalý 
pracovník archivu Pavol Šalamon.2 Komunikace s ním byla 
velmi příjemná, neboť hovořil slovensky a ochotně nám 
překládal všechny názvy z maďarštiny.

Archivní budovu tvoří tři křídla (A, B a C). První část je 
určena veřejnosti. hned při vstupu návštěvníka zaujme pro-
storný interiér. V přízemí se nachází šatna, recepce, zákaz-
nický servis a sál s kapacitou pro 120 osob, jenž je hojně 
využíván pro vědecká a kulturní setkání. Jeho součástí je 
i audiovizuální a tlumočnické zařízení. 

Moderní budova nabízí kvalitní badatelské zázemí. Ze 
vstupní haly se lze dostat přímo do badatelny, která má 
kapacitu 56 míst. Stejně jako v českých archivech je zde 
poskytnut dostatečný prostor pro bádání a k dispozici jsou 
také všeobecné historické nebo jazykovědné příručky. Pro 
speciální badatele, kteří chtějí studovat mikrofilmy, byl zří-
zen zvláštní prostor s příslušnou technikou. Kanceláře za-
městnanců a vedení archivu jsou umístěny ve 4. a 5. po-
schodí.

Badatel se v budapešťském městském archivu s archi-
váři domluví převážně anglicky. Ještě před vlastní návště-
vou archivu si může prohlédnout a vytipovat potřebné ar-
chivní fondy nebo sbírky v integrované datatázi.3 Většina 
písemností vzniklých před rokem 1861 je psána v němči-
ně nebo latině. To je jistě pro české badatele povzbudivá 
informace.

návštěvu lze předem objednat emailem,4 vlastní regist-
race probíhá přímo v badatelně. Většina služeb, jako např. 
reprodukce archivního materiálu, je v archivu zpoplatněna.5 
Badatelé smějí také fotografovat archiválie vlastním fotoa-
parátem, ovšem za jeho použití si připlatí 1600 forintů na 
den (v přepočtu na české koruny cca 134 Kč), popř. 6250 fo-
rintů na týden (cca 523 Kč).

Služby veřejnosti nabízí i referenční knihovna s celkem 
dvanácti místy, která je umístěna ve 3. patře a obsahuje té-
měř 40 000 svazků. Její katalog je postupně zpřístupňován 
online na internetových stránkách.6 Pro vyhledávání časopi-
sů byla zřízena jednoduchá databáze MATARKA.7 Obě data-
báze jsou dostupné v anglické verzi.

Budova (nahoře) a badatelna (dole) Archivu hlavního města Bu-
dapešti. Foto Jiří Cukr

1 Webová stránka archivu je http://bfl.archivportal.hu.
2 Tímto bych ráda poděkovala panu P. Šalamonovi za všechny aktuální 
informace, které mi poskytl.
3 http://www.archivportal.arcanum.hu/lear/opt/a100512.htm?v=pdf&a=start
4 Email:bfl@bparchiv.hu.
5 Ceny poplatků za služby jsou převedeny podle kurzu maďarského fo-
rintu a české koruny ke dni 12. 3. 2012. Platný kurz byl 100 hUF = 8,366 Kč. 
Poplatek za xerokopie: A4 55 hUF (= 4,6 Kč), A3 65 hUF (= 5,4 Kč); A4 ko-
pie z mikrofilmu 83 hUF (= 6,9 Kč); digitální kopie: A4 55 hUF, A3 65 hUF.
6 Webová stránka: http://textlib.bparchiv.hu.
7 MATARKA = Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetö adat-
bázisa (hungarian Periodicals Table of Contents Database). Webová 
stránka: www.matarka.hu
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Druhé křídlo archivní budovy je určeno k odbornému 
zpracování archiválií. Návštěvníci sem smějí vstoupit pou-
ze výjimečně a s doprovodem. Nacházejí se tu rovněž kli-
matizované a maximálně zabezpečené depozitáře, dílny a 
prostorné pořádací místnosti. Třetí křídlo plně slouží k uklá-
dání archiválií. Kapacita úložného prostoru činí 52 400 bm. 
V depozitářích archivu jsou použity jak pevné, tak i posuvné 
regály. 

Nejstarší sbírky obsahují písemné doklady, listiny, diplo-
my, staré tisky a rukopisy vzniklé před rokem 1686 (v tomto 
roce bylo maďarské království osvobozeno od turecké nad-
vlády). Bohužel se jedná spíše o jednotliviny. Vůbec nejstar-
ší listina uložená v městském archivu pochází z roku 1300. 
Přibližně 1200 bm archivního materiálu se dochovalo z ob-
dobí před rokem 1800. Mezi nejdůležitější patří písemnos-
ti z období před sjednocením tří měst v roce 1873. Jedná 
se o  archivy Budy, Peště (na východním břehu Dunaje) a 
Óbudy (na západním břehu Dunaje), ve kterých jsou ulože-
ny archiválie městských soudů, kanceláří, protokoly vzešlé 
z agendy městských rad a jiné historické dokumenty. Další 
archivní soubory vznikly již v městském prostředí Budapešti 
v letech 1873–1950 (např. písemnosti primátora, okresních 
prefektur, statistické prameny – sčítání lidí a domů). Nechy-
bí zde ani archiválie obcí a měst, které byly připojeny k hlav-
nímu městu po roce 1950, místních orgánů státní správy 
(státní policie, katastr, školská správa), fondy soudních orgá-

nů (soudy, úřad prokurátora, vězeňské a nápravné institu-
ce, notářské spisy od roku 1875), písemnosti vzdělávacích, 
vědeckých a sociálních institucí, spolků a politických stran, 
doklady firem, osobní písemné pozůstalosti významných 
rodin a osob z období od 18. do konce 20. století.

Budapešťský městský archiv také spravuje cennou sbír-
ku map a plánů svobodného královského hlavního města 
Budína, svobodného královského města Peště a městečka 
Óbudy, mapy a plány sjednoceného města Budapešti a 
sbírku fotografií, kterou tvoří snímky města, repliky pohled-
nic a jiné fotografie.

Městský archiv Budapešti pořádá také menší tematic-
ké výstavy. V době mé návštěvy zde právě probíhala vý-
stava věnovaná koncentračnímu táboru Bělehrad-Banjica 
(1941–1944). Veřejnosti tak byl prostřednictvím historických 
fotografií a obrazů pořízených v tomto táboře prezentován 
život tamějších vězňů za druhé světové války. 

Pokud se někdo chystá navštívit Archiv hlavního města 
Budapešti, jistě by neměl vynechat ani návštěvu význam-
ných historických pamětihodností města, především Budí-
na, Rybářské bašty na Budíně, ze které je nádherný výhled 
přes Dunaj na Pešť, sochu sv. Štěpána před Rybářskou baš-
tou, Řetězový most nebo honosnou budovu maďarského 
parlamentu. Nezapomenutelným zážitkem je také procház-
ka večerním městem při nábřeží Dunaje.

Hana HATOVÁ
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zča 2012 z restaurátorských dílen

Konzervování a restaurování 
pergamenových listin

V restaurátorské dílně Státního okresního archivu Domažlice 
se sídlem v Horšovském Týně je možno se setkat s archiválie-
mi nejrůznějšího druhu, ale když se člověku dostane do ruky 
pergamen, jako by na něj dýchla historie. Pergameny mají to-
tiž zvláštní kouzlo, skrývají mnohá tajemství a k jejich restau-
rování je třeba přistupovat s úctou.

Pergamen je specifický materiál. Zvlnění, kroucení, prohý-
bání je pro něj vzhledem k nehomogenní struktuře přiroze-
né. Žije si svým vlastním životem, poznamenán špínou času, 
která se stala jeho součástí a jež může dnešním badatelům 
posloužit jako němý vypravěč o dobách dávno minulých.

Restaurátor si před zásahem klade zásadní otázku: Nechat 
pergamen ve stavu, do nějž se během staletí dostal, anebo 
zasáhnout a opravit jej? V žádném případě nelze všeobecně 
tvrdit, že se pergamen musí vyčistit, musí změkčit, musí vy-
rovnat, musí opravit, neboť každou listinu je nutno posuzo-
vat individuálně a u rozporuplných případů zásah dokonce 
konzultovat se správcem fondu. Platí zde totiž úsloví, že méně 
znamená více.

V posledních letech převládá trend, aby se do onoho „živo-
ta“ pergamenových listin zasahovalo v co nejmenší míře, a to 
zejména co se týče procesu jejich restaurování. Takový zákrok, 
ač sebešetrnější a jakkoli dobře míněný, je spojen s působe-
ním cizích elementů ve formě lepidel, chemikálií či různých 
typů záplat, jako jsou jiné druhy pergamenů, ručních papírů 
apod. Nedokážeme jistě určit, jak pergamen tyto nové látky 
a materiály přijme a zda po letech následně nedojde ještě 
k větší deformaci.

Vyskytují-li se na něm jen drobné trhlinky v původních 
ohybech a bude-li pergamen vhodně uložen v předepsa-
ných podmínkách, není nutné jej restaurovat, většinou po-
stačí jeho konzervování. Cílem této metody je zastavit degra-
dační procesy (např. působení plísní, biologických škůdců, 
znečišťujících látek), zlepšit stávající mechanické vlastnosti 
archiválie a zajistit následné optimální podmínky v rámci pre-
vence před dalším poškozením.

K doplnění chybějících částí a opravě listiny se přistupuje 
pouze u závažnějších poškození a v případech, že budoucím 
zacházením by se degradace stupňovala – avšak i tehdy zá-
leží na posouzení dané situace a na okolnostech následného 
uložení; pokud se listina uchová v rozloženém stavu a nebu-
de-li s ní v budoucnu již více manipulováno, nemusí být opra-
va nutně prováděna. 

Přistupme nyní k ukázce konzervování/restaurování per-
gamenové listiny z roku 1622, která je součástí Sbírky listin 
Státního okresního archivu Domažlice.

Při jejím prvotním průzkumu byla zjištěna následující fakta: 
listina je ve složeném stavu, po rozvinutí má přibližné rozmě-
ry 36 x 24,5 cm, výška pliky činí 2,5 cm. Je znečištěna prachem 
a mechanickými nečistotami, bez přítomnosti plísní a jejich 

Pergamenová listina z roku 1622 před zásahem. Nachází se ve slo-
ženém stavu a je značně znečištěna. Na první pohled upoutá pozor-
nost výrazná skvrna neznámého původu, který však  pro potřeby 
konzervování není podstatné zjišťovat, nemá-li negativní vliv na 
materiál. Podrobné analýzy je možné provádět v úzce specializova-
ných laboratořích.

Na protější straně:
Nahoře – avers rozložené listiny, průzkum fyzického stavu před 
zákrokem; na první pohled je patrná nutnost vyrovnání tvarových 
deformací.
Dole – revers listiny, viditelné silné znečištění, které bude odstraňo-
váno mechanicky suchým čištěním. Z intenzity nečistot je evidentní, 
jak byl pergamen složen a po léta uchováván: pravá třetina a horní 
část na levé straně byly chráněny, a proto jsou nejméně postiženy, 
naopak zbylé části byly vystaveny působení vnějších vlivů.
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produktů. Čitelnost textu je dobrá, v ohybech a na rubové 
straně mírně snížená, písmo se místy odlupuje. Na pergame-
nu jsou hnědé skvrny neznámého původu, v plice otvory po 
přivěšené pečeti, která chybí. V ohybech jsou velmi drobné 
trhlinky.

Dezinfekce parami butanolu nemusela být prováděna, 
neboť se k ní přistupuje v případě prokázaného výskytu plís-
ní. Jedná se o proces, který probíhá v hermeticky uzavřeném 
prostoru a při němž alkoholové páry hubí nežádoucí živé mi-
kroorganismy. 

Různými druhy pryží a pomocí štětce byla z povrchu listi-
ny mechanickým suchým čištěním odstraněna hrubá špína. 
Není nutné ani žádoucí, aby se nečistoty dokonale vydřely 
ze struktury pergamenu, určitá patina, stejně jako různorodé 
skvrny, může mít do jisté míry svou vypovídací hodnotu. Na 
rozdíl od papírových archiválií se u pergamenu nedoporu-
čuje mokré ani chemické čištění. Mohlo by totiž dojít nejen 
k poškození barevných vrstev, ale i k vysušení psací podložky, 
otevření struktury pergamenu (doprovázené mj. vstřebává-
ním nečistot), hrozí též nebezpečí vymytí plniv (křída, vápno) 
atd. Další (velmi lákavý, leč nevhodný) zákrok je bělení, které 

narušuje chemickou strukturu pergamenu; navíc všeobecně 
platí, že odstranění zbylých chemikálií je velmi problematické.

Po mechanickém odstranění nečistot následuje měkčení 
vodními parami, vycházející z hygroskopicity1 jakožto jedné 
ze schopností pergamenů. Ze zkušenosti víme, jak vlhkost 
ovlivňuje jeho fyzikální vlastnosti. Měkčení se provádí u pře-
sušených listin, které tím získávají zpět optimální množství 
vody, a to buď formou přímou, která probíhá v klimatizační 
komoře, kdy páry prostupují listinou, nebo – jako v našem 
případě – formou nepřímou, tj. vkládáním pergamenu mezi 
textilie Gore-Tex takzvaným sendvičovým systémem. Tento 
materiál svou mikroporézní strukturou jednosměrně propou-
ští těkavé látky, čímž je vyloučeno riziko přímého kontaktu 
pergamenu s vodou. 

Bezprostředně po měkčení následuje další etapa – vy-
rovnání a odstranění deformací postupným zatížením listiny 
po dobu několika týdnů. Je třeba se vyvarovat nadměrného 
tlaku, z tohoto důvodu nesmí být pergamen vyrovnáván 
lisováním, neboť by mohlo dojít k jeho nevratnému poško-
zení (ztransparentnění neboli zprůhlednění v důsledku zten-
čení jeho původní tloušťky). I po vyhlazení musíme ovšem 

Průzkum fyzického stavu před zákrokem: detail střední části pergamenu; čitelnost textu je sice dobrá, ale viditelně zhoršená v důsledku 
mechanického namáhání v ohybu, což způsobilo vznik drobné trhlinky v pergamenové podložce (5. řádek zdola zcela vpravo).
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počítat s tvarovou pamětí pergamenu a eventuální pozvol-
nou tendencí vracet se částečně do původní polohy – tím 
jsou myšleny nejen před mnoha lety provedené sklady a ohy-
by, ale též zvlnění do formy, ve které se ještě jako původní 
kůže nacházel na zvířeti.

Miniaturní trhlinky byly, vzhledem k výše uvedenému, po-
nechány bez zásahu a listina nebyla restaurována.

Po vyrovnání je listina v rozloženém stavu vložena do 
ochranného nekyselého obalu. Měla by být trvale uchována 
v optimálních klimatických podmínkách, tzn. při teplotě od 
2 do 18 °C a relativní vlhkosti 50 až 60 %.2 Následná péče a 
vhodné zacházení doslova v rukavičkách pak bude mít zá-
sadní vliv na další životnost pergamenu.

Mechanické suché odstraňování povrchových nečistot gumou Wishab, určenou k těmto a podobným účelům

Tolik letmá exkurze do restaurátorské „kuchyně“ s ukáz-
kou konzervování pergamenu. Jejím cílem nebylo nalézt 
odpověď na téměř shakespearovskou otázku  „Nechat být, 
či zasáhnout?“, jako spíše poodhalit složité procesy, jimž jsou 
podrobovány archiválie, když se dostanou do rukou restaurá-
torů, například v podkroví horšovskotýnského archivu.

Lucie ŠIMKOVÁ – Jana ŘIČICOVÁ

1 Schopnost pohlcovat a udržovat vlhkost v přímé úměrnosti s relativní vlh-
kostí okolního prostředí.
2  Doporučená relativní vlhkost a teplota pro uložení archivních a knihovních 
materiálů podle ISO 11799.
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filtrační papír
Gore-Tex
netkaná textilie
pergamen
zátěž

Schéma sendvičového systému pro nepřímé měkčení pergamenu: pergamen zabalený do netkané textilie je vkládán mezi Gore-Tex a 
filtrační papíry, které jsou již předem navlhčeny nástřikem destilované vody. Všechny tyto vrstvy, jejichž pořadí je přesně dané, jsou pod mír-
nou zátěží. Uvnitř pak dochází nepřímo k prostupování vlhkosti z filtračního papíru prostřednictvím textilie Gore-Tex do pergamenové listiny, 
která je tímto způsobem zvlhčována/měkčena bez přímého kontaktu s vodou.

Na protější straně: Listina po vyčištění; v záhybech nečistoty zůstá-
vají, neboť násilným odstraňováním by došlo k poškození struktury 
pergamenu (totéž platí pro písmo a jeho bezprostřední okolí).
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Shora:

Listina po vyjmutí z vlhčícího systému; pa-
trné je částečné vyrovnání ohybů a defor-
mací, neboť vlhčení v sendičovém systému 
probíhá pod mírným zatížením.

Názorná ukázka alternativního způsobu, 
tj. přímého měkčení pergamenu v klima-
tizační komoře. Po jejím uzavření dochází 
k pozvolnému narůstání vzdušné vlhkosti, 
která je sledována vloženým vlhkoměrem. 
Tomuto působení je pergamen vystaven po 
dobu přibližně jednoho dne. Po vyjmutí bez-
prostředně následuje vyrovnání pod zátěží. 

Uložení listiny do ochranného obalu z ne-
kyselé lepenky. Důležité je, aby byla listina 
uložena v optimálních klimatických pod-
mínkách, které maximálně prodlouží její 
životnost.
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Archiv Sokolovské uhelné, 
právního nástupce, a. s., Sokolov

Poté, co byl žlutický depozitář Státního oblastního archivu 
v Plzni v roce 2006 přestěhován do nově adaptované budovy 
v Klášteře u Nepomuka, existovala v Karlovarském kraji jen tři 
odborná archivní pracoviště: Státní okresní archivy Cheb, Kar-
lovy Vary a Sokolov. V roce 2007 k nim přibyl archiv společnos-
ti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Sokolov, kterému 
udělilo akreditaci Ministerstvo vnitra podle ustanovení § 56 
až 58 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služ-
bě. Archiv si tehdy připomněl 60 let trvání, neboť byl založen 
v roce 1947. Je umístěn v rozsáhlé správní budově v areálu 
Přátelství Citice. Pečuje o 810 běžných metrů archiválií (82 ar-
chivní fondy a sbírky), vzniklých od roku 1769 do současnosti, 
které dokládají hlavně rozvoj důlních a souvisejících výrob 
v západních Čechách, a to především v oblasti sokolovské 
hnědouhelné pánve. Nacházejí se v něm kromě převládající 
písemné dokumentace i četné obrazové a stavební doklady 
k mnoha pozoruhodným provozům a objektům. 

 K prvním závodům, které začaly využívat nerostné bohat-
ství sokolovské pánve, patřily místní chemické, tzv. minerální 
závody vyrábějící základní chemikálie (kamenec, síru, zelenou 
a modrou skalici a kyselinu sírovou). Provoz ve Starém Sedle 
byl poprvé písemně zmíněn již ve šlikovské době v 16. století. 
Závod sv. Trojice, nacházející se na břehu řeky Ohře, zachytila 
fotografie Otto Bielfeldta z cyklu snímků Starckových závodů, 
který byl vystaven na vídeňské světové výstavě v roce 1873. 
Originál této fotografie je uložen v Národním technickém 
muzeu, v archivu její kopie. Závod byl v provozu v omezené 
míře do konce druhé světové války.

Další významnou chemickou hutí se stal např. závod 
sv.  Petra a Pavla v Habartově, vyrábějící kamenec. Stavební 
plán z roku 1855 zachytil pohled na objekt s úřednickým by-
tem a huť s půdorysem a cáchovnou. Z téhož roku pochází 
stavební plán hutě v Mírové, zobrazující pohled na cáchovny 
a byt úředníka s kamencovou hutí. 

První malé hnědouhelné doly byly vybaveny jednoduchý-
mi vrátkovými jámami, jejich provoz byl přerušován v závis-
losti na ročním období. Rozmach uhelné těžby nastal až po 
vybudování železnice v roce 1870, která umožnila dopravu 
uhlí z okrajového Sokolovska i ke vzdálenějším odběrate-
lům (porcelánky, sklárny, textilky). Při stavbě důlních budov 
a těžních věží se zprvu používala laciná dřevěná či hrázděná 
konstrukce. Po zlepšení odbytových možností a vstupu cizí-
ho kapitálu byl v roce 1872 založen v Královském Poříčí důl 
Bernard, původně Meluzína. V noci z 1. na 2. ledna 1894 část 
jeho budovy vyhořela, po obnově byl důl v provozu do roku 
1922. Nacházel se u důlní vlečky k sousedním dolům Marie I 
a II v blízkosti dnes skvostně opraveného statku Bernard. Dle 
současného stavu poznání patřila jeho šachetní budova s vý-
raznými novogotickými architektonickými prvky k předním 
stavbám industriální epochy v oblasti. Ve zchátralém stavu 

budova existovala ještě v roce 1958 a její mohutné trosky 
v místě trčely až do počátku 90. let minulého století, kdy byly 
srovnány se zemí.

K hodnotným památkám archivu patří bohatě zdobené 
album z roku 1878, věnované Janu Antonínu Starckovi u pří-
ležitosti oslav 50. výročí ve vedení firmy. Album obsahovalo 
pohledy na závody firmy na Plzeňsku i Sokolovsku s koloro-
vanou mapovou dokumentací. O jeho atraktivní sokolovskou 
část však dnes pečuje Muzeum Sokolov. V archivu SU se však 
dochovaly i jiné znamenité snímky, např. závodu v Břasích na 
Rokycansku.

Na přelomu 19. a 20. století vytvářely povrchové objekty 
dolů již velký komplex provozních budov (šachetní budovy, 
třídírny, dílny), vybavených soudobou technikou. V té době 
u nich vznikaly závodní elektrárny, např. u dolu Císař v Novém 
Sedle, který byl založen v roce 1907 a později přejmenován 
na důl Konkordia a ještě později na 25. únor. Tato tzv. přes-
polní elektrárna zásobovala elektrickým proudem široké oko-
lí, např. města Jáchymov a Karlovy Vary. O stavu používané 
techniky v později rozšiřovaných hnědouhelných lomech vy-
povídá snímek ze skrývky lomu Antonín v blízkosti Sokolova 
z roku 1957, při odklízení jeho nadloží jsou nasazena lopatová 
rýpadla a těžené hmoty odvážejí parní lokomotivy v důlních 
vozech na výsypku. 

Kromě fotografií a stavebních plánů dokreslují tvářnost 
objektů i firemní hlavičkové papíry s někdy poněkud idealizo-
vaným vyobrazením závodů. K nejpůvabnějším z nich se řadí 
hlavička Kynšperského uhelného těžařstva z roku 1908. Spat-
říme zde za kynšperským nádražím kouřící komíny dolů Boží 
požehnání a Mikuláš v sousedství později zaniklé vsi Poch-
lovice, ve zvětšeném orámování druhou tamní briketárnu a 
konečně medaile, jež firma získala za své kvalitní brikety. Další 
hlavičkové papíry zachytily např. známý závod regionálního 
významu Gaschovu strojírnu v Chodově, zřízenou roku 1883 
u křižovatky silnic do Chranišova a Vintířova vedle železniční 
tratě, či rozsáhlé parní cihelny firmy J. H. Komp v Chodově a 
Mírové z roku 1917.

K dalším dokumentům výrobních provozů přistupuje fo-
tografie opuštěné hrázděné budovy Vítova mlýna ve Svatavě 
z roku 1982, jenž byl poprvé zobrazen již koncem 17. století a 
demolován v roce 1987, a stavební plán přestavby pivovaru 
čp. 107 z roku 1895 od karlovarského stavitele A. Schöberla 
v dnes zaniklé Lipnici, který se měl nacházet v místě býva-
lého panského sídla. Těžaři provozovali zemědělskou výrobu 
na pozemcích ještě nezasažených dolováním, např. v Novém 
dvoře u Pochlovic, Vnějším dvoře u Sokolova či obou dvorech 
v Chodově. K pěkným ukázkám patří stavební plán hospodář-
ského dvora v Královském Poříčí z roku 1921, dnešní statek 
Bernard a situační plán bývalého Ritterova dvora v Horním 
Chodově z roku 1944. 

Horní dělnictvo zprvu využívalo k bydlení místní usedlos-
ti, později vzhledem k zoufalému nedostatku volných bytů 
přistoupily správy závodů k výstavbě hornických kolonií, aby 
zajistily hlavně kvalifikovaným zaměstnancům přiměřené a 
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nepředražené bydlení a aby stabilizovaly svá osazenstva. Tyto 
kolonie vznikly v osadách u Habartova, v Dolním Rychnově, 
Lomnici i v Královském Poříčí. K prvním z nich se řadila kolonie 
firmy Starck ve svatavské části Davidov, založená v blízkosti 
dolů, sklárny, chemického závodu a cihelny. Jednalo se o pří-
zemní domy s více byty, první stavební plán domu kolonie je 
dochován z roku 1871. Fotografie její části pak pochází z roku 
1942. V roce 1963 byl tento soubor budov zapsán do státní-
ho seznamu kulturních památek, ale v důsledku zanedbané 
péče byla v dnešní době většina budov postupně demolo-
vána. Další stavební plán např. z roku 1874 zobrazuje pohled 
na dělnický obytný dům v Dolním Rychnově. Po roce 1945 
začala na Sokolovsku plánovitá výstavba obytných domů za 
dožilý bytový fond. První nájemní i rodinné domy vznikly již 
za dvouletky (1947–1948), např. stavební plán z roku 1947 za-
chytil pohled na typický rodinný dvojdům typu B. 

Kromě výše uvedených dokumentů pečuje archiv i o do-
klady bývalých panských sídel, které získala po konfiskaci ma-
jetku v roce 1945 důlní firma. K vzácným lokalitám patřil po-
stupně vyrostlý areál v Chlumku u Dasnic, skládající se z hos-
podářského dvora, objektu tvrze, starého a nového zámku. 
Starý zámek tvoří menší pozdně barokní objekt s mansardo-

vou střechou, který měl být v roce 1956 adaptován na byty. 
Nyní se nachází v soukromém vlastnictví. V letech 1893–1894 
nechal v blízkosti těchto staveb vystavět Leopold hrabě Nos-
titz jako své sídlo nový zámek podle projektu drážďanského 
architekta L. Fleischera. Zámek sloužil po roce 1945 jako pod-
niková škola, pak byl opuštěn a chátral. Dne 24. června 1982 
pod č. j. 11625/82-VI/1 upustilo ministerstvo kultury ČSR od 
jeho památkové ochrany a následně byl objekt na jaře 1983 
demolován. 

V archivu SU je dochována celá řada stavebních plánů vý-
znamných budov, např. školy v Břasích na Rokycansku z roku 
1869 od stavitele J. Beneše, podnikatelé Starckové totiž syste-
maticky podporovali růst vzdělanosti mládeže. Sídlem důlní 
společnosti Duchcovsko-podmokelská dráha se později staly 
Karlovy Vary. V archivu je dochován původní stavební plán je-
jich sídla domu Romania (dnes Zahradní ulice 49) z roku 1892, 
ke kterému byla brzy poté přistavěna pravá část. K význam-
ným veřejným stavbám se v Sokolově řadí Hornický dům, 
v roce 1925 vybudovaný podle projektu známého architekta 
Rudolfa Welse. Archiv SU uchovává zaměření této budovy 
z roku 1955. 

K charakteristickým jevům starých hornických pořádků 
přežívajících z dob minulých patřila pravidelná modlitba 
osazenstva před nastoupením do rizikové práce. Z roku 1881 
pochází plán na rozšíření modlitebny u dolů ve Svatavě-Da-
vidově. Vzhledem k silnému početnímu růstu obyvatel hor-
nických sídel podnítila duchovní správa výstavbu nových 
sakrálních staveb na Sokolovsku. V Habartově vyrostl na 
místě malé barokní kaple v roce 1905 kostel sv. Anny podle 
nevýrazného projektu pražského stavitele M. Blechy, když 
předtím dodal nerealizovaný návrh novogotické stavby míst-
ní citický stavitel V. Kühnel. Kostel pak byl v letech 1951–1952 

Nahoře: Břasy, pohled na doly, sklárnu a chemický závod, kolorova-
ná fotografie patrně od plzeňského fotografa Otto Bielfeldta z roku 
1878, která tvoří součást dokumentace Starckových závodů.

Na protější straně: Habartov, stavební plán z r. 1885, úřednické 
budovy, kamencové hutě a cáchovny, pohledy s půdorysy. Tamní 
chemický závod patřil k předním výrobcům kamence v zemi. 
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Nahoře: Nové Sedlo, důl Konkordia s elektrárnou v roce 1928. 
Důl, později přejmenovaný na důl 25. únor, byl v provozu v letech  
1908–1959 a stával naproti starému železničnímu nádraží. Vedlejší 
elektrárna dodávala energii četným průmyslovým závodům v ob-
lasti včetně lázeňského města Karlovy Vary.

Uprostřed: Chlumek, nový zámek si roku 1894 jako novobarokní 
stavbu vybudoval hrabě Leopold Nostitz z vedlejší linie rodu. Zámek 
byl jako zchátralá stavba demolován v roce 1983. Foto Jiří Kaňka 
1958

Dole: Královské Poříčí, šachetní budova dolu Bernard. Mimořádná 
novogotická industriální architektura svědčí o tom, že k jejímu vzni-
ku přispěl bohatý zahraniční kapitál. Objekt stával vedle dnes zre-
konstruovaného statku Bernard. Foto Jiří Kaňka 1958

Na protější straně: Svatava-Davidov (dva spodní snímky), dělnická 
kolonie u Starckových závodů, budovaná od 70. let 19. století. Jed-
nalo se zprvu o přízemní zděné domy pro ubytování kvalifikovaných 
zaměstnanců. Foto z roku 1942
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demolován s celou starou částí obce kvůli postupu uhelné 
těžby. Rozvoj povrchové těžby lomu Antonín zničil kapli sv. 
Josefa v loukách u cesty ze Sokolova do Citic. Dne 24. červ-
na 1918 vykoupily Dolové a průmyslové závody od města 
pozemky s kaplí a přislíbily za ni vybudovat náhradu. V roce 
1921 navrhl K. Radler novou kapli, která měla být postavena 
na kopci za sokolovskou nemocnicí, avšak po dohodě s far-
ností se záležitost vyřešila tak, že firma zakoupila pouze nový 
zvon pro farní kostel. 

Dokumenty v péči archivu Sokolovské uhelné zachycují 
změny ve tvářnosti sokolovské krajiny od poloviny 19. stole-
tí až dodnes a nesporně tvoří významný přínos k dokreslení 
dějin regionu.

Petr BERAN

LITeRATURA

BeRAN, Jiří – BeRANOVÁ VACIOVÁ, Romana. Obec Staré Sedlo, Staré Sedlo 
2007.
BeRAN, Petr. O závodě svaté Trojice ve Starém Sedle. Zpravodaj Klubu přátel 
Okresního muzea v Sokolově 6/89, s. 103–114.
BRTeK, Josef. Nový zámek v Chlumku. Zpravodaj KPOM v Sokolově 4/91, s. 83.
JISKRA, Jaroslav. 400 let hornictví a průmyslu ve Starém Sedle 1558–1958, 
Sokolov (2001).
JISKRA, Jaroslav. Z historie uhelných lomů na Sokolovsku, Sokolov 1997.
Kniha o městě Sokolov, Sokolov 2005.
PROKOP, Vladimír. I tudy kráčely dějiny, Sokolov 2001.
ŠTĚPÁNeK, [Ladislav]. Horníci a dělníci ve Svatavě na Sokolovsku. Český lid 
58, 1971, s. 76–89.
VLASÁK, Vladimír. Dějiny Dasnic, Dasnice 1992.

Všechny obrazové přílohy pocházejí z Archivu Sokolovské 
uhelné, právního nástupce, a. s., Sokolov
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Když to člověk dělá rád…

Rozhovor s prof. PhDr. Marií Bláhovou, DrSc., vedoucí ka-
tedry pomocných věd historických a archivního studia 
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

S paní profesorkou jsme se setkali 13. června 2012. Přivítala 
mne ochotně a s úsměvem ve své pracovně, zaplněné až po 
strop odbornou literaturou. A zatímco různě po chodbách 
nervózně postávali studenti, pročítali poznámky a čekali, až 
budou zavoláni ke zkoušce či dokonce ke státnici, my jsme 
usedli do dobových stylových křesel a rozhovor mohl začít. 

Paní profesorko, ve svých archivních začátcích, tj. ve 2. po-
lovině 60. let, jste pracovala v Okresním archivu Praha-zá-
pad a také ve Státním ústředním archivu Praha, je to tak?

Ano je, ale ještě předtím jsem už během vysokoškolského 
studia absolvovala odbornou praxi v Okresním archivu Lito-
myšl, což bylo pro mne dost důležité.

A jak jste se tam dostala?

Sice jsem se v Litomyšli  nenarodila, ale v podstatě odsud 
pocházím, celé dětství jsem tu prožila, absolvovala základní 
i střední školu, takže je to celkem logické.

V roce 1969 jste přešla na katedru pomocných věd his-
torických a archivního studia na FF UK Praha. Jak k tomu 
došlo?

Tehdy jsem s prof. Zdeňkem Fialou připravovala první vydá-
ní revidovaného překladu Kosmovy kroniky a během této 
práce mi pan profesor nabídl aspiranturu, kterou měla ka-
tedra možnost získat pro některého z pracovníků v oboru.

Proč jste se rozhodla právě pro archivnictví a PVH? V tehdej-
ší době to rozhodně nebyl nijak společensky přitažlivý obor.

Během mého středoškolského studia jsem měla jednak 
velmi dobrého učitele dějepisu pana profesora Františka Ti-
chého z Litomyšle, který s námi pracoval, možno říci, i mimo 
výuku, připravovali jsme různé referáty, pomáhali jsme, 
nebo se spíš pletli, při archeologických výzkumech nebo 
při přípravě výstavy k 700. výročí města, ale hlavně jsme 
docházeli do archivu, kde nám tehdejší archivář dr. Jindřich 
Růžička ukazoval nejrůznější poklady, pergamenové listiny 
a potom i další písemnosti, a když jsem se pak rozhodla pro 
historické studium a uvažovala o nějaké vhodné formě, byl 
to právě dr. Růžička, který mne nasměroval k archivnictví.

Kdo Vás během studií nejvíce ovlivnil?

Zcela jistě to byl můj školitel, respektive vedoucí mé di-
plomové práce profesor Zdeněk Fiala, tehdy vedoucí nově 
vzniklé katedry pomocných věd historických a archivního 
studia.

Profesor Fiala musel být jistě výraznou osobností.

Ano, to jistě. Dodnes se mi vybavuje, jak jsme po večerech 
sedávali nad textem Kosmovy kroniky a celý jej probírali. 
Bohužel v době, kdy jsem studovala, už profesor Fiala neměl 
nejlepší zdraví, takže si absolventi, nebo tehdejší studenti, 
možná více vzpomenou na to, jak odpadaly hodiny, ale zase 
je pravda, že jeho přednášky, i když neprobíhaly úplně pravi-
delně, byly vždycky vynikající. A stejně i jeho semináře – v tom 
diplomním jsme byly pouze dvě studentky – nám dávaly 
skutečně hodně.

Takže byl nejen odborníkem, ale i skutečným pedagogem.

Ano, skutečně pedagog. On nechával studentům velkou 
volnost, nestalo se, že by mi třeba opravoval můj názor ve 
věci, kde prameny nebyly jednoznačné, i když s ním sám 
nesouhlasil. Metodicky nás vedl velice dobře.

V 70. letech jste revidovala starší překlady celé řady čes-
kých kronik, které pak vycházely v nakladatelství Svobo-
da a v podstatě dodnes patří k základní literatuře. Jistě na 
tom byla spousta práce.

Začali jsme na nich s profesorem Fialou pracovat už ke konci 
60. let, ale chvíli trvalo, než vůbec vyšly. Museli jsme srovnat 
překlad s originálem slovo od slova a občas nalezli i nějakou 

zča 2012 rozhovor

Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. ve své pracovně na katedře pomoc-
ných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univer-
zity Karlovy v Praze
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tu chybu v původním překladu. Navíc tady byl problém, 
že zrovna u Kosmovy kroniky a pokračovatelů překladatel 
dr.  Karel Hrdina byl klasický filolog, takže mnohé výrazy 
překládal klasickou latinou. Za jeho studií ještě nebyla zcela 
konstituovaná latinská medievistika a rozdíly v určitých po-
jmech nebo termínech ve středoevropském prostředí proti 
klasickým pojmům se teprve propracovávaly, respektive se 
do těchto překladů teprve postupně dostávaly. Odborníci 
samozřejmě věděli, že civitas nebo urbs ve středověku je 
něco jiného nežli v antickém Římě, ale překlady to zpravi-
dla nerespektovaly, navíc bylo zapotřebí vnést více jasno do 
institucí správních a společenských, např. kdo to byli proce-
res, primates nebo comites, a jakým způsobem tyto termíny 
interpretovat. To se samozřejmě nedá překládat klasickou 
latinou, i když ve starších překladech to právě takto inter-
pretováno bylo. Takže hlavně v tomto směru jsme tehdy ty 
úpravy prováděli, a pak samozřejmě jsme k překladu také 
psali komentáře.

Komu by se dalo přičíst autorství, vám, či profesoru 
Fialovi?

Jak u čeho. Například nad Kosmou jsme skutečně seděli 
společně a brali větu po větě. Pokud jde o doslov, ten jsem 
psala já, stejně jako poznámky, i když samozřejmě profesor 
Fiala po mně všechno procházel a četl. Pokud jde o samot-
nou revizi překladu, tu jsme dělali společně; já jsem si sa-
mozřejmě všechno připravovala předem, ale pak jsme to 
opravdu brali větu po větě, protože zvlášť asi nejvíc u Kosmy 
profesor Fiala cítil, že původní překlad zcela neodpovídá 
dobové situaci; o to mu šlo nejvíce, aby překlad skutečně 
vystihoval dobu. I u Pokračovatelů Kosmových tomu bylo 
podobně. Dnes už ani nevím, zda to byl nápad můj nebo 
profesora Fialy, podat Druhé pokračování Kosmovo v té po-
době, jak je dochováno v rukopisech, nikoliv tedy rozdělené 
do šesti částí, jak vycházely v 19. století. Tohle, myslím, mělo 
také smysl, vytvořit představu, jak toto dílo původně vypa-
dalo, prostě tak, jak se dochovalo.

A co další kroniky?

Ano, pak profesor Fiala připravil k vydání Zbraslavskou kro-
niku a těšil se na Dalimila, k němuž měl mnoho co říci, spo-
lečně jsme plánovali Husitskou kroniku Vavřince z Březové. 
V té době však už na tom byl se zdravím dost špatně, takže 
druhé korektury a rejstříky ke Zbraslavské kronice jsem dě-
lala já. K Dalimilovi se již nedostal, hlavní myšlenky o této 
kronice a jejím autorovi zřejmě v předtuše, že již nebude 
moci toto dílo vydat, vyjádřil v předmluvě ke Zbraslavské 
kronice. Po jeho smrti mne tedy nakladatelství požádalo 
o přípravu Dalimilovy kroniky a pak následoval Vavřinec 
z Březové. Kroniky doby Karla IV. sice profesor Fiala prosa-
dil do plánu, což tehdy bylo velmi důležité, ale jejich po-
dobu již nemohl ovlivnit. Práce na nich ovšem trvala řadu 
let, protože kromě Karlova vlastního životopisu bylo třeba 
všechny kroniky teprve přeložit, v čemž mi zčásti pomoh-
la kolegyně Jana Zachová. Při zpracování doprovodných 
textů a studie o těchto kronikách jsem velmi litovala, že se 
toho profesor Fiala nedožil, protože jsem tam občas našla 
informace, o nichž  bych s ním byla ráda diskutovala, ale 
to už bohužel nešlo.

Práce na všech těch kronikách byla velmi zajímavá, a také 
na dlouhá léta. Vybavuji si, jak jsem pořád něco opravova-
la, tehdy samozřejmě ještě žádné počítače nebyly, takže 
jsme neustále stříhali a lepili strojopis, jak jsme text neustále 
upravovali, až jsme na konci měli pořádně tlustý balík, pro-
tože to všecko bylo několikrát přelepené.

Jaké další vaše tituly jsou vám blízké, kterých si nejvíce 
vážíte?

Zčásti jsem se podílela na Velkých dějinách zemí Koruny 
české, což samozřejmě byla práce úplně jiného typu a ač-
koliv jsem měla kdysi představu, že psát politické nebo ta-
kové ty klasické dějiny je krásné a snadné, tak jsem nakonec 
zjistila, že je to těžší než cokoliv jiného. Ale byla to zajímavá 
práce, každopádně.

Zcela odlišná byla práce na Historické chronologii. Začali 
jsme ji připravovat s profesorem Fialou, dodnes mám doma 
jím korigované rukou psané kapitoly, které jsem ovšem na-
konec nepoužila, neboť v průběhu práce se ukázalo – zvláš-
tě když jsem na začátku devadesátých let měla možnost se-
známit se se zahraničními příručkami – že původní záměr, 
tedy inovovat Friedrichovu Rukověť, nebyl již únosný.

Nemohu si stěžovat na nic z toho, co jsem dělala, proto-
že na všem bylo něco zajímavého, něco, co lákalo a co mělo 
přínos pro některá moje preferovaná témata, jako např. 
středověká historiografie a prameny, nebo téma mé kandi-
dátské práce, tj. terminologie sídlišť; ta se zase odvozovala 
od práce s prameny ke starším dějinám, což zpětně mělo 
význam pro ony zmiňované překlady a podobné záležitosti.

Píšete lehce? Jsou autoři, kteří vychrlí text, něco doladí a 
mají hotovo.

To je různé. Samozřejmě jsou věci, které mám dávno pro-
myšlené a tak sednu a píšu. Mnohem častěji je to ovšem 
tak, že pěkně jeden večer píšu a jsem ráda, že mám takový 
obrovský kus, ale když si to druhý den přečtu, začnu všech-
no přepisovat a potom několik večerů na tom zase pracuji, 
než vznikne text, který považuji za vhodný a mohu jej pustit 
z ruky.

Na čem pracujete v současné době? 

Nyní dokončuji menší monografii o vzdělání a školách v Če-
chách v době do založení pražské univerzity, tedy nejen 
v Čechách, ono to samozřejmě musí vycházet z evropského 
kontextu, protože školy v Čechách se odvozují nebo úzce 
souvisejí s tím, jak vypadaly školy v západní nebo jižní evro-
pě, jenom byl vývoj do jisté míry opožděný.

Z práce na kronikách a na písemných pramenech mi vy-
plynula otázka,  kdo vlastně byl schopen je psát a kdo číst, 
a i když jsem k tomu už napsala několik drobných studií, 
nakonec jsem se rozhodla, že bych to měla nějakým způso-
bem srovnat a ucelit, to je tedy asi můj nejbližší úkol.

A potom mám už léta rozpracované téma středověké 
historiografie v českých zemích. Jenomže já vždycky mám 
takovou určitou fázi, kdy mám pocit, že už to je dokončené, 
ale potom něco najdu a ten text jaksi znovu „rozryju“ – i když 
to asi není ten správný výraz (smích) – takže než to zase 
dám dohromady … jenomže ona se zase najde spousta 
dalších věcí a už je toho jaksi mnoho stránek v počítači. 
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Potřebovala bych souvislý čas na závěrečnou redakci. Po-
kud se mi to ale podaří dokončit, tak to bude větší práce 
než ony zmíněné školy a vzdělání.

Máte na psaní vůbec čas?

Někdy ano, někdy ne, to je různé. Samozřejmě mám ještě 
mnoho jiné práce a studia, např. konference nemůže člověk 
vynechávat. Já si v posledních letech sice vybírám jen ty, 
které mi konvenují tématem, např. k psaným textům nebo 
písemné kultuře vůbec, včetně historiografie a podob-
ných témat samozřejmě. Konferencí je dnes opravdu dost. 
A když vás začnou zvát na takové ty „lepší“ konference, kde 
je ovšem zpravidla třeba zpracovat příspěvek a diskutovat 
v cizím jazyce, a to nejen v němčině, na niž jsme zvyklí, pak 
je to skutečně náročné. Na druhé straně se ovšem výsledky 
dají využít pro další mou činnost.

Ráda bych také, kdyby se nám v rámci katedry podaři-
lo vydat monografii k diplomatice, protože před dávnými 
léty, ještě za profesora Fialy, byl zpracován první text, který 
používáme vlastně dodnes a který by dnes již potřeboval 
dotáhnout na vyšší úroveň. Tím nechci říct, že by Českoslo-
venská či Česká diplomatika měla tehdy nízkou úroveň, ale 
bádání od té doby přeci jen pokročilo. A navíc – takováto 
důkladnější příručka by se hodila, neboť bychom měli sku-
tečně pomůcku odpovídající současnému bádání nejenom 
v českém, ale i evropském kontextu.

Takže už na ní intenzivně pracujete?

Spíše mírně, máme program a drobné texty, části kapitol, 
ale o konkrétním termínu jsme zatím ještě nemluvili.

Často je dnes slyšet názor, že u nás postupně klesá úro-
veň škol a vzdělání. Co si o tom myslíte?

Když to sledujeme u přijímacích pohovorů, pak s tím lze 
jaksi v širším měřítku souhlasit. Přesto jsou však stále školy 
a studenti, kteří mají slušnou úroveň, alespoň ve společen-
ských vědách, a s nimiž se může počítat na skutečně od-
borné studium.

Takže nelámete hůl ani nad oborem, ani nad mladou ge-
nerací?

Kdepak … a nad mladou generací už vůbec ne, my tady 
máme mladé kolegy, a spousta jich je přeci také v archi-
vech, jsou to skutečně kvalifikovaní lidé, kteří svým oborům 
jistě nedají zahynout.

České archivnictví patří ke špičkovým v Evropě. Dalo by se 
něco podobného prohlásit i o českém archivním školství?

Doufám, že ano, protože mohu-li srovnávat poznatky z růz-
ných konferencí, z publikací nebo z kontaktů s kolegy, a to 
ať už v rámci mezinárodních komisí, nebo při nejrůznějších 
setkáních, problémy jsou všude stejné, všichni lkají většinou 
nad týmž. Pokud ale vezmeme v úvahu, že máme absol-
venty v zahraničních institucích, za všechny zmiňme např. 
Institut pro rakouský dějezpyt nebo Společenskovědní 
centrum Dějiny a kultura východní Evropy v Lipsku, nebo 
že naši studenti jezdí v rámci Erasmu na různé zahraniční 
univerzity, vystupují na mezinárodních konferencích a ne-
mají tam problémy, pak je to jistě známka, že jsou dobře 

připraveni. Nakonec i knihovnu máme poměrně dobře vy-
bavenou zahraniční literaturou, snažíme se získávat nové 
knihy z oboru a ty různé kurzy, které organizujeme, ať už jde 
o archivní kurz, kurz pro genealogy nebo univerzitu třetího 
věku, slouží především tomu, abychom z našeho podílu na 
výtěžku mohli kupovat knihy, vlastně si takto vyděláváme 
na knihovnu. Je velmi dobře zásobena, máme nejen ně-
mecké tituly, ale i francouzské a anglické, takže co se týče 
pomocných věd historických v širším kontextu, jsme vyba-
veni slušně.

Přednášíte, zkoušíte, vedete diplomové a disertační prá-
ce, jste členkou několika redakčních rad, aktivně vystu-
pujete na konferencích, cestujete. Jak se to dá všechno 
stihnout a neztratit úsměv?

Já myslím, že když člověk něco dělá rád a baví ho to, pak to 
není zase tak velký problém. Samozřejmě žádná práce ne-
probíhá v ideálních podmínkách, jednou se píše referát na 
konferenci, pak ale musíte vyřídit nejrůznější úřední záleži-
tosti, podklady pro akreditace nebo pro projekty, abychom 
zase měli alespoň základní podporu pro bádání. Přirozeně, 
člověk by raději seděl nad odbornou prací, ale vždycky to 
nejde. Může se k ní každopádně zase vrátit, i když potom se 
stane, že třeba napíše stejný odstavec třikrát, protože toho 
má plnou hlavu a neuvědomuje si, že už to vlastně napsal.

Jak trávíte volný čas, jaké máte koníčky?

Koníčky, já nevím, jestli to jsou koníčci, prostě se snažím 
o nějaké ty procházky v lese, nebo o dovolené na hory, to 
mám asi nejraději, chození po přírodě, turistiku mám prostě 
ráda, a v průběhu roku občas na koncert nebo do divadla. 
To je asi to hlavní.

Paní profesorko, děkuji vám za rozhovor.

Nemáte zač.

S prof. PhDr. Marií BLáhovou, DrSc. 
rozmlouval Milan AuGuSTIN
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První zmínky o cechovním systému na našem území po-
cházejí z první poloviny 14. století. v předhusitské době 
vytvářela většina existujících cechů svoji vlastní písemnou 
agendu, kterou zpočátku zajišťovali pro cechovní organi-
zace městští písaři. Později v souvislosti s rozvojem vzdě-
lanosti pořizovali nezbytné administrativní úkony členové 
cechů.1 Z vlastní cechovní agendy uvedeného období se 
však všeobecně zachovalo málo písemných pramenů. Exis-
tenci cechovního systému v Domažlicích2 máme potvrze-
nu v 16. století, ze kterého se zachovala některá cechovní 
pergamenová privilegia. Rovněž v domažlickém městském 
archivu, z něhož lze při studiu cechovního systému také 
čerpat, se s výjimkou starších listin zachovaly ojediněle 
městské knihy až ze 16. století. Písemné zmínky o řemeslní-
cích jsou pochopitelně časnější než doklady o činnosti ce-
chovních sdružení, jejichž působení v Domažlicích předpo-
kládáme již v období před jejich písemným doložením. od 
středověku své zájmy hájila a v ceších se nejprve sdružovala 
nejpočetněji zastoupená oděvní, textilní a potravinářská ře-
mesla.3 oděvními a textilními řemesly působícími v Domaž-
licích se zabývá následující text. 

Nejstarší doklady domažlických 
řemeslných cechů
vzhledem k nezbytnému užívání oděvních a textilních vý-
robků v každodenním životě lze usuzovat na vznik těchto 
řemesel záhy po založení města. Nejstarší dochovaná evi-
dence domažlického obyvatelstva zachycuje k roku 1400 
i  jím provozovaná řemesla.4 vcelku přirozeně se mezi nimi 
nacházejí krejčí, tkalci i soukeníci, avšak existenci cechov-
ního systému ve městě soupis nedokazuje. Za dobu nej-
většího rozkvětu cechů je všeobecně pokládáno 15. století. 

oděvní a textilní cechy 
v Domažlicích
Radka KINKoRová

Avšak v jeho druhé polovině se objevují první znaky po-
stupného hospodářského úpadku cechů, např. porušování 
mílového práva. o tom, zda rozkvět domažlických měst-
ských řemesel a cechů je rovněž spjat zejména s 15. stole-
tím, můžeme kvůli nedostatku pramenů pouze spekulovat. 
obdobně jako cechovní sdružení v jiných městech zazna-
menaly i domažlické cechy opomíjení městských trhů ře-
meslníky a zvyšování prodeje zboží na vesnicích, které bylo 
podníceno rovněž nárůstem počtu vesnických řemeslníků, 
jejichž výrobky vytlačovaly z vesnic výrobky městských, 
cechovně organizovaných řemeslníků. Z toho pramenila 
nespokojenost cechovních pořádků a jejich stížnosti na 
„fušery a stolíře“, předkládané městské radě a královskému 
rychtáři, jenž byl po roce 1547 pověřen dozorem nad cechy. 
Úsilí o odstranění konkurenčních výrobků vesnických řeme-
slníků je u domažlických cechů doloženo i v prvních de-
setiletích 17. století. Zástupci krejčovského a tkalcovského 
cechu byli v roce 1616 uváděni mezi domažlickými cechy, 
jež se postavily proti tomu, aby řemeslníci z chodských vsí, 
připojení k těmto cechům, měli stejná práva jako domažličtí 
příslušníci cechů.5 Zápis v domažlické městské knize sneše-
ní o sporu městských a venkovských řemeslníků představu-
je řadu cechů činných v Domažlicích, přitom pro některé 
z nich se jedná o nejstarší doklad existence.

Domažlické textilní a oděvní cechy 
ve světle artikulů
K časně připomínaným domažlickým cechům náleží cech 
krejčích, jehož artikule potvrdil domažlický purkmistr spo-
lečně s městskou radou 16. srpna 1563.6 To koresponduje 
s opětovným zavedením cechovních privilegií v roce 1562, 
které následovalo po náznacích poklesu kvality výroby, když 

1 K cechovní problematice obecně např. JANáČEK, Josef. Přehled vývoje 
řemeslné výroby v českých zemích za feudalismu. Praha, 1963; WINTER, Zik-
mund. Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a v XV. století. Praha, 1906. 
Týž. Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách (1526–1620). Praha, 1905, 
PáTKová, hana. „volumus eciam, quod liber in pergameno fiat“: úřední kni-
hy středověkých bratrstev a cechů v Čechách. Archivní časopis 56, 2006, 
s. 184–192 a další.
2 Dějinám cechovního systému v Domažlicích se doposud věnuje jen ně-
kolik drobných studií publikovaných v regionálním tisku. obecně BLAŽEK, 
Felix (vlastním jménem Zoglmann, Antonín). Z počátků cechů v Domaž-
licích. Posel z Domažlic 70, 17. 5. 1941, č. 20, nestr.; týž. Spor domažlických 
cechů s řemeslníky chodských vesnic. Posel z Domažlic 70, 7. 6. 1941, č. 
23, nestr.; dále vyšly texty zaměřené na konkrétní cechy, často se jednalo 
o výklad privilegií. K punčochářskému cechu STRáNSKÝ, Josef. Punčocháři 

v Domažlicích. Posel od Čerchova 62, 17. 6. 1933, č. 24, nestr.; 24. 6. 1933, 
č. 25, nestr.; 8. 7. 1933, č. 27, nestr.; 5. 8. 1933, č. 31, nestr. 
3 Srov. PETRáŇ, Josef. Dějiny hmotné kultury II.(2). Praha : vydavatelství Ka-
rolinum, 1997, s. 555.
4 RouBÍK, František. Z dějin města Domažlic : do roku 1848. sign. A1/1b, 
rkp. uložený v Muzeu Chodska.
5 K tomu Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v horšovském Týně 
(dále SokA Domažlice). Archiv města Domažlice (dále AM Domažlice), kni-
ha snešení, pův. sign. A1, fol. 221b a dále, v literatuře BLAŽEK, Felix. Spor 
domažlických cechů s řemeslníky chodských vesnic. Posel z Domažlic 70, 
7. 6. 1941, č. 23, nestr., RouBÍK, František. Dějiny Chodů u Domažlic. Praha : 
Ministerstvo vnitra Republiky československé, 1931, s. 190–194. 
6 SokA Domažlice. Cech krejčích Domažlice, i. č. 1, L1, Národní archiv. Ko-
mise pro soupis cechovních památek Praha, složka Domažlice, č. k. 1.
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Ferdinand I. zrušil po revoltě českých stavů a měst v  roce 
1547 všechna cechovní privilegia.7

Nejstarší zmínka o existenci tkalcovského cechu v Do-
mažlicích se podle dosavadní literatury váže k roku 1581.8 

Zcela prokazatelně zde tkalcovský cech působil v roce 
1592, kdy při požáru města9 shořely cechovní artikule, což 
tkalcovští mistři zmiňují v naraci listiny z roku 1594, jíž purk-
mistr a domažlická městská rada stvrzují nová cechovní 
statuta.10 Textilní řemesla v Domažlicích buď skutečně ná-
ležela k těm brzy privilegovaným (v kontextu Domažlicka), 
anebo měla to štěstí, že se zlomky jejich agendy (zejména 
privilegia) dochovaly. Analogicky s některými jinými oblast-
mi, např. rožmberským dominiem,11 lze usuzovat, že textilní 
cechy skutečně patřily k nejstarším privilegovaným. Tuto 

domněnku podporuje i skutečnost, že v nejstarších docho-
vaných statutech ostatních cechů nejsou výslovně zmíně-
ny žádné předchozí normativy (1590 bednáři, 1652 kováři a 
koláři, 1599 koželuzi, 1612 ševci),12 na rozdíl od artikulí tkal-
covského cechu. 

Nejstarším domažlickým cechovním privilegiem jsou 
shora uvedená statuta krejčích z roku 1563. Jejich text je 
přirozeně strukturován na tři části, z nichž první se věnuje 
mistrům, druhá tovaryšům a třetí učňům. Důležitá ustano-
vení o přijímání do cechu, zanesená v části týkající se mistrů 
i tovaryšů, napovídají, že cech byl dostupný pro všechny zá-
jemce. Stačilo, aby byl tovaryš měšťanem, předložil výuční 
list a aby se před vstupem do krejčovského cechu oženil. 
Při přijímání do cechu, které probíhalo na společné schůzi 

7 viz JANáČEK, Josef. Zrušení cechů roku 1547. Československý časopis his-
torický 7, 1959, s. 231–242.
8 Srov. WINTER, Zikmund. Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách 
(1526–1620). Praha, 1905, s. 617 nebo BLAŽEK, Felix. Z počátků cechů 
v Domažlicích. Posel z Domažlic 70, 17. 5. 1941, č. 20, nestr. v textu však 
chybí jakýkoli odkaz na prameny. Zřejmě záměna s časovým rozsahem 
knihy snešení (viz poznámka č. 5).
9 Rozsáhlý požár zachvátil město 8. srpna 1592, viz RouBÍK, František. Ději-

ny Chodů u Domažlic. Praha : Ministerstvo vnitra Republiky československé, 
1931, s. 180.
10 SokA Domažlice. Cech tkalců Domažlice, listina z 28. února 1594, i. č. 1, L1.
11 Srov. ČEChuRA, Jaroslav. Cechy rožmberských měst a městeček do po-
loviny 16. století. Jihočeský sborník historický LVIII, 1989, s. 113–123.
12 SokA Domažlice. Cech hrnčířů a bednářů Domažlice, i. č. 1, L1; Cech 
kovářů a kolářů Domažlice, i. č. 1, L1; Cech koželuhů Domažlice, i. č. 1, L1; 
Cech ševců Domažlice, i. č. 1, L1.

Iluminace na posledním foliu privilegia do-
mažlických punčochářů znázorňuje znak 
punčochářů, který pražskému cechu udělil 
Matyáš I. v roce 1612.
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konané o suchých dnech, pak složil 4 kopy grošů míšeň-
ských a 4 libry vosku. oproti tomu synovi zemřelého mis-
tra, jehož manželka zůstala v cechu, stačily k přijetí 2 libry 
vosku. Statuta dále stanovují taxu pravidelných členských 
příspěvků, ale také výši pokut za nedodržení společných 
povinných ustanovení. vybrané finanční částky tvořily důle-
žitou součást cechovních příjmů, z nichž se kromě běžných 
provozních výdajů poskytovala pomoc nemocným členům 
cechu, pozůstalým vdovám a sirotkům.

K předepsaným závazkům cechovních mistrů náležela 
jejich povinnost bdít u zemřelého člena cechu a zajišťo-
vat posmrtnou spásu. ve statutech se uplatňoval rovněž 
požadavek na dodržování určité etikety týkající se jednak 
vzájemného respektu v otázce profesionální, tj. nepřebírá-
ní si tovaryšů a zakázek, jednak vystupování členů cechů 
v městské společnosti. Mistrům i tovaryšům se zakazovalo 
pod pokutou jedné libry vosku chodit „v šatech rozličných 
barev a střihů,“ za zvláště nevhodné se považovalo oblékání 
krátkých kalhot. Množstevní omezení produkce nepochyb-
ně vyplývalo z předpisu o počtu tovaryšů a pomocníků, 
které směl krejčovský mistr zaměstnávat: dva tovaryše a 
jednoho pacholka.

Krejčovské řemeslo reprezentuje jedno z mála řemesel, 
jejichž způsob výroby přežil v téměř nezměněné podobě 
do současnosti. Proto ani spiritus agens textu cechovních 
artikulí necítil potřebu fixovat technologické postupy, vy-
jma zákazu přišívání vlastního sukna k plátnu, harasu13 
nebo dalším látkám. Tuto část normativu lze vnímat také 
jako opatření k udržení kvality výrobků, které mělo chránit 

spotřebitele před libovůlí řemeslníka. vymezení jednotli-
vých cechů podle okruhu povolené produkce je zřetelné 
ze striktního a nejvyšší sumou pokutovaného zákazu výro-
by rukavic a poctivic (mužské kalhoty pod kolena ze sukna 
nebo kůže). Patrně se jednalo o výrobky z usně, které se 
zhotovovaly výhradně v dílnách kožedělných řemesel. 

Na žádost cechu artikule formálně potvrzovala městská 
rada. Cech sice mohl činit v omezené míře samosprávná 
rozhodnutí, např. v otázce přijímání členů nebo udělová-
ní trestů za porušení cechovních pravidel, ale současně se 
podřizoval městské správě. Tato podřízenost je patřičně 
vyjádřena i v krejčovských statutech z roku 1563 v ustano-
vení o schůzích cechu: pokud by cech cítil potřebu sejít se 
výjimečně mimo pravidelný termín o suchých dnech, mohl 
tak učinit pouze s vědomím městské rady. Tovaryš, jenž se 
chtěl připojit k cechovním mistrům, musel být „předkem a 
nejprve pořádně od pana purkmistra a rady přijat“.

Mezi písemnou agendou domažlického krejčovského 
cechu se dochoval opis statut udělených císařem Rudol-
fem II. klatovským krejčím a stvrzených klatovskou měst-
skou radou v roce 1577. Tento opis měl být pravděpodob-
ně předlohou pro nové artikule krejčích v Domažlicích,14 
protože po husitských válkách směli představení všech ce-
chů propůjčovat své normativy cechům v jiných městech. 

Nahoře: Pečetidlo domažlického cechu punčochářů s nápisem 
CECHOwNI PECZET PVNCZOHARZV DOMAZLICZKEICH. V pečet-
ním poli je vyobrazen korunovaný čtvrcený štít, v jehož prvním poli 
jsou postřihačské nůžky pod korunou, v druhém poli punčocha, ve 
třetím rukavice a ve čtvrtém dvě bodlákové štětky na vidlici. 
Vpravo: Pečetidlo domažlického cechu tkalců s vyobrazením tkal-
covského stavu a člunku. Pečeť je otištěna na osvědčujícím listu 
o vyučení Josefa Hirschaua z 15. července 1853. 

13 Lesklá, pružná, vícenásobně tkaná vlněná příze s ostrým omakem (na-
zvaná podle francouzského města Arras), popř. hrubá vlněná tkanina plát-
nové nebo keprové barvy, užívaná k výrobě plášťů.
14 SokA Domažlice. Cech krejčích Domažlice, i. č. 2, L2.
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Poloha havlovické valchy poblíž rybníka Vokrouhlíku kolem roku 
1780, výřez z plánu obce Havlovice.

v uvedeném opise jsou dobře znatelné naznačené změny: 
slova Klatovy nebo klatovský jsou přeškrtnuta a nahrazena 
Domažlicemi. 

Cechy nemusely během své existence disponovat jedi-
nými statuty, během trvání jejich působnosti se mnohdy 
původní normativ ukázal jako nedostatečný nebo nevyho-
vující a býval doplňován nebo nahrazen novým. v přípa-
dě domažlického krejčovského cechu však z dosavadních 
známých dokumentů přímo nevyplývá, zda si cech nechal 
zhotovit nová statuta, nebo zda se i nadále řídil těmi z roku 
1563. Jazyk propůjčovaných statut je složitější a rovněž je-
jich struktura je odlišná od původních z roku 1563, některé 
záležitosti cechovní problematiky popisují detailněji, kdež-
to jiné zcela vypouští.

Mladší normativ se zabývá především regulací výroby 
a prodeje a mechanismem fungování cechu, směřujícího 
k  vyvážené, byť omezené prosperitě jednotlivých řemesl-
níků, zatímco články hájící zájmy spotřebitele a podporující 
jakost výrobků se zcela vytratily. Ačkoli musí žadatel o mis-
trovství prokázat svoje schopnosti praktickou zkouškou 
(„také podle způsobu toho cechu řemeslo ukáže..., přijat 
bejti má“), mistrovský kus ještě není konkrétně stanoven. 
Podmínkou vstupu do cechu bylo prokázání manželského 
původu a slušného chování, naopak tu chybí zmínka o ro-
dinném stavu, rozhodující je ovšem křesťanská víra; vstupní 
poplatek činí 4 kopy grošů míšeňských.

Normativ pro vstup do cechu nerozlišuje cizí a syny mis-
trů, ale ulehčuje místním uchazečům, kteří se chtějí učit ře-
meslu v rodném městě. od těch mohou mistři vybírat nižší 
poplatek za přijetí do učení. Stejně jako v artikulích z roku 
1563 smí mistr držet jen jednoho učně, ale navíc může mít 
až tři tovaryše a jednoho pacholka. všichni řemeslníci uve-
deného oděvního řemesla musí být cechovně organizova-
ní, vyjma osob vyrábějících pro potřeby šlechtických dvorů 
a duchovních. vícero článků se zabývá ochranou řemeslní-
ků před konkurencí, přísně se zapovídá přebírat si navzájem 
tovaryše, zakázky apod. Zakotvení povinnosti doprovázet 
členy cechu na jejich poslední cestě je samozřejmostí.

Tuto záležitost neopomíjejí ani statuta domažlického 
tkalcovského cechu (1594) a péči o posmrtnou spásu ještě 
zdůrazňují přímým stanovením účelu finančního obnosu 
vybíraného od členů cechu o suchých dnech: 7 penízů je 
určeno na pohřební svíce a na cechovní svícen do koste-
la. Ani náznakem tkalcovský normativ nezmiňuje výrobní 
postupy nebo problematiku nákupu surovin. Dozajista 
nebylo třeba zažité zvyklosti jakkoli připomínat v cechov-
ním privilegiu, jež neobsahuje ani opatření k udržení kva-
lity výsledných produktů. Převládajícím rysem normativu 
je taxativní vymezení finančních náhrad, poplatků a pokut, 
které obsahují téměř všechny jeho články. K prospěchu ce-
chu měl sloužit i vzájemný respekt, nepřebírání zakázek ani 
tovaryšů a v případě, že zákazník dlužil jednomu z mistrů, 
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nesměli dlužníkovi ani ostatní mistři vydávat plátno nebo 
přízi. ochranu před konkurencí statuta vyjadřují v posled-
ním článku, v němž nařizují, aby se s povolením městské 
rady zabránilo provozovat tkalcovství po gruntech, ledaže 
by řemeslníci byli členy cechu. Avšak přístup do cechu byl 
otevřený všem, kteří předložili zachovací, výhostní a výuční 
list, zaplatili 2 kopy grošů českých a připravili mistrům sva-
činu. Zvýhodnění rodinných příslušníků se projevuje pouze 
tím, že mistr směl učit vedle svého syna ještě jednoho učně. 
Tkalcovské privilegium mimo jiné též obsahuje pasáže vě-
nované cechovní hospodě, anebo např. přikazuje tovary-
šům pracovat každý den mimo svátky a neděle.

Jako poslední vznikl v Domažlicích cech výrobců pun-
čoch, kteří před utvořením svého cechu byli pravděpo-
dobně přidruženi k jiným cechům zaměřeným na textilní 
produkci, ke krejčím nebo tkalcům. ostatně až do 16. století 
vyráběli punčochové zboží především krejčí a soukeníci, 
popř. se punčochy zhotovovaly podomácku.15 Ještě berní 
rula nezaznamenává v Domažlicích jediného punčocháře, 
i když v blízkých královských městech (Klatovy, Stříbro) se 
punčocháři nacházejí.16 Pražský punčochářský cech vznikl 
v roce 1612, kdy mu Matyáš I. udělil příslušný právní sta-

tut.17 Privilegium punčochářů ze tří pražských měst obnovil 
Ferdinand II. v roce 1629 a Leopold I. v roce 1700.18 vidimus 
Leopoldových artikulí je součástí privilegia domažlických 
punčochářů z roku 1726, kdy na požádání domažlického 
cechu vystavili pražští punčocháři příslušnou listinu. 

Při porovnávání artikulí domažlických textilních a oděv-
ních cechů musíme mít na zřeteli nejen časový odstup 
(krejčí 1563, popř. 1577, tkalci 1594, punčocháři 1726), ale 
rovněž zcela odlišné územní kompetence. Statuta krejčov-
ského a tkalcovského cechu jsou charakteristická pro měst-
skou instituci, jejíž práva končila ve vzdálenosti jedné míle 
od města (ačkoli v nich mílové právo není stanoveno), za-
tímco domažličtí punčocháři spadali pod pravomoc praž-
ského punčochářského cechu, jenž své výjimečné postave-
ní mezi punčochářskými cechy v Čechách nabyl právě pri-
vilegiem Leopolda I. a zařadil se mezi několik tzv. zemských 
nebo hlavních cechů.19

Leopoldovo privilegium stanovovalo především obec-
né zásady fungování cechu, podmínky vyučení a vstupu 
do cechu, bez zřetelnějšího důrazu na udržení jakosti vý-
robků. Kvalita produkce a objem výroby byly sledovány 
především u výrobců působících mimo cech, aby příliš 

Valcha, místní část obce Havlovice na pohlednici z první poloviny 20. století (Archiv města Plzeň)

15 První pletené punčochy se údajně objevily na dvoře francouzského 
krále Jindřicha II. Móda pletených punčoch se rychle rozšířila a v roce 
1570 byla známa i v Praze, kde jsou zatím cechovně neorganizovaní vý-
robci označováni v roce 1597 jako „punčoch flekýři“. více WINTER. Zik-
mund. Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách (1526–1620). Praha, 
1909, s. 632–633.
16 ČADKová, Iva, ZAhRADNÍKová, Magda. Berní rula 25: kraj Plzeňský. Praha 
: Státní ústřední archiv v Praze, 2003.
17 Rok 1612 se objevuje jako připomínka vzniku pražského punčochářské-

ho cechu i na pečetidle domažlických punčochářů. SokA Domažlice. Cech 
punčochářů Domažlice, pečetidlo, i. č. 6, T1.
18 hRDLIČKA, Jakub, JáSEK, Jaroslav, hRuBÝ, vladimír. Pět století řemeslné 
symboliky ve sbírce pečetidel a razítek Archivu hlavního města Prahy, Praha : 
heraldická společnost v Praze, 1999, s. 141, tam uvedena i další literatura.
19 SokA Domažlice. Cech punčochářů Domažlice. i. č. 1, L1. K celozem-
ským cechům SEDLáK, J. vladimír. o ceších a jejich archivech. In: Archivní 
příručka : sborník přednášek o archivní praxi. uspořádali Miloslav volf a Anto-
nín haas. Praha : Svoboda, 1948, s. 197–224.
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neohrozili konkurenční schopnost cechovních řemeslní-
ků. Cechovní starší byli totiž oprávněni při pravidelných 
kontrolách prodeje zabavit produkci stolířů a fušerů a po-
lovinu zboží zkonfiskovaného na krámech křesťanů i židů 
odevzdat chudým do špitálu, druhá polovina propadla 
cechu. Zvládnutí požadovaného penza řemeslných do-
vedností musel uchazeč o mistrovské právo prokázat vy-
hotovením mistrovského kusu, který je v punčochářském 
privilegiu, na rozdíl od předešlých zkoumaných, přesně 
určen (deka nebo matrace, rejtarské punčochy a rukavice 
z černé vlny, pár rukavic s prsty z bílé vlny a španělský bi-
ret). Avšak pokud tovaryš pojal za manželku vdovu nebo 
dceru mistra, nepodroboval se praktické zkoušce. Zvýhod-
nění při vstupu do cechu se vztahovalo především na syny 
mistrů, kteří byli osvobozeni od obvyklého výukového 
procesu a poplatků.

Zájemce o řemeslo musel být katolického vyznání, neo-
bešel se bez dokladu o řádném zplození a před nástupem 
do čtyřletého učení dodal do cechu dvě libry vosku a po 
vyučení ještě jednu. Svobodný tovaryš, vybavený patřičný-
mi doklady, musel u mistra pracovat jeden rok, než se mohl 
ucházet o udělení mistrovského práva, jehož získání statuta 
podmiňovala vyhotovením mistrovského kusu, složením 
5 kop grošů míšeňských a předložením svačiny. v případě 
mistrovských synků nebo tovaryšů přiženěných do rodiny 
punčocháře byly podmínky vstupu do cechu nastaveny 
příznivěji.

Leopoldovo privilegium taktéž určovalo postavení praž-
ského hlavního cechu a práva a povinnosti cechů k němu 
příslušných. Recepce každého nového učně a mistra se pí-
semně nahlašovala hlavnímu cechu v Praze, kam se posílaly 
i poplatky za přijetí (za mistra jedna kopa míšeňská, za učně 
14 krejcarů). Ke každoročnímu povinnému skládání účtů 
u otevřené pokladnice hlavního cechu se mohli dostavit 
i cechmistři z jiných měst a městeček. 

Rozvoj domažlických textilních 
a oděvních cechů
Přestože dominantní funkce cechů coby profesních sdru-
žení spočívala v úpravě výrobních podmínek jednotlivých 
dílen a v ochraně tržního monopolu v historických podmín-
kách dané lokality, přirozeným rysem jejich činnosti byla 
i opatření v oblasti sociální. Připomeňme jen ve statutech 
zakotvená ustanovení o předání nekvalitních fušerských vý-
robků chudým do špitálu. Dobročinné příspěvky putovaly 
nejen do vlastních řad, ale projev sounáležitosti s postiže-
nými dokládá i finanční příspěvek pohořelým obyvatelům 
horažďovic20 poskytnutý domažlickými cechy, mezi nimiž 
jsou jmenováni také tkalci a krejčí.21  

oba cechy jsou nepřetržitě doloženy po celou dobu své 
existence. Zmiňuje je rovněž soupis domažlických cechmis-
trů z roku 1657, který uvádí jako zástupce krejčích Berana a 
Jindru a tkalců Milotu a hrušíka.22 v písemných pramenech 
následujícího období jsou cechy zachyceny především 
v souvislosti s žalobami podanými na nekalou konkurenci, 
např. listem ze 7. listopadu 1698 si cech krejčích stěžoval 
na jistého krejčího z Trhanova, provozujícího řemeslo proti 
pravidlům na městské půdě, ve vsi Petrovicích, a žádal, aby 
trhanovský krejčí kromě věznění zaplatil ještě pokutu do 
cechovní pokladnice.23 Řada nářků nad množstvím fušerů, 
kteří „ubírají chleba“ poctivým řemeslníkům, je zazname-
nána také v první polovině 19. století.24 Na přelomu 18. a 
19. století se počet krejčích organizovaných v cechu pohy-
boval okolo patnácti, z toho část byla pokládána za „polo-
vičatě“ pracující, tj. že obživu hledali i jinde.25 Jak se počet 
krejčích na místní úrovni později měnil, nevíme, v městské 
registratuře se však ještě k roku 1845 zachovala stížnost na 
přespočetný stav domažlických krejčích.26 

Přestože statuta domažlických oděvních a textilních ce-
chů nestanovila závažné odchylky mezi přijímáním rodin-
ných příslušníků mistrů do cechu na jedné straně a cizích 
uchazečů na straně druhé, je uzavřenost cechů a obtížnější 
možnost vstupu do cechu pro zcela cizí učně a tovaryše 
doložena jmény cechovních mistrů v 18. a 19. století, která 
bezpochyby ukazují na předávání řemesla v rodinách. Prv-
ními známými punčochářskými mistry jsou Jan oker, Jan 
Wolf, Jan Jiří Mašina a Šebestián Prášil, kteří žádali v roce 
1726 pražské punčochářské mistry o opis jejich artikulů. 
Příjmení Mašina a Prášil se v písemných pramenech obje-
vují ještě koncem 18. století; v rodu Prášilů se punčochář-
ské řemeslo udrželo dokonce i po celé následující století. 
v 19. století se řemeslo dědilo zejména v rodu Randů, Regá-
lů, Weberů a Masopustů. Také tkalci předávali své řemeslo 
z otce na syna, v 18. a 19. století jsou známy rodiny Kalendů, 
Paroubků, Ledvinů, votýpků, Peroutků, Peklů, Regálů, Wim-
merů, Střelců, Čadků a dalších. Zástupci těchto rodin se pak 
objevují i mezi cechovními staršími, např. tkadlec Jiří Ledvi-
na, punčochář václav Prášil a Jan Mašina.27 Pro cech krejčích 
není tradice šití oděvů v rodinách tak přesvědčivě doložena, 
zejména ale kvůli nedostatečnému množství pramenů. 

Ke konci 18. století došlo k znatelnému rozvoji Domaž-
lic, spjatému s prudkým vzestupem textilní manufakturní 
a domácké výroby specializované především na výrobu 
harasových a lněných kalounů, tkaní a pletení punčoch.28  
Ještě v roce 1752 nahlásil domažlický purkmistr pro účely 
sestavení produkčních tabel, že v Domažlicích je činných 
a cechovně organizovaných 8 pletačů punčoch, 20 tkalců, 
9  krejčích a jeden tkadlec punčoch, který cechem nikam  

20 horažďovice byly vypáleny v červnu 1619 císařskými vojsky. RuBÍK, 
František, váChAL, Karel. Boj chodského lidu. Plzeň : Krajské nakladatelství 
v Plzni, 1962, s. 49.
21 SokA Domažlice. AM Domažlice, kniha snešení, pův. sign. A1, fol. 121b, 
neinv.
22 SokA Domažlice. AM Domažlice. Katalog Skupina vybraných spisů 
1380–1825, katalogové č. 1389.
23 SokA Domažlice. AM Domažlice, Katalog Skupina vybraných spisů 
1380–1825, kat. č. 1399, předch. sign. R II 127.

24 SokA Domažlice. AM Domažlice, manipulace 1800–1819, spisy týkající 
se cechovních záležitostí, stížnost cechu krejčích, fasc. 32, č. k. 104, neinv.
25 Tamtéž.
26 SokA Domažlice. AM Domažlice, commerciale 3, záležitosti cechů a ře-
mesel, 1840–1850, č. k. 10, neinv.
27 K tomu např. SokA Domažlice. AM Domažlice, radní protokol z let 
1775–1776, pův. sign. A 8a, fol. 66–67, § 12, neinv.
28 Historie a současnost podnikání na Domažlicku. Žehušice : Městské knihy 
s.r.o., 2006, s. 59.
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nenáleží.29 Rozmach tkalcovství následoval zejména po jeho 
prohlášení za svobodnou činnost v roce 1755, a to nejdříve 
u venkovských tkalců a v roce 1773 u všech ostatních.30  

Tkalcovství se postupně stalo doplňkovou domácí výrobou 
pro ženy, řemeslníky jiných oborů nebo zemědělce, zejmé-
na v zimních měsících. Přesto si na mnoha místech udrželo 
silnou vazbu k cechovnictví, neboť v dochované písemné 
agendě domažlického tkalcovského cechu nic nenasvěd-
čuje ukončení cechovní činnosti. 

Manufakturní tabely sestavené k roku 1787 dokláda-
jí v  Domažlicích zřízení továrny na haras, což vedlo k ne-
obyčejné prosperitě, jež vyplývala ze zákazu dovážet tyto 
produkty z ciziny. v témže roce statistika uvádí existenci 
864 stavů a stejný počet kalounkářů čili tkalců lněných stuh, 
jejichž výroba představovala jediný zdroj obživy podruhů 
v Domažlicích. Tkalcovský stav se nacházel téměř v každém 
domě (tkala čeleď, ženy, děti) a výrobky se odprodávaly 
pravidelně každý týden obchodníkům. Rovněž údaj o po-
čtu tkalců plátna (91 mistrů, 17 tovaryšů a 8 učňů) zahrnuje 
i ty, pro něž tato výroba představovala vedlejší příjem a jež 
živilo spíše zemědělství. v počtu tkalců plátna jsou zahrnuti 
také navíječi cívek, tuto práci z větší míry obstarávaly ženy a 
děti. u tkalců plátna je poznamenáno, že většina jich tká jen 
pro domácí potřebu z příze, kterou ženy a čeleď upředou 
přes zimu. Dále bylo v roce 1787 v Domažlicích evidováno 
34 mistrů a 8 tovaryšů pletačů punčoch a 3 tkalci punčoch.31 
obdobné počty textilních výrobců vykazují i shrnující 

29 hoFMANN Gustav. Domažlicko v produkčních tabelách z roku 1753. 
Výroční zpráva Okresního archivu Domažlice 1984–1985. horšovský Týn 
1986, s. 89.
30 RoBEK, Antonín, vAŘEKA, Josef. Jihočeská vlastivěda: národopis. České 
Budějovice : Jihočeské nakladatelství, 1987, s. 76–77.
31 hoFMANN, Gustav. Domažlicko ve statistikách z let 1781–1793. Výroční 
zpráva Okresního archivu Domažlice 1982. horšovský Týn 1983, s. 75–141.

Vlevo: Přástky (Archiv města Plzeň, pozůstalost Jana Maura) 
Vpravo: Paní Krutinová z Postřekova při předení (Archiv města Pl-
zeň, pozůstalost Jana Maura) 

Manželé Krutinovi z Postřekova při předení (Archiv města Plzeň, 
pozůstalost Jana Maura)
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údaje pro rok 1808, které navíc pro Domažlice uvádějí i roč-
ní objem výroby harasových stuh za 180 717 zlatých, lně-
ných stuh za 48 612 zlatých, punčoch za 13 023 zlatých.32  

K dalšímu rozmachu textilních řemesel došlo v první po-
lovině 19. století, kdy byly uvedeny do provozu čtyři manu-
faktury na výrobu kalounů a stužek, z nichž největší patřila 
Michaelu Floriánovi. Sílící rozvoj textilní výroby se však ne-
zamlouval tradičním malovýrobcům pod ochranou přeží-
vajícího, byť zákonem zrušeného cechu. Ti usilovali o to, aby 
cech „polocajkářský a pentlíkářský“ vyloučil cizí a nevyučené 
řemeslníky, a vynutili si zvolení pouhých dvaceti mistrů, kte-
ří disponovali v cechu hlasem rozhodujícím.33 Na lednovém 
cechovním shromáždění v roce 1849 dosáhli konečně také 
toho, že fabrikanti Michael Florián a Jakub Schnabl vstoupili 
do cechu. V témže roce cechovní mistři prosazovali schvá-
lení nových statut, která by omezovala přijímání do cechu 
a znemožňovala vykonávání řemesla řádně nevyučeným. 
Tato statuta však odporovala platným zákonům i vzhledem 
k již dávnému zrušení tkalcovských cechů a krajská vláda je 
rozhodně odmítla. Okresní hejtmanství sdělilo, že tkalci a 
výrobci kalounů patří mezi svobodná řemesla a jejich sdru-
žení v cechovním spolku je dobrovolné a zakládá se na sou-
náležitosti v náboženských a dobročinných záležitostech.34 

Zánik cechovních 
sdružení
Všechny cechy měly ukončit svoji činnost k 1. květnu 
1860, kdy vstoupil v platnost císařský patent č. 227 říš-
ského zákoníku (živnostenský řád z 20. prosince 1859). 
Ve skutečnosti nebyly změny tak rázné a zřetelné, jak ale-
spoň můžeme sledovat v cechovním manuálu krejčích 
z let 1824–1865.35  Cech krejčích v Domažlicích pokračoval 
setrvale ve své dosavadní činnosti a ze zmíněných zápisů 
vyplývá, že se nijak zásadně nezměnil ani proces přijímání 
učňů a tovaryšů. Od listopadu 1861 se však členové cechu 
mezi sebou nazývali živnostníky, ne mistry, a cechovní po-
řádek nahradil pojem spolek. Později se domažličtí krejčí 
sdružili do Odborného společenstva obuvníků a krejčích 
v Domažlicích a Společenstva živností krejčovských v Do-
mažlicích. 

Textilní řemesla však byla prohlášena za necechovní již 
o více než století dříve, kdy po vydání generálních cechov-
ních artikulů v roce 1739 docházelo k postupnému omezo-

vání pravomocí cechů a zesilovaly snahy o osvobození ze-
jména textilních řemesel. Reskriptem z 22. února 1755 pak 
bylo domácké tkalcovství prohlášeno necechovním řemes-
lem. Po skončení sedmileté války byly za svobodná řemesla 
prohlášeny kromě jiných v roce 1764 soukenictví a výroba 
vlněného cajku, v roce 1773 pletení a tkaní punčoch36 a 
v roce 1774 výroba stuh a kalounů.37 Cech punčochářů byl 
zrušen na základě guberniálního výnosu z 20. října 1786,38 

v  Domažlicích se však sdružení punčocháři dále nazývali 
„počestným punčochářským pořádkem“.39 Po založení spo-
lečenstev zůstali organizováni ve Společenstvu punčochá-
řů v Domažlicích.

Tkalcovský mistrovský spolek v Domažlicích před rokem 
1860 sestával ze 152 členů, avšak ne všichni se v té době 
živili textilní výrobou, a naopak tkalcovské řemeslo vykoná-
vali tovaryši nezahrnutí do výše uvedeného počtu. Ve sku-
tečnosti provozovalo uvedenou živnost 30 registrovaných 
mistrů, kteří měli v učení 7 učedníků. V majetku sdružení se 
nacházel díl zpustlé valchy, ze které nebyla dosud splacena 
ani polovina částky za výkup a kterou tkalci vlastnili společ-
ně s punčocháři a jircháři. Přestože tovaryšská bratrstva byla 
zrušena generálním řemeslnickým řádem z roku 1731, tvo-
řilo 262 tovaryšů v rámci tkalcovského pořádku vlastní spo-
lek, jenž disponoval svým kapitálem, určeným na příspěvky 
pro nemocné.40 Po roce 1860 utvořili tkalci, polocajkáři41 a 
kalounkáři společenstvo, které zpočátku sdružovalo 34 ne-
jen domažlických řemeslníků.42 

Technologie výroby 
a výrobní prostředky
Až do strojové výroby látek tkali tkalci na dřevěných leža-
tých stavech plátno i sukno. Rozlišovali se tkalci plátna a 
tkalci sukna (soukeníci),43 kteří vyráběli buď silnější a na 
povrchu plstnatější sukna, nebo slabší, lehčí a hladší lát-
ky – cajky (cajkáři, pocajkáři). K plátenictví též příslušela 
úprava plátna: zpravidla se ponechávalo nebarvené, bě-
lilo se na bělidlech, vyvářelo, popřípadě tužilo škrobem 
a mandlovalo.44 Soukenictví upravovalo vlněné látky 
valchováním, které zpočátku nahrazovalo bušení dřevě-
nými palicemi, později valchování probíhalo ve vodních 
stoupových valchách. Při valchování se sukna plstila, srá-
žela a zhutňovala, po valchovacím procesu se česala a 
postřihovala. 

32 Další údaje viz HOFMANN, Gustav. Domažlicko ve statistice z roku 1808. 
Výroční zpráva Okresního archivu Domažlice 1983. Horšovský Týn 1984, 
s. 101–116. Týž. Domažlicko ve statistikách z let 1781–1793. Výroční zpráva 
Okresního archivu Domažlice 1982. Horšovský Týn 1983, s. 75–141.
33 SOkA Domažlice. Cech tkalců Domažlice, i. č. 4.
34 SOkA Domažlice. AM Domažlice, commerciale, 3/1, cechovní a živnos-
tenské záležitosti 1850–1879 (1890), městská korespondence s tkalcov-
ským cechem, č. k. 49, neinv.
35 SOkA Domažlice. Cech krejčích Domažlice, cechovní manuál, i. č. 4, K 1.
36  „1. Juni 1773 – Die Strickerei und Leinweberei wird als ein freies Gewerb 
erklärt“ – viz Hauptelenchus und Repertorium über alle acht Bände der  
Sammlung aller k. k. Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780 in einer chro-
nologischen Ordnung und sistematischen Verbindung. Wien : Joh. 
Georg Mößle, 1787, s. 201. Za laskavé upozornění děkuji Mgr. Petru 
Caisovi.
37 BĚLINA, Pavel, KAŠE, Jiří, KUČERA, Jan P. Velké dějiny zemí Koruny české. 
Svazek X – 1740–1792. Praha – Litomyšl : Paseka, 2001,s. 395.
38 Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die K. K. Er-
bländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer Sistematischen Ver-

bindung enthält die Verordnungen und Geseteze vom Jahre 1786. 11. Band, 
Wien 1788, s. 294–295
39 SOkA Domažlice. Cech punčochářů Domažlice, i. č. 3.
40 SOkA Domažlice. AM Domažlice, commerciale, 3/1, cechovní a živnos-
tenské záležitosti 1850–1879 (1890), hlášení o stavu cechu tkalcovského, 
polocajkářského a pentlíčkářského, 14. 2. 1860, č. k. 49, neinv.
41 Výraz polocajchář (též polocajkář) označoval na Domažlicku toho, kdo 
dělal za stavem tkaničky a kalouny. Viz JINDŘICH, Jindřich. Chodský slovník. 
Plzeň : SVK Plzeňského kraje, 2007, s. 224.
42 SOkA Domažlice. AM Domažlice, commerciale, 3/1, cechovní a živnos-
tenské záležitosti 1850–1879 (1890), přehled společenstev, č. k. 49, neinv. 
43 K dělení tkalců podle druhu vyráběných tkanin viz JANOTKA, Miroslav, 
LINHART, Karel. Zapomenutá řemesla : vyprávění o lidech a věcech. Praha : 
Svoboda, 1984, s. 72.
44 K popisu výroby plátna a sukna viz např. HUSA, Václav, PETRÁŇ, Josef, 
ŠUBRTOVÁ, Alena. Homo faber : pracovní motivy ve starých vyobrazeních. Praha 
: Academia, 1967, s. 89–91; HRDLIČKA, Jakub, JÁSEK, Jaroslav, HRUBÝ, Vladimír. 
Pět století řemeslné symboliky ve sbírce pečetidel a razítek Archivu hlavního města 
Prahy: komentovaný katalog. Praha : Heraldická společnost, 1999, s. 115–117.
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Většinu takových prací zvládly i ženy, a proto mohla po 
zemřelém mistrovi převzít tkalcovskou živnost vdova (na 
rozdíl např. od koželuhů, kde byla nucena provozovat ře-
meslo společně s tovaryšem). Ženy směly vykonávat i pun-
čochářské řemeslo. Nejenže vdovy přebíraly zděděnou 
živnost, ale mistr mohl oficiálně učit dokonce svoje dcery, 
avšak nikoli cizí „osoby ženského pohlaví“.45 

Na Domažlicku se hojně vyráběla jednoduchou plátno-
vou vazbou tzv. šerkovina, nazývaná podle staré technolo-
gie, při níž se tkanina zhotovovala ze lněné příze v osnově 
a vlněné příze v útku. Po utkání se rovněž valchovala, aby 
vznikla silná látka, jež se používala na výrobu pánských 
kabátů, chodidel k punčochám do dřeváků a v jemnějším 
provedení na sukně, tzv. šerky.46 V souvislosti s používaným 
způsobem výroby byli na Domažlicku výrobci šerky nazývá-
ni v 16. století šerkaři.47 Doloženi jsou zde ovšem (zatím jen 
v 16. století) i soukeníci.48  

Užívání valchy v Domažlicích dosvědčuje nejpozději 
v  roce 1523 zápis v nejstarší zachované domažlické knize 
počtů.49 O povolení k postavení nové valchy pod Vokrouh-
lým rybníkem žádali tkalci domažlickou městskou radu 
v  roce 1589.50 Zda ji skutečně postavili a kde stála, není 
z  dosavadních poznatků zřejmé. Později domažličtí tkalci 
užívali městskou valchu (Havlovice čp. 26),51 která byla je-
jich cechu a cechům punčochářskému a jirchářskému (ko-
želužskému) společně emfyteuticky prodána za okamžitou 
úhradu a roční činži v roce 1780. Společné užívání tohoto 
zařízení přineslo i řadu sporů a nedorozumění, které byly ře-
šeny dalšími smlouvami a porovnáními (např. v letech 1790, 
1852). V roce 1799 a opětovně v roce 1803 se uživatelé 
valchy ucházeli o povolení ke zřízení nové, protože „horní“ 
valcha nepostačovala.52 Rozvržení času užívání valchy pro 
jednotlivé cechy, platby za používání valchy, udílení práva 
valchování a další záležitosti kolem uvedeného technické-
ho zařízení si vyžádalo vedení celé písemné agendy, včetně 
„valchovního manuálu“.53 

Tak například ve dnech 2., 19.–21. ledna, 17.–21. února 
1791 valchovali punčocháři.54 Ti poté své výrobky barvili, 
počesávali, lisovali a žehlili nebo formovali. U ručně plete-
ných punčoch se výrobek pletl vcelku, při výrobě pomocí 

punčochářského stávku se zhotovovaly dvě části, které se 
následně sešívaly.55 Základem ručního pletení byly dvě 
stočené nitě, které si mohli punčocháři sami soukat nebo 
kupovat. Vlnu pořizovali, stejně jako tkalci, v okolí Domaž-
lic,56 kde je ostatně chov ovcí doložen v 16. století.57 Dvor-
ský dekret z 23. června 1785 punčochářům vymezil okruh 
materiálů pro výrobu punčoch a zároveň mistrům povolil 
držet si tovaryše.58 K produkci punčoch se nesmělo použí-
vat hedvábí a polohedvábí, ale povolovalo se vyrábět na 
stávku punčochy bavlněné, z příze i z harasu. Později bylo 
punčochářům umožněno vyrábět a prodávat i další ple-
tené zboží. 

Závěr

Vlastní agenda cechů se zpravidla zachovala pouze me-
zerovitě, ačkoli císařský patent č. 227 říšského zákoníku 
z  20. prosince 1859 (živnostenský řád) v § 130 určil, že 
jmění rušených cechů má přejít na nově ustavená řeme-
slnická společenstva. Obvykle zůstala dochovaná perga-
menová privilegia, některé knihy a spíše ojediněle malá 
část spisů, kterou často tvoří zejména osobní doklady 
členů cechu.59 Studium cechů na základě pramenů je-
jich vlastní agendy obecně nenabízí mnoho příležitostí 
k hlubšímu poznání, a proto je třeba rekonstruovat jejich 
působení ze záznamů v městských registraturách. I tak 
však nejvíce údajů o činnosti cechů v jejich nejstarším, 
písemně doloženém období poskytují cechovní privi-
legia, jejichž analýzou lze zjistit mnohé o provozování 
řemesel, výuce řemeslnického dorostu a o reprezenta-
tivní, sociální a charitativní funkci cechu. Problematika 
cechovnictví otevírá mnohé otázky, např. vztahu ce-
chovních organizací k městské správě, podílu cechmistrů 
v městské radě, role cechovních sdružení v životě města 
apod. Zajímavé podněty by jistě přinesl hlubší průzkum 
procesu nákupu surovin a odbytu výrobků, porovnání 
vývoje cechů různých řemeslných oborů, sledování tech-
nologického rozvoje atd. Naznačených okruhů se nabízí 
mnoho, avšak uvedená studie představuje zatím pouhou 
sondu do dosud nezpracovávaného tématu cechovnic-
tví na Domažlicku. 

45 SOkA Domažlice. Cech punčochářů Domažlice, cechovní privilegium, 
i. č. 1, L1.
46 KUMPEROVÁ, Iva. Chodské kroje. Vlastním nákladem. Domažlice, 2010, 
s. 7.
47 SOkA Domažlice. AM Domažlice, kniha snešení, pův. sign. A1, fol. 108 
b, neinv. Šerkaři jsou známí ještě v 17. století, k tomu srov. text „Rýmování 
o řemeslnících z konce 17. století“, uvedený v JANOTKA, Miroslav, LINHART, 
Karel. Zapomenutá řemesla : vyprávění o lidech a věcech. Praha : Svoboda, 
1984, s. 84, zde rovněž obecný název pro smíšenou tkaninu (len v osnově, 
bavlna v útku) barchan nebo barchent.
48 SOkA Domažlice. AM Domažlice, kniha počtů 1523–1524, sign I-B-963b, 
s. 42 a 60, kniha byla ostránkována v pozdějším období, neinv.
49 SOkA Domažlice. AM Domažlice, kniha počtů 1523–1524, sign I-B-963b, 
s. 42, neinv.
50 SOkA Domažlice. AM Domažlice, kniha snešení, pův. sign. A1, fol. 108 b, 
neinv.
51 Ta se nacházela nedaleko Vokrouhlého rybníku (již zrušeného), dnes 
místní název Valcha. 
52 SOkA Domažlice. AM Domažlice, manipulace 1800–1805, žádost 
o stavbu valchy, tamtéž projednání stížností na odebírání dřeva, lesní věci, 
fasc. 50, č. k. 150, neinv.
53 SOkA Domažlice. Cech punčochářů Domažlice, ujednání mezi punčo-

cháři, jircháři a tkalci o způsobu užívání pronajaté valchy 1790, i. č. 4, N1, 
SOkA Domažlice. Cech tkalců Domažlice, záležitosti valchy 1816–1860, 
i. č. 5, N1.
54 SOkA Domažlice. Cech tkalců Domažlice, záležitosti valchy 1816–1860, 
i. č. 5, N1.
55 ZRŮBEK, Rudolf. O solnickém punčochářství, Orlické hory a Podorlicko 8, 
1996, s. 141–146.
56 HOFMANN, Gustav. Domažlicko v produkčních tabelách z roku 1753. 
Výroční zpráva Okresního archivu Domažlice 1984–1985, Horšovský Týn 
1986, s. 89.
57 SOkA Domažlice. AM Domažlice, kniha snešení, pův. sign. A1, fol. 169 a, 
212 a, opakovaná nařízení o zákazu chování ovcí ve stádu nad padesát 
kusů kvůli škodám, které dobytek způsobuje.
58 Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die K. K. 
Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer Sistematischen 
Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1785. 9. Band, 
Wien 1787, s. 240. 
59 Srov. SEDLÁK, J. Vladimír. O ceších a jejich archivech. In: Archivní příručka : 
sborník přednášek o archivní praxi. Praha : Svoboda, 1948, s. 222. Soupisy do-
chovaného cechovního materiálu pořizovala komise ustavená v roce 1913 
při Zemské jednotě společenstev živnostenských a řemeslnických v království 
českém, viz Národní archiv. Komise pro soupis cechovních památek Praha.
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Bekleidungs- und Textilzünfte 
in Domažlice (Taus)

Radka KInKOROVá

Die Handwerkszünfte entwickelten sich in den böhmischen 
Ländern spätestens seit der ersten Hälfte des 14. Jahrhun-
derts. In Taus sind die Zunftverbände der Handwerker seit 
dem 16. Jahrhundert belegt. Die frühesten Zunftprivile-
gien finden sich für den Verband des Bekleidungs- und 
Textilhandwerks (Statut der Schneider 1563, Statut der 
Weber 1594). Zuletzt etablierte sich in Taus 1726 die Zunft 
der Strumpfwirker. Die Strumpf-,  Bänder-, Bordüren- und 
Posamentwaren machten Taus besonders im 18. und 

Tkalcovna ve Mlýnci. (Archiv města Plzeň, pozůstalost Jana Maura)

19.  Jahrhundert berühmt. Aus den Manufakturtabellen 
kann eine rasante Entwicklung der Produktion und ein 
Zuwachs der Produzentenanzahl beobachtet werden, und 
zwar vor Ende des 18. Jahrhunderts. Obwohl der Staat im 
18. Jahrhundert die Textilproduktion stufenweise vom star-
ren Zunftsystem befreite und die Zünfte der Weber und 
Strumpfwirker auflöste, setzten die Tauser Textilzünfte ihre 
Aktivität fort, wenn diese auch offiziell auf karitative und 
kirchliche Tätigkeit beschränkt wurde. Zum eindeutigen 
Ende der Zünfte führte das kaiserliche Patent Nr. 227 des 
Reichsgesetzesbuches vom 20. Dezember 1859, nach dem 
die bisher existierenden Zünfte durch gewerbliche Innun-
gen ersetzt wurden.
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Cílem článku je seznámit veřejnost s raně novověkou šif-
rovanou korespondencí1 nacházející se ve fondech šlech-
tických rodinných archivů SOA v Plzni, které jsou ve sprá-
vě 5.  oddělení sídlícího v Klášteře u Nepomuka. Lze říci, 
že právě tyto fondy jsou v rámci sítě státních oblastních 
archivů téměř výlučným zdrojem tohoto typu korespon-
dence. Šifrování bylo v minulosti užíváno v naprosté větši-
ně případů u zpráv mimořádného významu, zejména pak 
ve sféře vojenské a diplomatické. Šifrované dopisy tedy 
nacházíme nejčastěji v archivech ústředních politických a 
vojenských úřadů, jejichž fondy také bývají obvykle ulože-
ny v centrálních národních nebo státních archivech, a dále 
v písemných pozůstalostech významných představitelů 
těchto úřadů. V období raného novověku totiž nebyla dána 
pevná hranice mezi archivem úřadu a osobním archivem 
jeho vrcholného představitele, a proto jsou písemnosti čistě 
úředního rázu a mnohdy velkého státního významu často 
uloženy právě v písemných pozůstalostech jednotlivých 
šlechticů v rámci rodinných archivů.

Podobně je tomu i v případě záležitostí vojenských. Ještě 
v průběhu třicetileté války, ze které pochází patrně největší 
množství raně novověké šifrované korespondence uložené 
v českých archivech, fungovala armáda spíše na podnika-
telské bázi.2 Jednotlivé pluky byly najímány soukromníky, 
většinou přímo samotnými vojevůdci pocházejícími zpra-
vidla z významných šlechtických rodů, kteří opět všech-
nu svou korespondenci s panovníkem, centrálními úřady, 
dalšími vojevůdci, zpravodaji aj. obvykle ukládali do svých 
vlastních archivů. To platí nejen o majitelích jednotlivých 
pluků, ale i o císařských vojevůdcích, členech válečné rady 
a jiných vojenských činitelích.

Samozřejmě ne všechna šifrovaná korespondence musí 
být vojenského nebo diplomatického rázu a ne vždy v ní 
musí být obsaženy v danou chvíli zásadní informace pro vý-

voj války nebo státu. Jsou známy i zcela soukromé dopisy 
psané šifrovanou abecedou, které sice také většinou obsa-
hují důležité informace, ale převážně pouze pro velmi úzký 
okruh osob a bez významu pro veřejnou sféru.3 

Ovšem ani ve fondech šlechtických rodinných archivů 
se nenachází výrazně velké množství šifrovaných dopisů. 
Významnější soubory šifrované korespondence se v SOA 
v Plzni vyskytují pouze ve dvou fondech (Rodinný archiv 
Trauttmansdorffů a Rodinný archiv Windischgrätzů), a to 
v písemných pozůstalostech těch členů rodu, kteří zastávali 
důležité dvorské úřady. Ovšem i v jejich písemných pozůs-
talostech tvoří šifrované dopisy jen malé procento, nebo 
spíše promile, veškeré korespondence.4 Přitom je však nutné 
říci, že v některých fondech šlechtických rodinných archivů 
uložených v jiných státních oblastních archivech se nachází 
výrazně větší množství šifrované korespondence. Jde přede-
vším o fondy obsahující písemné pozůstalosti významných 
vojevůdců třicetileté války.5 Ale i zde platí, že šifrovány byly 
zejména dopisy obsahující informace nejvyššího významu 
a naprostá většina korespondence šifrována nebyla.

V tomto článku si autor neklade za cíl pouze přiblížit 
čtenáři šifrovanou korespondenci uloženou ve fondech 
SOA v Plzni. Zároveň se pokouší na jejím příkladě alespoň 
částečně zodpovědět otázky, jaké způsoby šifrování byly 
v příslušné době užívány a v jakém prostředí, jaký typ zpráv 
byl nejčastěji šifrován a jaká byla míra bezpečnosti jejich 
utajení. Na některých případech bude také ukázáno, jakým 
způsobem probíhalo šifrování a dešifrování dopisů. Pouze 
letmo bude dotknuto téma luštění raně novověkých šifer, 
které nelze pro jeho složitost do článku komplexněji zahr-
nout a které by si zasloužilo samostatné zpracování.

Ke zkoumání výše uvedených otázek byly pro srovnání 
využity i některé fondy z jiných státních oblastních archi-
vů.6 U těchto fondů však nešlo o systematické vyhledávání. 

Raně novověká šifrovaná korespondence 
ve fondech šlechtických rodinných archivů 
Státního oblastního archivu v Plzni

Jakub MíRKA

1 Pod souhrnný název „šifrovaná korespondence“ zahrnuji i dobové šifro-
vací klíče. Ty sice nelze považovat přímo za korespondenci, ale jejich vznik 
je podmíněn tím, že je někdo hodlá užívat pro šifrování a dešifrování zpráv 
a mezi korespondencí také bývají v archivech obvykle uloženy. Podobně 
do šifrované korespondence zahrnuji i kódy. Pro užívání kódů se v sou-
časnosti užívá spíše termínu kódování. V raném novověku však byly kódy 
často kombinovány se substitučními šiframi a do určité míry je možné je 
považovat za jistou variantu substituce. Důsledné odlišení šifrování a kó-
dování tedy není pro účely tohoto článku možné.
2 K tomuto způsobu fungování armády více viz např. MAŤA, Petr. Svět české 
aristokracie (1500–1700). Praha : Nakladatelství Lidové noviny 2004, s. 443.
3 Nelze vyloučit ani to, že šifrování mohlo být užíváno i v úřední korespon-
denci nižších regionálních úřadů, ale patrně pouze v malé míře a autorovi 
článku není dosud žádný takový případ znám. Šifrované dopisy se tedy ve 
státních oblastních a okresních archivech samozřejmě mohou nacházet i v ji-
ných fondech, ale pravděpodobně půjde pouze o nepříliš četné jednotlivosti.

4 Zajímavé je např. Roubíkovo vyčíslení poměru mezi šifrovanou a nešif-
rovanou korespondencí ve vojenské registratuře Albrechta z Valdštejna. 
Mezi cca 25 000 dopisů mu bylo známo jen 65 šifrovaných. Nutno však 
podotknout, že Roubík předpokládá, že se nedochovaly všechny šifrova-
né dopisy. Viz ROUBíK, František. Šifrované dopisy v registratuře Albrech-
ta z Valdštejna. In: Sborník prací věnovaných prof. Dru Gustavu Friedrichovi 
k šedesátým narozeninám, 1871–1931. Praha : Historický spolek v Praze 
1931, s. 359.
5 Větší soubory šifrované korespondence se nacházejí např. ve fondech 
Historická sbírka Clam–Gallasů, Frýdlant (SOA v Litoměřicích, pobočka Dě-
čín – Podmokly) a RA Piccolominiů, Náchod (SOA v Zámrsku).
6 Korespondence z jiných archivů byla vybírána z převážné části na zákla-
dě údajů uvedených v edici ČECHOVÁ, Gabriela – JANÁČEK, Josef – KOČí, 
Josef – POLIŠENSKÝ, Josef (edd). Documenta Bohemica belli tricennale illu-
strantia, Tomus I–VII. Praha : Academia 1971–1981. Jednotlivé fondy a archi-
válie budou uvedeny vždy u konkrétních příkladů. 
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V nich uložená korespondence byla zkoumána pouze vý-
běrově a komplexnější zpracování ji teprve čeká. Skuteč-
nost, že jsou dopisy psané šifrovou abecedou, bývá totiž 
v archivních pomůckách uvedena jen zřídka, a proto je 
vyhledávání šifer časově náročná práce. Zároveň není vy-
loučeno, že šifrovanou korespondenci mohou obsahovat 
i fondy dosud nezpracované. Z toho důvodu lze očekávat 
další nálezy i ve fondech SOA v Plzni, i když se nedá před-
pokládat, že půjde o velké množství archiválií. Proto si au-
tor neklade za cíl v článku komplexně řešit výše uvedené 
otázky. Jde spíše o jejich načrtnutí a předložení možných 
řešení a odpovědí. Ty však bude možné potvrdit, korigovat 
či vyvrátit až po systematičtějším studiu většího množství 
tohoto typu pramenů i v jiných archivech. Předmětem 
článku není samotný obsah šifrovaných zpráv. V několika 
případech však byla učiněna výjimka sloužící k ilustraci 
toho, jak závažná sdělení byla v mnohých případech po-
mocí šifrování utajována.

Vzhledem k atraktivitě tématu bylo o šifrování napsáno 
mnoho prací, které není možné uvést vyčerpávajícím způ-
sobem. Zmíněny proto budou alespoň ty nejvýznamnější. 
Větší pozornost bude věnována článkům a publikacím čes-
kých autorů, vycházejícím z našeho prostředí, a pracím vzta-
hujícím se ke střední Evropě. 

Publikace o kryptologii vycházely již v době raného 
novověku. Vesměs nešlo o práce historické, ale teoretické, 
i když obsahují také pasáže věnované starším šifrovacím 
systémům. Tyto práce tvořili většinou vynikající učenci a 
kryptologové své doby. Zabývali se v nich především zá-
kladními principy a zdokonalováním stávajících šifrovacích 
systémů, vynalézáním nových a někdy také luštěním šifer.7 

Novější literaturu o historii kryptologie lze velmi zhruba roz-
dělit do dvou kategorií. Do první patří knihy kryptologů a 
matematiků zabývajících se šifrovacími systémy minulosti. 
Jejich zájem je přitom soustředěn zejména na vývoj kryp-
tologie od nejstarších dob až po současnost a na matema-

tické popsání jednotlivých šifrovacích systémů, případně 
na možné způsoby jejich luštění. Jejich práce přitom bývají 
často psány z velké části matematickým jazykem, který je 
asi pro většinu humanitně vzdělaných historiků a archivářů 
obtížně srozumitelný. Ovšem i v této první kategorii nalez-
neme díla, která neobsahují žádné matematické vzorce a 
jsou lehce pochopitelná i pro laiky. Jde zejména o populari-
zační knihy o kryptologii pro širokou veřejnost. I ty jsou však 
obvykle psány vynikajícími vědci nebo popularizátory vědy 
a absence vzorců jim rozhodně neubírá na odbornosti. Prá-
ce tohoto druhu také obsahují mnoho zajímavých případů 
z minulosti, většinou ale z románské a anglosaské kulturní 
oblasti.8 

Odlišnou skupinou jsou práce psané historiky a archivá-
ři. Některé z nich se šifrováním zabývají jen okrajově. Jejich 
autoři se většinou zaměřují na obsah vzájemné korespon-
dence dvou významných osob a jejímu šifrování věnují 
často jen kratičkou část. Záleží především na tom, jak velké 
množství dopisů bylo šifrováno, a také, jak velký význam 
této skutečnosti přikládal sám autor.9 I v této kategorii ale 
nalezneme práce, v nichž je šifrování ústředním tématem.10 
Mezi nimi si samostatnou zmínku zaslouží dvě knihy Aloyse 
Meystera, zabývající se počátky moderní kryptologie a šif-
rováním v papežské kanceláři do konce 16. století,11 a dva 
články Hildegardy Ernst o šifrách užívaných při diplomatic-
kém styku říšské kanceláře v letech 1635–1642, které po-
skytují velké množství poznatků do značné míry korespon-
dujících se závěry tohoto článku, pro nějž byly využity jako 
srovnávací materiál.12

Česká historiografie se tomuto tématu zatím příliš ne-
věnovala, ale i u nás můžeme nalézt několik prací, zabýva-
jících se popisem nebo luštěním souborů raně novověké 
šifrované korespondence, jejichž autory jsou nejčastěji 
archiváři.13 Nejvíce se u nás tímto tématem zabýval Ja-
roslav Kašpar, který se zčásti zamýšlel i nad obecnějšími 
otázkámi šifrování a předložil první ucelenější bibliografii 

7 Komentovaný přehled nejvýznamnějších prací z doby pozdního středo-
věku a raného novověku viz např. VONDRUŠKA, Pavel. Kryptologie, šifrování 
a tajná písma. Praha : Albatros 2006, s. 210–237.
8 Např. KAHN, David. The Codebreakers. The Story of Secret Writing. New York: 
Macmillan 1967; SINGH, Simon. Kniha kódů a šifer. Praha : Dokořán a Argo 
2003; JANEČEK, Jiří. Odhalená tajemství šifrovacích klíčů minulosti. Praha : 
Naše vojsko, 1994; VONDRUŠKA, Pavel. Kryptologie, šifrování a tajná písma. 
Praha : Albatros 2006.
9 Např. EDELMAYER, Friedrich (ed.). Die Korrespondenz der Kaiser mit ihren 
Gesandten in Spanien. Band 1. Briefwechsel 1563–1565. Oldenbourg : Verlag 
für Geschichte und Politik 1997; VERŽOVSKIJ, Fedor. Dve kandidatury na pol-
skij prestol Vilgelma iz Rozenberga i ercgercoga Ferdinanda 1574–1575 po ne-
izdannym istočnikam. Varšava : Tipografija K. Kovalevskago 1889; PRIBRAM, 
Alfred Francis (edd.). Privatbriefe Kaiser Leopold I. an den Grafen F. E. Pötting 
1662–1673. Wien : Carl Gerold´s Sohn 1903.
10 Např. BISCHOFF, Bernhard. Übersicht über die nichtdiplomatischen Ge-
heimschriften des Mittelalters. Mitteilungen des Instituts für österreichische 
Geschichtsforschung, 62, 1954, . 1–27; GERLICH, Wilhelm. Die Entzifferung 
von historischen Geheimschrifetn. Mitteilungen des Österreichischen Staats-
archivs, 1, 1992, s. 445–469; HÜTTENHAIN, Erich. Die Geheimschriften des Fürst-
bistums Münster unter Christoph Bernhard von Galen 1650–1678. Münster : 
Aschendorff 1974; STIX, Franz. Geheimschriftenkunde als Hilfswissenschaft. 
Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Erg.–Bd. 14, 
1939, s. 453–459; TÝŽ. Zur Geschichte und Organisation der Wiener Gehei-
men Ziffernkanzlei von ihren Anfängen bis zum Jahre 1848. Mitteilungen 

des Österreichischen Instituts für Geschichtsforschung 51, 1937, s. 131–160.
11 MEYSTER, Aloys. Die Anfänge der modernen diplomatischen Geheim-
schrift. Paderborn : Schöningh Verlag 1902; Týž. Die Geheimschrift im Dienste 
der päpstlichen Kurie. Von ihren Anfängen bis zum des XI. Jahrhunderts. Pader-
born : Schöningh Verlag 1906.
12 ERNST, Hildegard. Geheimschriften im diplomatischen Briefwechsel 
zwischen Wien, Madrid und Brüssel, 1635–1642. Mitteilungen des Österrei-
chischen Staatsarchivs, 42, 1992, s. 102–127; TÁŽ. Geheimschriften im diplo-
matischen Briefwechsel zwischen Wien, Madrid und Brüssel, 1635–1642. 
Teil II. Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, 45, 1997, s. 207–247. 
Tyto práce jsou cenné mimo jiné tím, že Hildegard Ernst se zabývala i ob-
sahem dopisů a také listovní praxí říšské kanceláře. Jejím původním té-
matem byla totiž samotná korespondence a jejím šifrováním se zabývala 
až následně. ERNST, Hildegard. Madrid und Wien 1632–1637. Politik und Fi-
nanzen in den Beziehungen zwischen Philipp IV. und Ferdinand II. Münster : 
Aschendorff 1991. 
13 MALOCH, Antonín V. Rozluštění chiffrovaného písma v češtině. Lu-
mír 1858, s. 205–206; ROUBíK, František. Šifrované dopisy v registratu-
ře Albrechta z Valdštejna. In: Sborník prací věnovaných prof. Dru Gustavu 
Friedrichovi k šedesátým narozeninám, 1871–1931. Praha : Historický spo-
lek v  Praze 1931, s. 359–368; Viz VAVROUŠKOVÁ, Anna. Šifrované dopisy 
Fridricha Falckého. In: Sborník prací věnovaných Janu Bedřichu novákovi 
k šedesátým narozeninám. Praha : Československá archivní společnost 
1932, s. 486–494; HULEC, Otakar. Konspirativní charakter předbělohorské 
protistavovské opozice. Jihočeský sborník historický 30, 1961, s. 97–102.
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české a rakouské odborné literatury věnované dějinám 
kryptologie.14 

Základní kryptologické 
pojmy
Ačkoli není předmětem tohoto článku šifrování jako tako-
vé, ale jen některé jeho aspekty a způsoby využití, bude 
vhodné na začátku krátce zmínit základní kryptologické 
pojmy, aby se mohl orientovat i čtenář, který se s nimi do-
sud nesetkal.15 Kryptologie je věda o utajení obsahu zpráv. 
Jejími hlavními podobory jsou kryptografie a kryptoanalý-
za.16 Zjednodušeně řečeno kryptografie zkoumá metody 
pro utajení obsahu zprávy. Zvláště v současné informač-
ní společnosti, kdy potřeba ochrany dat stále stoupá, řeší 
tato vědní disciplína mnohé aspekty utajování informací. 
V minulosti byla její náplní především tvorba a používá-
ní šifrovacích systémů. Naopak kryptoanalýza se zabývá 
luštěním těchto šifrovacích systémů, resp. šifrovaných 
zpráv. Mezi kryptografií a kryptoanalýzou však existuje 
velmi silný vztah, protože oba obory jsou zákonitě propo-
jeny a každý z nich musí využívat poznatky toho druhého. 
Chceme-li vytvářet bezpečný šifrovací systém, musíme 
znát  jeho slabiny, vžít se do role luštitele, kryptoanalyti-
ka. A naopak, chceme-li šifrované zprávy luštit, musíme 
vědět, na jakých principech jsou založené. V souvislosti 
s kryptoanalýzou je třeba odlišovat dva pojmy, které býva-
jí zvláště v archivní literatuře z historických důvodů často 
zaměňovány. Současná kryptologie rozlišuje dešifrování 
a luštění textu. Dešifrování je pouze mechanickou činností, 
při níž je šifrovaná zpráva převáděna zpět na původní text 
s pomocí klíče, zatímco snaha o zjištění obsahu zprávy bez 
znalosti klíče se nazývá luštění. Toto odlišení však zavedla 
až moderní kryptologie a v minulosti se obvykle používal 
pouze termín dešifrování, který zpravidla označoval i sa-
motné luštění.17

Velice důležitými pojmy kryptologie, které budou pro-
stupovat celým článkem, jsou otevřený text a šifrový text. 
Jako otevřený text se označuje text zprávy psaný běžnými 
a pro okruh možných čtenářů (ať zamýšlených nebo neza-
mýšlených) srozumitelnými znaky, obvykle znaky abecedy 
příslušného jazyka. Právě proto, aby tento text nebyl běž-
ně srozumitelný a jeho obsah mohla číst pouze omezená 
skupina vybraných osob, bývá otevřený text převeden na 
šifrový text, který vzniká buď tak, že jsou znaky otevřeného 
textu přeskupeny, anebo zaměněny za znaky jiné. 

V prvním případě jde o transpozici, při níž dochází ke 
změně pozice znaků otevřeného textu se záměrem, aby 
zprávu mohl číst pouze ten, kdo zná způsob, jakým byly 
znaky přeskupeny. Jde o případy, kdy se text čte např. od-
zadu nebo jen jeho každé druhé písmeno. Do tohoto okru-
hu utajení zpráv patří i užívaní šifrovacích mřížek. Nezdá se 
však, že by se tento způsob šifrování zpráv v raném novově-
ku nějak výrazně užíval, a ani mezi korespondencí uloženou 
v SOA v Plzni jsem žádnou takovou zprávu nenalezl. Trans-
pozici proto nebudu nadále věnovat pozornost. 

Ve druhém případě jde o substituci. Při ní jsou znaky ote-
vřeného textu nahrazeny znaky šifrové abecedy, které ob-
vykle mají podobu běžné latinské abecedy (ovšem se změ-
něným významem) nebo znakových systémů jiných jazyků, 
dále číslic, astrologických symbolů, geometrických tvarů aj. 
Někdy bývají samostatným znakem šifrové abecedy nahra-
zována i delší spojení znaků otevřeného textu – většinou 
bigramy (tj. spojení dvou sousedních znaků - ba, be, bi, ... 
atd.), případně trigramy (pra, pro, ...) nebo slabiky. Substitu-
ce může být monoalfabetická, při níž je užíváno pouze jed-
né šifrové abecedy, a polyalfabetická, při níž je pro převod 
znaků otevřeného textu užíváno více šifrových abeced. Po-
dobně jako u transpozice nebude v dalším textu věnována 
pozornost ani polyalfabetické substituci, protože mi zatím 
pro toto období není znám jediný případ jejího dochování 
v našich archivech.

Zvláštním druhem substituce jsou kódy, i když někdy 
bývá kódování považováno za samostatný způsob šifrová-
ní. Kódy jsou obvykle znaky nebo jejich spojení (případně 
i slova), která nahrazují celá slova otevřeného textu. Vzhle-
dem k  tomu, že při kódování nejsou nahrazovány pouze 
znaky, ale celá slova, může být počet kódů značně velký, 
takže často jsou vytvářeny dlouhé seznamy kódů – kódové 
knihy. 

Jednotlivé způsoby šifrování je samozřejmě možné libo-
volně kombinovat, k čemuž hojně docházelo i v minulosti.

Z výše uvedených šifrovacích systémů byla v období ra-
ného novověku nejrozšířenější substituce. Doklady o jejím 
používání máme již ve starověku. Známá je např. Caesarova 
šifra.18 Při jejím užití bylo každé písmeno otevřeného textu 
zaměněno za písmeno, které se nachází o tři pozice dále 
v  abecedě. Komplikovanější variantou je vyloučení pravi-
delnosti (např. posunu o tři písmena v případě Caesarovy 
šifry) a přiřazení znaků šifrové abecedy znakům otevřené 
abecedy náhodně. V tom případě si už adresát nevystačí 

14 KAŠPAR, Jaroslav. Příspěvek k řešení tajného písma ze 17. století. Acta 
Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 5, 1963, s. 95–107; TÝŽ, 
Soubor statí o novověkém písmu. Praha : Univerzita Karlova 1993, s. 177–209.
15 Ještě roku 2002 si přední český kryptolog Vlastimil Klíma v předmlu-
vě k prvnímu českému vydání knihy Simona Singha posteskl nad absencí 
úplné české kryptologické terminologie. SINGH, Simon. Kniha kódů a šifer. 
Praha : Dokořán a Argo 2003, s. 10. V následujících odstavcích, týkajících se 
české kryptologické terminologie, čerpám především z mladší knihy další-
ho vynikajícího kryptologa Pavla Vondrušky. VONDRUŠKA, Pavel. Kryptolo-
gie, šifrování a tajná písma. Praha : Albatros 2006, s. 8–35.
16 Trochu stranou dvou výše uvedených oborů stojí steganografie, která 
někdy bývá označována jako třetí podobor kryptologie. Ta se nezabývá 
tím, jak utajit obsah zprávy, ale tím, jak utajit skutečnost, že vůbec nějaká 
zpráva existuje. Sem patří tajné schránky, neviditelné inkousty, mikrotečky 
apod. Steganografické metody však nebudou předmětem tohoto článku.

17 Viz např. BREITHAUPT, Christian. Ars decifratoria, sive Scientia occultas 
scripturas solvendi et legendi. Helmstadt : Christian Friedrich Weygand 1738. 
Také např. v němčině se dodnes pro luštění užívá pojmu Entzifferung, za-
tímco pro dešifrování pojmu Entschlüsselung.
18 Pasáže zabývající se historií kryptologie, které prostupují text o české 
kryptologické terminologii, čerpají především z těchto prací: KLíMA, Vladi-
mír. Utajené komunikace, 1.–4. díl. Chip, květen 1994, str. 194–197, červen 
1994, str. 184–188, červenec 1994, str. 138–141, srpen 1994, str. 118–121; 
SINGH, Simon. Kniha kódů a šifer. Praha : Dokořán a Argo 2003, s. 17–70; 
VONDRUŠKA, Pavel. Kryptologie, šifrování a tajná písma. Praha : Albatros 
2006, s. 201–240. Pavel Vondruška dále přednesl sérii přednášek o historii 
kryptologie na každoročních Mikulášských kryptobesídkách. Prezentace 
dostupné z URL: http://crypto–world.info/vondruska/index.php?id=pred-
nasky. Další sérii článků na stejné téma publikoval v internetovém e–zinu 
Crypto–world. Dostupné z URL: http://crypto–world.info/index2.php.
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SEJDEME SE V SEDM V LESE = LTPRTDT LT C LTRD C STLT

Obrázek 1 – klíč pro šifrování pomocí jednoduché substituce, [1. polovina 17. století]. Ve fondu uložen 
u dopisu purkrabího z Donína Maxmiliánovi z Trauttmansdorffu z 8. února 1644.

Příklad 1

se zapamatováním jednoduché poučky, ale musí mít k dis-
pozici šifrovací klíč, s jehož pomocí provede dešifrování. 
Systém, v němž je každý znak otevřené abecedy nahrazen 
jedním znakem šifrové abecedy, se nazývá jednoduchá sub-
stituce (viz příklad 1 a obr. 1). 

Ve starověku byl tento systém považován za nevylušti-
telný, ale středověcí arabští učenci dokázali přijít na řešení 
v podobě frekvenční analýzy šifrového textu, založené na 
zkoumání rozdílné četnosti hlásek a jejich spojení v jednot-
livých jazycích a tomu odpovídající frekvenci znaků šifro-
vé abecedy v textu. Například nejčastěji užívanou hláskou 
v českém jazyce je E, které v česky psaných textech statis-
ticky zaujímá zhruba 11 % celého textu. Objeví-li se v textu 
šifrovaném jednoduchou substitucí šifrový znak, který se 
v textu vyskytuje zhruba v 11 %, je poměrně pravděpodob-
né, že tento šifrový znak skutečně nahrazuje písmeno E. 
U  velmi krátkých textů však může být frekvenční analýza 
neúčinná. Obecně platí, že čím delší je text, který je k dispo-
zici, tím je tato metoda spolehlivější. Kromě četnosti samo-
statných znaků se zkoumá i četnost bigramů (v češtině pa-
tří mezi nejčastější např. ST, PR, PO, CH), trigramů (v češtině 
nejčastější např. STR nebo PRO) a polygramů.19 

V Evropě se jednoduchá substituce užívala i ve středo-
věku. Někdy docházelo dokonce pouze k záměně samo-
hlásek a souhlásky zůstávaly v původní podobě.20 Spoleh-
livější šifrovací systémy se v Evropě začaly prosazovat až 
v období renesance, především v italském prostředí. Nej-

jednodušší, ale rozhodně ne nepřemožitelnou obranou 
proti frekvenční analýze bylo užívání homofonní substituce, 
které spočívalo v tom, že pro nejčastěji užívané hlásky bylo 
alternativně užíváno více znaků, čímž se snížila četnost je-
jich výskytu v šifrovém textu (viz příklad 2 a obr. 2 na násle-
dující straně). První jednoduché homofonní šifry se začaly 
objevovat již koncem 14. století. 

Další obranou proti frekvenční analýze bylo jednolité 
psaní šifrového textu bez oddělování slov a také používání 
klamačů, v dobové terminologii nejčastěji označovaných 
latinskými termíny errantes nebo nullae (viz např. obr. 2). 
Klamače byly znaky šifrové abecedy, které nezastupovaly 
žádný znak otevřené abecedy a do textu byly vkládány jen 
pro zmatení případného luštitele. Při dešifrování se klamače 
jednoduše přeskakovaly. Pokud bychom stanovili, že kla-
mači jsou číslice 1, 4 a 6, a rozhodli se pro neoddělování 
jednotlivých slov, mohla by výše uvedená zašifrovaná zprá-
va vypadat např. takto: 
SEJDEME SE V SEDM V LESE = L1βPR34DTθβCL31RDλS6T4βθ

V době raného novověku byly zprávy šifrovány převáž-
ně prostřednictvím tzv. nomenklátoru, který byl kombina-
cí šifrování pomocí substituce a kódování. Nejjednodušší 
nomenklátory se skládaly z jednoduché nebo homofon-
ní šifrové abecedy a pár kódů, nahrazujících několik pro 
danou korespondenci nejobvyklejších slov. Ve složitějších 
nomenklátorech se kromě většinou homofonní šifrové 
abecedy objevovaly znaky pro bigramy či nejpoužíva-
nější slabiky, klamače, zdvojené souhlásky a také obvykle 
mnohem větší počet kódů pro celá slova (viz např. obr. 3). 
Vzhledem k  tomu, že počet potřebných znaků šifrové 
abecedy takto stále vzrůstal, začalo převažovat zapisování 
šifrového textu pomocí číslic. Některé nomenklátory ob-
sahovaly tolik kódů, že už se nevešly na jeden list papíru 

19 Tabulky četnosti výskytu hlásek a jejich spojení v češtině, angličtině, 
francouzštině, němčině, španělštině a italštině viz JANEČEK, Jiří. Odhalená 
tajemství šifrovacích klíčů minulosti. Praha : Naše vojsko, 1994, s. 17–24.
20 Viz např. RYBA, Bohumil. K tajnému písmu v listech Husových. Sborník 
historický 1, 1953, s. 46–52.
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ξ β φ μ δ π ζ θ ν ε λ ω

8 3 2 7 5 9

SEJDEME SE V SEDM V LESE = LβPR3DT θβ C L3RD λ STθβ Příklad 2

Obrázek 2 – nomenklátor s klíčem pro homofonní substituci (nahoře), klamači (uprostřed) a bigramy (dole), [1. polovina 17. století].  
Ve fondu uložen u dopisu purkrabího z Donína Maxmiliánovi z Trauttmansdorffu z 8. února 1644. 

a byly zapisovány do sešitu. Tím byl dán základ pro vznik 
kódové knihy.

Jak již bylo řečeno výše, vývoj středověké evropské kryp-
tologie byl spojen především s Itálií a konkrétně zejména 
s Benátkami. Toto postavení si Itálie udržela i v raném novo-
věku, především pak v 16. století, kdy byla patrně nejvyspělej-
ším kryptologickým pracovištěm papežská kancelář. Z Itálie 
se šířily nové metody do dalších románských zemí – Španěl-
ska a Francie, kde v průběhu 16. a 17. století docházelo i k je-
jich dalšímu zdokonalování. Ve druhé polovině 17. století se 
kryptologie dále rozvíjela i v Anglii. Střední Evropa zpočátku 
nehrála ve vývoji kryptologie výraznější roli. To se změnilo 
v 18. století v souvislosti se vznikem špičkového kryptologic-
kého pracoviště, tzv. černé komanty, u vídeňského dvora pod 
vedením Ignáce svobodného pána von Koch.21 

Nelze si však představovat, že pisatelé šifrovaných dopi-
sů vždy užívali těch nejmodernějších a nejbezpečnějších 
šifrovacích systémů. Samozřejmě vždy záviselo na schop-
nostech a kryptografických znalostech jejich konkrétních 

tvůrců či uživatelů. Volbu šifrovacího systému však ovlivňo-
valy i jiné faktory. Kromě bezpečnosti šifry hrála významnou 
roli i obtížnost a časová náročnost vyhotovení šifrového 
textu a jeho následného dešifrování. Mnoho situací, zvláště 
ve válečných dobách, totiž obvykle vyžadovalo velmi rychlé 
jednání. V takových případech by nebylo efektivní využívat 
takovou šifru, která by sice byla velmi bezpečná, ale záro-
veň by při jejím použití trvalo sestavení a dešifrování zprávy 
neúměrně dlouhou dobu. Z toho důvodu se v raném no-
vověku např. téměř nevyužívalo polyalfabetické substituce, 
ačkoli byla vynalezena již v 16. století. Faktor bezpečnosti 
šifry a faktor náročnosti její aplikace jsou hlavními hledisky 
pro volbu šifrovacího systému prakticky dodnes. Velkou roli 
hrálo např. i to, jak důležitá byla samotná šifrovaná zpráva, 
z jakého prostředí pocházel její pisatel nebo jak schopný byl 
v jeho očích její potenciální luštitel.

Šifrovaná korespondence v SOA v Plzni 
a v některých dalších českých archivech
K tomu, abychom získali přesnější obrázek o tom, jakým 
způsobem byla korespondence šifrována v konkrétní 
době a prostředí, je především nezbytné studovat dobové 

21 STIX, Franz. Zur Geschichte und Organisation der Wiener Geheimen 
Ziffernkanzlei von ihren Anfängen bis zum Jahre 1848. Mitteilungen des 
Österreichischen Instituts für Geschichtsforschung 51, 1937, s. 131–160.
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archivní prameny. V českých archivech se nachází relativ-
ně velké množství šifrované korespondence z období tři-
cetileté války. Řada šifrovaných dopisů je uvedena v edici 
Documenta Bohemica bellum tricennale illustrantia.22 Tato 
edice pramenů je však pouze výběrová, a tak s její pomocí 
nelze získat vyčerpávající přehled o veškeré šifrované kore-
spondenci té doby, uložené v našich archivech, ale velice 
dobře poslouží pro získání základní orientace a k vytipová-
ní příslušných fondů. Mezi ty nejbohatší patří především 
rodinné archivy rodů, z jejichž řad pocházeli významní cí-
sařští vojevůdci a které se v Čechách většinou usadily v dů-
sledku pobělohorských konfiskací. K nejvýznamnějším 
z nich patří Historická sbírka (rodinný archiv) Clam-Gallasů, 
Frýdlant (SOA v Litoměřicích – pobočka Děčín); Rodinný 
archiv Piccolominiů, Náchod (SOA v Zámrsku); Rodinný ar-
chiv Buquoyů a Rodinný archiv Schwarzenberků, Hluboká 
nad Vltavou (SOA v Třeboni); Valdštejniana, Jičín (Národní 
archiv) nebo Rodinný archiv Ditrichštejnů (MZA v Brně).23

Pro období před třicetiletou válkou je autorovi článku za-
tím známo pouze několik příkladů šifrované koresponden-
ce uložené v českých archivech. Velké množství šifrovaných 
dopisů z doby před Bílou Horou by se mělo nacházet ve 
Sbírce fotonegativů MZA v Brně. Negativy byly pořízeny za 
první republiky při bohemikálních výzkumech konaných 
převážně ve Vatikánu a ve španělském Generálním archi-
vu v Simancas. Ale již v roce 1979 prý byla většina sním-
ků vinou rozkladu emulze nečitelná.24 Dalším zajímavým 
pramenem z předbělohorských Čech je částečně šifrovaná 
korespondence Viléma z Rožmberka s jeho agenty v době 
jeho kandidatury na polský trůn v letech 1574–1575, ulo-
žená v SOA v Třeboni.25 V Národním archivu se v opisech 
dochovala korespondence některých významných domá-
cích i zahraničních představitelů protestantské opozice vůči 
císaři, mimo jiné např. Petra Voka z Rožmberka26 a v Archivu 
Národního muzea soubor šifrované korespondence z let 
1608–1612, o které se zmíním ještě níže.27 Pro období po 
třicetileté válce jsou autorovi článku zatím známy pouze šif-
rované dopisy a klíče uložené v SOA v Plzni, o kterých bude 

pojednáno níže. Je ale nanejvýš pravděpodobné, že se na-
cházejí i v jiných archivech.28

Jak již bylo řečeno v úvodu, v SOA v Plzni se raně no-
vověká šifrovaná korespondence nachází především ve 
fondech šlechtických rodinných archivů, uložených na 
pracovišti v Klášteře. Nejvýznamnější soubory šifrovaných 
dopisů a šifrových klíčů se nacházejí ve fondech Rodinný 
archiv Trauttmansdorffů a Rodinný archiv Windischgrätzů. 
Malé množství šifrovaných dokumentů je uloženo ještě ve 
fondech Rodinný archiv Verdugů, Doupov; Rodinný archiv 
Nostitz-Rienecků, Sokolov a Rodinný archiv Nostitzů, Planá.

V případě Rodinného archivu Trauttmansdorffů jde 
výhradně o korespondenci Maxmiliána z Trauttmansdor-
ffu z  doby třicetileté války. Maxmilián z Trauttmansdorffu 
(1584–1650) měl rozhodující vliv na pozvednutí Trauttmans-
dorffů mezi nejmocnější šlechtické rody habsburské mo-
narchie. Za vlády císařů Matyáše a zejména Ferdinanda II. 
a Ferdinanda III. dovedl dobře uplatnit svůj diplomatický 
talent a získat tak jejich přízeň. Jako nejvyšší hofmistr cí-
saře Ferdinanda III. se stal nejvlivnějším mužem na jeho 
dvoře. Proslul především jako císařský hlavní vyslanec při 
jednáních o vestfálském míru, na kterých houževnatě hájil 
císařovy zájmy. V  příhodné politické konstelaci Maxmilián 
obratně využil možnosti zajistit pro své potomky rozsáhlý 
pozemkový majetek v Čechách.29

Většina písemné pozůstalosti Maxmiliána z Trauttmans-
dorffu se dnes nachází ve fondu Familienarchiv Trauttmans-
dorff, který je uložen v Rakouském státním archivu ve Vídni 
a je stále ve vlastnictví rodiny Trauttmansdorffů.30 I v tomto 
fondu se nachází mnoho šifrovaných dopisů (pravděpo-
dobně mnohem více než v SOA v Plzni) a především klíčů, 
které se ve fondu Rodinný archiv Trauttmansdorffů docho-
valy jen vzácně. Pro hlubší zkoumání šifrované korespon-
dence Maxmiliána z Trauttmansdorffu bude tedy v  bu-
doucnu nutné využít obou uvedených fondů.

Nejrozsáhlejší a pravděpodobně nejvýznamnější je sou-
bor šifrovaných dopisů zaslaných Maxmiliánovi říšským 
vicekancléřem Ferdinandem Zikmundem Kurtzem von 

22 ČECHOVÁ, Gabriela – JANÁČEK, Josef – KOČí, Josef – POLIŠENSKÝ, Josef 
(edd). Documenta Bohemica belli tricennale illustrantia, Tomus I–VII. Praha : 
Academia 1971–1981.
23 Některé z těchto fondů mi poskytly materiál pro srovnání s archiválie-
mi SOA v Plzni. Více k tomu viz níže. Na tomto místě bych rád poděkoval 
za vstřícné přijetí a pomoc se zpřístupněním fondů a obtížněji dostupné 
literatury svým váženým a milým kolegyním a kolegům Heleně Smíškové, 
Otto Chmelíkovi (oba SOA v Litoměřicích – pobočka Děčín), Laděně Plu-
carové, Jaromíru Hřebeckému (oba SOA v Třeboni), Jiřímu Kubovi, Milanu 
Novotnému (SOA v Zámrsku) a Janu Kahudovi (Národní archiv).
24 Viz CULKOVÁ, Dagmar. Výzkum bohemik v zahraničí do roku 1939 or-
ganizovaný našimi archivy. In: Sborník archivních prací. Praha 1979, roč. 29, 
s. 173.
25 SOA v Třeboni, Historica Třeboň, sign. 4834/36. Pod touto signaturou 
se nachází 26 dopisů, z nichž tři jsou šifrované. Vilém z Rožmberka užíval 
k šifrování jednoduchou substituci a asi třicet kódů. Edice dopisů a klíč 
ke korespondenci viz VERŽOVSKIJ, Fedor. Dve kandidatury na polskij prestol 
Vilgelma iz Rozenberga i ercgercoga Ferdinanda 1574–1575 po neizdannym 
istočnikam. Varšava : Tipografija K. Kovalevskago 1889, s. 3–73 (Priloženija). 
Za tyto informace vděčím Kateřině Pražákové z Filozofické fakulty Jihočes-
ké univerzity v Českých Budějovicích. Veržovskij se ve své práci zabývá také 
kandidaturou na polský trůn arcivévody Ferdinanda, který při té příležitosti 
také užíval šifrované korespondence. Zajímavé je, že arcivévodův šifrovací 

systém byl složitější než Vilémův. Pro každý znak abecedy používal dva zna-
ky šifrové abecedy (homofonní substituce) a stejně jako Vilém také kódy.
26 HULEC, Otakar. Konspirativní charakter předbělohorské protistavovské 
opozice. Jihočeský sborník historický 30, 1961, s. 97–102.
27 Archiv Národního muzea, Sbírka D, karton č. 9, korespondence z let 
1606-1611.
28 Vzhledem k absenci podobné pomůcky jako je edice Documenta Bo-
hemica bellum tricennale illustrantia je badatel pro období před třicetiletou 
válkou a po ní odkázán především na archivní pomůcky, v nichž ale nebý-
vá pravidlem uvádět, zda je korespondence šifrovaná, anebo na literaturu, 
která je však k tomuto tématu velice skrovná. Má–li štěstí, podaří se mu 
získat tip od archiváře nebo jiného badatele.
29 Srov. MíRKOVÁ, Marie. Řád zlatého rouna a rodová prestiž v představách 
Adama Matyáše z Trauttmansdorffu, in: Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd.), 
Utváření identity ve vrstvách paměti. České Budějovice 2011 (= Opera historica 
15), s. 249–282, zde s. 256–257; LERNET, Brigitte. Maximilian von Trauttmansdor-
ff. Hofmann und Patron im 17. Jahrhundert (dizertační práce). Wien 2004.
30 Österreichisches Staatsarchiv Wien, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Fami-
lienarchiv Trauttmansdorff. K fondu srov. MíRKOVÁ, Marie. Bádání v Rakous-
kém státním archivu ve Vídni. Západočeské archivy 2, 2011, s. 10–12. Fond byl 
Marií Mírkovou také popsán pro účely Průvodce po Rakouském státním archivu 
ve Vídni pro českého návštěvníka, který by měl v roce 2012 vydat Národní ar-
chiv. Jeho autorem je kolektiv autorů pod redakčním vedením Jana Kahudy.
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Na protější straně: Obrázek 3 – nomenklátor 
pro italsky psanou korespondenci s Juanem 
Álvarem kardinálem Cienfuegos Villazón. 
[cca 1720–1730]. Kromě klíče pro homofon-
ní substituci, bigramů, klamačů aj. obsahuje 
téměř 200 abecedně řazených kódů.
Vpravo: Obrázek 4 – dopis Ferdinanda Zik-
munda Kurtze von Senftenau Maxmiliá-
novi z Trauttmansdorffu ze 17. ledna 1639 
z Hamburku (první strana). Většina šifrova-
ného textu je dešifrována mezi řádky.

Senftenau. Nejvíce dopisů pochází z let 1638–1639. Kurtz 
von Senftenau je zasílal Trauttmansdorffovi do Vídně 
z Hamburku, kde se v té době účastnil diplomatických jed-
nání. Většinou jde o poměrně dlouhé a dosud nedešifro-
vané dopisy, které jsou psány německy, ovšem s mnoha 
cizojazyčnými diplomatickými termíny.31 Na první straně 
dopisu ze 17. ledna 1639 byl naštěstí mezi řádky vepsán 
dešifrovaný otevřený text (viz obr. 4). Díky tomu jsem porov-
náním šifrového a otevřeného textu mohl sestavit šifrovací 
klíč, který lze aplikovat na všechny dopisy těchto dvou osob 
z této doby. Klíčem je nomenklátor obsahující šifrové znaky 
pro jednotlivá písmena abecedy (jde o homofonní substi-

tuci), pro bigramy (ba, be, bi, bo, bu; ca, ce, ci, co cu; da, de, 
di, … atd.) a klamače. Neobsahuje žádné kódy. Vzhledem 
ke značné délce dopisů jsem jako vzorek pomocí získaného 
klíče zatím dešifroval pouze psaní ze 17. ledna 1639. Jeho 
text obsahuje velké množství poměrně heslovitě podáva-
ných informací. Kurz von Senftenau informoval Trauttmans-
dorffa mimo jiné o nátlaku, který bude zřejmě činit koalice 
Švédů, Francouzů a Holanďanů na polského krále, o pro-
blémech se zásobováním, o nutnosti vybudovat z pěších 
vojáků kavalerii, nebo o tom, že sasko-lauenburský vévoda 
má zřejmě v úmyslu vydat se pod ochranu Dánska.

Nejzajímavější je zřejmě nejdelší pasáž, týkající se vý-
znamného braniborského vojevůdce Hanse Georga von 
Arnim, který se do třicetileté války zapojil nejdříve na kato-
lické a později na protestantské straně, když stanul v čele 
saských vojsk. Po pražském míru se Arnim stáhl do ústraní, 
ale roku 1637 byl zajat a odvlečen do Švédska, odkud se 
mu roku 1638 podařilo uprchnout a dostat do Hamburku.32 

31 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, RA Trauttmansdorffů, karton č. 10, 
i.  č.  200. Tato korespondence je zmíněna i v edici ČECHOVÁ, Gabriela – 
JANÁČEK, Josef – KOČí, Josef (edd). Documenta Bohemica bellum tricennale 
illustrantia. Tomus VI. Praha : Academia 1978, s. 53.
32 Viz např. GOLLWITZER, Heinz. Hans Georg Arnim v. Boitzenburg. In: neue 
Deutsche Biographie. Band 1. Berlin : Duncker & Humblot 1953, s. 372–373.
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Dopis byl tedy napsán poměrně krátce po jeho útěku. Kurtz 
v něm sděluje, že s Arnimem jednal a ten ho ujišťoval, že 
neměl žádný podíl na „frýdlantské zradě“ (rozuměj Valdštej-
nově zradě), jak se o něm soudí. Naopak ji prý pomohl od-
halit. Je zjevné, že uvažoval o opětném přejití na katolickou 
stranu a žádal o milost u císaře. Kurtz zřejmě opatrně dopo-
ručoval mu vyhovět. Jak známo, Arnim brzy na to skutečně 
opět začal bojovat na straně císařských, při níž setrval až do 
své smrti roku 1641.

Součástí fondu je také dopis Kurtze Trauttmansdorffovi 
z 19. září 1646, kdy se oba vyskytli prakticky v opačné si-
tuaci. Tentokrát byl Trauttmansdorff na mírových jednáních 
v Münsteru a Kurtz mu psal z Vídně. Klíč ke korespondenci 
z  let 1638–1639 nelze v tomto případě aplikovat. Text do-
pisu je ale dešifrován hned na následující straně, a tak bylo 
opět možné klíč rekonstruovat. Jde znovu o nomenklátor, 
ovšem tentokrát bez znaků pro bigramy. Naopak oproti 
staršímu nomenklátoru se zde vyskytují kódy a je posílena 
homofonie tím, že jednotlivá písmena abecedy jsou střída-
vě nahrazována 3–5 různými znaky šifrové abecedy.33 

Ke korespondenci Maxmiliána z Trauttmansdorffu s Kurt-
zem von Senftenau je také přiložen koncept latinsky psaného 
a pomocí jednoduché substituce šifrovaného dopisu z 11. září 
1635, jehož adresát není určen,34 a nomenklátor k italské ko-
respondenci. Nepodařilo se mi zjistit žádnou spojitost těchto 
archiválií s Kurtzem von Senftenau. I když to nemohu říci s jis-
totou, zdá se mi pravděpodobné, že obě byly k jeho dopisům 
zařazeny až při některém ze starších archivních pořádání, a to 
především z toho důvodu, že jde také o šifry.35 Tuto domněnku 
posiluje především fakt, že přiložený nomenklátor vznikl prav-
děpodobně již někdy mezi lety 1616–1621.36 

Za samostatnou zmínku také určitě stojí opis dopisu 
českého a uherského krále a budoucího císaře Ferdinanda 

III. ze 13. listopadu 1634.37 Jde o jediný z celého souboru 
kopií Ferdinandových dopisů Trauttmansdorffovi, který byl 
šifrován. O významu jeho obsahu svědčí i nešifrovaná zprá-
va v jeho závěru, v níž Ferdinand výslovně sděluje, že dopis 
šifruje a posílá jej po svém vlastním poslu. Text není dešifro-
ván a klíč se mi zatím nepodařilo rozluštit.38 Podle velkého 
počtu znaků šifrové abecedy a jejich podoby39 se zdá, že jde 
o složitější nomenklátor s homofonií, bigramy a pravděpo-
dobně i kódy.

Počet dalších pisatelů šifrované korespondence adreso-
vané Maxmiliánovi z Trauttmansdorffu je poměrně značný 
a nelze se každým zabývat dopodrobna. Níže sice uvedu 
jejich úplný výčet (resp. výčet těch, jejichž šifrované dopisy 
jsou mi známy), ale krátce se zastavím jen u několika nejdů-
ležitějších.

Významný okruh Trauttmansdorffových korespondentů 
tvořili císařští vyslanci, případně agenti či rezidenti v cizích 
zemích.40 Mezi ně patřili císařský rezident v Konstantinopoli 
Sebastian Lustrier von Liebenstein41 (dopis ze 7. dubna 1625 
– viz obr. 5);42 Johann Karl hrabě von Schönburg,43 císařský 
vyslanec v Madridu (dopis z 20. června 1637 – viz obr. 16);44 
František Pavel de Lisola,45 který v první polovině čtyřicátých 
let 17. století působil jako vyslanec v Londýně a v červnu a 
počátkem července roku 1645 napsal sérii šifrovaných dopi-
sů z Bruselu;46Johann Tasselt,47 agent Ferdinanda III. v Londý-
ně, jehož dopisy z ledna a března roku 164548 jsou psány stej-
nou šifrou jako ty od de Lisoly;49 a Johann Sieber,50 císařský 
rezident v Hamburku (dopis ze 6. prosince 1639).51 

List od Sebastiana Lustriera ze 7. dubna 1625 z Konstan-
tinopole52 je nejstarším šifrovaným dopisem v pozůstalosti 
Maxmiliána z Trauttmansdorffu. Značnou část textu věno-
val Lustrier von Liebenstein svým finančním potížím, které 
mu ztěžovaly jeho poslání a nutily jej půjčovat si peníze. 

33 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, RA Trauttmansdorffů, karton č. 10, 
i. č. 200.
34 Podoba jména uvedeného v konceptu je pravděpodobně [B. Fopio].
35 Tento postup nebyl neobvyklý a setkal jsem se s ním i v jiných přípa-
dech.
36 Nomenklátor uvádí mimo jiné kódy pro kardinála Klesla (tj. Melchiora 
Klesla, který byl kardinálem jmenován roku 1616) a kardinála Aldobran-
diniho (s největší pravděpodobností jde o Pietra Aldobrandiniho, který 
zemřel roku 1621). Viz RAINER, Johann. Klesl, Melchior. In: neue Deutsche 
Biographie. Band 12. Berlin : Duncker & Humblot 1980, s. 51–52; Ottův 
slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto 1888, s. 757. Nomenklátor se tedy 
svým časovým zařazením vymyká z řady Kurtzových dopisů. Od ostatních 
nomenklátorů, které používal Maxmilián z Trauttmansdorffu, se liší také 
tím, že pro některé znaky šifrové abecedy jsou užita písmena hebrejské 
alefbety.
37 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, RA Trauttmansdorffů, karton č. 6, i. č. 68.
38 Není vyloučeno, že by se odpovídající nomenklátor pro korespondenci 
Maxmiliána z Trauttmansdorffu a Ferdinanda III. mohl nacházet ve Vídni ve 
fondu FA Trauttmansdorff nebo v Haus–, Hof– und Staatsarchiv.
39 Šifrová abeceda je tvořena výhradně dvojcifernými a trojcifernými čís-
licemi.
40 Vzhledem k tématu tohoto článku by pojmy „agent“ a „rezident“ mohly 
svádět představě tajného agenta či špiona. Agenty byli v raném novověku, 
ale i v dobách mladších, nazýváni lidé, kteří pro osobu či instituci, která je 
najímala, obvykle zcela otevřeně obstarávali různou agendu na vzdáleném 
místě. To ovšem nevylučuje, že do popisu jejich činnosti mohlo patřit i ob-
starávání tajných zpráv.
41 Sebastiana Lustriera von Liebenstein jako rezidenta v Konstantinopoli 
zmiňuje např. HAMMER, Joseph von. Geschichte des Osmanischen Reiches. 
neunter Band. Pest : C. A. Hartleben´s Verlage, 1933, s. 312.

42 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, RA Trauttmansdorffů, karton č. 12, 
i. č. 330.
43 Schönburgovým působením v Madridu se obsáhle zabývala např. 
ERNST, Hildegard. Madrid und Wien 1632–1637. Politik und Finanzen in den 
Beziehungen zwischen Philipp IV. und Ferdinand II. Münster : Aschendorff 
1991.
44 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, RA Trauttmansdorffů, karton č. 12, 
i. č. 271.
45 Této osobnosti a jejím diplomatickým službám (včetně období, z nějž 
pocházejí šifrované dopisy) je věnována kniha PRIBRAM, Alfred F. Franz 
Paul Freiherr von Lisola (1613–1674) und die Politik seiner Zeit. Leipzig : Veit 
& Comp., 1894.
46 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, RA Trauttmansdorffů, karton č. 10, 
i. č. 209.
47 O Tasseltově působení se rovněž zmiňuje PRIBRAM, Alfred F. Franz Paul 
Freiherr von Lisola (1613–1674) und die Politik seiner Zeit. Leipzig : Veit & 
Comp., 1894, s. 16, 18.
48 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, RA Trauttmansdorffů, karton č. 12, 
i. č. 289.
49 Shoda panuje i v jazyce dopisů. Všechny byly psány latinsky.
50 Johann Sieber byl prvním poštmistrem saského kurfiřství. Roku 
1636 vstoupil do služeb císaře v hodnosti nejvyššího zásobovacího 
komisaře (Oberproviantkomissar). Více k jeho osobě viz Geschichte 
des sächsischen Postwesens bis zur Zeit des Erscheines der Post–
Ordnung vom Jahre 1713. In: HÜTTNER, Gottlieb F. Beiträge zur 
Kenntniß des Postwesens. Leipzig : Verlag von Gustav Brauns 1848, 
s. 269–272.
51 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, RA Trauttmansdorffů, karton č. 12, 
i. č. 274.
52 Tamtéž, karton č. 12, i. č. 330.
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Obrázek 5 – dopis Sebastiana Lustriera von Liebenstein Maxmiliánovi z Trauttmansdorffu ze 7. dubna 1625 z Konstantinopole (první 
strana). Text dešifrován mezi řádky.
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Žádal o zaslání značné finanční hotovosti 3000 dukátů přes 
Benátky. Většina textu je psána otevřenou abecedou, jen 
některé pasáže jsou utajeny pomocí homofonní šifry bez 
kódů. Důsledně je např. šifrováno jméno odbojného uher-
ského magnáta Gabora Bethlena. Píše o jeho verbování po-
sil a také o činnosti jeho poselstva v Konstantinopoli. Kromě 
toho uvádí, že vezír z Budy udržuje v pohotovosti řecké a 
bosenské jednotky.

Za zmínku stojí také dopis hraběte von Schönburga 
z  20. června 1637 z nejvzdálenější destinace – Madridu.53 

Je k němu totiž přiložena kopie šifrovaného dopisu adreso-
vaného Schönburgovi španělským státním sekretářem An-
drésem de Rocas.54 Dopis je zároveň ukázkou velké chyby 
šifranta, o které se zmíním níže.

V menší míře se dochovaly šifrované dopisy od vojen-
ských osob. V červenci roku 1646 Trauttmansdorff obdržel 

Obrázek 6 – dopis Joachima Friedricha von 
Blumenthal Maxmiliánovi z Trauttmans-
dorffu ze 14. července 1646 z ležení u Hom-
bergu (třetí strana). Text dešifrován na kraji 
stránky.

53 Tamtéž, karton č. 12, i. č. 271.
54 Z kopie dopisu nelze s jistotou určit, zda byl originál také šifrovaný. 
Pokud byl, tak pravděpodobně jinou šifrou než samotná kopie, která je 
vyhotovena podle klíče užívaného Schönburgem a Trauttmansdorffem. 

Praxi šifrování přeposílaných dopisů potvrzuje ERNST, Hildegard. Geheim-
schriften im diplomatischen Briefwechsel zwischen Wien, Madrid und 
Brüssel, 1635–1642. Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, 42, 
1992, s. 102.
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dopisy od císařského generálního válečného komisaře Jo-
achima Fridricha svobodného pána von Blumenthal a od 
polního maršála Petra hraběte von Holzappel, který do roku 
1642 bojoval na straně protestantů (viz obr. 6). Oba dopi-
sy byly šifrovány pomocí stejného silně homofonního klíče 
bez bigramů a kódů.55 Z léta roku 1646 pocházejí také do-
pisy od francouzského vojevůdce ve službách Habsburků 
Alexandra hraběte de Bournonville. Tato korespondence 
není šifrována, ale jsou k ní přiloženy opisy dvou dopisů 

(jeden z nich je šifrovaný) českého pobělohorského exu-
lanta Karla svobodného pána Robmhapa ze Suché, adre-
sovaných hesenské landkraběnce Amálii Alžbětě von Ha-
nau-Münzenberg ze stejné doby (viz obr. 7). Bournonville 
Trauttmansdorffovi sděloval, že tyto dopisy nepřátel byly 
zachyceny u Arnsbergu a že se nepodařilo šifru vyluštit.56

Dva klíče jsou přiloženy k nešifrovanému dopisu purkra-
bího z Donína,57 datovanému 8. února 1644 ve Vratislavi.58 
Jeden je pro šifrování pomocí jednoduché substituce a ve 

Obrázek 7 – kopie zachyceného ne-
přátelského dopisu Karla svobodného 
pána Robmhapa ze Suché, adresova-
ného hesenské landkraběnce Amá-
lii Alžbětě von Hanau-Münzenberg 
z 18. června 1646 z Neuß. Dopis nebyl 
dešifrován.

55 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, RA Trauttmansdorffů, karton č. 8, i. č. 122; 
Tamtéž, karton č. 9, i. č. 184.
56 Tamtéž, karton č. 8, i. č. 125.

57 Nepodařilo se mi zjistit, o kterého člena rodu purkrabích z Donína přes-
ně jde. 
58 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, RA Trauttmansdorffů, karton č. 8, i. č. 148.
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Obrázek 8 – nomenklátor ke generální šifře pro korespondenci císařských ministrů, [cca 1680–1690]. Obsahuje klíč pro homofonní 
substituci, kódy, důmyslné klamače a šifrové znaky pro dvojhlásky.
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druhém případě jde o složitější nomenklátor s homofonií, 
bigramy a klamači (viz obr. 1 a 2). Je ale pravděpodobné, 
že klíče ve skutečnosti ke korespondenci nepatří a byly k ní 
přidány až v pozdější době. Tento předpoklad podporuje 
i skutečnost, že jsou vzhledem k absenci písmene „W“ prav-
děpodobně určeny pro korespondenci v některém z  ro-
mánských jazyků, zatímco dopis purkrabího z Donína je 
psán německy.59 

Dalším fondem s významným obsahem šifrované kore-
spondence je Rodinný archiv Windischgrätzů. Ve fondu se 
kromě šifrovaných dopisů nachází také sbírka šifrovacích 
klíčů, která byla vytvořena již při pořádání archivu koncem 
18. století.60 V této sbírce je uloženo několik desítek klíčů – od 
těch nejjednodušších až po složité nomenklátory blížící se 
svou podobou kódové knize. Korespondence i klíče pochá-
zejí ze druhé poloviny 17. a z první poloviny 18. století. Jen 
několik z nich je datovaných a u většiny ani není uvedeno, 
pro které osoby byly určeny. Mnohé z klíčů lze ale datovat 
alespoň přibližně podle jejich provedení nebo podle jmen 
významných osob, která často bývají v těchto klíčích kódo-
vána. V několika případech bylo možné klíče použít pro de-
šifrování dochovaných dopisů, ale k naprosté většině klíčů 
se mi odpovídající korespondenci nalézt nepodařilo.61 

Zatímco ve fondu Rodinný archiv Trauttmansdorffů se 
šifrovaná korespondence nachází patrně jen v pozůstalosti 
Maxmiliána z Trauttmansdorffu, v Rodinném archivu Win-
dischgrätzů pochází z činnosti několika členů rodu, působí-
cích v císařských diplomatických službách. Nejstarším z nich 
byl Gottlieb z Windischgrätzu (1630–1695), jeden z nejvý-
znamnějších diplomatů své doby, který v průběhu své kari-
éry působil jako vyslanec na mnohých evropských dvorech 
a jako vyjednavač se účastnil důležitých jednání evropských 
mocností a kongresů. K nejvýznamnějším patřila jeho mise 
u dvora francouzského krále v Paříži roku 1670 nebo jedná-
ní na kongresu v Haagu v letech 1690–1693. Od roku 1694 
až do své smrti 25. prosince 1695 také zastával funkci říšské-
ho vicekancléře. Jako první z rodu Windischgrätzů se také 
usadil v Čechách. Český inkolát získal roku 1685.62 

Ve fondu se mimo jiné dochoval soubor konceptů 
Gottliebových pravidelných diplomatických relací dvorské 
kanceláři z let 1673–1675. Relací je celkem 84 a Gottlieb 
z  Windischgrätzu v nich dvorské komoře podával velmi 
podrobné zprávy o činnosti svého poselstva v Říši. Nejdelší 
dobu pobýval v Braunschweigu, odkud pochází 41 relací. 
Další zprávy podával např. z Norimberka, Lipska, Hambur-

ku, Lüneburgu a jiných německých měst. V říjnu až prosinci 
roku 1673 zavítal do Kodaně, odkud zaslal osm relací. Mezi 
nimi se nachází jediné tři šifrované relace ze všech 84. V nich 
především komentuje vnitřní záležitosti Dánska a podává 
informace o politické situaci a významných osobách na krá-
lovském dvoře a jejich kontaktech. Nejčastěji je zmiňováno 
jméno tehdejšího dánského nejvyššího státního sekretáře 
Pedera hraběte Griffenfelda. Dalšími zmiňovanými předsta-
viteli dánského státního aparátu jsou např. tajný sekretář 
Konrad Biermann, který měl údajně být Griffenfeldovou 
pravou rukou, nebo dánští místodržící v Norsku a v Holštýn-
sku. Velmi často také zmiňuje francouzského vyslance na 
dánském dvoře Huguese rytíře de Terlon.63 

Další šifrovanou korespondenci Gottlieba z Windis-
chgrätzu jsem nenalezl, ale ve fondu se dochovalo značné 
množství korespondence jiných významných diplomatů 
té doby. Jde o několik desítek originálních dopisů odesla-
ných jedním z nejvlivnějších mužů na vídeňském dvoře 
Františkem Oldřichem hrabětem Kinským neuvedenému 
adresátovi.64 Pocházejí z let 1694–1699.65 Z jejich obsahu 
a z přiložených opisů dalších souvisejících listů jiných ode-
silatelů se dá s největší pravděpodobností usuzovat, že 
adresátem byl další významný císařský diplomat Dominik 
Ondřej hrabě Kounic.66 Dopisy vesměs reagovaly na jeho 
pravidelné relace z významných diplomatických jednání, 
jichž se účastnil. Ve sbírce šifrovacích klíčů v tomto fondu se 
nachází nomenklátor, podle nějž byla šifra k těmto dopisům 
sestavena a který je označen slovy Ziffra particularis cu[m] 
S[acra] Caes[are]a M[aiesta]te.67 To znamená, že šlo o  no-
menklátor, který používal i sám císař. Jednotlivé dopisy jsou 
ve francouzštině, ale šifrované pasáže jsou psány německy, 
protože nomenklátor je koncipovaný pro německý text. 
Nejčastěji je v šifrovém textu řešena otázka španělského 
dědictví. Z dopisů je patrné, že již před smrtí Karla II. probí-
haly intenzivní diplomatické přípravy na získání španělské-
ho trůnu pro rakouské Habsburky. Především šlo o zajiště-
ní trvalejšího míru s Turky, přičemž panovaly obavy, že by 
tato jednání mohly zmařit Polsko a Moskva. Dále se mluvilo 
o tom, že by bylo vhodné uzavřít spojenectví s Benátkami a 
že Anglie a Holandsko jsou spíše na straně Francie. Důleži-
tým tématem také bylo, kdo na svou stranu získá Bavorsko. 
Předmětem této korespondence ale byly i jiné otázky, např. 
jednání o svatbě římského krále, budoucího císaře Josefa I.68

Šifrovaná korespondence se zachovala i v písemné 
pozůstalosti dvou Gottliebových synů – Ernsta Fridricha 

59 Ovšem pouze na základě tohoto faktu nelze stoprocentně vyvrátit sou-
vislost mezi dopisy purkrabího z Donína a přiloženými klíči.
60 K dějinám pořádání fondu HOFMANN, Gustav. Rodinný archiv Windis-
chgrätzů a jeho vývoj. Sborník archivních prací 27, 1977, s. 110–142.
61 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, RA Windischgrätzů, karton č. 164, 
i.  č. 1403, sign. 103. Jeden z mnoha klíčů uložených ve sbírce je možno 
spatřit na obr. č. 8. Na jiném místě fondu se také dochoval jeden osamělý 
klíč pro korespondenci s Vitalianem Borromeem ze druhé poloviny 17. sto-
letí. Tamtéž, karton č. 219, i. č. 1445, sign. 145.
62 Více k jeho osobě viz HOFMANN, Gustav. Rodinný archiv Windis-
chgrätz 1226–1945, I. Úvod (inventář). Klatovy : Státní oblastní archiv 
v  Plzni 1975, s. XV–XVIII; ZWIEDINECK–SÜDENHORST, Hans von. Win-
disch–Graetz, Freiherr und Reichsgraf Gottlieb Amadeus. In: Allgeme-
ine Deutsche Biographie. Band 43. Leipzig : Duncker & Humblot 1898, 
s. 416. K diplomatické činnosti Gottlieba Amadea z Windischgrätzu viz 

např. JíRŮ, Roman. Der Reichstag in Regensburg und Gottlieb von Win-
dischgrätz im Spiegel der Dokumente aus den Jahren 1683 bis 1688. 
Verhandlungen des historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 
131, 1991, s. 325–327.
63 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, RA Windischgrätzů, karton č. 192–193, 
i. č. 1423, sign. 123.
64 Ačkoli dopisy zaujímají téměř celý jeden karton (rozdělený do dvou), 
nepodařilo se mi mezi nimi nalézt jedinou obálku s uvedením adresáta. 
65 Šifrované jsou především dopisy z let 1697 a 1698.
66 K jeho osobě a kariéře více viz FELGEL, Anton. V. Kaunitz, Dominik An-
dreas Freiherr, seit 1682 Graf. In: neue Deutsche Biographie. Band 11. Berlin : 
Duncker & Humblot 1977, s. 363.
67 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, RA Windischgrätzů, karton č. 164, 
i. č. 1403, sign. 103.
68 Tamtéž, karton 148–149, i. č. 1395, sign. 95.



58   zča 2012

(1670–1727) a Leopolda Viktorína (1686–1746). Oba byli 
také významnými diplomaty a zastávali vysoké dvorské 
úřady. Ernst Fridrich se roku 1714 stal prezidentem říš-
ské dvorské rady a roku 1724 státním a konferenčním 
ministrem. Mladší Leopold Viktorín, jímž pokračoval rod 
Windischgrätzů, byl mimo jiné členem říšské tajné rady 
a roku 1630 získal velký palatinát. Stejně jako jejich otec 

nebo výše uvedený Maxmilián z Trauttmansdorffu byli 
oba bratři také držiteli Řádu zlatého rouna, jedné z nej-
vyšších poct, jaké mohli šlechtici v habsburských zemích 
dosáhnout.69 

Ernstovi Fridrichovi adresoval roku 1711 několik šifrova-
ných dopisů císařský londýnský vyslanec Jan Václav hrabě 
z Gallasu. Jejich hlavním tématem je volba nového císaře, jíž 
se Ernst Fridrich účastnil jako člen českého poselstva. Gal-
las mu oznamuje, že na volbu císaře se vydává i lord Peter-
sborough a také jej zpravuje o situaci v Anglii a o evropské 
politice.70 K dopisům je přiložen také Gallasův dopis adreso-
vaný Evženovi Savojskému, který se měl podle něj nacházet 
někde u své armády na Rýně. Dopis měl být údajně velice 
důležitý a měl mu být předán na nějakém bezpečném mís-
tě, nejlépe mezi čtyřmi stěnami. Přestože se zdá, že dopis 
ke svému adresátovi nedoputoval, je otevřený. Není ovšem 
dešifrován a nelze na něj aplikovat stejný klíč jako u dopisů 
adresovaných Windischgrätzovi.71 

Obrázek 9 – dopis císaře Karla VI. Leopoldu 
Viktorínovi z Windischgrätzu ze 3. února 1720 
z Vídně (poslední strana s vlastnoručním pod-
pisem císaře). Dopis není dešifrován, ale lze jej 
přečíst s pomocí jednoho z nomenklátorů ulo-
ženého ve sbírce klíčů.
Na protější straně: 
Obrázek 10 – dopis Jeana de Croy, hraběte 
de Solre, Vilémovi Verdugovi z 5. února 1627 
z Madridu (druhá strana).

69 Více k Ernstu Fridrichovi a Leopoldu Viktorínovi z Windischgrätzu viz 
HOFMANN, Gustav. Rodinný archiv Windischgrätz 1226–1945, I. Úvod (inven-
tář). Klatovy : Státní oblastní archiv v Plzni 1975, s. XVIII–XX; ZWIEDINECK–
SÜDENHORST, Hans von. Windisch–Graetz, Reichsgraf Ernst Friedrich. In: 
Allgemeine Deutsche Biographie. Band 43. Leipzig : Duncker & Humblot 
1898, s. 415; Týž. Windisch–Graetz, Reichsgraf Leopold Viktorin. Tamtéž, 
s. 415–416.
70 Více k užívání šifrované korespondence hrabětem Gallasem VLNAS, Vít. 
Princ Evžen Savojský. Praha, Litomyšl : Paseka, Národní galerie v Praze 2001, 
s. 419. 
71 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, RA Windischgrätzů, karton č. 211, 
i. č. 1437, sign. 137.
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Také v písemné pozůstalosti Leopolda Viktorína z Win-
dischgrätzu, mladšího bratra Ernsta Fridricha, se nachází 
šifrovaná korespondence. Nejzajímavější je asi soubor dva-
nácti nepříliš dlouhých dopisů od císaře Karla VI. (viz obr. 
9). Tři z nich zaslal císař roku 1720 Leopoldu Viktorínovi do 
Haagu, kde působil jako vyslanec, a zbývajících devět roku 
1722 na kongres do Cambray. Dopisy se ve fondu dochova-
ly v opisu v kopiáři Codex diplomaticus Windischgrätzianus,72 
a většina z nich také v originále.73 Dopisy zaslané do Haagu 
jsou všechny šifrované, ale otevřený text má převahu. Mezi 
dopisy zaslanými do Cambray je šifrovaný jen jeden. Císař 
dával Windischgrätzovi především instrukce ohledně jeho 
diplomatických jednání a také ve věci psaní zpráv. Zajímavé 
je např. poučení o tom, pro jaký typ zpráv má užívat šifrová-
ní a také pokyny k výměně šifrovacího klíče, ke které došlo 
hned po odeslání prvního dopisu. O tom se ale ještě zmí-
ním níže. Text sice není dešifrován, ale ve sbírce šifrovacích 
klíčů se nacházejí nomenklátory pro oba užívané způsoby 
šifrování.74 

V roce 1721 si Leopold Viktorín z Windischgrätzu vymě-
nil několik šifrovaných dopisů s anglickým obchodníkem 
Johnem Colebrookem,75 který v té době pobýval ve Vídni 
a snažil se přesvědčit císaře a jeho blízké okolí k založení 
obchodní společnosti po vzoru britské, holandské nebo 
francouzské východoindické společnosti. Roku 1722 Karel 
VI. skutečně založil Ostendskou obchodní společnost, která 
byla již roku 1727 na nátlak Anglie a Nizozemí zrušena.76 Ko-
respondence Leopolda Viktorína Windischgrätze s Johnem 
Colebrookem je tedy zajímavým pramenem ke krátkým dě-
jinám tohoto podniku. Zároveň se jedná o jediný případ ve 
fondech 5. oddělení SOA v Plzni, kdy lze doložit, že šifrování 
užíval obchodník. Ovšem vzhledem k tomu, že Colebrooke 
byl obchodníkem, anebo spíše spekulantem až hochšta-
plerem velkého formátu, není tato skutečnost natolik pře-
kvapivá, zvláště když je známo, že prvotní iniciátor celého 
podniku a Colebrookův společník John Ker of Kersland dří-
ve pracoval jako anglický špion mezi skotskými jakobity.77 

Ernst Fridrich a Leopold Viktorín někdy používali šifrová-
ní i ve své vzájemné soukromé korespondenci. Dochovalo 
se několik šifrovaných dopisů z podzimu 1721.78 Při jejich 
šifrování užívali jednoduché substituce a kódů. Část dopisů 
byla dešifrována, a tak nebyl problém sestavit klíč k jedno-

duché substituci. Vzhledem k malému rozsahu šifrovaného 
textu se naopak podařilo získat pouze několik kódů. Šifrová-
ny byly totiž jen kratičké pasáže. Ernst Fridrich se v té době 
zdržoval v Rakousku – ve Vídni a na panství St. Peter in der 
Au, zatímco Leopold Viktorín psal z Bruselu. Jejich zprávy 
se týkaly jak majetkových, tak politických záležitostí. Ernst 
Fridrich také bratra informoval o dění u dvora.

Několik šifrovaných dopisů se nachází také v Rodinném 
archivu Verdugů, Doupov v pozůstalosti Viléma Verduga,79 

velitele španělské tercie a místodržitele Španělskem obsa-
zené Dolní Falce. Ve fondu jsou uloženy dva šifrované do-
pisy z roku 1627 z Madridu pravděpodobně od Jeana de 
Croy, hraběte de Solre (viz obr. 10).80 Jsou psány španělsky 
a k jednomu z nich je přiložen dešifrovaný text. Opět tedy 
nebyl větší problém sestavit klíč. Jde o trochu složitější no-
menklátor, který obsahuje homofonní substituci, bigramy 
i kódy.

Ve stejném fondu se nachází francouzsky psané dopisy 
Kristiána knížete z Anhaltu, adresované také Vilémovi Verdu-
govi. Dva z nich jsou šifrované a pocházejí z let 1626–1627 
(1. 2. 1626 a 26. 2. 1627).81 Jejich text není dešifrován a klíč se 
nedochoval. K dopisům jsou přiloženy dva nomenklátory, 
ale ty nelze na danou šifru aplikovat.82 Vzhledem k tomu, že 
text je velmi krátký, není možné jej vyluštit. Bylo by to ale 
zřejmě velice obtížné, i kdyby se dochoval delší text, proto-
že vzhledem k počtu znaků šifrové abecedy je klíčem prav-
děpodobně opět složitější nomenklátor.

Posledními fondy, ve kterých se mi podařilo dohledat 
šifrovanou korespondenci, jsou rodinné archivy obou čes-
kých větví říšského hraběcího rodu Nostitzů, původně po-
cházejícího z Lužice. Ve fondu Rodinný archiv Nostitz-Rie-
necků, Sokolov je uložena korespondence jednoho z nejvý-
znamnějších členů rodu, Jan Hartvíka z Nostitz (1610–1683), 
který byl v letech 1652–1683 nejvyšším kancléřem Českého 
království.83 V jeho písemné pozůstalosti je mimo jiné ulo-
žen složitější nomenklátor pro korespondenci s císařskými 
ministry, obsahující šifrové znaky pro jednotlivá písmena 
abecedy (homofonní), dvojhlásky a klamače a také přibližně 
300 kódů.84 Stejný nomenklátor85 je také ve sbírce šifrova-
cích klíčů v Rodinném archivu Windischgrätzů.86 I v tomto 
fondu je uvedeno, že klíč je určen pro korespondenci s cí-
sařskými ministry. Navíc se zde nachází ve třech různých 

72 Jde o šestidílný kopiář z konce 18. století, v němž jsou opisy nejdů-
ležitějších dokumentů rodu z let 1091–1793. Opisy uvedených dopisů se 
nacházejí v pátém svazku. Tamtéž, kniha č. 5, i. č. 5, s. 402–416.
73 Tamtéž, karton č. 5, i. č. 694, sign. 669A/III. b.
74 Tamtéž.
75 Tamtéž, karton č. 208, i. č. 1435, sign. 135.
76 K ustanovení Ostendské obchodní společnosti viz WANNER, Michal. The 
Establishment of the General Company in Ostend in the Context of the 
Habsburg Maritime Plans 1714–1723. In: SKŘIVAN, Aleš – SUPPAN, Arnold 
(edd.). Prague Papers on the History of International Relations. Prague : Insti-
tute of World History 2007, s. 33–62.
77 K účasti Colebrooka na ustanovení společnosti viz Tamtéž, s. 52–53. Ker 
of Kersland ve svých pamětech vzpomíná, že císař Colebrooka krátce po 
jeho příjezdu do Bruselu poručil dát zadržet. Tomu se prý však podařilo 
uprchnout. KER OF KERSLAND, John. The Memoirs of John Ker of Kersland in 
north Britain Esq. London 1726, s. 180.
78 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, RA Windischgrätzů, karton č. 202, 
i. č. 1433, sign. 133.

79 K jeho osobě více viz HAUBERT, Jan. Rodinný archiv Verdugo – Doupov 
(inventář). Plzeň : Státní oblastní archiv v Plzni, s. 2–3.
80 Dopis je podepsán pouze El Conde de Solre a je zařazen mezi neur-
čenou korespondencí. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, RA Verdugů, karton 
č. 2, i. č. 29.
81 Tamtéž, karton č. 2, i. č. 13.
82 Jeden z těchto klíčů je na zadní straně označen Cor[r]espondance du 
Ch[e]v[a]l[ie]r de M.
83 Více k Janu Hartvíkovi z Nostitz HAUBERTOVÁ, Květoslava. Rodinný ar-
chiv falknovské větve nostitz–Rienecků (1240) 1364–1945 (inventář). Žlutice 
: Státní oblastní archiv v Plzni 1973, s. 3–5; LUFT, Robert. Nostitz, Johann 
Hartwig Freiherr. In: Neue Deutsche Biographie. Band 19. Berlin : Duncker 
& Humblot 1999, s. 354–355.
84 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, RA Nostitz–Rienecků, Sokolov, karton 
č. 18, i. č. 91, H3.
85 Je totožný svým obsahem, ale písař se liší.
86 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, RA Windischgrätzů, karton č. 164, 
i. č. 1403, sign. 103.
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vyhotoveních. První dvě jsou psána jedním písařem. Jedno 
sloužilo pro psaní šifrového textu a druhé pro jeho dešifro-
vání.87  Třetí vyhotovení je psáno jiným písařem a díky němu 
je možné přibližně určit dobu jeho užívání. Na zadní stra-
ně je totiž napsáno, že bylo vytvořeno na pokyn (říšského) 
vicekancléře z 27. dubna 1687 a podle klíče z roku 1683. 
Pokud je datum vzniku nomenklátoru uvedeno správně, 
znamená to, že Jan Hartvík z Nostitz klíč obdržel patrně 
krátce před svou smrtí 24. března 1683. Ve fondu jsem také 
nenalezl žádnou korespondenci psanou pomocí této šifry.

Kromě klíče se v písemné pozůstalosti Jana Hartvíka 
z Nostitz nacházejí šifrované dopisy tří různých odesilatelů, 
psané pomocí velice jednoduché a ve všech případech stej-
né šifry. Nejstarší dopisy jsou od Kryštofa Leopolda svobod-
ného pána von Schaffgotsch z roku 1663.88 Schaffgotsch užil 

stejného klíče také v korespondenci z roku 1673.89 V té době 
už byl slezským nejvyšším zemským hejtmanem. Vzhledem 
ke svému původu a úřadu nejvyššího kancléře Českého krá-
lovství se Jan Hartvík také aktivně zajímal o politické dění 
v Polsku. Z let 1669–1671 pochází italsky psané dopisy od 
císařova vyslance na polském dvoře Augustina svobodné-
ho pána von Mayerberg,90 a konečně z roku 1681 latinsky 
psané dopisy od dalšího císařského vyslance tamtéž Jana 
Krzysztofa svobodného pána Zierowského (viz obr. 11).91 Jak 
vyplývá z výše uvedených informací, Jan Hartvík z Nostitz 
užíval stejného šifrovacího klíče při korespondenci s různý-
mi osobami po dobu nejméně 18 let. Pravděpodobně tedy 
šlo o jeho osobní klíč. Nostitz pro korespondenci používal 
jednoduché záměny písmen abecedy, která nahrazoval 
dvoucifernými číslicemi.

Nepatrné stopy šifrované korespondence lze najít také 
ve fondu Rodinný archiv Nostitzů, Planá v písemné pozůs-
talosti Kryštofa Václava hraběte z Nostitz. Kryštof Václav byl 
během svého života mimo jiné hejtmanem několika slez-
ských knížectví a pro svůj rod získal říšský hraběcí titul. Vedl 
také významné diplomatické mise – roku 1686 do Brani-
borska a roku 1693 do Polska a Litvy. Nejvíce však proslul 

Obrázek 11 –dopis Jana Krzysztofa Zierowského Janu 
Hartvíkovi z Nostitz z 15. září 1681 z Krakova (poslední 
strana). Text dešifrován mezi řádky.
Na následující straně:
Obrázek 12 – klíč s kryptonymy pro korespondenci 
především v záležitostech Slezska (první strana), [cca 
přelom 17. a 18. století].

87 O rozdílu mezi klíči pro psaní šifrového textu a pro dešifrování se po-
drobněji zmíním níže.
88 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, RA Nostitz–Rienecků, Sokolov, karton 
č. 13, i. č. 77, sign. FF 8.
89 Tamtéž, karton č. 14, i. č. 78, sign. FF 9.
90 Tamtéž, karton č. 13, i. č. 77, sign. FF 8.
91 Tamtéž.
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jako mecenáš a sběratel umění a knih.92 Mezi přijatou kore-
spondencí se nacházejí šifrované dopisy od viceprezidenta 
slezské komory Karla Ignáce svobodného pána Zehentner 
von Zehentgrub z roku 1686 z Vratislavi.93 Jsou psány jedno-
duchou šifrou, fungující na stejném principu jako šifra Jana 
Hartvíka z Nostitz. Klíč byl ovšem odlišný.

Mezi korespondencí Kryštofa Václava z Nostitz s jeho 
agenty jsou uloženy tři klíče, jejichž obsahem jsou výhradně 
kódy pro jména důležitých osob a pro názvy institucí a geo- 
grafické názvy. Kódy byly tvořeny buď pomocí čísel, nebo 
kryptonym. Zajímavější je druhý případ, kdy byla jednotlivá 
jména nahrazována jmény jinými, pocházejícími zejména 
z řecké a římské mytologie, filosofie a historie. V mnoha pří-
padech jsou dokonce nahrazována tak, že v daném kontex-
tu dopisu, a někdy dokonce i mimo něj, by nemuselo být 
obtížné si domyslet správné jméno. Tak např. kód pro císaře 
zněl Jupiter a pro císařovnu Pallas. Z dalších kódů uvedu pro 
zajímavost jen několik dalších. Nejvyšší kancléř Českého 
království byl označován Dictator; zemští hejtmané někte-
rých slezských knížectví např. Plato, Scipio, Moyses nebo Fra-
ter turbans; stavy těchto knížectví např. Trojani, Carthaginen-
ses, Seductores nebo neutrales; válečná rada Campus Martis; 
jezuité die Tempelherren; Horní Slezsko Schottland, Dolní 
Slezsko Engelland a České království Irrland aj. (viz obr. 12).94 
Kryptonyma byla běžně užívána i v osobní korespondenci 
šlechticů. Většinou šlo ale o spontánně vytvořené přezdív-
ky, které vyplývaly z vlastností jejich nositele nebo z jiných 
okolností souvisejících s jeho osobou a které byly dobře 
známé oběma pisatelům a často nejen jim, ale i širšímu 
okruhu osob.95 Z toho důvodu nebylo nutné pro taková 
kryptonyma vytvářet klíče a i přes některé shodné znaky ne-
lze mluvit o stejném způsobu utajování jmen jako v případě 
kódů z písemné pozůstalosti Kryštofa Václava z Nostitz. 

Z obsahu jednotlivých klíčů v písemné pozůstalosti Kryš-
tofa Václava z Nostitz je patrné, že jeden byl užíván především 
pro korespondenci týkající Slezska, druhý asi především pro 
záležitosti Českého království a třetí pravděpodobně pro zá-
ležitosti Svaté říše římské. Nezdá se ale, že by mezi nimi byla 
nějaká bližší souvislost. Jsou psány odlišnými písaři a také 
pravděpodobně pocházejí z různých let. Přesto všechny za-

padají do zhruba stejného časového rámce na přelomu 17. a 
18. století, čemuž napovídají jména osob v nich uvedených.96 

V jiných fondech SOA v Plzni jsem dosud na šifry nena-
razil.97 I přesto je množství dochované šifrované korespon-
dence dostatečné k vytvoření si alespoň základní představy 
o užívání šifer ve středoevropském prostoru v raném novo-
věku, které je předmětem závěrečné části článku. Poznatky 
získané ze studia pramenů uložených v SOA v Plzni doplňuji 
ještě o informace, které poskytují fondy rodinných archivů 
v dalších státních oblastních archivech, jejichž výčet jsem 
uvedl výše. Je však třeba znovu připomenout, že tyto fondy 
a jejich archiválie jsem studoval pouze výběrově a naprostá 
většina z nich na podrobnější zkoumání teprve čeká.

Užívání šifer ve středoevropském 
prostoru
Pro dobu před rokem 1618 se v českých archivech nachází 
jen malé množství šifrované korespondence. Z této skuteč-
nosti však nelze ukvapeně usuzovat, že v předbělohorském 
období nebylo v Čechách šifrování téměř vůbec používáno. 
Za prvé se v našich archivech pro tuto dobu ve srovnání 
např. se zbytkem 17. století dochovalo obecně poměr-
ně málo archiválií, za druhé je docela pravděpodobné, že 
je v archivech uloženo více relevantních archiválií, než je 
mi dosud známo. Již výše jsem se zmínil o Sbírce fotone-
gativů v MZA v Brně,98 korespondenci Viléma z Rožmber-
ka v SOA v Třeboni99 a souboru kopií dopisů významných 
domácích i zahraničních představitelů protestantské stra-
ny.100 Za zvláštní zmínku stojí také již dříve uvedená šifro-
vaná korespondence z let 1608–1612 uložená v Archivu 
Národního muzea. Jde o soubor korespondence císaře 
Rudolfa, uherského krále Matyáše, arcivévodů Leopolda a 
Albrechta a pánů Václava z Vchynic a Adolfa z Althannu z let  
1608–1612. Před polovinou 19. století byl tento soubor 
ve vlastnictví Václava Hanky a jeho součástí bylo více než 
60  česky a německy psaných a zčásti šifrovaných dopisů. 
Hanka všechny dopisy až na jeden dešifroval pomocí přilo-
žených klíčů a roku 1847 publikoval jejich edici.101 Její sou-
částí byla i litografie českého klíče, sestávajícího z jednodu-
ché substituce a několika kódů. Další litografie zobrazovala 

92 Více k osobě Kryštofa Václava z Nostitz viz KUBEŠ, Jiří – MAREŠOVÁ, 
Marie – PANOCH, Pavel. Rodová paměť a  „sebe-představení“ v podání 
Kryštofa Václava z Nostic (1648–1712): Příspěvek k reprezentačním strate-
giím barokní slezské šlechty. In: DÁŇOVÁ, Helena – KLíPA, Jan – STOLÁRO-
VÁ, Lenka (edd.). Slezsko – země Koruny české. Historie a kultura 1300–1740. 
Praha : Národní galerie 2008, s. 347–374. KUBEŠ, Jiří (ed.). Kryštof Václav z 
nostic, Deník z cesty do nizozemí roku 1705. Praha : Scriptorium 2004.
93 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, RA Nostitzů, Planá, karton č. 82, i. č. 296.
94 Tamtéž, karton č. 84, i. č. 306.
95 K užívání kryptonym viz např. MAŤA, Petr. Zdeněk Vojtěch z Lobkovic, 
Polyxena z Pernštejna a jejich korespondence. Poznámky k edici Pavla Mar-
ka. Folia Historica Bohemica 23, 2008, s. 155–160.
96 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, RA Nostitzů, Planá, karton č. 84, i. č. 306.
97 Po odevzdání článku k redakční úpravě jsem nalezl další šifrovanou 
korespondenci mezi písemnostmi kardinála Toussainta de Forbin-Janson. 
Jde o dopisy [Jacquese] de Gaffarel Sauvans z roku 1677 z Říma. Tamtéž, RA 
Beaufort-Spontin, krabice 25.
98 Tyto fotokopie archiválií uložených ve Vídni a v Simancasu sice vznikly 
při bohemikálních výzkumech, ale bez jejich bližšího zkoumání nelze ur-
čit, zda byly Čechy také zemí původu reprodukovaných archiválií, nebo 

zda byl jejich vztah k Čechám jiného rázu. Viz CULKOVÁ, Dagmar. Výzkum 
bohemik v zahraničí do roku 1939 organizovaný našimi archivy. In: Sborník 
archivních prací. Praha 1979, roč. 29, s. 173.
99 VERŽOVSKIJ, Fedor. Dve kandidatury na polskij prestol Vilgelma iz Rozen-
berga i ercgercoga Ferdinanda 1574–1575 po neizdannym istočnikam. Varša-
va : Tipografija K. Kovalevskago 1889, s. 3–73 (Priloženija).
100 Opisy uloženy v Národním archivu. Více viz HULEC, Otakar. Konspi-
rativní charakter předbělohorské protistavovské opozice. Jihočeský sbor-
ník historický 30, 1961, s. 97–102. Otakar Hulec se ve svém článku zabývá 
především formální stránkou vzájemného styku protestantské opozice. 
Ilustrativně popisuje způsob předávání a utajování korespondence těchto 
nejvyšších představitelů protestantské opozice a s pomocí získaných po-
znatků poukazuje na konspirativní charakter jejich jednání.
101 HANKA, Václav. Correspondenz zwischen Kaiser Rudolf, dem un-
garischen Könige Matthias, den Erzherzogen Leopold und Albrecht, 
dann den Herren Wenceslaw von Wchynicz und Adolf von Althan. Ab-
handlungen der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 
Vierter Band von den Jahren 1845–1846. Prag 1847, s. 155–238. Dnes ulo-
ženy v Archivu Národního muzea, Sbírka D, karton č. 9, písemnosti z let  
1606–1611.
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jediný nedešifrovaný český text,102 který zhruba o deset let 
později vyluštil Antonín Vánkomil Maloch.103 Zajímavos-
tí vymykající se obvyklému způsobu šifrování té doby je 
česko-latinská kryptologická příručka Rafaela Mnišovské-
ho ze Sebuzína. Sloužila totiž pro utajování zpráv pomocí 

polyalfabetického šifrovacího systému. V současné době 
je uložena v univerzitní knihovně v Uppsale pod sign. MS 
Slav. 60. Podrobněji se jí i osobou jejího autora zabýval Jaro-
slav Kašpar104 a před ním Carin Davidssonová,105 která si jako 
první povšimla, že nejde o učebnici češtiny, ale o šifrovací 
pomůcku. Z výše uvedeného je zřejmé, že se v Čechách 
užívalo šifrování již v době před Bílou horou, ale vzhledem 
k omezenému množství pramenů se dá těžko usuzovat, jak 
rozšířené bylo.

V případě šifrované korespondence z doby třicetileté 
války, dochované v našich archivech, už většinou nelze mlu-
vit o její české provenienci. Naprostá většina dokumentů 

Obrázek 13 – detail nomenklátoru užívaného pro korespondenci říšské dvorní rady s císařským vyslancem 
v  Nizozemí – Leopoldem Viktorínem z Windischgrätzu, [kolem roku 1720]. Nomenklátor byl vyhotoven ve 
dvou variantách. V této variantě jsou bigramy i kódy seřazeny podle abecedy a sloužila pro šifrování.

102 Litografie tamtéž, vložena mezi s. 196 a 197.
103 MALOCH, Antonín V. Rozluštění chiffrovaného písma v češtině. Lumír 
1858, s. 205–206.
104 KAŠPAR, Jaroslav. Soubor statí o novověkém písmu. Praha : Univerzita 
Karlova 1993, s. 189–190.
105 DAVIDSSON, Carin. Johannes Trithemius’ Polygraphia als tschechi-
sches Lehrbuch. Cod. Slav. 60 bei der Universitätsbibliothek in Uppsala. 
Scando–Slavica 5, 1959, s. 148–164.
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pochází z činnosti vysokých císařských diplomatů a generá-
lů původem z jiných, často románských zemí, kteří se v Če-
chách z velké části usadili až v důsledku pobělohorských 
konfiskací. Jejich korespondence tak převážně vznikala na 
různých místech výkonu diplomatických misí či na bojištích 
celé Evropy, především pak ale ve střední Evropě, resp. na 
území Říše.106 Téměř všechna tato korespondence, alespoň 
co se týká té dosud prozkoumané, byla výsledkem výměny 
informací mezi významnými činiteli katolické strany. Dopisy 
osob vystupujících na straně protestantů se mezi zkouma-
nými archiváliemi objevují prakticky jen v těch případech, 
kdy byly při doručování zachyceny nepřáteli.107 

Obrázek 14 – detail nomenklátoru užívaného pro korespondenci říšské dvorní rady s císařským vyslancem v Ni-
zozemí – Leopoldem Viktorínem z Windischgrätzu, [kolem roku 1720]. V této variantě jsou bigramy i kódy seřa-
zeny podle číselné hodnoty znaků šifrové abecedy a sloužila pro dešifrování.

106 To platí i pro několik málo přímo z Čech pocházejících osobností tři-
cetileté války, jejichž šifrovaná korespondence se nám dochovala – např. 
Albrecht z Valdštejna nebo Karel Robmhap ze Suché. K šifrované kore-
spondenci v registratuře Albrechta z Valdštejna viz ROUBÍK, František. Šif-
rované dopisy v registratuře Albrechta z Valdštejna. In: Sborník prací věno-
vaných prof. Dru Gustavu Friedrichovi k šedesátým narozeninám, 1871–1931. 
Praha : Historický spolek v Praze 1931, s. 359–368. Dopisy Robmhapa ze 
Suché viz SOA v Plzni, pracoviště Klášter, RA Trauttmansdorffů, karton 
č. 10, i. č. 209.
107 Kopie dopisu Alexandera Erskiho z 15. července 1644 radovi a dvor-
skému kancléři švédského krále a vyslance na mírových jednáních v Ně-
mecku Johanu Adlerovi Salviovi. SOA v Litoměřicích – pobočka Děčín, HS 
Clam Gallas karton č. 381, i. č. 1397, sign. XV/9. Opisy zadržených dopisů 
Karla Robmhapa ze Suché landkraběnce hesenské. SOA v Plzni, pracoviště 
Klášter, RA Trauttmansdorffů, karton č. 10, i. č. 209.
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O
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Zdá se, že minimálně ve střední Evropě se šifrování nej-
více rozšířilo až ve druhé polovině třicetileté války.108 Je ale 
známa i šifrovaná korespondence z krátkého válečného 
období před bitvou na Bílé hoře. Ve fondu Rodinný archiv 
Buquoyů v SOA v Třeboni je uloženo několik dopisů ad-
resovaných Karlovi Bonaventurovi de Longueval hraběti 
Buquoyovi. Jejich odesilateli byli např. španělský vyslanec 
u císařského dvora Íñigo Vélez de Guevara y Tassis hrabě de 
Oñate;109 císařský vojevůdce francouzského původu Henri 
Duval de Dampierre;110 španělský generál Ambrosio Spino-
la, markýz de los Balbases111 a další.112 Dopisy jsou z převáž-
né části šifrovány jednoduchou substituční šifrou, u něko-
lika se ale objevuje i homofonie. Zajímavý je také způsob 
šifrování užívaný ve stejné době vrcholnými představiteli 
druhé strany konfliktu. Český král Fridrich Falcký používal 
pro svou korespondenci s nizozemskými stavy a Mořicem 
Oranžským ve druhé polovině roku 1620 homofonní sub-
stituční šifry obsahující také nepříliš velký počet kódů.113 Do-
pisy z druhé poloviny dvacátých let 17. století, dochované 
např. v registratuře válečné kanceláře Albrechta z Valdštej-
na,114 většinou bývají šifrovány buď pomocí jednoduché, 
nebo homofonní substituce, a občas jsou doplněny nepříliš 
velkým počtem kódů. Císařský rezident v Konstantinopoli 
Sebastian Lustrier utajoval obsah dopisů pomocí homofon-
ní substituce bez kódů.115 Trochu složitější typ klíče užíval 
Vilém Verdugo ve své korespondenci s Jeanem de Croy.116 
Kromě homofonní substituce a kódů obsahuje také bigra-
my. Použití komplikovanějšího nomenklátoru než v ostat-
ních případech je pravděpodobně dáno především tím, že 
Vilém Verdugo působil ve službách Španělského království, 
v němž byla v této době kryptologie, a vůbec obecné uží-
vání šifer, nesporně na vyšší úrovni než v Říši.

V průběhu třicátých a především čtyřicátých let 17. století 
se především v nomenklátorech užívaných císařem a jeho 
nejvýznamnějšími dvořany objevují bigramy. V korespon-
denci vojenských osob se bigramy nacházejí jen zřídka, do-
konce v ní ještě občas narazíme i na jednoduchou substitu-
ci. Obvyklou, ovšem ne nezbytnou, výbavou nomenklátorů 
se v té době stávají také klamače. Opět se častěji vyskytují ve 
složitějších nomenklátorech výše postavených osob, ve kte-
rých byla samozřejmostí i homofonie. Kódy naopak ve všech 
nebývaly. Vzhledem k tomu, že kvůli rostoucí převaze homo-
fonie a užívání bigramů a kódů stále vzrůstal počet potřeb-
ných znaků šifrové abecedy, začínaly se pro zobrazení těchto 

znaků ve větší míře prosazovat číslice. Obvykle dvouciferné 
číslice nahrazovaly jednotlivá písmena abecedy, případně 
bigramy, zatímco trojciferné číslice byly používány pro kódy. 
Ovšem i tato zvyklost samozřejmě měla své výjimky. Jiné 
formy znaků (písmena latinské, řecké či hebrejské abecedy; 
astrologické značky; geometrické tvary aj.), které dříve bý-
valy jednou z možných alternativ, sice zcela nevymizely, ale 
objevovaly se čím dál méně často a i tak už byly ve většině 
případů jen doplňkem číslic.117 

Pro dobu po třicetileté válce mohu na základě dosud 
zjištěných sporých pramenů, především z fondu Rodinný 
archiv Windischgrätzů, do jisté míry sledovat zejména vý-
voj nomenklátorů v prostředí císařského dvora a jeho di-
plomatického aparátu.118 Ve druhé polovině 17. století se 
začal objevovat nový důmyslnější systém klamačů, který 
bylo možné použít pouze v převažujícím číslicovém systé-
mu šifrových znaků. Spočíval v tom, že bylo vybráno několik 
číslic (zpravidla tři), které se odmýšlely i pokud byly součástí 
víceciferné číslice. Pokud bychom za tyto klamače zvolili 
číslice 1, 2 a 3, pak by se číslice 167 četla jako 67, 627 nebo 
1367 také jako 67 a např. číslice 123 by neoznačovala vůbec 
nic. V novějších nomenklátorech se také postupně objevu-
je čím dál více kódů a v 18. století už bylo obvyklé, že jich 
bylo i mnoho set. Nejdříve se u složitějších nomenklátorů 
postupně zvětšovala velikost papíru, na němž byly zapsány, 
až začaly být zaznamenávány do sešitů, v nichž lze spat-
řovat zárodek kódové knihy. Další změna postihla způsob 
tvorby kódů. Dříve bylo obvyklé řadit všechny kódy v no-
menklátoru podle abecedy a v rámci této abecední řady 
jim vzestupně přidělovat číslice (např. aber = 100, als = 101, 
allezeit = 102, auch = 103, auf = 104, alsogleich = 106, alle = 
107 atd.).119 Jak je z předchozí posloupnosti patrné, v rámci 
okruhu slov začínajících na stejné písmeno většinou nebylo 
abecední řazení důsledné. Výhodou bylo, že se takový klíč 
mohl pohodlně užívat pro psaní i čtení šifrovaných zpráv, 
a naopak nevýhodou, že to mohlo případnému luštiteli šif-
ry velice ulehčit její prolomení. Porušením této zvyklosti a 
přiřazováním číslic ke kódům víceméně náhodně se tedy 
výrazně posílila bezpečnost šifry, ale na druhou stranu bylo 
potřeba vytvořit dva odlišné klíče pro šifrování a dešifrování 
zprávy. V prvním byly kódy řazeny abecedně a ve druhém 
podle číslic (viz obr. č. 13 a 14).

Ze zkoumaných pramenů je patrné, že používání šifer 
prošlo ve sledovaném období výrazným vývojem. Ten však 

108 Také v edici Documenta Bohemica belli tricennale illustrantia je v nej-
větší míře šifrovaná korespondence zastoupena v posledních dvou dílech 
z let 1635–1649.
109 SOA v Třeboni, RA Buquoyů, sign. 172, 246. 
110 Tamtéž, sign. 69/1–2; tamtéž, sign. KB 50 Q, KB 171 Q.
111 Tamtéž, sign. KB 756/6.
112 Některé šifrované dopisy z RA Buquoyů jsou uvedeny v edici ČECHO-
VÁ, Gabriela – KOČÍ, Josef – POLIŠENSKÝ, Josef (edd). Documenta Bohemica 
Belli Tricennale Illustrantia Tomus II. Praha : Academia 1972, s. 76, 82, 89, 92, 
99, 133, 135, 138, 182.
113 Dopisy jsou uloženy ve Státním archivu v Haagu a české odborné ve-
řejnosti je přiblížila Anna Vavroušková. Viz VAVROUŠKOVÁ, Anna. Šifrované 
dopisy Fridricha Falckého. In: Sborník prací věnovaných Janu Bedřichu Nová-
kovi k šedesátým narozeninám. Praha : Československá archivní společnost 
1932, s. 486–494. 
114 Viz ROUBÍK, František. Šifrované dopisy v registratuře Albrechta 
z Valdštejna. In: Sborník prací věnovaných prof. Dru Gustavu Friedrichovi k še-

desátým narozeninám, 1871–1931. Praha : Historický spolek v Praze 1931, 
s. 359–368.
115 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, RA Trauttmansdorffů, karton č. 12, 
i. č. 330.
116 Tamtéž, RA Verdugů, karton č. 2, i. č. 29.
117 Z jiných způsobů psaní znaků šifrové abecedy mohl číslicím nejlépe 
konkurovat systém, v němž se šifrové znaky zapisovaly pomocí kombinace 
písmen (např. ab, ac, ad...). Při stejné míře bezpečnosti obou systémů je 
ale jeho nevýhodou, že se v něm uživatelům hůře orientuje než v zažité 
desítkové soustavě. 
118 Pro názorné sledování tohoto vývoje výborně poslouží především 
sbírka klíčů. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, RA Windischgrätzů, karton 
č. 164, i. č. 1403, sign. 103. Klíče sice většinou nejsou datované, ale ve vel-
kém množství případů je lze datovat alespoň přibližně. K možnostem da-
tace se vyjadřuji výše.
119 Viz klíč hraběte Windischgrätze s Christianem Pentenriederem svo-
bodným pánem z Adelshausenu. Tamtéž.
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nebyl ani tak odrazem nejnovějších vědeckých poznatků, 
které byly v dané době oproti běžné praxi na mnohem vyšší 
úrovni, ale spíše výsledkem konkrétních potřeb pisatelů. Ty 
byly určovány především nároky na bezpečnost a zároveň 
co nejpohodlnější použití šifry. Složitost šifrovacího systé-
mu tedy byla volena především s ohledem na závažnost 
předávaného sdělení a s tím související představu šifranta 
o motivaci a schopnosti případného luštitele šifru zlomit. 
Nejsložitější šifry tedy byly logicky používány v prostředí 
panovnického dvora a pro diplomatickou korespondenci. 

Ve vojenském prostředí bývaly obvykle klíče o něco jed-
nodušší. V době války většinou vyvstala potřeba předávat 
zprávy velmi rychle. Přitom obvykle bylo přirozenou vlast-
ností skutečně naléhavých zpráv, že také rychle zastarávaly. 
Vojevůdci tak mohli mít minimálně dva dobré důvody, proč 
užívat jednodušších klíčů. Jednak se s jejich pomocí rychle-
ji šifrovalo a dešifrovalo, jednak mohli u velkého množství 
zpráv důvěřovat v to, že doba, kterou by nepřítel šifrovanou 
zprávu luštil, by snížila hodnotu informace v ní předávané. 
Zůstával ale problém, že protivník by po vyluštění zprávy 
získal klíč, s jehož pomocí by mohl dešifrovat další zachy-
cené zprávy. Pro tento případ se ale asi dalo oprávněně 
očekávat, že by se odesilatel o zachycení zprávy relativně 
brzy dozvěděl (nejpozději v okamžik očekávané odpovědi) 
a měl možnost pro další potřebu klíč změnit. Ze zkouma-
ných pramenů je patrné, že k zachycování dopisů skutečně 
docházelo. Již výše byly uvedeny opisy zadržených dopisů 
Karla Robmhapa ze Suché Alžbětě Amálii landkraběnce 
hesenské.120 Mezi písemnostmi válečné kanceláře Matyáše 
Gallase se dochovala také kopie dopisu Alexandra Erskiho 
z 15. července 1644, adresovaného Johanu Adlerovi Salvio-
vi, radovi a dvorskému kancléři švédského krále a vyslance 
na mírových jednáních v Německu.121 I v tomto případě šlo 
nepochybně o kopii zachyceného dopisu, protože na jeho 
zadní straně je připsáno Copia Intercipirten Schreibens. Ani 
jeden ze zadržených dopisů není dešifrován, a tak se zdá, že 
v tomto případě šifrování splnilo svůj účel.

Nejjednodušší klíče byly obvykle užívány pro soukromou 
korespondenci, u níž se dalo v mnohem menší míře očeká-
vat, že by se někdo znalý luštění šifer snažil o její zachycení 
a rozluštění obsahu. Většinou chránila pravděpodobně jen 
před náhodným nechtěným čtenářem. Příkladem může být 
klíč, který roku 1721 pro vzájemnou korespondenci užívali 
bratři Leopold Viktorín a Ernst Fridrich Windischgrätzové.122  
Ačkoli oba byli zvyklí při písemném styku se dvorem použí-
vat složité nomenklátory, pro jejich vlastní potřebu jim stačila 
mnohem jednodušší homofonní šifra a asi 200 kódů. Vzhle-
dem k jejich postavení bylo nebezpečí snahy o získání obsa-
hu jejich dopisů nepovolanou osobou větší než u ryze sou-
kromých osob.  Přesto tento klíč pokládali za dostačující.123

Některé klíče byly určeny vyloženě pro koresponden-
ci pouze dvou osob, jiné sloužily většímu okruhu pisatelů. 
Druhý případ míval více podob. Např. již dříve uvedený 
Jan Hartvík z Nostitz používal stálého osobního klíče, který 
sloužil pro okruh jeho důvěrných korespondentů, ale není 
příliš pravděpodobné, že by oni sami užívali tento klíč pro 
korespondenci mezi sebou.124 Některé klíče byly zase uží-
vány určitým více či méně omezeným okruhem osob, aniž 
by jedna z nich byla ústřední postavou. Z označení někte-
rých klíčů vyplývá, že ve dvorském prostředí se klíče mimo 
jiné označovaly jako cifra particularis, která sloužila pro ko-
respondenci dvou nebo o něco málo většího počtu osob, 
anebo cifra generalis, která byla užívána širokým okruhem 
pisatelů, např. císařem a všemi jeho ministry.125

Zkoumané prameny také poskytují informace o samot-
ném vzniku konkrétních šifrovaných zpráv. Proces vyhoto-
vení šifrovaného dopisu patrně většinou probíhal zhruba 
takto: Odesilatel napsal nebo nadiktoval písaři koncept do-
pisu. V něm byly podtrženy či jinak vyznačeny pasáže, které 
měly být šifrované. Vyznačené části textu písař přepsal na 
zvláštní papír, přičemž mezi jednotlivými písmeny obvykle 
ponechával mezeru, aby se nad ně vešly odpovídající znaky 
šifrové abecedy (viz obr. 15). V případě, že šlo o homofonní 
substituci, snažil se znaky šifrové abecedy určené pro jeden 
znak otevřené abecedy pokud možno pravidelně střídat. 
Poté s pomocí listu se šifrovým textem a původního kon-
ceptu vyhotovil čistopis. Adresát nebo jeho sekretář pak po 
doručení dopisu pomocí dohodnutého klíče dešifroval text 
buď na zvláštní list papíru, anebo vepsal otevřený text pří-
mo do dopisu. Ve druhém případě text vpisoval na prázdné 
okraje dopisu nebo přímo do řádků. Někdy dokonce vy-
pisoval získaná písmena přímo nad znaky šifrového textu. 
Takto dešifrovaný text se dochoval pro většinu dopisů, které 
jsem zkoumal. Někdy třeba jen v jednom dopise z celého 
souboru, ale to stačí pro získání klíče ke všem zprávám uta-
jeným stejnou šifrou.126

Ve vzorku zhruba čtyřiceti zkoumaných šifer jsem mohl 
zhruba k 70 % z nich získat klíč díky tomu, že alespoň jeden 
dopis z korespondence dvou osob byl dešifrován přímo ad-
resátem. Přibližně v 10 % případů dopisy dešifrovány neby-
ly, ale bylo na ně možné aplikovat klíče, které se nacházely 
na jiném místě fondu.127 Ve zbývajících asi 20 % nebyl dopis 
ani dešifrován, ani jsem nenalezl klíč. Z nich kolem 8 % tvoři-
ly dopisy, které nebyly dešifrovány, protože se nedostaly do 
rukou adresáta a jejich skutečný příjemce neznal klíč. Zbývá 
tedy pouhých asi 12 % ze všech souborů dopisů, u nichž 
se nedochoval žádný dešifrovaný text, ačkoli adresát musel 
znát klíč. Navíc bylo možné část z nich vyluštit kvůli chybě 
písaře nebo díky tomu, že jsou šifrovány pomocí jednodu-
ché substituce. Díky značnému množství dešifrovaných 

120 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, RA Trauttmansdorffů, karton č. 10, 
i. č. 209.
121 SOA v Litoměřicích – pobočka Děčín, HS Clam–Gallasů karton č. 381, 
i. č. 1397, sign. XV/9.
122 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, RA Windischgrätzů, karton č. 202, 
i. č. 1433, sign. 133.
123 Ve svých dopisech se ostatně kromě hospodářských záležitostí rodiny 
zabývali především politickými záležitostmi a děním u dvora.
124 Dopisy šifrované pomocí tohoto klíče viz SOA v Plzni, pracoviště 

Klášter, RA Nostitz–Rienecků, karton č. 13–14, i. č. 77–78, sign. FF 8, FF 9. 
125 Viz např. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, RA Windischgrätzů, karton 
č. 164, i. č. 1403, sign. 103.
126 Pro uvedený postup šifrování dopisů poslouží jako názorný příklad 
např. koncepty šifrovaných relací Gottlieba z Windischgrätzu dvorské 
kanceláři z let 1773–1775. Tamtéž, karton č. 192–193, i. č. 1423, sign. 193. 
127 Ani jednou jsem se ve zkoumaném vzorku korespondence nesetkal 
s  tím, že by byl přímo k ní přiložen správný klíč. Ačkoli klíče v několika pří-
padech ke korespondenci přiložené byly, nebylo možné je na ni aplikovat.
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zpráv se mi podařilo částečně nebo úplně sestavit přes tři-
cet různých klíčů. Několik desítek klíčů také bylo uloženo 
ve sbírkách klíčů128 nebo bylo přiloženo ke korespondenci. 
Většinu z nich ale nebylo možné použít pro dešifrování do-
chovaných dopisů.

V méně početných případech, kdy text není dešifrován, 
existuje několik možností, jak k němu získat klíč. Předně je 
možné pokusit se hledat klíč na jiném místě téhož   fondu, 
např. ve sbírce klíčů, pokud se ve fondu nachází. Další mož-
ností je zjistit srovnáním, zda na šifrový text nelze uplatnit 
některý z klíčů stejného adresáta a ze stejné doby. Složitější 
možností je pátrání v jiných fondech či archivech po do-
pisech stejného odesilatele, nejlépe pak přímo v písemné 
pozůstalosti odesilatele, v němž by se mohla nacházet při-
jatá korespondence od adresáta původního dopisu.129 Ten-
to způsob však většinou vyžaduje i značnou dávku štěstí a 
v některých případech může být zdlouhavější než luštění 
šifry. Mám tím na mysli především ty případy, kdy je text 
utajen pomocí jednoduché substituce. Ta se dá poměrně 
spolehlivě luštit v celkem krátkém časovém úseku. Jedno-
duchou substituci lze většinou rozpoznat tak, že počet zna-
ků šifrové abecedy zhruba odpovídá počtu znaků abecedy 
otevřené. Složitější je její rozpoznání v případě, že je dopl-
něna kódy.

Naopak luštit složitější nomenklátory s homofonní sub-
stitucí a bigramy je velmi složité. Existují ale způsoby, jak ře-
šit i tento druh šifer. Ani homofonní substituce totiž obvykle 
nebývá dokonale odolná vůči frekvenční analýze. Pomoci 
zde může především analýza četnosti bigramů, trigramů, 
ale i delších řetězců znaků. Vždy záleží na složitosti nomen-
klátoru a také na délce textu. Obecně platí, že čím delší text, 
tím lépe se provádí kryptoanalýza. Ačkoli tedy nejsou ani ta-
kové úlohy neřešitelné, luštění může zabrat velké množství 
času s nejistým výsledkem.

Velikým pomocníkem v luštění je dnes výpočetní tech-
nika. Počítače však dodnes nedokáží řešit tento druh šifer 
tzv. „hrubou silou“, tj. výpočtem všech kombinací, a tak nám 
mohou pomoci především mnohonásobně rychlejším me-
chanickým propočtem kombinací znaků. Existují dokonce 
i programy, které umí v šifrovém textu určit samohlásky, 
ovšem hlavně u jednoduché substituce. Vcelku ale součas-
ným luštitelům zůstávají obdobné postupy, jakých užívali 

kryptoanalytikové v 16.–18. století. Nespornou výhodou 
současníků je možnost využití již zmíněných počítačů a do 
jisté míry nevýhodou vesměs malá zkušenost s tímto kon-
krétním typem šifer, protože se v současné době již praktic-
ky neužívají, a také výrazně menší znalost dobových reálií.

Velkou pomocí při luštění mohou být chyby šifrantů. 
Nejčastěji vyskytující se chybou je oddělování jednotlivých 
slov textu. To přináší jen pramalý užitek pro urychlení de-
šifrování textu, ale výraznou měrou to napomáhá krypto-
analytikovi v luštění.130 Vyloženě hrubou chybou je psaní 
diakritických znamének a interpunkce. Jako příklad mohu 
uvést dopis zaslaný Maxmiliánu Trauttmansdorffovi od Jo-
hanna Karla Schönburga z 20. června 1637 z Madridu.131 

Část textu dopisu byla utajena homofonní šifrou a nebyla 
dešifrována. Vzhledem k nepříliš dlouhému šifrovému tex-
tu by pravděpodobně bylo obtížné šifru rozluštit i přesto, 
že Schönburg, nebo spíše jeho sekretář, odděloval slova. 
Kromě toho ale také psal za zkratky dvojtečku a dokonce 
ještě drobným písmem nahoře za dvojtečkou dopisoval 
koncovky zkrácených slov. V šifrovém textu takovýmto 
způsobem použil v té době obvyklé německé zkratky pro 
španělského krále Cath[olische] König[liche] May[estät], kte-
rá se dokonce objevuje ve stejném dopise v otevřeném 
textu o několik řádek výše. Díky tomu jsem mohl získat 
několik znaků šifrové abecedy, které po doplnění do textu 
pomohly odhalit další znaky. Dosazením byla mimo jiné 
vyluštěna část slova ni.ht (tedy zcela jistě nicht), čímž byl 
odhalen další šifrový znak pro C. Po jeho dosazení získalo 
zřetelnější obrysy další slovo – .ico...i.i. Vzhledem k době, ze 
které dopis pochází, se zdálo nanejvýš pravděpodobné, 
že neúplné slovo označovalo jméno jednoho z císařských 
generálů, jímž byl (Ottavio) Picolomini.132 Tím bylo možné 
získat další znaky a postupovat obdobným postupem dále 
až k získání celého klíče (viz obr. 16).133

Zajímavou otázkou také je, zda bylo bezpečnější psát 
pomocí šifer dlouhý jednolitý text, nebo naopak jen jed-
notlivá důležitá slova. Psaní dlouhého souvislého textu 
umožňuje případnému luštiteli získat poměrně velký 
počet znaků šifrové abecedy pro provedení frekvenční 
analýzy. Dosazování jen jednotlivých slov nebo jejich krát-
kých řetězců má zase tu nevýhodu, že si je lze spíše domy-
slet. Tento postup ale naopak poskytuje mnohem méně  

128 Mezi zkoumanými archiváliemi se největší sbírka nachází ve fondu RA 
Windischgrätzů. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, RA Windischgrätzů, kar-
ton č. 164, i. č. 1403, sign. 103. Menší soubor klíčů se nachází i v SOA v 
Litoměřicích – pobočka Děčín, HS Clam–Gallasů, karton č. 392, i. č. 1397, 
sign. XV/20.
129 Např. vzájemná korespondence Matyáše Gallase a Ottavia Piccolomi-
niho se nachází jak ve fondu HS Clam–Gallasů, tak ve fondu RA Piccolo-
mini. V tomto případě jsou ale dopisy dešifrovány v obou fondech. SOA 
v Litoměřicích – pobočka Děčín, HS Clam–Gallasů, karton č. 350, i. č. 1397, 
sign. XVIII/8; SOA v Zámrsku, RA Piccolominiů, i. č. 17880, sign. 25/1.
130 Mezi zkoumanými dopisy se objevuje několik, v nichž jsou slova oddě-
lována, ve většině z nich je však psán text jednolitě.
131 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, RA Trauttmansdorffů, karton č. 12, 
i. č. 271.
132 Správně Piccolomini, ovšem dvojhláska byla šifrantem zjednodušena.
133 Později jsem zjistil, že tento klíč byl již dříve publikován. Hildegard 
Ernst jej nalezla v Rakouském státním archivu. Viz ERNST, Hildegard. Ge-
heimschriften im diplomatischen Briefwechsel zwischen Wien, Madrid 
und Brüssel, 1635–1642. Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, 

42, 1992, s. 117. To sice snižuje hodnotu luštitelského úspěchu, ale nic ne-
ubírá na názornosti tohoto příkladu možných chyb šifrantů. Je nanejvýš 
pravděpodobné, že pro zkušeného kryptoanalytika té doby by vyluštění 
této šifry nepředstavovalo větší problém. Hildegard Ernst se ve druhém 
díle svého článku zabývá podobnou chybou písaře jiného císařského vy-
slance v Madridu Františka markýze dal Caretto, di Grana e Savona, hra-
běte di Millesimo. V tomto případě pisatel nešifroval číslice, za nimiž se 
vzhledem k jejich vysoké hodnotě dal očekávat název měnové jednotky 
(v tomto případě Taller). Na základě této zásadní chyby dokázala autorka 
šifru rozluštit. Dále v textu sděluje, že ani v říšské kanceláři pravděpodob-
ně neexistovalo systematické zaškolování šifrantů do způsobů, jak si počí-
nat při vyhotovování šifry. To by mohlo vysvětlovat poměrně překvapující 
zjištění, že šifrované dopisy dvou tak velmi významných osob, jimiž císař-
ští vyslanci na španělském dvoře bezpochyby byli, vykazují tak závažné 
nedostatky. Jako další možný důvod uvádí možnou časovou tíseň. Článek 
přináší také příklady dalších možných chyb šifrantů. TÁŽ. Geheimschrif-
ten im diplomatischen Briefwechsel zwischen Wien, Madrid und Brüssel, 
1635–1642. Teil II. Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, 45, 1997, 
s. 211–221.



70   zča 2012

A M

P
N

NL

O T I T ON N

N

N

I

I

I
I T

G
GP I C

C

O

O

L

L

O

O
O

M

MM
M

I

I
I

N

N

I I
I
I

I
II T

T

I

I

C

C

C T
I

H

H

T

T

M O

O

I

I C

C A T H K O

O N

N

N

N

N
N
N

C

C C
C

H

H
H

M A AN
N

N
N

N
N

N I G M A Y

I

I CT

T H

C



články  71

prostoru pro frekvenční analýzu. Jen těžko lze rozhodnout, 
který z uvedených způsobů je lepší, a pravděpodobně 
bude platit, že záleží na šikovnosti šifranta a na způsobu 
provedení šifrování v daném konkrétním případě. Nej-
méně šťastným řešením je ale patrně jakýsi kompromis 
mezi oběma řešeními, tj. psaní dlouhého šifrového textu, 
ale hojně prokládaného textem otevřeným. Nejobtížnější 
a myslím, že pro současníka téměř neřešitelné, jsou šif-
ry s  výraznou převahou kódů. Kódy samy o sobě se luš-
tí mnohem hůře než substituční šifry a navíc je při tom 
potřeba perfektně se orientovat v dobových reáliích, což 
současník zřejmě nikdy nezvládne tak dobře, jako přímí 
aktéři soudobého politického dění.

Při luštění musí také kryptoanalytik počítat se zvlášt-
nostmi dobového jazyka. Dochované šifrované dopisy jsou 
psány většinou nejvýznamnějšími evropskými jazyky té 
doby – německy, francouzsky, italsky, španělsky a latinsky. 
Jako příklad pro jazykové odlišnosti si vyberu němčinu, je-

Obrázek 17 – detail z portrétního obrazu 
Maxmiliána z Trauttmansdorffu, vystavené-
ho na Státním hradu a zámku v Horšovském 
Týně. Foto převzato z archivu Marie Mírkové.

jíž pravopis v té době byl ze všech vyjmenovaných jazyků 
asi nejméně ustálený. Přesto jsem na vzorku dobové kore-
spondence zjistil, že frekvence jednotlivých písmen v raně 
novověkých textech celkem odpovídá i jejich současnému 
výskytu.134 V úvahu je však třeba vzít některé zvláštnosti teh-
dejšího pravopisu. Např. hlásky z a d byly často psány jako 
tz a dt (např. Hertzog, baldt). Zajímavé však je, že šifranti si 
pravopis pro účely sestavení šifrového textu často zjedno-
dušovali a psali foneticky a mnohdy tím vlastně předběhli 
pozdější pravopisné změny, když právě např. výše zmíněné 
znaky tz a dt zkracovali na dnes obvyklé z a d. Při aplikování 
těchto zásad někdy mohlo dojít i k poměrně velké změně 
grafické podoby slova, např. geführet mohlo být zapsá-
no jako gefirt. Často také byly zjednodušovány dvojhlásky 
(např. ll, ss, tt ad.). Tyto úpravy sice nedělali úplně všichni 
šifranti, ale při luštění textu je s nimi třeba počítat.

Dochovaná korespondence také zachycuje pohled jejích 
pisatelů na způsoby využívání šifer a na jejich bezpečnost. 
Některé dochované zprávy potvrzují logický předpoklad, že 
šifrování bylo obvykle využíváno skutečně v těch nejnalé-
havějších případech. Například český a uherský král Ferdi-
nand III. na konci svého dopisu Maxmiliánu Trauttmansdor-
ffovi z 13. listopadu 1634 výslovně zmiňuje, že dopis raději 
šifruje a posílá s ním svého osobního posla.135 Přitom žádný 

Na protější straně: Obrázek 16 – dopis Jo-
hanna Karla von Schönburg Maxmiliáno-
vi z Trauttmansdorffu z 20. června 1637 
z  Madridu (část první strany). Při šifrování 
tohoto dopisu se dopustil šifrant hrubé 
chyby, když v šifrovém textu vyznačil ob-
vyklým způsobem zkratku Cath[olische] 
König[liche] May[estät]. Díky této chybě 
mohl být rozluštěn celý text. První čtyři kro-
ky luštění jsou znázorněny na tomto obráz-
ku. 1. krok – dosazení červených písmen za 
šifrový text, 2. krok – dosazení zelených pís-
men, 3.  krok  –  dosazení modrých písmen, 
4. krok – dosazení fialových písmen.

134 Provedl jsem frekvenční analýzu prvních 1000 znaků z edice korespon-
dence císaře Leopolda I. s jeho vyslancem ve Španělsku Františkem Eusebi-
em hrabětem z Pöttingu. LANDWEHR VON PRAGENAU, Moriz – PRIBRAM, 
Alfred Francis (edd.). Privatbriefe Kaiser Leopold I. an den Grafen F. E. Pötting 
1662–1673. Wien : Carl Gerold´s Sohn 1903. 
135 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, RA Trauttmansdorffů, karton č. 6, i. č. 68.



72   zča 2012

jiný z jeho dopisů Trauttmansdorffovi, jejichž opisy se ve 
fondu dochovaly, šifrován nebyl. Na druhou stranu je vidět, 
že ani šifrování nebylo považováno za dokonale bezpečný 
způsob utajení zprávy. To je patrné např. ze zprávy Petera 
hraběte von Holzappel témuž adresátovi z 31. července 
1646,136 v níž sděluje, že se v místě jeho pobytu dějí takové 
věci, že neví, zda je vůbec může nechat psát. Nejraději by 
Trauttmansdorffovi vše sdělil osobně. Zde pravděpodobně 
hrála roli kromě strachu ze zachycení dopisu nepřáteli také 
obava z toho, že by obsah zprávy sdělil další osobě, tj. písaři. 
Vzhledem k tomu, že se písaři či sekretáři obvykle zabývali 
i šifrováním a dešifrováním dopisů, museli je jejich páno-
vé považovat za velmi spolehlivé osoby. I přesto ale zřejmě 
mohl existovat okruh informací, které si netroufali sdělit ani 
jim. I když dá se předpokládat, že v těchto úvahách hrála 
rozhodující roli míra důvěry mezi pánem a sekretářem, kte-
rá se mohla lišit v jednotlivých případech.

V některých dopisech se také vyskytují rady nadřízených 
osob, kdy a jakým způsobem šifru používat. To činí např. 
císař Karel VI. ve svém psaní Leopoldu Viktorínovi z Windis-
chgrätzu ze 3. února 1720.137 Na dopisu je kromě toho za-
jímavé, že císař sděluje Windischgrätzovi, že mu bude buď 
s tímto, nebo s dalším listem zaslán nový klíč, který má uží-
vat výhradně pro korespondenci s ním, zatímco starý klíč 
bude nadále sloužit pro výměnu zpráv s dvorskou kance-
láří. Další dopisy Karla VI. už byly skutečně šifrovány podle 
nového klíče.138 Občasná výměna klíče samozřejmě byla a 
dodnes je jedním z důležitých předpokladů pro minimali-
zování rizika odhalení utajovaných zpráv. Dalším příkladem 
je korespondence Maxmiliána z Taruttmansdorffu s Františ-
kem Pavlem de Lisola, pro niž bylo v létě roku 1645 užíváno 
jiné šifry než v prosinci téhož roku.139 Doklady o změně klíče 

se dochovaly i v jiných archivech. Např. ve fondu Historická 
sbírka Clam-Gallasů je uložen list papíru, na němž jsou uve-
deny dva klíče pro korespondenci Matyáše Gallase a Otta-
via Piccolominiho. Jeden z nich je označen jako starý klíč a 
druhý jako nový.140 

V souvislosti s tématikou zabezpečení šifer vyvstává na 
závěr ještě otázka, jak bylo toto zabezpečení účinné v praxi 
a nakolik se dařilo v dané době šifrovanou koresponden-
ci zachycovat a luštit. Ta byla nadnesena již výše, když byly 
uvedeny dva příklady dopisů, které byly uzmuty nepříteli, 
a bylo řečeno, že ani v jednom případě nebyly dešifrovány. 
Z tak malého vzorku však nelze vyvozovat obecné závěry. 
Abychom se alespoň přiblížili řešení této, ale i mnohých 
dalších otázek, bude potřeba prostudovat nejen mnohem 
větší množství šifrovaných dopisů z různých archivů, ale i je-
jich obsah. 

136 Tamtéž, karton č. 9, i. č. 184.
137 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, RA Windischgrätzů, karton č. 5, i. č. 694, 
sign. 669A/III. b.
138 Oba klíče se dochovaly ve sbírce klíčů. Tamtéž, karton č. 164, i. č. 1403, 
sign. 103.
139 Tamtéž, RA Trauttmansdorffů, karton č. 10, i. č. 209.
140 SOA v Litoměřicích – pobočka Děčín, HS Clam–Gallasů, karton č. 392, 
i. č. 1397, sign. XV/20. Výměnou klíčů se zabývá také Hildegard Ernst, která 
zaznamenala i případy, kdy jeden klíč nenahrazoval definitivně klíč před-
chozí, ale oba klíče byly nadále používány paralelně. ERNST, Hildegard. 
Geheimschriften im diplomatischen Briefwechsel zwischen Wien, Madrid 
und Brüssel, 1635–1642. Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, 42, 
1992, s. 110–111. Způsob výměny klíče pro korespondenci velkého množ-
ství osob ilustrativně popisuje také HULEC, Otakar. Konspirativní charakter 
předbělohorské protistavovské opozice. Jihočeský sborník historický 30, 
1961, s. 100–101.

Frühneuzeitliche chiffrierte Korrespondenz 
in den Beständen der adeligen Familienarchive des 
Staatlichen Gebietsarchivs (SOA) in Pilsen 

Jakub MírKa

Der Autor macht die Leser in seinem Artikel mit der chiff-
rierten Korrespondenz bekannt, die in den Beständen ade-
liger Familienarchive des Staatlichen Gebietsarchivs (SOA) 
in Pilsen aufbewahrt wird und beschäftigt sich anhand 
ihres Beispiels mit einigen allgemeineren Fragen der Ver-
schlüsselung in der Frühen Neuzeit. 
Die Einleitung widmet sich der Auswahlübersicht der Li-
teratur, die sich mit der Kryptologie und ihrer Geschichte 
beschäftigt. Im weiteren Teil wird eine Übersicht der grund-
legenden kryptologischen Begriffe geboten, die für das ge-
gebene Thema von Wichtigkeit sind, und die Entwicklung 
der Kryptologie bis in die Epoche der Frühen Neuzeit kurz 
umschreiben. 

Es folgt eine Übersicht der bisher identifizierten chif-
frierten Korrespondenz, die vor allem in den Archivbe-
ständen Familienarchiv Trauttmansdorff und Familienar-
chiv Windischgrätz aufbewahrt wird. Hier befinden sich 
empfangene chiffrierte Briefe, die der öffentlichen Tätig-
keit bedeutender kaiserlichen Diplomaten Maxmilian von 

Trauttmansdorff und Gottlieb Amadeus, Ernst Fridrich und 
Leopold Viktorín von Windischgrätz entstammen. Die Kor-
respondenz des Maxmilian von Trauttmasdorff stammt 
aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Im Familienarchiv 
Windischgrätz lagern Briefe aus der 2. Hälfte des 17. und 
der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts und außerdem auch eine 
umfangreiche Sammlung von Chiffrierschlüsseln aus der-
selben Zeit. Eine kleinere Menge chiffrierter Korrespondenz 
befindet sich auch in den Beständen Familienarchiv Ver-
dugo, Doupov (Duppau); Familienarchiv Nostitz-Rieneck, 
Sokolov (Falkenau) und Familienarchiv Nostitz, Planá (Plan).

Am Ende des Artikels beschäftigt sich der Autor anhand 
der untersuchten chiffrierten Korrespondenz mit allgemei-
neren Fragen der Chiffrennutzung in Mitteleuropa der Frü-
hen Neuzeit. Als Vergleich dienen ihm auch einige Archiva-
lien anderer tschechischer staatlicher Gebietsarchive. Seine 
wesentlichen Fragen, die der Autor in diesem Textabschnitt 
mindestens teilweise zu beantworten bemüht ist, sind: wel-
cher Nachrichtentyp wurde am häufigsten verschlüsselt, 
welche Verschlüsselungsarten gab es zu welcher Zeit in 
dem und dem Umfeld und wie hoch deren Sicherheitsmaß 
überhaupt war. 

Der Autor gelangt zu der Erkenntnis, dass die Verschlüs-
selung der Nachrichten in Mitteleuropa meistens als ein 
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außergewöhnliches Mittel zu Geheimhaltung der im ge-
gebenen Moment tatsächlich bedeutendsten Nachrich-
ten benutzt wurde. Deswegen wurde es am meisten von 
Mitgliedern der Herrscherfamilien, hoch gestellten Staats-
beamten, Diplomaten und natürlich von Heeresführern an-
gewandt. Die Chiffren benutzte man auch im persönlichen 
Briefwechsel, dort allerdings in einer vereinfachten Form 
und wahrscheinlich in einem viel geringeren Maß. Prak-
tisch war die einzige benutzte Verschlüsselungsmethode 
die Substitution, die oft mit den Kodes ergänzt wurde. Zur 
Verschlüsselung der Nachrichten wurden am häufigsten 
Nomenklatoren als Schlüssel benutzt, die entweder eine 
einfache, häufiger aber eine homophone Substitutions-
chiffre enthielten, in einigen Fällen Bigramme und Blender 

und relativ oft auch Kodes. Die kompliziertesten Nomen-
klatoren wurden vorrangig vom kaiserlichen Hof und sei-
nen Diplomaten benutzt. Für Militärzwecke wandte man 
gewöhnlich etwas einfachere Nomenklatoren an, und die 
einfachsten dienten als persönliche Chiffren den einzelnen 
Adeligen. Die Sicherheit der Chiffren war nicht nur von ihrer 
Kompliziertheit abhängig, sondern auch von den Kenntnis-
sen des Chiffranten und den zu erwartenden Fähigkeiten 
eines eventuellen Entzifferers der Nachricht. 

Der Autor zeigt auch anhand einiger Beispiele, in wel-
cher Art die Verschlüsselung und Entschlüsselung der 
Briefe verlief und streift flüchtig die gegenwärtigen Entzif-
ferungsmöglichkeiten der frühneuzeitlichen Korrespon-
denz.

Přeštická kniha zázraků 
Michal TEjčEK

článek pojednává o přeštické knize zázraků (Codex miracu-
lorum et obtentarum gratiarum ad Thaumaturgam Przesti-
censem ab anno Domini 1711), uložené ve Státním okresním 
archivu Plzeň-jih se sídlem v Blovicích, fond Děkanský úřad Pře-
štice, jako kniha č. 55 s časovým rozpětím zázraků 1711–1776. 
Kniha nebyla v posledních desetiletích známa vlivem špatné-
ho určení předchozími archiváři, o správnou identifikaci a tedy 
vlastně o její znovuobjevení se postarala Mgr. Petra Martínko-
vá, ředitelka SOkA Plzeň-jih se sídlem v Blovicích.

Definice zázraku
Pojem zázraku v souvislosti s barokními zázračnými obra-
zy a sochami by se dal obecně charakterizovat jako situa-
ce, kdy byl člověk nemocný, ocitl se či mu hrozila nějaká 
nebezpečná situace, nebo se nacházel v jiných obtížích 
a přirozené prostředky léčby, záchrany či nápravy nepo-
máhaly. Aby se mohlo vůbec hovořit o zázračném uzdra-
vení či o zázračné pomoci, musela být tato vstupní pod-
mínka, totiž absence, popřípadě nemožnost či vyčerpání 
možností přirozené léčby nebo pomoci,1 splněna, jak to 
pregnantně vyjadřují lidové veršíky z přeštických prame-
nů: „Když nemocný býval, žádný líka neužíval, ale vždycky 
outočiště do Přeštic míval.“, nebo: „Líka přirozený a lidská 
pomoc (ho) opustily, protož on v svý nemoci Pomocnici 
Přeštickou vzýval.“, popřípadě: „Nade všechny líka zkusil 
skrze Marii uzdravení.“2 člověk v takto zoufalém posta-

vení či ten, kdo se raději spoléhal na duchovní lékařství3 
než na tělesné medikamenty, se poté obrátil s prosbou o 
pomoc na světce či světici spojené s nějakým zázračným 
vyobrazením a slíbil votivní dar či pouť v případě vyslyše-
ní. K tomu pak skutečně došlo, divotvůrce či divotvůrkyně 
prosebníka uzdravil, zachránil z nějaké nebezpečné situa-
ce, při utrpěném úrazu apod., nebo jej vyvedl z ekonomic-
kých, rodinných či jiných nesnází, dotyčný poté splnil svůj 
slib a vydal o zázraku svědectví.

Fenomén zázraku
Místo jinak nutné úvodní rozpravy o vztahu moderního 
badatele k fenoménu zázraků, potažmo barokních zázra-
ků, uveďme alespoň citát z Balbínovy „Přepodivné Matky 
Svatohorské Marie…“ z roku 1666, jenž shrnuje dobový 
pohled na věc včetně kontroverze víry a rozumu, jež může 
být aktuální i dnes: „Komu máme více věřiti, tomu-li, kdo 
proto, že žádného zázraku neviděl a nezkusil, pochybu-
je o zázracích? čili tolika stům v duchovním i světském 
důstojenství postavených, moudrých, učených, dobrých, 
poctivých lidí, z nichžto mnozí berou na své svědomí a 
dokládají se Boha, že když se zaslíbili putovati na Svatou 
horu a Matku Boží za pomoc žádali, od rozličných těžkých 
a obyčejnou přirozenou mocí nezhojitedlných neduhův 
jsou vysvobození? Což mnozí oustně, mnozí listovně 
s  podpisem svého vlastního jména a přitísknutím svého 

1 Příklady mezi přeštickými uzdravenými: Kristián Naxera v roce 1711 
trpěl očním zánětem a nebral žádné léky. Naproti tomu Polyxena Na-
xerová v téže době měla srdeční potíže, na něž užívala levandulovou 
vodu a šarlach, ale nepomáhalo to (Národní archiv Praha (= NAP), fond 
Archiv pražského arcibiskupství (= APA), inv. č. 3374, fasc. LIII, karton 
2056, sign. C 112/2 (=APA, 2056); Přeštická kniha zázraků, s. 1, uloženo 
v: SOkA Plzeň-jih se sídlem v Blovicích (= SOkA Blovice), fond Děkanský 
úřad (= DÚ) Přeštice, kniha č. 55 (= KZ); Wunderbare Blühe, Regensburg 
1714 (= WB), s. 179; Mikuláš SEXSTETTER: Puteus aquarum viventium, 

1741 (= Puteus), s. 87, 98, rkp. uložen v SOkA Blovice, fond DÚ Přeštice, 
kniha č. 1.
2 KZ, s. 26, 49, 54; Puteus, s. 110; Tematický výtah zázraků z let 1715–1767 
(= Tematický výtah…), uloženo: SOkA Blovice, DÚ Přeštice, dodatky, balík 
č. 1.
3 Srov. HAVLÍK, jiří. Kult svatých patronů proti moru v l. 1679–1680, in: Ivana 
čORNEjOVÁ (ed.): Úloha církevních řádů při bělohorské rekatolizaci. Sbor-
ník příspěvků z pracovního semináře konaného ve Vranově u Brna ve dnech 
4.–5. 6. 2003, Praha 2003, s. 357.
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sekrytu stvrzují. Mnozí také rozličnými zlatými, stříbrnými 
i jinými drahými dary a obrazy světle před celým světem 
svědčí a rozhlašují. I kdož jest tak opovážlivý, aby směl říci, 
že všickni, krom něho, jsou anebo hloupí, aby ledajakés 
příhody měli za zázraky, anebo tak lehkomyslní, aby vůbec 
a před celým světem, směli klamati a říkati, že taková a ta-
ková dobrodiní od svatohorské Panny Marie dostali, kdyby 
tomu tak nebylo?… Což by bylo všecku víru mezi lidmi 
z gruntu vyvrátiti a učiniti, aby žádný žádnému nic nevěřil, 
krom toho, co by sám osobně zkusil.“4 

ještě jeden citát z téhož díla prozrazuje zároveň určitou 
míru skepticismu, kterou si baroko vzalo jako dědictví před-
chozího humanistického období: „Pročež povídá-li toliko 
kdo nějaký zázrak a nezanechá-li nějakého znamení, nímž 
by se smohli přesvědčiti, kteříž by snad o jeho jistotě pochy-
bovali, nechť se nediví, nebude-li zde toho zázraku čísti…, 
neb jsem to musel učiniti pro lidi, kteří by snad za smyšlinky 
pokládali, kdyby se tu položilo netco, co by se nemohlo ně-
jakým jistým znamením prokázati.“5 

Počátky zázračného obrazu a vznik poutního místa
jak už název pramene napovídá, týká se poutního místa 
Přeštice, konkrétně zdejšího obrazu Piety známého jako 
Přeštická Divotvůrkyně či Panna Marie Přeštická. Obraz 
pochází zřejmě z konce 17. století a byl původně v držení 

rodiny přeštického primase jakuba Hofmistra. Poté, co se 
na něm začaly dít zázračné proměny (pláč, pot, změna bar-
vy obličeje namalovaných postav, pohyby očí), darovala jej 
v roce 1710 vdova Alžběta Hofmistrová přeštickému koste-
lu, kde se právě toho roku ujali duchovní správy kladrubští 
benediktini. Obraz byl pak následně po dvou kanonických 
vyšetřováních konaných v prosinci 1710 a v dubnu 1711 
pražskou konsistoří uznán za zázračný (27. dubna 1711) a 
o měsíc později 26. května 1711 se k němu konala první 
masová pouť lidu z širokého okolí.6 

Obraz se stal centrem kultu a z Přeštic se stalo relativně 
proslulé poutní místo.

Evidence zázraků
Běžnými dokumenty, které produkovala či jejichž příjem-
cem byla duchovní správa barokního poutního místa, byla 
agenda spjatá s evidencí zázraků místní divotvůrkyně či di-
votvůrce. Přeštice v tomto smyslu nejsou výjimkou. Kněží 
měli za úkol v prvé řadě archivovat psaná svědectví o  zá-
zracích, která sepisovaly či daly sepisovat osoby, jimž se do-
stalo zázračného vyslyšení jejich proseb k Panně Marii Pře-
štické. Tato svědectví byla duchovní správě poutního místa 
buď posílána, nebo je podle ústní výpovědi zapisovali du-
chovní přímo na místě. Vznikl tak postupně konvolut akto-
vého materiálu, který měl jako prvotní svědectví o zázraku  

Přeštický poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie, pohlednice kolem 1900

4 BALBÍN, Bohuslav. Přepodivná Matka Svatohorská Maria v zázracích…, 
1666, cit. dle Miloš SLÁDEK (ed.): Malý svět jest člověk aneb Výbor z české 
barokní prózy, jinočany 1995, s. 111–112.
5 Tamtéž, citováno dle HOLUBOVÁ, Markéta. Textové a obrazové zazname-

nání svatohorských zázraků ve světle barokní doby, in: Podbrdsko VIII, 2001, 
s. 70.
6 WB, s. 5–55; Puteus, s. 43–57; ŘIčÁK, Emanuel Václav. Dějepis města Přeštic, 
Praha 1864, s. 128–146.
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obzvláštní význam.7 Svědectví měla většinou charakter úřední 
výpovědi s uvedením jména a dalších údajů o osobě, které 
se udál zázrak, popisu obtíží, v nichž se dotyčný octl, někdy 
i s uvedením aktivit, které byly podniknuty, aby se obtíže od-
stranily, dále popis zázračného uzdravení či záchrany po vzý-
vání divotvůrkyně a způsobu poděkování za tuto záchranu. 
Dále je zde uveden podpis osoby a dalších svědků, popřípadě 
pečeti, zvlášť byla-li výpověď zapisována před městskou ra-
dou či u vrchnostenského úřadu.8 Podle nepřímých svědectví 
existoval archiv písemných výpovědí o zázracích i  v  Přešti-
cích,9 bohužel se však do dnešních dnů nedochoval.10 

Knihy zázraků
Svědectví byla krom ukládání do registratury rovněž přepi-
sována do speciální knihy, které se říkalo kniha zázraků. Pře-
štická kniha zázraků byla založena hned v roce 1711. Vedli ji 

Přeštická kniha zázraků, první zápisy z roku 
1711 v němčině a latině

7 Srov. GAŽI, Martin.O rozumnosti bez rozumu a břečťanu příběhů. Prole-
gomena k dějinám předmoderních zázraků, in: Martina Ondo GREčENKO-
VÁ /jiří MIKULEC (ed.): Církev a zrod moderní racionality. Víra, pověra, vzdě-
lanost, věda v raném novověku. Folia historica bohemica. Supplementum II, 
Praha 2008, s. 228; HOLUBOVÁ, Markéta. Textové a obrazové zaznamenání, 
s. 69–70; HOLUBOVÁ, Markéta. Zázračná uzdravení ve světle svatohorských 
knih zázraků, in: Český lid LXXXIX, 2002, č. 3, s. 221; PROKOPOVÁ, Zdeňka. 
„Auxilium christianorum, ora pro nobis!“ Barokní knihy zázraků jako dosud 
málo využívaný pramen, in: Kuděj 2004, č. 1, s. 12–14.
8 Viz HOLUBOVÁ, Markéta. Textové a obrazové zaznamenání, s. 69–70.
9 Srov. KZ, s. 23, kde se o svědectví vysloužilého vojáka Bartoloměje Hasela 
z Ovesných Kladrub praví, že „Id ipsum… testimonium vero allatum tantum 
a me P. Nicolao receptum est et inter miracula et gratias scripto notatas repo-
situm.“ („Toto donesené svědectví jsem já, P. Mikuláš (Sexstetter), přijal a 
uložil mezi písemná svědectví o zázracích a milostech.“)
10 S výjimkou dvou svědectví uložených v SOkA Blovice, DÚ Přeštice, do-
datky, balík č. 3, z nichž jedno se nedochovalo v žádné jiné evidenci (uzdra-
vení Barbory Raiserové ze Strážova z r. 1764, viz pozn. 17), a jednoho na 
volném listu vloženém do Mnemosynonu (uzdravení Franze Filtzbauera 
z r. 1780, opět nezaznamenáno jinde).
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duchovní správci spolu s pomocnými kněžími, tzv. koope-
rátory a zapisovalo se do ní chronologicky. Zdroje těchto zá-
pisů byly různé. Někdy se jednalo o přímé vlastnoruční zápi-
sy lidí, kterým se dostalo uzdravení či záchrany, popřípadě 
jejich blízkých, kteří přišli do Přeštic na děkovnou pouť. Ty 
texty, jež jsou v přeštické knize zázraků psané v první oso-
bě, německy (na rozdíl od jinak převládající latiny) a s pod-
pisem, dávají tušit, že takovýchto případů přímých zápisů 
bude v knize zázraků více, ovšem může jít také o doslovný 
přepis svědectví uložených v přeštickém archivu, pořízený 
místními duchovními. Sekundárně máme vlastnoruční zá-
pis potvrzen pouze v jednom případě, který byl doslovně 
přetištěn v knize Wunderbare Blühe tak, jak je zanesen do 
rukopisné knihy zázraků, jen s přidanou poznámkou: „Hat 
der Untengesetzte eigenhändig in das Buch, wo die Mirackl 
allda verzeichnet werden, eingeschrieben“.11  jindy byla do 
knihy zázraků přepisována svědectví, jejichž originální zápis 
byl chován v proboštské registratuře. Svědectví sepisovali 
příjemci zázraků vlastnoručně v 1. osobě, či je diktovali,12 

popřípadě je zaznamenali třetí osoby jako svědci v přísluš-
ném mluvnickém tvaru.13 Do Přeštic byla svědectví zasílána 
či je sem osobně nebo přes prostředníka nosili sami příjem-
ci zázraku. Např. paní Filipína Krosmannová z Horšovského 
Týna nechala lístek se svědectvím v květnu 1774 přímo 
v  kostele.14 jindy se stávalo, že omilostnění sami v Přešti-
cích požádali o zaznamenání zázraku.15 V některých zápi-
sech jsou jmenovitě uváděni svědci zázraku, což mělo po-
tvrdit jejich věrohodnost. Takových verifikačních záznamů 
však v přeštické knize zázraků není mnoho.16 jiný způsob 
úředního potvrzení divu je, jak už jsme uvedli, jeho záznam 
před úředníky magistrátu, kteří svědectví zpravidla potvrdili 
městskou pečetí.17 V jednom případě máme také doloženo, 
že osoba, která svědčila o zázraku, stvrdila svou výpověď 

11 KZ, s. 4; WB, s. 188.
12 Srov. např. už zmíněný zápis o zázraku vysloužilého vojáka Hasela 
z Ovesných Kladrub, jenž jej na radu faráře vlastnoručně sepsal, zapečetil a 
donesl do Přeštic, či zápis horšovskotýnského radního Felixe josefa Příčiny, 
uzdraveného z depresí, datovaný 15. 8. 1750 a zakončený slovy: „Ty, ó Sídlo 
Moudrosti, mně jsi můj zmatenej rozum dokonale uzdravila, protož Tobě věčné 
díky konám a na toho památku tuto oběť Přeštické Marii Panně skládám.“ (KZ, 
s. 53; Tematický výtah…).
13 Např. zápis svědectví o zázračném uzdravení pana Ladislava Zikmunda 
Běšinského z Běšin a na Svojšicích v roce 1712 provedl a událost dosvědčil 
svojšický administrátor P. Adam Godfried Caspar (viz KZ, s. 8, 9; WB, s. 192; 
Puteus, s. 88, 104, 105).
14 KZ, s. 63.
15 Takto o zapsání svého svědectví požádal např. tkadlec jan Steiner z Ka-
šovic v červenci 1723 (KZ, s. 27; Puteus, s. 91; Tematický výtah…), Anna 
Trnková z Nepomuku v září 1776 (tamtéž) či manželé Likavcovi ze Žinkov 
z vděčnosti za záchranu jejich syna před utonutím v říjnu 1775 (KZ, s. 63). 
Dalším příkladem budiž žádost jistého poutníka či poutnice, jenž požádal 
(či požádala) o zapsání svého svědectví při zpovědi (KZ, s. 31; Puteus, s. 125; 
Tematický výtah…).
16 jmenovitě jsou svědci uvedeni v případě uzdravení Polyxeny Kölnerové, 
manželky příchovického panského hejtmana, v únoru 1721: její manžel a 
dále jeden z kněžských kooperátorů Bernard Pecolt (KZ, s. 21; Puteus, s. 116; 
Tematický výtah…) či v již několikrát uvedeném případě vysloužilce Hasela.
17 Opis jedné takové výpovědi před přeštickou městskou radou se docho-
val v SOkA Blovice, DÚ Přeštice, dodatky, balík č. 3 s datem 27. 5. 1759. jed-
nalo se o zachránění dítěte manželů Benešových z Kucín. Srov. KZ, s. 56–57, 
kde je navíc uvedeno, že jejich výpověď stvrdili dva svědci: příchovický 
poustevník Šimon Seidl a panna Mariana Wagnerová. Na stejném místě 
je uložen zápis rady města Přeštic, před níž o svém zázračném uzdravení 
vypověděla Barbora Raiserová ze Strážova v květnu 1764.

Shora:
Obraz Panny Marie Přeštické, Matěj Pazourek, konec 17. století 
(Dům historie Přešticka)
Divotvůrkyně Přeštická – zadní strana zázračného obrazu, první 
polovina 19. století (Dům historie Přešticka)
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přísahou.18 Naopak v případě uzdravení po vzývání přeštic-
kého milostného obrazu nebylo zřejmě nikdy vyžadováno 
dobrozdání lékaře, jak se alespoň zpočátku dělo na jiných 
poutních místech.19 Takto zachycené podrobnější výpovědi 
jsou však v celkovém počtu 372 zázraků, které známe, spíše 
v menšině. Už na začátku Přeštické knihy zázraků a postup-
ně čím dál více se objevují zápisy, které jsou jen stručným 
popsáním, jakýmsi výtahem či regestem z pera některého 
z přeštických benediktinů.20 často šlo o opis či parafrázi tex-
tu z votivní tabulky,21 jindy kněz zachycuje svědectví, jež vy-
slechl při zpovědi (v tomto případě samozřejmě bez udání 
jména).22 

jen z nepřímých narážek můžeme dedukovat, že ne 
všechny zázraky, jež si lidé v nemoci či v nesnázích na Panně 
Marii Přeštické vyprošovali, byly písemně zaznamenány.23  
Z  pozdějších zpracování přeštických zázraků známe také 
někdy odlišné verze od těch, které jsou zaneseny v Přeštic-
ké knize zázraků, popřípadě svědectví, která v ní zcela chy-
bí. Není úplně jasné, jestli zde fungoval jakýsi výběr, podle 
kterého se některá svědectví do knihy zázraků nedostala, 
jakási cenzura, která např. dělila zázraky na věrohodnější a 
méně věrohodné. Z výše uvedených 372 zázraků jich v Pře-
štické knize zázraků nalezneme 324, tudíž 48 z nich se do 
této „centrální evidence“ nedostalo. jiné vysvětlení tohoto 
jevu poskytuje existence v pramenech24 zmíněné, leč ne-
dochované druhé knihy zázraků nazývané Liber scaturiginis 
gratiarum, zřejmě pramen, odkud by mohly pocházet odliš-
né verze či zázraky neuvedené v dochované knize zázraků.

Obsah přeštické knihy zázraků
Z hlediska obsahu je přeštická kniha zázraků cenným dokla-
dem různých aspektů života barokního člověka. Záznamy 
běžně uvádějí jméno votanta, odkud pochází, velmi často 
i jeho povolání. Málokdy věk, naopak u dětí je věk udáván 
ve většině případů.25 Tyto údaje mohou posloužit demo-
grafickému či prosopografickému bádání, popřípadě soci-
álním dějinám. Popis choroby a způsobu dosavadní léčby 
jsou zajímavé z hlediska dějin lékařství. Líčení mezních si-
tuací, úrazů apod., z nichž byly osoby zázračně zachráněny, 
mohou posloužit dějinám každodennosti. Následné údaje 
o průběhu zázraku, o formě slibu, který votant slíbil splnit, 
bude-li vyslyšen, o jeho plnění a o způsobech poděková-

ní Přeštické Divotvůrkyni za zázrak, přispívají k prohloube-
ní našich znalostí o barokní zbožnosti, barokních poutích, 
poutních místech a o samotném fenoménu zázraků.

Z konkrétních poznatků, které přináší přeštická kniha 
zázraků (a další dochované evidence), zmiňme alespoň 
některé. Co se týče počtu vyslyšených osob v jednotlivých 
letech, nejlépe jej znázorní následující graf na s. 78.

Mezi příjemci zázraků byl počet žen a mužů zhruba vy-
rovnaný (38 % : 36 %), dětí bylo o něco méně (21 %).

Z hlediska sociálního rozvrstvení a povolání (tyto údaje 
jsou však uvedeny pouze u méně jak poloviny zaznamena-
ných osob) převažují příslušníci městského stavu, úředníci, 
řemeslníci a vojáci (51 %). Nezanedbatelný podíl na celko-
vém množství vyslyšených osob má šlechta a panské úřed-
nictvo (36 %).

Zajímavé je zkoumat, odkud pocházeli ti, kteří se ocitli 
v přeštické evidenci zázraků. V absolutních číslech nejví-
ce vyslyšených osob pocházelo z Plzně (31), dále kupodi-
vu z Prahy (14), z Dobřan (11) a teprve na čtvrtém místě 
jsou lidé bydlící v Přešticích (10). Podle členění na okresy 
jich nejvíce pocházelo pochopitelně z okresu Plzeň-jih 
(99 osob ze 43 lokalit), ze sousedních okresů Plzeň-město 
(46 osob z 9 lokalit, kde tři čtvrtiny osob tvořili především 
obyvatelé samotné krajské metropole) a Klatovy (38/20 lo-
kalit), méně pak z okresu Domažlice (19/9). V rámci Plzeň-
ského kraje jsou významněji zastoupeny okresy Tachov 
(26/12) a Plzeň-sever (23/16). Lze shrnout, že z hlediska 
příjemců zázraků jich drtivá většina pocházela z Plzeňské-
ho kraje (kolem 86 %), zbylí pak povětšinou z okresů ne 
příliš vzdálených od jeho hranic.

jednotlivci ze vzdálenějších lokalit pak dávají tušit, že 
kult Panny Marie Přeštické dokázal proniknout i za hranice 
kraje. Podíváme-li se na počty vyslyšených osob z hledis-
ka dobového správního rozdělení, nejvíce jich připadá na 
město Plzeň a jeho vesnice (45 osob z 10 lokalit, kde ovšem 
počty opět zkresluje 31 obyvatel samotné Plzně). V těsném 
závěsu a počtem lokalit i převyšující Plzeň bylo panství kláš-
tera v Chotěšově (40 osob z 16 lokalit). Dalším panstvím, 
z něhož pocházel větší počet příjemců zázraku, bylo podle 
očekávání panství kláštera v Kladrubech (19/6), následová-
no s Přešticemi sousedícím panstvím Dolní Lukavice (13/8). 
Podobně na tom bylo další blízké panství červené Poříčí 

18 Měšťanka Anna Trnková z Nepomuku 8. 9. 1776 (KZ, s. 63).
19 Srov. jeden z prvních případů uzdravení po vzývání Panny Marie Pod-
srpenské u Strakonic: V případě jakuba Němejce vyléčeného z epilepsie 
bylo nutné k uznání zázraku vyjádření krajského soudního lékaře Alexan-
dra Buty (viz VAŇATA, jan. Mariánské kulty na Strakonicku v 17. a 18. století 
(diplomová magisterská práce na Filozofické fakultě Univerzity Palackého), 
Olomouc 2008, s. 108). Lékařská dobrozdání jsou doložena i na Svaté hoře 
(srov. HOLUBOVÁ, Markéta. Textové a obrazové zaznamenání, s. 69–70).
20 Postupně převládající uniformita zápisů v knize zázraků je typická i pro 
ostatní poutní místa, srov. M. GAŽI: O rozumnosti, s. 228; VAŇATA, jan. 
Mariánské kulty, s. 108. Původní pečlivost evidence zázraků byla dána nej-
spíše potřebou mít po ruce jasné důkazy zázračnosti obrazu v době, kdy 
se o  jeho uznání jednalo či krátce po uznání, kdy ještě věhlas příslušné 
divotvůrkyně či divotvůrce nebyl pevně zakotven v povědomí veřejnos-
ti. Nebylo-li později nějakého vnějšího impulsu, nepociťovala se ze strany 
správců duchovního místa potřeba podrobnějších zápisů. Takovým impul-
sem k pečlivějšímu vedení např. bechyňské knihy zázraků byla vizitace pro-
vinciála františkánů Valeriána Hammera v r. 1737. Kazatelé měli na jeho pří-
kaz pátrat po milostech způsobených Pannou Marií Bechyňskou, písemná 

svědectví měla být opatřována autentikami, pečetí, vlastními podpisy, ulo-
žena do archivu a v úplnosti opisována do knihy zázraků. Zázraky se měly 
také vyhlásit z kazatelny kvůli propagaci věhlasu místní thaumaturgy (viz 
PROKOPOVÁ, Zdeňka. Auxilium, s. 13).
21 Viz např. sérii zázraků z 1. poloviny roku 1711 (APA, 2056; KZ, s. 2, 3, 6).
22 KZ, s. 22, 31, 61; Puteus, s. 109, 110, 124, 125; Tematický výtah….
23 Plzeňský podruh Kryštof Stephan vypověděl v dubnu 1736 v souvislosti 
se svým vlastním uzdravením z dávivého kataru, že jej manželka přesvěd-
čila, aby se zaslíbil do Přeštic, protože ona sama, kdykoli se k Panně Marii 
Přeštické uchýlila, vždy jí pomohla (viz KZ, s. 47; Puteus, s. 95). jméno paní 
Stephanové se však v žádné dochované přeštické evidenci zázraků nevy-
skytuje. Podobně Barbora, manželka ovčáka Tomáše (či Tomáše Ovčáka) 
z Dlouhé Louky u Přeštic, tvrdila, že se v zaznamenaném případě uzdravení 
zánětu kloubů na její pravé ruce spolehla na Pannu Marii Přeštickou „jako 
už mnohokrát předtím“ (viz KZ, s. 55; Tematický výtah…). Netřeba dodávat, 
že o jiných případech jejího uzdravení písemná svědectví chybějí.
24 Viz Opis Putea a další texty, uloženo: SOkA Blovice, DÚ Přeštice, dodat-
ky, balík č. 1. Tematický výtah… odkazuje na čísla stránek KZ a právě této 
knihy.
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a Roupov (13/5). Z početněji zastoupených lze jmenovat 
ještě panství města Klatovy (10/2), panství Horšovský Týn 
(11/3) a Chudenice (5/3).

Mezi obtížemi, kvůli kterým se lidé obraceli na Pannu 
Marii Přeštickou o pomoc, drtivě převládala tělesná one-
mocnění (71 %), výrazněji ze statistiky vystupují úrazy a zra-
nění (10 %), těžké porody (5 %) a duševní onemocnění (4 %). 
Z tělesných neduhů pětinu tvořila onemocnění dolních 
končetin, častěji se opakovaly oční nemoci (14 %), horečky 
(9 %) a dětský psotník (7 %).

Studium procesu zázračného uzdravování a záchrany 
na základě reprezentativního množství údajů z přeštické 
evidence umožňuje vytvořit následující obecný model. Ne-
mocný, zraněný, ohrožený či v potížích se nacházející člověk 
se v zoufalém postavení obrátil na Pannu Marii Přeštickou. 
Pokud byl v nějakém akutním nebezpečí (topil se, hrozil mu 
nebezpečný pád apod.), často si stačil na Přeštickou Divot-
vůrkyni pouze bleskově v duchu vzpomenout či k ní zvolat 
o pomoc,26 někdy ani to ne a své zázračné uzdravení pak 

připsal Panně Marii Přeštické dodatečně.27 Nemocný jedi-
nec, který měl na rozhodování více času, si na Přeštickou 
Divotvůrkyni buď vzpomněl sám, nebo byl na ni upozor-
něn někým jiným, zpravidla příbuznými,28 farářem29 či jiný-
mi osobami.30 Popudem mohl být rovněž návodný sen,31 

který působil tím zázračněji, pokud dotyčný o Panně Marii 
Přeštické buď vůbec nevěděl,32 nebo sice věděl, ale nikdy 
její obraz nespatřil.33 Sen mohl dokonce předjímat budoucí 
události a upozorňovat na nebeskou pomoc Panny Marie 
Přeštické dříve, než došlo k potížím.34 Za jiný druh zázrač-
ného popudu k hledání pomoci u Divotvůrkyně můžeme 
chápat případ Silvie Hellemoltové ze Žatce, která pobývala 
těžce nemocná v Praze. V noci ucítila jakýsi tlak, probudila 
se a zjistila, že na ni spadl obraz Přeštické Piety, který visel 
nad lůžkem. Složila tedy Divotvůrkyni slib, ulevilo se jí a vrá-
tila se do rodného Žatce. Později se vydala do Přeštic, o kte-
rých předtím nikdy neslyšela, a vyplnila svůj slib.35 Pokud 
byl člověk neschopen vlastního rozhodování, např. pokud 
byl ve vážném stavu či se jednalo o malé dítě,36 obrátili se 
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Počty příjemců zázraků v jednotlivých letech

25 Srov. PROKOPOVÁ, Zdeňka. Auxilium, s. 15; HOLUBOVÁ, Markéta. Textové 
a obrazové zaznamenání, s. 69.
26 Např. jan Flocks, šafář ze dvora Žďár, podle své výpovědi z roku 1728 stačil 
v situaci, kdy spadl z koně a noha mu zůstala ve třmeni, k Panně Marii Pře-
štické pouze „povzdechnout“ o záchranu (viz KZ, s. 40; Puteus, s. 103, 104).
27 Martinu Svobodovi z Cerhovic vůz naložený železem přejel přes břicho 
a hrozila mu smrt. Že nezemřel a uzdravil se, to později připsal milosti Boží 
a přímluvě Panny Marie Přeštické (viz KZ, s. 13; Puteus, s. 89, 102).
28 Podruh Kryštof Stephan byl 14 dní upoután na lůžko, léčení a léky ne-
pomáhaly, manželka jej přesvědčila, aby se zaslíbil do Přeštic s tím, že ona 
sama, kdykoli se k Divotvůrkyni Přeštické uchýlila o pomoc, vždy jí pomoh-
la (viz KZ, s. 47; Puteus, s. 95). Ludmile Kavanové z Chanovic při dlouhotrva-
jící migréně poradila matka, ať se zaslíbí Panně Marii Přeštické (viz KZ, s. 57, 
58; Tematický výtah…).
29 Například dvouletý chlapec Alžběty Likavcové byl hodinu ve vodě, pak 
byl vytažen z vody a nejevil známky života, na radu faráře, aby jej zaslíbili 
Přeštické Panně Marii, uskutečnila matka slib a chlapec obživl (viz KZ, s. 63).
30 Alžběta Purkarová ze Soběkur byla dlouhodobě nemocná. členové 
přeštického bratrstva sv. Barbory a sedmi bolestí Panny Marie pod černým 
škapulířem ji přesvědčili, aby vstoupila do bratrstva a zaslíbila se Panně Ma-
rii Přeštické. V den přijetí bratrské insignie, černého škapulíře, kdy učinila 
slib za uzdravení, se její zdravotní stav zlepšil (viz KZ, s. 34; Puteus, s. 112).
31 Kateřina Czenkrušková z Plzně trpěla jakousi těžkou, chronickou nemo-
cí. Ve snu se jí dostalo pokynu: „jdi do Přeštic a uzdravíš se.“ Po probuzení 
složila slib a brzy nastalo zlepšení (viz KZ, s. 27; Puteus, s. 121; Tematický 
výtah…).
32 To byl případ rozvadovského celníka urozeného pána johanna Petera 
Michaela Süsse, jemuž se Přeštická Pieta zjevila ve snu, aniž by tušil, kde má 
její obraz hledat. Přišel na to, až když náhodou natrefil na její rytinu (viz KZ, 
s. 1; WB, s. 175–176; Puteus, s. 87, 126). Markétě Segerové z Chebu, která 

měla omrzlou levou ruku a nohu, se ve snu zdálo, že se má zaslíbit Přeštic-
ké Divotvůrkyni, o níž nikdy předtím neslyšela. Probrala to se zpovědníkem 
a ten jí pověděl, kde jsou Přeštice (viz KZ, s. 51, 52; Tematický výtah…).
33 Sobětická krčmářka Kateřina Chroustová měla sen o Přeštické Panně 
Marii, o níž jí sice vyprávěla jiná osoba, ale jejíž obraz dosud neviděla (viz 
Protokoly z 2. vyšetřovací komise 8.−10. 4. 1711, uloženo: APA, 2056).
34 Když byla baronka Františka Silvie Straková z Nedabylic těhotná, zdál se 
jejímu muži baronu Albertu Karlovi sen, že se mu narodí dvě děti a že má 
vykonat pouť k Panně Marii Přeštické a obě děti jí zaslíbit. Pověděl to man-
želce, ale netušil, kde jsou Přeštice. Podle jiné verze se to dozvěděl a děti 
jí sice zasvětil, pouť však každopádně odložil. jedno dítě proto zemřelo. 
Když stále odkládal pouť, bylo jejich druhé dítě, jan Karel, stiženo ochr-
nutím. Obnovil proto slib a dítě se začalo uzdravovat. Plně se uzdravilo, 
až když baronka obětovala v Přešticích 6 svící (viz KZ, s. 19; Puteus, s. 98; 
Tematický výtah…). jiný případ se stal tkalci janu Steinerovi z Kašovic. Ten 
žil hříšně, hrozilo mu proto věčné zatracení. Zjevila se mu tedy (ve snu?) 
duše jakéhosi jemu neznámého obyvatele Kašovic, který mu sdělil, že má 
jít do Přeštic zaplatit mši, což Steiner udělal, vyzpovídal se a přijal Tělo Páně 
(viz KZ, s. 27; Puteus, s. 91; Tematický výtah…). Podobně zachráněna byla 
jakási měšťanka, která se ocitla ve velké hmotné nouzi, styděla se žebrat, tr-
pěla depresemi, až se rozhodla spáchat sebevraždu. V noci jí ve snu Panna 
Marie Přeštická řekla: „Ty, která jsi byla jinak zbožná, nechoď se utopit, jinak 
budeš zatracena. Raději čiň pokání a vyznej se u mého obrazu v Přešticích.“ 
To měšťanka také udělala (viz KZ, s. 61; Tematický výtah…).
35 KZ, s. 28.
36 I děti se však samostatně obracely na Přeštickou Divotvůrkyni, jak svěd-
čí případ osmiletého Mikuláše Tenegela z Klatov (viz KZ, s. 17; Puteus, s. 95; 
Tematický výtah…) či dokonce tří a půlleté urozené slečny josefy Příchov-
ské z Lužan, která sama prohlásila, že půjde pěšky z Lužan do Přeštic (viz KZ, 
s. 2; WB, s. 183; Puteus, s. 88, 95).
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o  pomoc k Panně Marii Přeštické, popřípadě za něj složi-
li slib, zpravidla jeho rodiče či příbuzní.37 Pomoc z Přeštic 
navíc potřebovali nejen jednotlivci, ale občas i větší počet 
osob najednou.38 

Poté, co se nemocný či člověk v nouzi rozhodl obrátit 
na Divotvůrkyni Přeštickou, zpravidla složil (sám či někdo za 
něj39) slib za uzdravení. Ten spočíval v tom, že se dotyčný 
zavázal k nějakému zbožnému úkonu40 či daru41 (popřípadě 

Veduta Přeštic po roce 1729, zachycující mj. původní gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie. Převzato z: Jan Nepomuk Mrkvička, Popis a 
historicko-architektonický průvodce barokním chrámem Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích, Přeštice 2000.

Přeštice, v popředí dům čp. 112 na náměstí, ve kterém manželé Hofmistrovi uchovávali obraz Panny Marie Přeštické. Pohlednice ze sbírky 
Karla Kriegelsteina, foto kolem roku 1910

37 V jednom případě tak učinil pán za raněného sluhu (viz KZ, s. 28; Puteus, 
s. 103).
38 Na podzim roku 1724 onemocnělo v Chotěšově najednou větší množ-
ství lidí jakousi nakažlivou nemocí. Rozhodli se kolektivně obrátit na Pannu 
Marii Přeštickou a slíbit za své uzdravení mši. Když se jejich prosba vyplnila, 
podnikli pak hromadnou pouť do Přeštic (viz KZ, s. 33; Puteus, s. 111).
39 Kateřina Kölbová ze Skalné u Chebu upadla během těžké nemoci do 
agónie. Děti kolem ní plakaly, jedno napadlo zasvětit matku Panně Marii 
Přeštické, ostatní ji vzývaly také. Když matka přišla k sobě, přesvědčovaly ji, 
aby slíbila pouť do Přeštic, což matka učinila a uzdravila se (viz KZ, s. 23, 24; 
Puteus, s. 105, 106; Tematický výtah…).
40 Zpravidla se jednalo o pouť do Přeštic, nejčastěji pěší, zostřenou někdy 
vykonáním bosky (viz KZ, s. 51; Tematický výtah…), buďto jednorázovou, 
opakovanou či konanou pravidelně. Velmi častý byl slib zaplacení jedné 
nebo více mší, často přímo u hlavního oltáře se zázračným obrazem, po-

případě přímo mešní fundace. Dalším slibovaným úkonem mohla být tzv. 
pobožnost u zázračného obrazu, jež mohla spočívat v osobní modlitbě, 
v modlitbě růžence, v účasti na mši nebo jiném liturgickém či paralitur-
gickém dění, popřípadě v kombinaci těchto pobožností. Předmětem slibu 
mohla být rovněž každodenní modlitba. Slíbeno mohlo být také přijetí 
svátosti smíření a svaté přijímání a dále půst, ať už jednorázový či celoži-
votní v určité dny. Slíbit mohl votant i více úkonů najednou.
41 Nejčastějším votivním darem byly tzv. votivní tabulky, které se zavěšo-
valy kolem oltáře se zázračným obrazem a sloužily vedle písemných svě-
dectví zároveň jako výtvarné i slovesné svědectví o konkrétním zázraku. 
Zpravidla byly malované na dřevě, mohly být také vyrobeny ze stříbra. Vo-
tivním darem mohly být dále všelijaké klenoty, které se ukládaly do přeštic-
kého mariánského pokladu (řetízky, perly, korály, drahokamy, prsteny, min-
ce, medailky atd.). Slíbena mohla být rovněž prostá peněžní almužna, dále 
pořízení kostelního náčiní (či poskytnutí peněz na jeho pořízení) apod.
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k  obojímu), pokud bude Pannou Marií Přeštickou zachrá-
něn. Někdy se stávalo, že se nemocný obrátil na více divo-
tvůrců najednou. V Přešticích máme takový případ doložen 
v zásadě pouze jeden.42 Můžeme sice předpokládat, že k sli-
bům na vícero poutních míst došlo i v dalších případech 
a jen to nebylo zapsáno, spíše se však domníváme, že šlo 
skutečně jen o jeden případ.43 ještě v jednom případě se 
poutník v Přešticích obrátil na dvě divotvůrkyně, ovšem 
tentokrát byly obě domácí. Delší dobu slepý Ondřej Kavan 
se roku 1735 zasvětil nejen Panně Marii Přeštické ale i přeš-
tické svaté Barboře.44 Po uzdravení se z vděčnosti k oběma 
divotvůrkyním dal zapsat do jejich spojeného přeštického 
bratrstva a zavázal se k celoživotnímu postu vždy ve středu 
a v pátek.45 V tomto případě máme rovněž jediný doklad 
přežívání původní přeštické poutní tradice ke svaté Barboře 
téměř čtvrt století po založení tradice nové.

Po slibu (alespoň v případech, které známe) následoval 
samotný zázrak. Ve většině případů se tak stalo bezpro-
středně po složení slibu. Nemocný byl ihned uzdraven buď 
úplně,46 nebo se mu výrazně ulevilo.47 Někdy došlo k uzdra-
vení v rozmezí do jedné hodiny od zavázání se slibem,48 jin-
dy do 24 hodin či na druhý den,49 někdy trvalo uzdravení 
delší dobu, což pochopitelně poněkud ubíralo na váze tvr-
zení, že šlo stále ještě o nadpřirozený zázrak Divotvůrkyně a 
ne o přirozené uzdravení díky regeneračním schopnostem 
těla.50 Některé věřící čekalo uzdravení až během poutě do 
Přeštic, kterou po slibu podnikli, a to v různých fázích ces-
ty: devítiletý Martin Řada ze Střížovic, trpící pomateností, 
putoval se svým otcem, který za něj složil slib, a s dalšími 
poutníky do Přeštic. jakmile Martin „zdaleka Panny Marie 
chrám viděl“, nabyl rozumu.51 Kateřina Franková, stižená 
třítýdenní hluchotou, byla uzdravena rovněž během pouti, 

ale teprve, když vstoupila do města.52 Rytíř johann Gotfried 
Richter, starší dělmistr císařského dělostřelectva, musel na 
uzdravení svého synka, kterého přivedl s sebou, počkat do 
chvíle, kdy s dítětem vstoupil do chrámu.53 jiní poutníci do-
šli svého uzdravení, až když nějakou dobu pobyli v pout-
ním chrámu: Vavřinec Pajer z Oplotu, trpící oční chorobou, 
si v kostele zdříml a kdosi mu ve snu poradil: „Věnuj nějaký 
dar a vrátí se ti zrak.“ Když procitl, zrak se mu zlepšil.54 Mnozí 
další poutníci se uzdravili poté, co v kostele vykonali svou 
pobožnost. Někdy však bylo potřeba čekat déle,55 třeba 
i  několik dní.56 Pouť, kterou bylo všem těmto nemocným 
nutné vykonat, lze nazvat poutí prosebnou.

Někdy však ani pouť a pobožnost v kostele nestačila 
a nemocní sahali po dalších prostředcích kontaktu se zá-
zračným obrazem, především po dotykové magii. Kateřina 
Tüsenmannová byla osvobozena od strumy vzýváním a 
„přiložením“ či „přitištěním“ (Andruckung) zázračného obra-
zu (zřejmě na nemocný krk).57 K dotyku se nemusel použít 
pouze samotný zázračný obraz, ale stačila i jeho kopie, jenž 
visela za oltářem s Thaumaturgou,58 jindy pomohlo polí-
bení malé rytiny s vyobrazením Přeštické Piety.59 Extrémní 
formou dotyku bylo pozření polykacího obrázku Přeštické 
Divotvůrkyně.60 

Poté, co byl prosebník dříve či později zázračně zachrá-
něn či uzdraven, následovalo povětšinou splnění slibu, jejž 
vůči Panně Marii Přeštické složil před svým uzdravením, 
zpravidla spojené s tentokráte děkovnou poutí do Přeštic, 
kde došlo k té či oné formě poděkování Divotvůrkyni za 
pomoc. Poutník tady vykonal slíbené úkony či přinesl slíbe-
ný votivní dar, velmi často nechal zhotovit votivní tabulku, 
na níž bylo vymalováno a někdy i popsáno jeho uzdravení. 
Názorným votivním darem vedle malovaných tabulek byly 

42 Kaplan Tomáš František Kober ze Všerub (u Kdyně) složil při dlouhodo-
bém krvácení z úst slib nejprve Panně Marii Přeštické, na druhý den pak 
ještě Panně Marii Neukirchenské. Z hlediska prokazatelnosti zázraku pak 
ještě celou situaci zkomplikoval tím, že si vzal lék. Své uzdravení, podle 
svých slov, však připisoval spíše Panně Marii Přeštické než léku (viz KZ, s. 3; 
Puteus, s. 88, 118).
43 Srov. GAŽI, Martin. O rozumnosti, s. 230–233, který tvrdí, že obracení se 
na několik divotvůrkyň či divotvůrců bývalo zvykem ve svědectví ozna-
movat.
44 Pozdně gotická socha sv. Barbory v přeštickém kostele proslula už 
v 17. století zázračnými uzdraveními zejména očních chorob a už v té době 
k ní do Přeštic přicházeli poutníci. Srov. Farářská relace z r. 1677, f. 43r, ulo-
ženo v: NAP, APA, inv. č. 1343, sign. B 13/4b; farářská relace z r. 1700, f. 33r, 
44r–47r, uloženo: tamtéž, sign. B 13/10; SOkA Blovice, DÚ Přeštice, dodat-
ky, balík č. 3; Album fraternitatis, s. 2–3, uloženo: tamtéž, balík č. 1; Puteus, 
s. 135–136; SEXSTETTER, Mikuláš. Mnemosynon, 1741, s. 36, 51, uloženo: 
SOkA Blovice, DÚ Přeštice, kniha č. 2; Gotika v Západních čechách III, Praha 
1996, s. 791–792, č. 369.
45 Chronologický výtah zázraků z let 1714–1739, uloženo: SOkA Blovice, 
DÚ Přeštice, dodatky, balík č. 1.
46 Např. Klára Chanovská z Dlouhé Vsi, zasnoubená Schwartzbachová, tr-
pěla velkými bolestmi zubů. V Klatovech složila v březnu 1719 slib Panně 
Marii Přeštické a bolesti ustaly, prý ne postupně, ale okamžitě (viz KZ, s. 17; 
Puteus, s. 98; Tematický výtah…).
47 Bartoloměj Welnar z Novákovic složil slib Přeštické Divotvůrkyni kvůli 
velikým bolestem ucha. Brzy po slibu došlo k ulehčení od bolestí a ještě 
tentýž den přestaly úplně (viz KZ, s. 62).
48 Viz pětiletý synek Barbory Benešové z Radobyčic (KZ, s. 53) či tříletý syn 
Magdaleny Kalašové z Mečkova, který spadl do hluboké studny. Když ho 
vytáhli, nejevil známky života, po slibu dal ihned znamení, že žije, a za hodi-
nu vydávil vodu a vrátily se mu síly (KZ, s. 59; Tematický výtah…).

49 Případ kaplana ze Spáleného Poříčí Libora Tauchmana, OSA, z r. 1766 
(viz KZ, s. 59; Tematický výtah…), či malé Evy Roziny Hamplové z Horní 
Police na českolipsku, která trpěla svrabem či oparem a měla strupy po ce-
lém těle. její matka, která se doslechla o Panně Marii Přeštické, za ní složila 
slib pouti. Během 24 hodin z dítěte strup zmizel (viz KZ, s. 11; WB, s. 193; 
Puteus, s. 88, 122).
50 Takto sporně vypadá uzdravení Anny Švorcové z Přeštic z komplika-
cí po porodu mrtvého dítěte. Po slibu se začala postupně uzdravovat a 
i přes nové komplikace, které se objevily po týdnu, se nakonec uzdravila 
docela (Protokoly z 2. vyšetřovací komise 8.−10. 4. 1711, uloženo: APA, 
2056). V případě uzdravení pětiletého syna Kateřiny Richterové z Hlubo-
ké nad Vltavou ze svrabu na hlavě a z bolestí hlavy k němu došlo po 
zasvěcení dítěte Panně Marii Přeštické během 3 týdnů (KZ, s. 15; Puteus, 
s. 89, 122).
51 KZ, s. 16; Puteus, s. 89, 90; Tematický výtah…
52 KZ, s. 22; Puteus, s. 93, 124; Tematický výtah…
53 KZ, s. 18; Puteus, s. 105; Tematický výtah…
54 KZ, s. 44; Puteus, s. 94; Tematický výtah…
55 Markéta Segerová z Chebu, jelikož dorazila z větší dálky, musela čekat 
do druhého dne po svém příjezdu do Přeštic. Pak teprve vykonala zpo-
věď, přijímaní a prosby u zázračného obrazu. Poté byla trochu omámená a 
ospalá, a když přišla k sobě, mohla zase vládnout rukou i nohou, které měla 
omrzlé (viz KZ, s. 51, 52; Tematický výtah…).
56 Slepý řezník Franz Bauer z Horní Falce přišel do Přeštic s pevným roz-
hodnutím, že neodejde, dokud mu Panna Marie Přeštická nevrátí zrak. Byl 
uzdraven teprve po pětidenním pobytu (viz KZ, s. 3; WB, s. 182; Puteus, 
s. 88).
57 KZ, s. 12; WB, s. 197; Puteus, s. 89, 123.
58 KZ, s. 55; Tematický výtah….
59 KZ, s. 42; Tematický výtah….
60 KZ, s. 21; Puteus, s. 116; Tematický výtah….
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rovněž modely částí lidského těla z vosku či stříbra, předsta-
vující onemocnění, z něhož byl poutník vyléčen, popřípadě 
zde zanechal již zbytečnou „zdravotní pomůcku“ (nejčastěji 
berle61). jako forma poděkování se chápalo i poskytnutí svě-
dectví o zázraku, případně zápis tohoto svědectví.

Vděčného poutníka někdy doprovázely další osoby, 
s dětmi putovali do Přeštic jejich rodiče, manžela či manžel-
ku doprovázel partner, účastnili se příbuzní, známí, poutník 
se mohl rovněž připojit k celému procesí směřujícímu do 
Přeštic. Někdy se stávalo, že příjemce zázraku nemohl cestu 
do Přeštic vykonat sám a stačilo, když poslal s votivním da-
rem a poděkováním někoho místo sebe.62 

Stejně jako mezi slibem a uzdravením, tak i mezi uzdra-
vením a splněním slibu mohl být na jednu stranu žádný či 

minimální, na druhou stranu ale i delší časový odstup. Byl 
dán především tím, že na obvyklou děkovnou pouť nebylo 
vždy možné vydat se okamžitě. Někdy to trvalo dny, jindy 
týdny a nezřídka i měsíce, v ojedinělých případech i roky.63  
Otálení se však v tomto případě nemuselo vyplatit, neboť 
analogicky k nadpřirozenému uzdravení hrozil za nesplnění 
slibu nadpřirozený trest. Klasickým příkladem je Anna Kiwi-
cová z Nýřan, kterou Panna Marie Přeštická vyléčila z boles-
tí zubů. Dva roky odkládala pouť do Přeštic, kterou slíbila, 
takže se jí bolesti vrátily a zmizely teprve po obnově slibu, 
který tentokrát i dodržela.64 Podobně nebylo možné, aby 
člověk, jenž vděčil za své uzdravení Přeštické Divotvůrkyni, 
vyplnil jí daný slib v jiné svatyni. již zmíněná Marie Magdale-
na Krottentolerová z Pasovska, která po uzdravení nakonec 
do Přeštic poslala jakousi ženu, aby zde podle slibu zaplatila 
děkovnou mši, původně chtěla kvůli příliš velké vzdálenosti 
přesunout vyplnění slibu (zřejmě děkovnou pouť) do ně-
jakého bližšího poutního místa. Byla však za to potrestána 
recidivou nemoci a musela tedy věc vyřešit tak, jak jsme 
uvedli.65 

Na závěr ještě zmiňme případ jakéhosi zázračného 
uzdravení naruby. Sedlář Mathias Weinmann ze Stodu šel 
roku 1720 na pouť do Přeštic k Panně Marii Přeštické a vrá-
til se s horečkou. Divil se, že tam, odkud všichni odcházejí 
uzdravení, on odchází nemocen. O něco později sem šel 
opět a tentokrát již odešel zdráv.66

Účel evidence zázraků
Závěrem je na místě nadnést otázku účelu vedení evidence 
zázraků. V odborné diskuzi mezi nečetnými badateli, kteří 
se zabývají barokními knihami zázraků, o smyslu evidence 
zázraků se vyskytují dva názory. jedni tvrdí, že vypjatou ba-
rokní úctu širokých mas obyvatel k lokálním patronům a zá-
zračným ochráncům se církevní instituce snažily spíše utlu-
movat a zázraky zkoumat. Barokní katolíci byli sice na jednu 
stranu charakterističtí svou duševní citlivostí k zázrakům, na 
druhou stranu však toto všeobecné vnímání zázraků jako 
pevné součásti běžného života ztratilo původní středově-
kou „nevinnost“. Středověk zázraky nezkoumal, baroko, po-
učené humanistickým skepticizmem a racionalizmem, už 
přeci jen potřebuje „znamení, nímž by se smohli přesvědči-
ti“, jak píše Balbín, tedy důkazy, jež byly zanášeny právě do 
knih zázraků a ostatní evidence. Knihy zázraků se tak měnily 
v úřední dokument, který ověřoval důvěryhodnost poutní-
ho místa a „kryl“ před církevní vrchností duchovního správ-
ce, jenž umožňoval pozornost vzbuzující aktivity.67 

Druhý názor badatelů praví, že smysl knih zázraků tkvěl 
především v zachování povědomí o milostech místního  

Johann Christoph Sartorius, Pieta Přeštická, mědiryt, po roce 1711, 
otisk z původní matrice Michal Pěchouček, 2001(Dům historie Pře-
šticka)

61 Viz např. ochrnutého ovčáka z Dolejšího Krušce jana Kamena, který po 
pouti, jež skončila jeho uzdravením, zanechal v kostele své berle (viz KZ, 
s. 52; Tematický výtah…).
62 Tímto způsobem to vyřešila Marie Magdalena Krottentolerová, jež bydle-
la poblíž Pasova a měla to do Přeštic daleko (viz KZ, s. 18; Puteus, s. 90–91), 
stejně jako Marie Schmausová z Furth im Waldu (viz KZ, s. 31; Puteus, s. 111).
63 Podle zápisu v KZ ze 4. 6. 1715 byla Alžběta Walgrová z Horažďovic zá-
zračně vyléčena v roce 1711 (viz KZ, s. 10; Puteus, s. 95; Tematický výtah…). 
je však možné, že splnila svůj slib dříve a že se čtyřletým odstupem pouze 
nechala své svědectví zapsat. S jistotou však můžeme přijmout svědectví 
Markéty Dobromyslové z čižic z roku 1734, která zachránění sebe i své rodi-

ny před nakažlivou nemocí datovala do roku 1729, neboť uvádí, že s nekli-
dem myslela na splnění slibu, jinými slovy byla si vědoma, že je neúměrně 
dlouho odkládá (viz KZ, s. 43; Puteus, s. 109). Naopak u nejdelšího časového 
odstupu 25 let v případě P. Libora Tauchmanna, OSA, kaplana ve Spáleném 
Poříčí, mezi uzdravením a datem zápisu do evidence zázraků poznámka, že 
událost z roku 1741 vyprávěl a přál si zaznamenat v roce 1766, dokládá, že 
jde o opožděný zápis, nikoli o opožděnou děkovnou pouť.
64 KZ, s. 20; Puteus, s. 98, 99.
65 KZ, s. 18; Puteus, s. 90, 91.
66 KZ, s. 29; Puteus, s. 100.
67 GAŽI, Martin. O rozumnosti, s. 227–228.
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68 PROKOPOVÁ, Zdeňka. Auxilium, s. 12–13.
69 HOLUBOVÁ, Markéta. Textové a obrazové zaznamenání, s. 70.
70 Že se tak dělo, víme i z příkladu jiných poutních míst. jak uvádí jan 
Vaňata: „Úcta prokazovaná Panně Marii Podsrpenské prostým lidem ne-
směřovala k ideálnímu prototypu, jenž měl být uctíván, ale k jejímu kon-
krétnímu zobrazení, k soše samotné, která činí zázraky. Svědectví tohoto 
posunu zanechal ve své výpovědi již strakonický poddaný jakub Němejc 
ze Zadních Ptákovic, stižený epileptickými záchvaty, který říká, že „více tou 
nemocí obtížen nebyl, kdež až posavade k předřečenému obrazu (jenž 
tomu samému připisuje, a žádnému jinému obrazu zázračnému pouť svou 
nepředevzal) děkování činí.“ (viz VAŇATA, jan. Mariánské kulty, s. 115–116).

zázračného vyobrazení a ve zvýšení prestiže a slávy pout-
ního místa, tedy že šlo vlastně o cíle propagační.68 Považují 
proto tyto knihy a další evidenci spíše za prameny soukro-
mé povahy, sloužící potřebám duchovní správy toho které-
ho poutního místa.69 

Není ani z jiných pramenů známo, že by přeštická kniha 
zázraků či ostatní evidence byla někdy podrobena církevní 
kontrole, např. ze strany pražské arcibiskupské konsistoře. 
Není rovněž úplně jisté, zdali docházelo k výběru svědectví, 
která budou do knihy zázraků zanesena a která nikoli, např. 
z důvodů vyhnout se kritice nadřízených orgánů pro povo-
lování příliš lidové a tudíž na hranici pravověří se ocitající 
lidové úcty k zázračnému obrazu.70 Byrokratický účel vzniku 
tohoto pramene tedy přímo potvrzen nemáme, snad jen 
tím, že forma záznamu zázraků je totožná s formou zázna-
mů většiny podobných knih zázraků vedených na ostatních 
poutních místech.

Naopak o propagačním účelu svědčí několikero pozděj-
ších zpracování sumy svědectví z této knihy. Už zmíněná 
německá historie přeštického poutního místa Wunderbare 
Blühe, kterou kladrubští benediktini vydali v Regensburgu 
v  roce 1714, obsahuje většinu z dosavadních zázraků tak, 
jak je zachycuje kniha zázraků. Přeštický benediktinský kro-
nikář Mikuláš Sexstetter ve své rukopisné kronice poutního 
místa z roku 1741 (Puteus aquarum viventium) přišel poprvé 

s dalším obvyklým zpracováním přehledu zázraků, totiž s je-
jich tematickým zpracováním podle jednotlivých druhů ne-
mocí a obtíží, proti kterým Panna Maria Přeštická zázračně 
zasáhla, seřazených podle abecedy. Tímto způsobem mělo 
být sestaveno i pokračování Wunderbare Blühe, jež mělo vy-
jít v češtině snad někdy na konci šedesátých let 18. století 
a k němuž se dochovaly Sexstetterovy rukopisné podklady. 
Bohužel, k realizaci tohoto projektu z neznámých důvodů 
již nedošlo.

Na úplný závěr lze konstatovat, že Přeštická kniha zá-
zraků je typickým příkladem svého druhu běžné úřední 
písemnosti, jež tvořila nedílnou součást agendy barokního 
poutního místa.

Pschestitzer Buch der Wunder 

Michal TejČeK

Der Beitrag beschäftigt sich mit dem Pschestitzer Wunder-
buch (Codex miraculorum et obtentarum gratiarum ad 
Thaumaturgam Przesticensem ab anno Domini 1711) aus 
den jahren 1711–1776. Dieses Buch stammt aus dem Wall-
fahrtsort Pschestitz (Přeštice), wo die Pschestitzer Wunder-
vollbringende (Přeštická Divotvůrkyně) oder Pschestitzer 
jungfrau Maria (Panna Marie Přeštická) als Gnadenbild ver-
ehrt wurde. Das Bild wurde 1711 von der katholischen Kir-
che als wundertätig anerkannt; dieser Zeitpunkt gilt als Ur-
sprung der dortigen Wallfahrtstradition. In vielen barocken 

Wallfahrtsorten wurden Wunderbücher geführt, in denen 
Berichte von Gläubigen, die aufgrund der Fürsprache eines 
oder einer Heiligen übernatürliche Heilung oder Rettung 
erfuhren, dokumentiert wurden. Die Einträge im Psches-
titzer Wunderbuch stammen vereinzelt von den Pilgern 
selbst, die meisten Fälle wurden jedoch von den Pschestit-
zer Priestern aufgezeichnet. Die im Wunderbuch festgehal-
tenen Ereignisse sollten die tatsächliche Wundertätigkeit 
des Pschestitzer Gnadenbildes beweisen und damit wei-
tere Gläubige in den Wallfahrtsort locken. Das Buch bietet 
vielfältige Informationen zur Krankengeschichte und Medi-
zin, zur barocken Frömmigkeit und über die Menschen, die 
über die erlebten Wunder berichteten.
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Matriky (narozených, oddaných a zemřelých) se staly pri-
márními prameny při studiu populačního vývoje v minu-
losti. Umožňují nahlédnout do světa hospodářského a 
sociálního vývoje určité epochy a lokality. Matriční zázna-
my poskytují informace o vývoji počtu obyvatelstva, jeho 
skladbě podle věku, pohlaví a rodinného stavu. jsou důleži-
tým pramenem k poznání mechanismů života obyvatelstva 
dané lokality v dobách minulých. Potřebné údaje k výzku-
mu demografického vývoje populace v minulosti lze vytě-
žit užitím metody založené na excerpci matrik a následném 
sčítání získaných dat. 

Matrika oddaných Žinkovy (1784−1877)

Výchozím pramenem při studiu sňatečnosti ve farnosti 
Žinkovy se stala římsko-katolická matrika oddaných po-
cházející z let 1784 až 1877,1 ze které jsem excerpovala 
období 1791−1850. Matrika je vedena pro jednotlivé loka-
lity2 odděleně. Matriční zápisy obsahují datum (rok, měsíc 
a den) sňatku, jména a příjmení snoubenců i jejich rodičů. 
Za těmito údaji následují informace o sociálním původu 
jejich rodin (povolání otce ženicha a nevěsty). V případě, 
že v době sňatku vykonával muž určitou profesi či měl 
zavedenou živnost, je uvedena i jeho profese. Dalším dů-
ležitým údajem je teritoriální původ snoubenců, který po-
skytuje sdělení, odkud ženich a nevěsta pocházeli – z jaké 
lokality, popřípadě i panství. Dále následují informace 
o věku, rodinném stavu a náboženském vyznání ženicha 
a nevěsty. Poslední část matričního záznamu tvoří údaje 
o svědcích (jméno a příjmení, současné bydliště, případně 
i jejich profese). Matriční kniha je vedena v německém a 
v českém jazyce. Během sledovaného období zůstaly jed-
notlivé zápisy po obsahové stránce prakticky nezměněny. 
Pouze vizuální podoba pozdějších zápisů se zpřehlednila. 
Předepsané rubriky pro zapisování jednotlivých údajů se 
rozšířily z jedné strany na dvě, což přispělo k lepší orienta-
ci mezi matričními záznamy. jednotlivé rubriky byly vypl-

ňovány pečlivě a až na několik výjimek poskytují veškeré 
informace potřebné k této studii.

Ve svém příspěvku načrtnu, jak se proměňovala sňateč-
nost ve farním obvodu Žinkovy a co vše ji ovlivňovalo. Zá-
věry pak srovnám s vývojem sňatečnosti v dalších lokalitách 
a farnostech.3 

Farní obvod Žinkovy

Farní obvod Žinkovy se rozprostírá na jihu Plzeňska obklo-
pen farnostmi Prádlo, Měčín, Neurazy, Letiny a Nepomuk. 
Ve sledovaném období patřily Žinkovy pod správu česko-
budějovické diecéze. Plebánie Žinkovy existovala již před 
rokem 1364. Do roku 1716 patřila pod správu fary i farnost 
Měčín. Farní obvod byl tvořen lokalitami Žinkovy, čepinec, 
Zálesí, Březí, Žitín, Olšovka, Buč, Žinkovice, Kokořov, Partolti-
ce, Radochov a Osobov. V 90. letech 19. století žilo na území 
fary cca 2500 katolíků.4 Matriky narozených, oddaných a ze-
mřelých pro sledované lokality jsou vedeny od roku 1650.5 

Farní kostel je zasvěcený zemskému patronu sv. Václa-
vovi. První písemná zpráva o chrámu se objevuje již v roce 
1352. Původní gotický kostel vyhořel v roce 1684 na svá-
tek sv. Víta a na jeho místě byl v roce 1734 zásluhou Marie 
Terezie hraběnky z Vrtby vystavěn nový barokní jednolodní 
kostel o třech prostorových částech. Stavitelem této sakrál-
ní stavby byl František Ignác Prée. 6 

Sňatečnost (nupcialita) 

Sňatek patří mezi přechodové rituály,7 kdy jedinec pomyslně 
uzavírá jednu životní etapu a vstupuje do nové. Končí dět-
ství a začíná období dospělosti, kdy se mladí v minulosti osa-
mostatňovali a zakládali vlastní rodiny. Muž na sebe přebíral 
nové povinnosti hospodáře, manžela a později i otce. Žena 
slibovala poslušnost svému muži a být dobrou matkou svým 
dětem. Uzavřením sňatku získávali mladí i nové postavení 
ve společnosti, které vycházelo z obyčejového práva a od-
ráželo se v normách chování. Současně je třeba zdůraznit, že  

Vývoj sňatečnosti v obvodu fary Žinkovy 
v letech 1791–1850

Marie jÍCHOVÁ

1 Státní oblastní archiv (dále SOA) v Plzni, Sbírka matrik, sign. Žinkovy 9.
2 Matrika oddaných Žinkovy (1784¬−1877) je vedena pro lokality Žinko-
vy, čepinec, Zálesí, Březí, Žitín, Olšovka, Buč, Žinkovice, Kokořov, Partoltice, 
Radochov a Osobov.
3 O vývoji sňatečnosti v první polovině 19. století pojednávají tyto práce: 
BERÁNKOVÁ, jana. Demografický vývoj města Kouřimi v letech 1650−1850, 
Historická demografie (dále HD) 18, 1994, s. 69−104; DUŠKOVÁ, Sabina. 
Demografický vývoj Ústí nad Labem v 19. století, HD 24, 2000, s. 109−162; 
GRULICH, josef. Sňatková migrace na jihu Čech (1750-1824), HD 30, 2006, 
s. 19−72; HOLUBOVÁ, Michaela. Geografická a sociální mobilita snou-
benců ve farnosti Dobrovice od konce 18. st. do 2. pol. 19. st., HD 28, 2004, 
s.  107−152; KALOUSKOVÁ, Věra. Demografický vývoj farnosti Lochenice 
v letech 1784−1900, HD 30, 2006, s. 67−143; KLÁŠTERSKÁ, Alice. Výběr 
partnera a sňatkový věk dědiců venkovských usedlostí na Šťáhlavsku a jejich 
sourozenců v 18. a na poč. 19. st., HD 22, 1998, s. 147–168; POULOVÁ, Ma-
rika. Vývoj sňatečnosti ve farnosti Rožmberk nad Vltavou v 19. století, HD 30, 

2006, s. 195-218; ŠIKULOVÁ, Alexandra. Vývoj sňatečnosti ve farnosti Libčany 
v „dlouhém“ 19. století (1785−1914), HD 34, 2010, s. 114−175; ŠŤĚRBOVÁ, 
Blanka. Sňatečnost a sňatková migrace ve farnosti Střelské Hoštice v letech 
1654−1890, jihočeský sborník historický 58, 1989, s. 125−135; Táž, Vývoj 
sňatečnosti v lokalitě Novosedly nad Nežárkou v letech 1689−1910, HD 11, 
1987, s. 97−141; VAŇKOVÁ, Markéta. Demografický vývoj Žitenic v 19. století, 
HD 30, 2006, s. 145−194.
4 KOTYŠKA, Václav. Úplný místopisný slovník Království českého, Praha 1895, 
s. 1691.
5 Blíže in Catalogus saccularis et regularis cleri dioecescos Bohemo= Budvicen-
sis pro anno domini 1938, české Budějovice 1938.
6 MOTEjZÍK, Pavel. Zámek Žinkovy. Perla jižního Plzeňska, Žinkovy 2010, 
s. 91.
7 Svatební obřad jako přechodový rituál dále rozpracovává: GENNEP 
van, Arnold. Přechodové rituály. Systematické studium rituálů, Praha 1997, 
s. 110−136.
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samotné uzavření sňatku bylo spjato s mnoha zvyky a oby-
čeji, jejichž původ byl magický. Snoubenci si dodržováním 
místních zvyků a obyčejů zajišťovali dobré ekonomické po-
stavení a především schopnost přivést na svět potomka.8 

V letech 1791−1850 bylo ve farnosti Žinkovy průměrně 
za rok uzavřeno 12 sňatků. Největší procento (22,6 %) svateb 
se uskutečnilo v posledním desetiletí sledovaného období, 
naopak nejméně v letech 1811−1820. Během sledovaného 

období nedošlo k žádným výkyvům ve frekvenci uzavíra-
ných sňatků. Největší počet svateb se v letech 1791−1850 
uskutečnil v lokalitě Žinkovy. V Kokořově se vzalo celkem 
116 párů. Téměř stejný počet sňatků připadl na lokality Bře-
zí, Partoltice a Radochov. Naopak pouze dvakrát během 
sledovaného období vstoupili do manželství snoubenci 
z lokality Buč.

Rodinný stav a věk snoubenců

Počet narozených v první polovině 19. století byl závislý na 
věku snoubenců. čím dříve mladí lidé vstoupili do manžel-
ství, tím dříve založili rodinu. S tím souvisela i vyšší pravdě-
podobnost, že přivedou na svět více potomků než starší 
páry. Ve farnosti Žinkovy byly nejvíce zastoupeny sňatky, 
kdy oba snoubenci byli svobodní. Homogenita manželské-
ho páru ve sledované lokalitě dosáhla 76,4 %. Stejný podíl 
prvních sňatků lze sledovat například v lokalitě Žitenice a 
ve farnosti Libčany.9 Naopak vyšší procento protogamních 

Titulní list matriky oddaných farního obvodu 
Žinkovy (1784−1877)

8 Zvyky a obyčeje, které doprovázely svatební obřad, popisují např. práce: 
CHARVAT, Vladimír j. Z českého jihu. Sbírka jihočeského podání lidového, Pra-
ha 1898, s. 12−48; NAHODIL, Otakar – ROBEK, Antonín. České lidové pověry, 
Praha 1959, s. 124−125, 133−138; PROCHÁZKA, Karel. Lid český s hlediska 
prostonárodně-náboženského, Praha 1910, s. 75−79, 176−182; VYKOUKAL, 
František Vladimír. Česká svatba, Praha.
9 V lokalitě Žitenice byla v letech 1800−1849 průměrná hodnota prvních 
sňatků 75,2 %. Ve farnosti Libčany v letech 1785–1849 dosáhl průměr pro-
togamních sňatků hodnoty 76,8 %. Blíže VAŇKOVÁ, Markéta. Demografický 
vývoj, s. 156; ŠIKULOVÁ, Alexandra. Vývoj sňatečnosti, s. 131. 
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sňatků se v letech 1784−1859 objevuje ve farnosti Locheni-
ce, kde dosahuje hodnoty 81,1 %.10  

Druhou nejvyšší hodnotu ve farnosti Žinkovy (15,6 %) 
z  hlediska rodinného stavu snoubenců tvořil pár, kdy že-
nich byl vdovec a nevěsta svobodná dívka. U těchto párů 
by bylo možné sledovat zvyk, kdy se vdovec pokročilého 
věku ženil s mnohem mladší dívkou, která s sebou nepřiná-
šela žádné závazky a především byla schopná svému muži 
přivést na svět další děti.11 Nejméně byly zastoupeny ve 
farnosti Žinkovy ovdovělé páry, průměrná hodnota se zde 
pohybuje kolem 2,5 %. 

Věk snoubenců od začátku 19. století čím dál více závi-
sel na hospodářské a ekonomické situaci země a společ-
nosti. Mladí byli ve větší míře determinováni svojí finanční 
a sociální pozicí. Muži z bohatších rodin uzavírali sňatek 
dříve než ti, kteří museli získat nejprve určitý ekonomický 
potenciál potřebný k finančnímu zajištění budoucí rodiny. 
V tomto období se v čechách objevují tzv. odložené sňatky. 
Ve 20.−50. letech 19. století se průměrný věk prvních sňat-
ků zvýšil v průměru o 2–3 roky.12 Ve farnosti Žinkovy došlo 
v  průběhu sledovaného období ke zvýšení průměrného 
věku u nevěsty o tři, u ženicha dokonce o pět let. Sňatkový 
věk byl regulován také právními předpisy. Občanský zákoník 
z roku 1811 stanovil věkovou hranici plnoletosti na 24. rok. 
V případě, že byl jeden ze snoubenců neplnoletý, byl vyža-
dován souhlas zákonných zástupců. Současně v této době 
roste podíl mužů, kteří museli před vstupem do manželství 
absolvovat vojenskou službu. Ta se stává povinnou od roku 
1868.13 Od 20. let 19. století bylo zapotřebí získat povolení 
k sňatku i od vrchnosti.14 Účelem této povinnosti bylo více 
připoutat poddané k panství a zároveň regulovat množství 
problematických skupin obyvatelstva.15  

Ve farnosti Žinkovy uzavírala sňatek většina snouben-
ců mezi 20. a 30. rokem svého života. Největší procento 
prvních sňatků bylo uzavřeno mezi 20. a 24. rokem obou 
snoubenců. Nejmenší procento (pouze 6,2 %) těchto sňat-
ků připadalo na manželství vzniklá před 20. rokem ženicha. 
Druhou nejnižší hodnotu získaly ve farnosti Žinkovy svatby, 
kdy bylo nevěstě při prvním sňatku více než 34 let. 

Nejmladší nevěstou se ve farnosti Žinkovy stala Marie, 
dcera Matouše Karhana, která se provdala 26. 9. 1803 v če-
pinci za josefa Mukenšnábla, syna jana Mukenšnábla.16  

Nevěstě bylo, podle údaje uvedeného v matrice, pouze 
14 let. její nastávající byl o sedm let starší. Marie pocházela 
z čepince, josef z Kokořova. Po svatbě se mladý pár usa-
dil v místě bydliště nevěsty. Marie byla dcerou chalupníka, 

josef pocházel ze zednické rodiny. První potomek přišel 
na svět v roce 1805, žil však jen tři hodiny. Během dalších 
25  let povila Marie Mukenšnáblová svému muži celkem 
12 dětí. Z těchto dětí se dožil dospělosti pouze Vojtěch Mu-
kenšnábl. Marie zemřela v roce 1830 na zápal plic. Po smrti 
Marie Mukenšnáblové se josef oženil s příbuznou Annou, 
rozenou Karhounovou. Nevěstě bylo v den svatby 30 let, že-
nichovi 47. Anna Mukenšnáblová přivedla na svět dvě dce-
ry, ale bohužel ani jedna nepřesáhla pátý rok svého života. 
josef umřel v roce 1837 na zápal plic. 

Nejstarším ženichem se ve sledovaném období stal Mi-
kuláš Strejc, který se ženil podle matriky oddaných v 82 le-
tech. jeho vyvolenou se stala Kateřina, dcera France Pete-
líka. Nevěstě bylo pouze 24 let. Snoubenci pocházeli z če-
pince, kde se uskutečnil i svatební obřad. Mikuláš Strejc byl 
již v době sňatku vysloužilý hajný. Nevěsta pocházela z rodi-
ny podruha. Mikuláš Strejc zemřel v roce 1810 na sešlost vě-
kem. Z manželství Mikuláše a Kateřiny se nenarodilo žádné 
dítě. Kateřina Strejcová se pravděpodobně dožila 50  let a 
skonala v roce 1827 v Radochově jako vdova.

Sňatky podle dne konání

Na poli historické demografie postupně přibývá počet pra-
cí, které se věnují problematice svatebního dne.17 Příčinou 
zájmu je obohatit demografickou práci o kulturně-histo-
rický rozměr, který je dobře čitelný v této problematice.18 
člověk první poloviny 19. století žil ve světě prosyceném 
lidovými pověrami a zvyklostmi. Ty zasahovaly do jeho ži-
vota a ovlivňovaly jeho rozhodnutí. Při volbě svatebního 
dne byli snoubenci limitováni různými pravidly a předpo-
kládalo se, že je budou respektovat. V případě, že tak ne-
učinili, získalo jejich manželství v okamžiku svého vzniku 
stigma nešťastného či netrvalého svazku. Největší procen-
to sňatků bylo uzavíráno v úterý. Tento den byl současně 
považován za nejšťastnější den v týdnu.19 Naopak pověst 
nejméně oblíbeného svatebního dne získal pátek, který byl 
dnem smutku a smrti Krista. Zároveň byl dnem přísného 
půstu, kdy se nesmělo jíst žádné maso. Málo oblíbená byla 
i neděle, která byla dnem Páně, kdy bylo povinností nejen 
jít na mši, ale i věnovat část tohoto dne vzdělávání se v ná-
boženství a čtení katechismu. Nejoblíbenějším svatebním 
dnem bylo na venkově pondělí a úterý. Většina historiků 
obyvatelstva se shoduje, že oblíbenost tohoto dne souvisí 
s délkou svatebního veselí. Svatby uskutečněné v těchto 
dnech umožňovaly svatebčanům oslavovat uzavření sňat-
ku až do pátku.20 

10 KALOUSKOVÁ, Věra. Demografický vývoj, s. 85.
11 Tento závěr potvrzuje ve farnosti Žinkovy i pár s nejvyšším věkem  
ženicha, kterému bylo ve svatební den 82 let a nevěstě pouze 
24 let. 
12 Více FIALOVÁ, Ludmila – HORSKÁ, Pavla – KUčERA, Milan – MAUR, Edu-
ard – MUSIL, jiří – STLOUKAL, Milan. Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 
1998, s. 161−162.
13 Zavedení povinné vojenské služby mělo předejít sňatkům, které byly 
uzavřeny za účelem vyhnout se vojně. Blíže KLABOUCH, jiří. Politický kon-
sens k manželství v Čechách (z novějších dějin manželství v našich zemích), 
Praha 1960, s. 29−30.
14 Otázkou sňatkového konsensu se blíže zabývá: MAUR, Eduard. K demo-
grafickému aspektu tzv. druhého nevolnictví, HD 8, 1983, s. 29.

15 Do této skupiny patřili především mrzáci, chudáci, bezzemci, tuláci, 
chovanci chudobinců a další. Blíže in Tamtéž, s. 42.
16 Při rekonstrukci rodin jsem pracovala s dalšími prameny: SOA v Plzni, 
Sbírka matrik, sign. Žinkovy 6; Tamtéž, sign. Žinkovy 8. 
17 Při zjišťování potřebných údajů byla použita příručka: FRIEDRICH, Gus-
tav. Rukověť křesťanské chronologie, Praha-Litomyšl 1972.
18 Volbě svatebního dne se věnovaly například: DUŠKOVÁ, Sabina. Demo-
grafický vývoj, s. 120; POULOVÁ, Marika. Vývoj sňatečnosti, s. 215−217; VAŇ-
KOVÁ, Markéta. Demografický vývoj, s. 162−163.
19 PEjML, Karel. Český lid ve svých názorech, obyčejích a pověrách, Praha 
1941, s. 178.
20 Srv. DÜLMEN van, Richard. Kultura a každodenní život v raném novověku 
(16.−18. století) I. Dům a jeho lidé, Praha 1999, s. 155.
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V letech 1791−1850 bylo v Žinkovech nejvíce oblíbené 
úterý (77,8  %). Mnohem méně oblíbené se stalo pondě-
lí. V  tento den vstoupilo do manželství pouze 99 párů ze 
727.21  Zbývající dny nedosáhly ani pěti procent. V pátek 
byly za celé sledované období uzavřeny pouze dva sňatky, 
a to v roce 1827 a 1835. Z toho lze vyvodit, že ve farnosti 
Žinkovy v první polovině 19. století byly dodržovány výše 
popsané zvyklosti a pravidla. 

Sezónnost sňatečnosti

Vedle kalendářního roku se člověk první poloviny 19. století 
řídil rokem liturgickým a zemědělským. Liturgický kalendář 
přesně vymezoval dobu oslav a období usebranosti. Nej-
větší církevní svátky jsou Velikonoce, které se slaví po prv-
ním jarním úplňku. Před Velikonocemi je období příprav, 
jež trvá čtyřicet dnů.22 V minulosti šlo o období tělesného 
i duševního půstu, kdy měl člověk rozjímat o vykupitelském 
činu Krista. V době postní bylo zakázáno jakékoliv veselí, 
tudíž i sňatek. Druhým obdobím, kdy církev nabádala ke 
zdrženlivosti od různých zábav, byla doba adventní. jed-
ná se rovněž o pohyblivou dobu, která trvala zhruba čty-
ři týdny23 před Vánocemi. Proto bylo uzavřeno ve farnosti 
Žinkovy nejméně sňatků v březnu a v dubnu (celkem 34), v 
prosinci nebyl uzavřen žádný. Druhé minimum tvořily letní 

měsíce (červenec, srpen a září), kdy bylo nejvíce práce na 
poli. V  tomto období bylo ve sledované lokalitě uzavřeno 
celkem 99 sňatků. 

Naopak nejčastěji vstupovali žinkovští snoubenci do 
manželství v listopadu, kdy byla už veškerá sklizeň pod stře-
chou a dobytek ustájen. Současně bylo zapotřebí uzavřít 
sňatek před začátkem Adventu. V první polovině 19. století 
se ve farnosti Žinkovy vzalo v listopadu celkem 162 párů. 
Dalším oblíbeným měsícem se stal únor, kdy mohli snou-
benci uzavřít sňatek, než začne doba postní. Rovněž se 
v  únoru konaly masopustní veselice prosycené atmosfé-
rou vybízející snoubence vybrat tento měsíc jako svatební. 
Sňatky, které nebyly uzavřeny před začátkem postní doby, 
připadly na květen a popřípadě červen. V žinkovské farnosti 
v těchto měsících vstoupilo do manželství celkem 140 párů. 

Sociální původ snoubenců

Při studiu otázky sociálního postavení ženicha a nevěsty 
dochází k poznání společenského rozvrstvení dané lokality. 
Současně je možné pochopit sňatkovou taktiku snouben-
ců při volbě budoucího partnera a s ní související sociální 
mobilitu, tedy možnosti sociálního vzestupu či poklesu, ke 
kterému docházelo v okamžiku vzniku manželství. Matriční 
zápisy pro farnost Žinkovy poskytují informace o sociálním 

Svatba z jižního Plzeňska (Augustin Němejc: Svatba v Nepomuku, 1908−1909, Západočeská galerie v Plzni)

21 Při zjišťování svatebního dne chyběla ve dvou případech přesná datace.
22 Ze čtyřiceti dnů jsou vyjmuty neděle – dny Páně. Ve skutečnosti se jed-
ná o delší období. Postní období začíná Popeleční středou a může připad-
nout nejdříve na 5. února a nejpozději na 10. března. Blíže KAčEROVÁ, Eva. 

Sňatečnost v 17. a 18. století ve světle matrik pražské farnosti Panny Marie pod 
řetězem, HD 28, 2004, s. 49.
23 Začátek adventní doby se pohyboval mezi 27. listopadem a 3. prosin-
cem. Blíže Tamtéž. 
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postavení rodin obou snoubenců. Z jednotlivých záznamů 
je možné vyčíst, jaké bylo povolání otce nevěsty i ženicha. 
Byla-li nevěsta vdovou, je uveden ve většině případů so-
ciální status zemřelého manžela. Způsob obživy ženicha 
se neobjevuje ve všech matričních zápisech. Při zjišťování 
sociálního zařazení snoubenců hrálo tedy roli jak povolání 
otců, tak i ženicha. Pokud zápis obsahoval sociální původ 
nastávajícího, byla upřednostněna profese ženicha. 

Farnost Žinkovy tvořily obce, v nichž převažovalo v prv-
ní polovině 19. století zemědělství nad řemeslem. Žili zde 
gruntovníci, sedláci, pololáníci, nájemníci, podruzi, chalup-
níci, domkáři a zahradníci. Ke statku patřili šafáři, poklasní, 
kočí, nádeníci, pacholci, děvečky a služky. V řemesle převa-
žovali obuvníci, krejčí, koláři a kováři. Vesnické společenství 
dotvářeli hajní, mlynáři, ponocní, hrobníci, pastýři a bez-
zemci. Inteligenci žinkoské farnosti zastupovala profese uči-
tele a duchovního. 

K podchycení sociální strategie snoubenců bylo zapotře-
bí vytvořit základní skupiny tvořené páry se stejným nebo 
podobným společenským postavením. Zde mě inspirova-
la práce Michaely Holubové,24 která rozděluje snoubence 
podle sociálního původu do šesti základních vrstev (horní 
vrstva, horní střední vrstva, dolní střední vrstva, horní niž-
ší vrstva, nižší nižsí vrstva a vojáci). V matrice oddaných se 
v letech 1791−1850 neobjevil žádný pár se sociálním půvo-
dem v horní vrstvě. Horní střední vrstvu ve farnosti Žinko-
vy zastupovali sedláci a mlynáři. Dolní střední vrstvu, která 
byla ve sledované lokalitě nejpočetnější, tvořili chalupníci, 
pololáníci, řemeslníci, měšťané, šenkýři, pachtýři, kupci či 
obchodníci a učitelé. Do horní nižší vrstvy patřili domkáři, 
řemeslničtí tovaryši, šafáři, poklasní ze dvorů a hajní. Do 
střední nižší vrstvy byli zařazeni z obyvatelstva žinkovské 
farnosti děvečky, čeledíni, nádeníci, pacholci, dále podru-
zi, popřípadě výminkáři bez bližší specifikace hospodářství. 
Poslední nižší nižší vrstvu vytvářeli lidé na okraji společnos-
ti  – hrobníci, ovčáci, žebráci a invalidé. Zvláštní skupinou 
byli lidé od vojska, tedy polní mistři a panští mušketýři. 

 Nejvíce homogenně uzavřenou vrstvou se ve farnosti 
Žinkovy stala horní střední vrstva tvořená pouze sedláky 
a mlynáři, ve které bylo uzavřeno v průběhu sledovaného 
období celkem 86 sňatků. Sociální uzavřenost této skupiny 
potvrzuje potřebu uchovat si odpovídající sociální postave-
ní a zároveň navázat na odkaz rodičů a v nejlepším případě 
rozmnožovat jejich dědictví. Nejvyšší procentuální zastou-
pení (18,7 %) v oblasti sociální homogenity dosáhla dolní 
střední vrstva. Primární postavení získala tato vrstva díky své 
rozsáhlé profesní škále a s tím související společenské sklad-
bě dané lokality. 

Ve farnosti Žinkovy bylo uzavřeno téměř 160 sňatků, kdy 
společenské postavení otce nevěsty bylo o stupeň vyšší než 
postavení ženicha. V opačném případě šlo o 96 svateb. Ten-
to jev lze vysvětlit především profesním mládím ženicha. Při 
volbě budoucího partnera bylo důležité udržet si své spo-

lečenské postavení. V případě, že vzniklo manželství soci-
álně heterogamní, docházelo spíše k sociálnímu pádu než 
vzestupu. To dokládá i minimální počet svatebních obřadů 
uskutečněných mezi snoubenci, jejichž rozdíl v zařazení do 
společenské vrstvy byl vyšší o dva či více stupňů. Zde hod-
noty nepřesahují hranice 5 %. 

Teritoriální původ snoubenců

Matriky oddaných jsou rovněž důležitým pramenem při 
zjišťování geografické mobility snoubenců.25 V této podka-
pitole okrajově nastíním, jaký byl územní původ snoubenců 
ve farnosti Žinkovy v letech 1791−1850. V první polovině 
19. století byl sňatek uzavírán zpravidla v místě bydliště ne-
věsty a to platilo i pro farnost Žinkovy. Pouze v 11,9 % se ne-
věsta vdávala jinde.26 Největší vzdálenost musela pravděpo-
dobně překonat nevěsta, která pocházela z Uher. V dalších 
případech byl geografický původ nevěsty totožný s farnos-
tí, ve které se konal sňatek, případně patřila na stejné pan-
ství jako ženich. Během šedesáti let se ve farnosti Žinkovy 
konalo dohromady 28 svateb, při nichž nebyla dodržena 
výše popsaná pravidla. 

Naopak geografická mobilita ženicha byla mnohem 
vyšší. Ve sledovaném období převažují ve farnosti Žinko-
vy sňatky, kdy ženich nepocházel ani ze stejné farnosti ani 
ze stejného panství jako nevěsta. Ve 196 případech volila 
nevěsta za svého nastávajícího muže, který neměl územní 
původ na panství Žinkovy (např. z nepomuckého, zeleno-
horského, plánického či příchovského panství). 

Z celkového počtu uzavřených sňatků odpovídá 20 % 
svatbám se shodným bydlištěm snoubenců. Stejné procen-
to připadá na manželství vzniklá mezi nevěstou a ženichem, 
kdy muž žil ve stejné farnosti jako jeho nastávající. Geogra-
fická mobilita snoubenců je ve farnosti Žinkovy v  první 
polovině 19. století podstatně vyšší než v jiných lokalitách. 
Například ve farnosti Dobrovice roste teritoriální pohyb 
obyvatelstva až v druhé polovině 19. století po zrušení ro-
botních povinností.27 Ve farnosti Hory Matky Boží i v druhé 
polovině 19. století převažují sňatky, kdy oba snoubenci žili 
v den svatby ve stejné obci.28  

Závěr

Ve farnosti Žinkovy vstupovali snoubenci do manželství 
nejčastěji mezi 20. a 24. rokem, v 79 % se jednalo o vztah 
mezi svobodným mužem a svobodnou ženou. Nejví-
ce sňatků bylo uzavřeno v listopadu, naopak v prosinci 
nebyl uzavřen žádný. jako svatební den zvolila nevěs-
ta s ženichem v 79 % úterý. Byl-li uzavřen sňatek v tento 
den, mohli svatebčané oslavovat přes půl týdne, tedy až 
do pátku. Fara Žinkovy byla lokalitou, kde při výběru bu-
doucího partnera byl důležitý jeho sociální původ. V le-
tech 1791−1850 převažovaly sociálně homogenní sňatky, 
v opačném případě docházelo ke společenskému pádu 
snoubence s lepším sociálním postavením. Obavy z této 

24 Blíže HOLUBOVÁ, Michaela. Geografická a sociální mobilita, s. 127−128.
25 Při zjišťování teritoriálního původu snoubenců jsem pracovala s topo-
grafickými příručkami: PALACKÝ, František. Popis království českého, Praha 
1848, s. 386−387; SOMMER, johann Gottfried. Das Königreich Böhmen. 
Klattauer Kreis, Praha 1839, s. 257−263.

26 U šesti matričních zápisů nebyl uveden teritoriální původ nevěsty. Tyto 
svatby nebyly započítány do celkového množství uzavřených sňatků.
27 Srv. HOLUBOVÁ, Michaela. Geografická a sociální mobilita, s. 153.
28 jÍCHOVÁ, Marie. Vývoj sňatečnosti ve farnosti Hory Matky Boží v letech 
1850−1890, české Budějovice 2006 (seminární práce FF jU), s. 19. 
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změny mohly vést k vyšší geografické mobilitě, která byla 
ve farnosti Žinkovy prokázána. 

 Historicko-demografický výzkum, který vycházel 
z  anonymní excerpce matrik, nastínil problematiku vý-
voje sňatečnosti ve farnosti Žinkovy v letech 1791−1850. 

Na základě této metody bylo možné z matriky vytěžit 
potřebné údaje, jež pomohly blíže poznat demografic-
ké chování obyvatelstva dané lokality. Bohužel se jedná 
o velice pracnou metodu, a tak byly dané otázky pouze 
nastíněny.

Entwicklung der Eheschließungen im Pfarrbezirk 
Žinkovy (Schinkau) in den Jahren 1791–1850

Marie jíCHOVá

Die Autorin beschäftigt sich mit der Entwicklung der 
Eheschließungen im Pfarrbezirk  Schinkau am Ende des 
18. jahrhunderts und in der ersten Hälfte des 19. jahrhun-
derts. Als Grundlage der Untersuchung wurden die Trau-
matrikel der Pfarrei Schinkau (1784−1877) benutzt. Ziel 
der Studie war es, das demographische Verhalten der Be-
völkerung im beobachteten Pfarrbezirk aufgrund der Ent-
wicklung der Eheschließungen zu skizzieren. Im Pfarrbe-
zirk Schinkau, in dem zwischen 1791 und 1850 insgesamt 
724 Paare heirateten, wurden folgende demographische 
Phänomene beobachtet: Das Heiratsalter und der Fami-
lienstand der Verlobten entsprachen im beobachteten 
Pfarrbezirk dem traditionellen Modell, d. h. die Brautpaare 
traten in die Ehe meist als Ledige, und ihr Alter bewegte 
sich meistens zwischen dem 20. und dem 24. Lebensjahr. 
Zum beliebtesten Tag der Eheschließung wurde in der 
ersten Hälfte des 19. jahrhunderts im Pfarrbezirk Schinkau 
der Dienstag, wogegen am Freitag die wenigsten Hoch-
zeiten stattfanden. Der Pfarrbezirk Schinkau erstreckt sich 

südlich von Plzeň (Pilsen), dort, wo der Bevölkerung ne-
ben dem Handwerk vor allem die Landwirtschaft als Brot-
erwerbsquelle diente. Die jungen Menschen gaben sich 
das ja-Wort am häufigsten im November und im Februar. 
Die Wahl des Monats wurde nicht nur vom landwirtschaft-
lichen jahr, sondern auch vom liturgischen Kalender be-
einflusst. Die wenigsten Trauungen wurden im März und 
April vollzogen. Zum Erkenntnisgewinn bezüglich des 
demographischen Verhaltens der Bevölkerung dient auch 
die Untersuchung des sozialen Ursprungs der gegebenen 
Zielgruppe. Diese Problematik steht im engen Zusam-
menhang mit der demographischen Mobilität der Bevöl-
kerung. Im Pfarrbezirk Schinkau überwogen im Zeitraum 
von 1791−1850 die sozial homogenen Eheschließungen. 
Falls einer der Verlobten eine niedrigere Stellung als sein 
Partner innehatte, kam es eher zum sozialen Fall als zu ei-
nem Aufstieg. Eine der Möglichkeiten, wie man sich sei-
nen sozialen Status erhalten konnte, war es, einen Partner 
außerhalb des eigenen Wohnortes zu finden. In der ersten 
Hälfte des 19. jahrhunderts war die geographische Mobi-
lität im Pfarrbezirk Schinkau höher als in anderen Lokalitä-
ten (als z. B. im Pfarrbezirk Dobrovice/Dobrowitz und Hory 
Matky Boží/Bergstadtl Unserer Lieben Frau).
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1791–1800 17 9 2 90

1801–1810 20 5 10 74

1811–1820 6 6 3 78

1821–1830 16 3 2 85

1831–1840 23 7 1 82

1841–1850 25 6 2 132

20–24 25–29 30–34 více

1791–1800 2 4 2 0

1801–1810 3 2 2 8

1811–1820 0 2 1 4

1821–1830 1 1 1 1

1831–1840 1 2 0 3

1841–1850 1 1 2 6

Přílohy

Sňatky podle rodinného stavu snoubencůSňatečnost ve farnosti Žinkovy v letech 1791–1850

Věk vdovy při dalším sňatku
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20–24 25–29 30–34 více

1791–1800 0 1 3 16

1801–1810 0 3 4 19

1811–1820 0 2 1 10

1821–1830 0 2 3 15

1831–1840 1 4 1 17

1841–1850 0 3 2 24

15–19 20–24 25–29 30–34 více

1791–1800 23 43 19 8 2

1801–1810 25 48 16 6 2

1811–1820 16 40 32 8 5

1821–1830 17 36 32 15 6

1831–1840 15 43 29 8 13

1841–1850 27 57 42 15 17

15–19 20–24 25–29 30–34 více

1791–1800 9 47 22 9 4

1801–1810 7 40 25 7 7

1811–1820 6 35 27 16 7

1821–1830 5 42 24 16 9

1831–1840 3 30 32 9 15

1841–1850 7 26 48 37 23

nevěsta (podle sociálního původu otce)

horní střed. v. dolní střed. v. horní nižší v. střední nižší v. nižší nižší v. vojáci

horní střední vrstva 86 42 6 11 1 6

dolní střední vrstva 64 132 30 22 2 8

horní nižší vrstva 30 60 29 17 6 2

střední nižší vrstva 7 19 24 30 5 1

nižší nižší vrstva 4 10 3 6 6 2

vojáci 3 7 5 6 2 2

nevěsta

lok. dle místa sňatku farnost panství cizí lokalita

lokalita dle místa sňatku 145 12 18 16

farnost 145 5 7 7

panství 109 11 9 7

cizí lokalita 196 7 8 16

nevěsta ženich

1791–1800 23,2 27,3

1801–1810 24 28,7

1811–1820 25,6 28,7

1821–1830 25,6 28,9

1831–1840 25,6 31,1

1841–1850 26,7 32,5

celkem 25,2 29,7

Věk vdovce při dalším sňatku Věk ženicha při prvním sňatku

Věk nevěsty při prvním sňatku

Sňatky podle sociálního původu snoubenců v letech 1791–1850

Sňatky podle teritoriálního původu snoubenců v letech 1791–1850

Průměrný věk snoubenců
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Městská knihovna

Počátky karlovarské městské knihovny spadají do první po-
loviny 19. století. První čtenáři nepocházeli ze širších vrstev, 
ale z řad inteligence, jejíž složení bylo ovlivněno zdejším lá-
zeňstvím. Tato okolnost vtiskla knihovně zvláštní specifický 
charakter.

Karlovarská městská knihovna se vyvinula ze sbírky knih 
uložených na městské radnici. Několik knih se zde nacháze-
lo ještě před založením knihovny, v prosinci 1790 byl poří-
zen jejich soupis. Šlo zejména o zákoníky a příručky o účet-
nictví. Seznam byl každoročně aktualizován, v roce 1854 
obsahoval již 52 položek. Nelze tedy mluvit o knihovně jako 
takové, jednalo se o knihy pro vlastní úřední potřebu.1  

Podnět k založení výpůjční knihovny dal v roce 1826 
chebský komtur a bývalý karlovarský děkan August Leo-
pold Stöhr, který v uvedeném roce daroval městu deset 
knih. Byly mezi nimi tři spisy lázeňského lékaře Davida Be-
chera a dvě jeho vlastní díla. Stöhr knihy nejen daroval, ale 
projevoval iniciativu ve shánění dalších (přemlouval majite-
le k  darům). Na základě Stöhrova návrhu se v červenci 1829 
magistrát usnesl, že na radnici budou v příruční knihovně 
uchovávána všechna díla o Karlových Varech.2 Současně 
Stöhr přesvědčil městského úředníka Carla von Hoyera, aby 
zakoupil dalších patnáct knih.

Stöhr probudil zájem o karlovarskou vlastivědu ve svém 
prasynovci, lékaři a městském radním Rudolfu Mannlovi, 
jenž pečoval i o městskou knihovnu a neúnavně sháněl díla 
o Karlových Varech. Výměnou za své vlastní knihy získával 
publikace o dalších lázeňských městech, taktéž byl štědrým 
dárcem. Mannl k darům podněcoval i další místní lékaře, 
velké obohacení představovala např. pozůstalost činorodé-
ho jeana de Carro, zesnulého 12. března 1857,3 z níž byla 
získána především kompletní řada jeho almanachů (Alma-
nach de Carlsbad), jakož i kompletní seznamy lázeňských 
hostů. V dalších letech pak již město kupovalo seznamy 
lázeňských hostů samo, na konci roku je nechalo svázat a 
založit v knihovně. Mnozí lékaři darovali alespoň své vlastní 
spisy. Tak původně vlastivědná knihovna získala charakter 
lékařské knihovny a sloužila především místním lékařům. 
Největší pozornost byla přirozeně věnována balneologické 
literatuře.

Uložení knih do samostatné skříně a rozmnožení knihov-
ního fondu o pozůstalost jeana de Carro se stalo Mannlo-
vi v roce 1857 podnětem k vypracování statut knihovny a 

k  sepsání prvního katalogu. Celkem logickým důsledkem 
této činnosti bylo, že jej městská rada jmenovala knihovní-
kem. O své činnosti vyznává: „Dělal jsem to s radostí a láskou 
a nepřeji si nic jiného, než aby mne někdo následoval!“4 Mů-
žeme tedy říci, že v letech 1855–1857 dochází ke konstitu-
ování městské knihovny jakožto součásti městského úřadu.

Podle Mannlových statut byl funkcí knihovníka pověřen 
jeden člen obecního zastupitelstva, které nad ním mělo 
vrchní dozor a každoročně provádělo revizi.5 jedním klíčem 
ke knihovně disponoval knihovník, druhým starosta pro pří-
pad kontroly. Cizí a knihovníkovi neznámé osoby platily zá-
lohu 3 zlaté na každý svazek. Knihovník dostával 100 zlatých 
ročně na zakupování nových knih.

 Na podzim 1861 daroval dr. Florian Gallus von Hochber-
ger knihovně větší počet balneologických děl a v násle-
dujícím roce z Mannlova podnětu požádala městská rada 
dr. Hedenuse, aby i on věnoval své knihy. Tím ještě více ze-
sílil lékařský charakter knihovny se speciálním zaměřením 
na balneologii.

Nárůst knihovního fondu si vyžádal jeho roztřídění a ka-
talogizaci. Mannl knihy rozdělil na balneologii a na ostatní 
lékařské spisy. Balneologii dále členil na všeobecnou lázeň-
skou literaturu, literaturu o Karlových Varech a na literaturu 
o ostatních lázních. Nejstarší knihy pocházely z 16. století, 
např. nejstarší pojednání o Karlových Varech z pera Václa-
va Payera a Fabiána Summera. K nejcennějším patřila díla 
Martina Pansy, Michala Reudenia, johanna Stephana Stro-
belbergera, Wenzla Hillingera, Friedricha Hoffmanna ad. 

Prostory na radnici se záhy staly nedostatečnými. Po do-
stavbě budovy Lázní III se kolegium městských poslanců 
1. prosince 1869 usneslo vyhradit zde pro knihovnu samo-
statnou místnost. Po Mannlově smrti se novým knihovníkem 
stal jeho lékařský kolega Mathias Foerster, který zemřel roku 
1871 jako oběť své péče o nemocné při tyfové epidemii. Dne 
24. ledna 1871 byl jmenován nový knihovník, učitel měšťan-
ské školy Georg Schlosser. Současně bylo rozhodnuto založit 
městské muzeum, které měl na starosti rovněž knihovník.6 
Městský poslanec Anton Carl Loew vypracoval návrh nové 
instrukce pro městského knihovníka, kterou kolegium měst-
ských poslanců schválilo. Funkce knihovníka byla dosud 
čestná. Od roku 1871 se místo obsazuje konkursem a stalo 
se placeným. Formálně byl knihovník i městským archivářem, 
ve skutečnosti však byl v té době městský archiv ponechán 
bez péče. Po třech letech Schlosser odešel do Prahy. Při jeho 

K počátkům knihoven v Karlových Varech

Antonín MAŘÍK

1 Státní okresní archiv Karlovy Vary (dále SOkA KV), fond Archiv města Kar-
lovy Vary, spisy městského úřadu, (dále jen AM Karlovy Vary), prozatímní 
inv. č. 3237, spis bez čísla, karton N 158.
2 SOkA KV, AM Karlovy Vary, prozatímní inv. č. 5242/253, karton N 177.
3 SOkA KV, AM Karlovy Vary, inv. č. 2272, kniha K 2126, Karlovarské paměti-
hodnosti dr. Rudolfa Mannla a dr. Mathiase Forstera, fol. 36.
4 SOkA KV, fond Knihovna a čítárna, Catalog der Karlsbader Stadtbibliothek. 
Medizinische Werke II/2.

5 SOkA KV, AM Karlovy Vary, prozatímní inv. č. 5950, sign L, spis č. 310, kar-
ton N 2229.
6 SOkA KV, AM Karlovy Vary, knihy, inv. č. 2274, kniha K 2128, Karlovarské 
pamětihodnosti A. C. Loewa, fol. 51. 
LOEW, Anton Carl. Kurzgefasste aber vollständige Chronik der weltberühmten 
Cur- und Badestadt Karlsbad seit deren entstehung bis auf unsere Tage: aus 
Urkunden und verlässlichsten Quellen geschöpft. Karlsbad: Hans Feller, 1874, 
s. 220.



články  91

odchodu bylo konstatováno, že knihovna je ve vzorném po-
řádku a byla mu přiznána odměna.7 Na jeho místo nastoupil 
učitel obecné školy Anton Frey. Protože knihovníci měli jako 
hlavní zaměstnání výuku na škole, byla knihovna otevřena 
jen dvakrát týdně po dvou hodinách.

Georg Schlosser se již nespokojil s tříděním na balneolo-
gii, medicínu a ostatní, ale zavedl podskupiny. Uvnitř pod-
skupin řadil knihy chronologicky podle data vydání. jeho 
systém byl následující:8 

I. Spisy o Karlových Varech, které se dále členily na lékař-
ské a tzv. nelékařské spisy o Karlových Varech 

II. Balneologické spisy.
III. Lékařské spisy, které se dále člení na 28 věcných pod-

skupin podle lékařských oborů. 
IV. Nelékařské spisy různého obsahu (např. z oblasti 

dějepisu, práva, teologie, geologie, astronomie, jazykové 
slovníky, encyklopedie; kromě jiného patnáctisvazkový 
Brockhausův slovník, některé německé noviny ad.).

V. Beletrie – mezi dramaty se poprvé objevuje čeština. 
jsou zde divadelní hry Karla Vinařického Warito a jan Slepý.

VI. Mapy, plány, skici – toto oddělení je nové, v předcho-
zích katalozích mapy nejsou. Kromě map tu jsou i tištěné 
obrázky a fotografie.

Roku 1896 učitel Anton Frey zemřel a následujícího roku 
byl péčí o knihovnu pověřen dr. Karl Ludwig, který již od 
roku 1894 spravoval též městský archiv. Obojí pak řídil až do 
své smrti v roce 1931. Knihovna sídlila od roku 1884 v pro-
storách II. obecné školy, později od roku 1899 v  I. obecné 
škole. Lékařské spisy všech oborů medicíny zůstávají z dří-
vější doby důležitou součástí knihovny, Ludwig však již 
nakupuje knihy především z oblasti obecné historie, regio- 
nální vlastivědy, pomocných věd historických, politiky a li-
teratury – zejména o Goethovi a Schillerovi. Z beletrie tu 
jsou zastoupena pouze díla, která se tematicky dotýkají 
Karlových Varů nebo díla karlovarských autorů. Nejedná se 
tedy o knihovnu pro širší vrstvy, čtenáři pocházeli přede-
vším z řad inteligence.

Kromě nákupů i nadále další přírůstky představovaly 
dary. Cenným ziskem byla knihovna z pozůstalosti dr. Flo-
riana Galluse von Hochbergera, čítající tisíce svazků,9 v roce 
1909 knihovna obdržela více než sto odborných knih z po-
zůstalosti japanologa a sinologa dr. Augusta Pfitzmaiera, 
takže vlastnila např. japonsko-německý slovník. V roce 1935 
se knihovna přestěhovala do budovy v ulici Karla IV., kde 
sídlí dosud.

Po druhé světové válce byla knihovna rozdělena, dnes 
se nachází na několika místech: jistou část lékařských titu-
lů převzala Krajská knihovna Karlovy Vary, regionálně vlas-
tivědná literatura je uložena ve Státním okresním archivu 
Karlovy Vary a v Muzeu Karlovy Vary, mnohé publikace 
skončily v současné Městské knihovně Karlovy Vary.

Městská čítárna

Město též zřídilo čítárnu, a to v podstatě na popud lázeň-
ských návštěvníků, kteří si stěžovali, že na karlovarské poš-
tě je k dispozici málo novin. Proto nejvyšší purkrabí Karel 
Chotek pověřil lázeňského komisaře, aby domluvil s purk-
mistrem založení čítárny. Na Chotkovo doporučení k tomu 
byly určeny nově postavené Mlýnské lázně.10 čítárna byla 
otevřena 1. června 1830 a zatímco knihovna sloužila míst-
ním obyvatelům, čítárna měla zpříjemnit pobyt lázeňským 
hostům. Proto byla v provozu pouze v době lázeňské sezo-
ny, tj. od 1. května do 30. září. K dispozici měla asi dvacet 
titulů novin a časopisů, náležela k ní kuřárna a od roku 1844 
i herna. Vzhledem k tomu, že správce čítárny musel pobývat 
především v čítárně, posílal do herny jako dozor svou nezle-
tilou dceru. V zimním období zůstávala čítárna nevyužita, 

August Leopold Stöhr, karlovarský kaplan 1798–1813 a děkan 
1813–1819, z jehož iniciativy byla založena karlovarská městská 
knihovna.

7 SOkA KV, AM Karlovy Vary, prozatímní inv. č. 4105, sign. L, spis č. 104, N 2288.
8 Systematisch geordnetes Verzeichniss der Bücher der Karlsbader Stadtbiblio-
thek. Rukopis, Karlovy Vary: 1874.
9 Hochbergerova knihovna údajně obsahovala na 12 000 svazků, ovšem 
patrně ne všechny městská knihovna převzala, neboť v té době měla cel-
kem asi 14 000 svazků. Viz KLEMM, Paul. Heimatkunde der Stadt Karlsbad. 

Karlsbad: Rudolf Hengstenberg, 1907, s. 112. 
10 SOkA KV, AM Karlovy Vary, knihy, inv. č. 1130, kniha K 986, Leopold Au-
gust Stöhr: Městské pamětihodnosti IV, fol. 194, 220. LENHART, johann jo-
seph. Carlsbads Memorabilien vom jahre 1325 bis ende 1839. Prag, Gottlieb 
Haase Söhne, 1840, s. 324. AM Karlovy Vary, spisy, prozatimní inv. č. 3242, 
spis č. 322, karton N 178.
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proto v roce 1867 vznesl učitel Karl Harbauer žádost, aby 
tu směl vyučovat tělocvik, která mu však byla zamítnuta.11

Noviny se objednávaly jen na půl roku dopředu. Odebí-
raly se jedny anglické, dvoje francouzské, ostatní pocházely 
z různých míst Německa, Rakouska i čech. Později přibyly 
ještě noviny ruské, maďarské a italské. Ze zahraničních titulů 
se v absolutistických dobách směly odebírat pouze ty, které 
byly výslovně povoleny. To platilo i pro soukromníky – když 
johann Pupp chtěl odebírat Schneeberger Zeitung a Berli-
ner Zeitung, byly mu bez vysvětlení povoleny jen berlínské 
noviny.12 Na konci sezony kustod čítárny Bernardin napsal 
zprávu o tom, které noviny se četly často a o které nebyl zá-
jem. Na základě jeho zprávy se pak objednaly noviny v příští 
sezoně. Odebíral se též časopis českého muzea (německá 
verze). Z českých novin se od roku 1839 kupovaly Pražské 
noviny a česká včela. Po skončení sezony byly staré noviny 
prodány v dražbě obchodníkům, kteří je využili jako balicí 
papír.

K největším příznivcům čítárny lze počítat nejvyššího 
purkrabího Karla Chotka a dále hraběte Kašpara Šternberka. 
Na Chotkův popud byly zdarma dodávány noviny vycháze-
jící v Praze. Kašpar Šternberk daroval čítárně své dvousvaz-
kové dějiny českého hornictví a dále sem postupně zasílal 
Topografii čech johanna Gottfrieda Sommera. čítárna rov-
něž kupovala Geschichte von Böhmen od Františka Palac-
kého. V čítárně tudíž kromě novin bylo k dispozici i několik 
knih (kromě výše jmenovaných též Almanach de Carlsbad 
od jeana de Carra, dílo dr. Davida Bechera a některé další 
tituly o Karlových Varech).

V šedesátých letech 19. století se čítárna přestěhovala 
z Mlýnských lázní do dnešních Lázní III. V dosavadní čítár-
ně byly zřízeny krámky, které se pronajímaly živnostníkům. 
V  roce 1871 si v těchto prostorách chtěl sbormistr Ferdi-
nand Beuer zřídit hudební školu, ale nebylo mu vyhověno. 

V následujícím roce byla stará čítárna v Mlýnských lázních 
adaptována na zasedací sál městských poslanců.13

Peníze vybrané od čtenářů za půjčování novin se odvá-
děly jednou za dva týdny městskému důchodu, který z nich 
hradil předplatné. čítárna byla otevřena od 8 do 12 hodin a 
odpoledne pak od 15 do 20 hodin. čtenář platil 40 krejcarů 
týdně.14 Panoval tu zákaz vstupu se psem a zákaz kouření. 
čítárna byla zařízením města, které ovšem v dobách Met-
ternichova absolutismu podléhalo v těchto záležitostech 
lázeňskému inspektoru a ten zemskému prezidiu. Město 
muselo žádat prezidium o schválení správce, každoročně 
předkládalo ke schválení seznam odebíraných novin a do-
konce muselo žádat o souhlas i tehdy, když kupovalo pro 
čítárnu nábytek. 

Počet čtenářů se zpočátku pohyboval kolem dvou tisíc. 
Později stoupal s počtem lázeňských hostů, přesto však 
lze pozorovat, že zájem o čítárnu v podstatě klesal: zatím-
co v prvním roce navštívilo čítárnu 18 % z celkového po-
čtu lázeňských hostů, v dalších letech už jen každý desátý 
lázeňský host. Na počátku čtyřicátých let 19. století došlo 
k  dalšímu poklesu, který vyvrcholil v roce 1850, kdy čítár-
nu navštívilo jen 5,4 % z celkového počtu lázeňských hostů. 
V součtu však šlo o celkem 4227 osob, takže absolutní po-
čet čtenářů se mírně zvyšoval. čítárna proto prosperovala, 
příjmy převyšovaly výdaje.

11 SOkA KV, AM Karlovy Vary, prozatímní inv. č. 5961, karton N 2241.
12 SOkA KV, AM Karlovy Vary, prozatímní inv. č. 3242, spis č. 191, karton 
N 176.
13 SOkA KV, AM Karlovy Vary, prozatímní inv. č. 6017, karton N 2262, proza-
tímní inv. č. 6022, karton N 2267, prozatímní inv. č. 6048, spis č. 54, karton 
N 2269.
14 Za dva týdny se platil 1 zl. 20 kr., za tři týdny 2 zl. 40 kr., takže kupodivu 
pokud si čtenář zaplatil najednou delší období, platil více, než kdyby platil 
každý týden zvlášť.
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Z knihy předplatného čítárny lze poznat, jací čtenáři ji na-
vštěvovali. Patřily mezi ně i ženy, i když zcela výjimečně. Co se 
týče národnostního složení, nejvíce návštěvníků pocházelo 
z rakouské monarchie a Německa, dále pak z Francie, Anglie, 
Ruska včetně polského území tehdy obsazeného Ruskem. 
jsou zde zastoupeni i Židé – ačkoli jim byl trvalý pobyt v Kar-
lových Varech zakázán, k židovským lázeňských hostům se 
zdejší společnost chovala stejně tolerantně jako ke kterým-
koli jiným, takže je nacházíme i mezi čtenáři čítárny.

Naprostá většina čtenářů pocházela z urozených vrs-
tev (včetně zbohatlých podnikatelů se šlechtickými tituly). 
Z ostatních návštěvníků jsou zde zastoupeni spíše ti zámož-
nější, např. vojenští důstojníci, úředníci, profesoři, lékaři. Pří-
slušníci kléru, kněží a biskupové, se tu vyskytují také, ale po-
měrně málo. I když lázeňskými hosty byli i chudí lidé, např. 
ubytovaní ve špitále pro cizince, čítárnu nenavštěvovali.

Mezi čtenáři knihovny byly i významné osoby. K pravi-
delným návštěvníkům čítárny patřil již jmenovaný hrabě 
Kašpar Šternberk, dále advokát, básník, překladatel a vy-
davatel jan Nejedlý, hudební skladatelé Vojtěch jírovec a 
Robert Schumann, spisovatelé Karel Vinařický a Nikolaj Go-
gol, pražský advokát Adolf Maria Pinkas, František Palacký, 
arcivévodkyně Žofie, arcivévodové František Karel, František 
josef (pozdější císař), Ferdinand Maxmilián a Karel Ludwig, 
srbský kníže Milan Obrenovič a mnozí další.

Po roce 1850 byla čítárna podřízena lázeňské komisi, kte-
ré předsedal okresní hejtman a jehož prostřednictvím byla 
podřízena státu. Teprve v roce 1868 byla lázeňská komise 
zrušena a lázeňství přešlo zcela do kompetence města. 

Dle přání lázeňských hostů se rozšiřoval počet zemí, 
z nichž byly noviny odebírány. V roce 1875 činil počet tu-
zemských listů 32, dále se bralo 36 listů z Německa, devět 
z  frankofonních zemí, sedm z Anglie a USA, byly zde no-
viny z Ruska, polské, dvoje holandské, dvoje švédské, dále 
norské, dánské, finské, španělské, italské a rumunské. české 
noviny až do roku 1863 scházely, poté se začal odebírat Hlas 
z Prahy, později čas a nakonec Národní listy. čítárna měla 
oddělení pro pány, dámy a kuřácký salon. 

Ostatní karlovarské knihovny

Kromě městské knihovny existovala v Karlových Varech škol-
ní knihovna, kterou založil v roce 1841 katecheta Mathias 
Dufek.15 Z vlastních prostředků dal pořídit skříň, která byla 
umístěna v dívčí třídě, a pro začátek vybral z vlastních knih 
sto titulů, které se mu zdály vhodné pro mládež. Karlovar-
ský děkan jako školský dozorce jmenoval knihovníkem uči-
tele johanna Baiera. Dufek dále založil pamětní knihu školní 
knihovny, do níž se zapisovala jména dárců a seznam knih. 

Výpůjční knihovny pro veřejnost dosud neexistovaly, zři-
zovali je od poloviny 19. století zejména místní knihkupci. 
Pokusy o založení narážely na nepochopení absolutistic-
kého státu, který knihovnám nepřál z obavy, že by mohly 
bez kontroly šířit neschválené knihy. V roce 1811 se roz-
hodl založit veřejnou knihovnu v Karlových Varech faktor 
tiskárny Christoph Schäck, avšak krajský hejtman mu tento 
úmysl zakázal s odvoláním na císařské nařízení z téhož roku, 
dle něhož směly být veřejné knihovny jen v hlavních měs-
tech.16 Znovu s touto myšlenkou vystoupil v roce 1829 Karl 
Franieck, který vedl v Karlových Varech společně se svou 

15 SOkA KV, AM Karlovy Vary, inv. č. 3321/17, karton N 409, inv. č. 3323/184, 
karton N 417. Zakládací listinu sepsal Mathias Dufek 24. února 1841 a ne-
chal ji podepsat purkmistrem johannem josefem Lenhartem, děkanem 
Wenzlem Seifertem, školským dozorcem johannem Peterem Knollem a 
duchovním školským dozorcem okresním vikářem Antonem Schipaun-
skym. Gubernium ji schválilo 23. listopadu 1844. Originál byl uložen na 
děkanském úřadě, v roce 1845 si město dalo vyhotovit opis.
16 SOkA KV, AM Karlovy Vary, prozatímní inv. č. 3548, spis č. 70, karton 
N 641.

Zřejmě na začátku 20. století vyhotovil F. Georg Tobler návrh nové-
ho ex libris, jeho užívání se však neujalo. 

Na protější straně:
Ex libris, jež karlovarská městská knihovna užívala od doby svého 
založení. Tato varianta s dodatkem „Dr. Hochberger-Bibliothek" 
byla vlepována do knih darovaných lázeňským lékařem Hochber-
gerem.
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matkou johannou knihkupectví a nakladatelství. Navzdory 
přímluvě purkmistra Lenharta, jenž zdůvodnil potřebnost 
knihovny pro lázeňské hosty, povolena nebyla. V roce 1833 
se Karl Franieck stal nezávislým na své matce a o vedení 
podniku se podělil se svým bratrem Franzem. V následují-
cím roce oba bratři podali novou žádost, kterou tentokrát 
adresovali nikoli krajskému úřadu, ale samotné císařské 
kanceláři. Ta ji postoupila policejnímu prezidentovi a od 
něho se bratři dozvěděli, že „jeho Majestát žádosti neráčil 
vyhovět.“17  

Veřejnou knihovnu mohla firma bratří Franiecků otevřít 
teprve v roce 1845. Knihovna vydávala pravidelně tiskem 
katalogy svých knih. čtenář zaplatil poplatek za půjčení a 
dále kauci, která mu při vrácení knihy byla vrácena. Knihov-
na sídlila v domě Tři jehňátka na Tržišti. Tento dům má ještě 
jedno prvenství – v roce 1884 byl spojen telefonní linkou 
s domem Bellevue, kde sídlilo nakladatelství bratří Franiecků. 
Šlo o vůbec první telefonní spojení v Karlových Varech, a to 
pouhých osm let poté, kdy v roce 1876 vynalezl Graham Bell 
telefon. Franieckové tak předstihli i samotný městský úřad, 
neboť přestože byl telefon na radnici pokusně zaveden již 
roku 1881, první městská linka byla zřízena až v roce 1889.18 

Druhou veřejnou knihovnu provozoval knihkupec Ber-
nard Knauer v domě Bílý lev na Tržišti.19 Kromě toho, že na-
bízel literaturu širokého zaměření, prodával i psací potřeby, 
dále učebnice, různé muzikálie, nabízel též noviny. Bylo zde 
možno zakoupit 36 v němčině vycházejících novin z Víd-
ně, Prahy a z různých míst Německa (z Prahy tu je Bohemia, 
Politik a Tagblatt), v češtině Národní listy, čtvery noviny an-
glické, troje francouzské, čtyři polské, dvoje ruské, troje ma-
ďarské, dále devět humoristických časopisů (německých, 
jeden francouzský), devět ilustrovaných časopisů, čtyři tý-
deníky a patery karlovarské časopisy. Dále byl k dispozici 
katalog časopisů, které zřejmě běžně v obchodě neměl, ale 
byl ochoten je na přání objednávat.

Roku 1874 Spolek přírodopisců a balneologů, jehož 
předsedou byl dr. Hochberger, požádal o místo v knihovně, 
kde by na vlastní náklady pořídil skříň a v ní uchovával své 
knihy. Žádost byla předána Schlosserovi k vyjádření, ovšem 
odpověď neznáme.20  

Doložena je též okresní učitelská knihovna, neboť když 
Frey v roce 1876 žádal o místo městského knihovníka, uvá-
děl v žádosti, že je předsedou okresní učitelské knihovny.21 

Koncem osmdesátých let 19. století vznikly další dvě sou-
kromé knihovny.22 C. k. dvorní knihkupec a vydavatel novin 
Hans Feller provozoval výpůjční knihovnu v domě Schwei-
tzer a knihkupec Rudolf Stark v domě Tři zlaté hvězdy, oba 
domy se nacházely v Mlýnské ulici. Hudebniny půjčoval 
knihkupec Hermann jakob v domě Bílý lev na Tržišti. Všech-
ny soukromé výpůjční knihovny tedy měly výhodné umís-
tění v centru města. V pozdějších letech Feller provozoval 

už jen obchod s knihami bez výpůjční knihovny, naopak 
počet soukromých knihoven byl rozmnožen o knihovnu 
v domě Strauss na Staré louce, která patřila knihkupci Wal-
theru Heinischovi, jenž proslul jako nakladatel zejména po 
první světové válce. Po válce vznikla další výpůjční knihovna 
v knihkupectví Hanse Loose u Městského parku. V průběhu 
let se umístění jednotlivých knihoven měnilo. Nakladatel-
ská činnost, prodávání knih a jejich půjčování za poplatek 
bylo tedy v Karlových Varech vzájemně provázáno. 

Na sklonku 19. století založilo lidovou knihovnu i město 
Karlovy Vary. Zatímco městská knihovna obsahovala pře-
vážně naučnou literaturu k regionálním dějinám, v lidové 
knihovně se nacházela zejména beletrie. V roce 1895 kar-
lovarská spořitelna věnovala městské radě 1000 zlatých za 
účelem založit fond ke zřízení veřejné lidové knihovny. Ná-
sledovaly další dary spořitelny, a když v roce 1899 kapitál 
dosáhl 2200 zlatých, pověřila městská rada učitele měšťan-
ské školy josefa Hofmanna přípravnými pracemi k založe-
ní knihovny. Byl vytvořen správní výbor, jehož předsedou 
se stal úřadující starosta, de facto jej však řídil zástupce 
předsedy, jímž byl jeden z radních. členství ve výboru bylo 
dáno politickým klíčem dle výsledku obecních voleb. Pro-
tože knihovnu financovala především městská spořitelna, 
byl mezi členy výboru vždy její zástupce. Knihovna byla 
umístěna ve dvou místnostech bývalého cizineckého špi-
tálu. V roce 1901 přesídlila do nové budovy lidové kuchyně 
čp. 891 v Horní a Dolní Schillerově ulici (dnes I. P. Pavlova a 
Karla IV.). Knihovníkem se stal kustod městské čítárny Fritz 
Selb. Ten zkatalogizoval asi tisíc knih a díky tomu mohla být 
knihovna na podzim 1899 otevřena veřejnosti, a to na tři 
hodiny denně, v neděli na jednu hodinu.

V lidové knihovně byla současně otevřena čítárna časo-
pisů. Zpočátku bylo odebíráno 13 novin a časopisů, později 
33. čítárnu navštěvovalo asi 25 čtenářů denně a tento po-
čet za deset let stoupl na 48. V době lázeňské sezony byla 
knihovna uzavřena a jejích prostor se využívalo k jiným 
účelům, např. si tu zřizoval ateliér akademický malíř josef 
Kriwer. Existence knihovny byla umožněna jen díky podpo-
ře městské spořitelny, která jí každoročně poskytovala sub-
venci 1200 korun. Celkem město podporovalo knihovnu 
částkou 6600 K. 

Knihy si mohl půjčovat bezplatně každý obyvatel města 
starší čtrnácti let.23 Při první návštěvě si čtenář zakoupil se-
znam knih, na jehož základě pak žádal o výpůjčky, poté ob-
držel výpůjční lístek na své jméno, opatřený razítkem, který 
při vrácení zase odevzdal. Výpůjční doba byly dva týdny, 
za každý den prodlení se platily dva haléře. Pokud v domě 
čtenáře vypukla nakažlivá nemoc, byl povinen knihy vrátit 
ihned. Lidé četli v naprosté většině romány,24 méně než pět 
procent výpůjček tvořilo čtení pro mládež, ostatní žánry či-
nily jedno procento a méně.

17 SOkA KV, AM Karlovy Vary, prozatímní inv. č. 3566, spis č. 76, karton 
N 662, a prozatímní inv. č. 3571, spis č. 25, karton N 674.
18 SOkA KV, AM Karlovy Vary, prozatímní inv. č. 6168, sign. L 350, karton 
N 2312.
19 KNAUER, Bernhard. Karlsbader Adress-Buch 1883. Karlsbad, Selbstverlag: 
Markt, „Weisser Löwe“, 1883, s. 41.
20 SOkA KV, AM Karlovy Vary, prozatímní inv. č. 6050, sign. L, spis č. 527, 
N 2272.

21 AM Karlovy Vary, prozatímní inv. č. 6105, sign. L, spis č. 104, karton 
N 2288.
22 Karlsbader Adress-Buch. Ročník 1888. Karlsbad: Hermann jakob, 1888, 
s. 223.
23 SOkA KV, AM Karlovy Vary, nezpracované spisy, sign. E-XV-204, Obecní 
knihovny 1904–1933.
24 K nejčastěji půjčovaným knihám patřily Hrabě Monte Christo, knihy Kar-
la Maye a Henrika Sienkiewicze.
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Po vzniku československé republiky stanovil zákon č. 430 
z 22. července 1919, že každá obec s počtem obyvatel nad 
deset tisíc musí mít vlastní obecní knihovnu. Podle počtu 
obyvatel byla přesně stanovena částka, kterou bylo město 
povinno na knihovnu přispívat (70 haléřů na jednoho oby-
vatele). Dosavadní lidová knihovna požadavkům na obecní 
knihovnu neodpovídala. Bylo třeba doplnit fond o hod-
notnější díla jak z oblasti beletrie a poezie, tak o naučnou 
literaturu různých oborů. K tomu však dosavadní prostory 
neposkytovaly dostatek místa.

Karlovy Vary s vyřešením tohoto problému příliš nepo-
spíchaly. Teprve když v roce 1926 navštívil město státní kni-
hovní instruktor, byla dosavadní budova navýšena o další 
dvě patra.25 Lidová knihovna se přemístila do zvýšeného 
přízemí, čímž získala větší prostory. 

Druhým předpokladem ke změně statutu na obecní 
knihovnu bylo zavedení celoročního provozu. Posléze bylo 
třeba řešit otázku systemizace místa knihovníka. Teprve 
když státní knihovní instruktor upozornil, že je město ze 
zákona povinno jmenovat odborného knihovníka, který by 
se věnoval pouze knihovně, bylo místo systemizováno. Ze 
dvanácti uchazečů byl jednohlasně vybrán Karl Franz Leppa 
(1893–1986),26 mimo jiné též básník a spisovatel. Byl zakla-
datelem měsíčníku Waldbrunnen, po roce 1933 spoluvyda-
vatelem časopisu Ackermann aus Böhmen a učitelem kni-
hovnického kursu v Karlových Varech. V jeho osobě získala 
karlovarská obecní knihovna renomovaného knihovníka. 

Přeměna knihovny z lidové na obecní měla za následek, 
že v letech 1927–1930 se počet čtenářů více než zdvojnáso-
bil. Protože v zimním období byla městská čítárna v Lázních 
III, určená lázeňským hostům, uzavřena, navštěvovali tito 
v zimě čítárnu obecní knihovny.

Také obec Tuhnice měla svou knihovnu; po připoje-
ní Tuhnic ke Karlovým Varům (1927) se z ní stala pobočka 
obecní knihovny. Knihovní výbor vedl dlouhá léta spor 
s  městskou radou o osobu knihovníka v této pobočce. 
Městská rada tu chtěla v době hospodářské krize jmeno-
vat knihovníkem některého nezaměstnaného, zřejmě bez 
ohledu na vzdělání, zatímco knihovní výbor jmenoval stře-
doškolského profesora Ludwiga Herolda a přes protesty 
městské rady jej ponechal ve funkci.

Protože v Karlových Varech vznikla početná česká men-
šina, bylo město ze zákona povinno zřídit také menšinovou 
knihovnu a přispívat na ni podle počtu osob, které se při 
posledním sčítání lidu přihlásily k české národnosti (70 ha-
léřů na osobu). Menšinová knihovna byla součástí obecní 
knihovny, spravovala ji však vlastní knihovní rada.

V Karlových Varech taktéž působil poradní úřad pro 
knihovny v celém politickém okrese (Büchereiberatungs-
stelle). Pro celé sudetoněmecké území pak pracoval poradní 
úřad v Litoměřicích (Geschäftsstelle für deutsches Volksbil-
dungswesen der tschechoslowakischen Republik). Druhý 
takový úřad vznikl v Brně. Úkolem tohoto úřadu bylo napo-
máhat zřizování knihoven a v tomto směru obce metodicky 

Nahoře: Karlovarský nakladatel Franz Franieck, který ve svém 
knihkupectví v domě Tři jehňátka provozoval první soukromou 
výpůjční knihovnu.
Dole: Dr. Karl Ludwig, karlovarský archivář a vedoucí muzea v le-
tech 1894–1931, který spravoval i městskou knihovnu.

25 SOkA KV, AM Karlovy Vary, nezpracované spisy, sign. F-XI-147, karton 
69.
26 SOkA KV, AM Karlovy Vary, nezpracované spisy, sign. E-XV-204, Lidová 
knihovna, obecní knihovna, karton č. 1.
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vést. Karlovarské vedení však tuto funkci pojalo jinak – jeho 
cílem bylo především chránit obce před „negativními účin-
ky“ zákona o knihovnách, neboť československý stát prý 
tento zákon vydal za účelem posílení české sounáležitosti. 
Výtka v oběžníku tohoto úřadu ze 14. srpna 1920, že v čes-
kých obcích se horečně zakládají obecní knihovny, zatímco 
v německých se neděje nic, ukazuje pravý cíl karlovarských 
představitelů zmíněného úřadu, totiž využít knihovny v utvr-
zování německého národního cítění. jedním ze tří funkcio-
nářů tohoto úřadu byl Karl Hermann Frank.27

Zmínku si zaslouží ještě tzv. Mickiewiczova knihovna. 
V roce 1880 polští lázeňští hosté spolu s lázeňskými lékaři 
polského původu, kteří během sezony ordinovali v Karlo-
vých Varech, pojali myšlenku zřídit pomník Adama Mickie-
wicze, který se léčil roku 1829 v Karlových Varech. Pomník 
byl zbudován v roce 1898, ale již roku 1882 v rámci příprav 
zřízení pomníku byla založena tzv. Mickiewiczova knihovna. 
Počet knih vzrostl na 370. Podstatnou část knihovního fon-
du tvořila Mickiewiczova díla v různých jazycích, ale kromě 
nich tu byla zastoupena i řada polských i ruských básníků 
(Kraszewski, Konarski, Malczewski, Slowacki, Sienkiewicz, 
Ostrowski a další). Knihovna byla zprvu umístěna v bytě 
jednoho polského lékaře. Po jeho smrti se vícekrát stěho-
vala a posléze skončila ve sklepě živnostenské školy v Ond-
řejské ulici mezi materiálem určeným ke zničení. Tam knihy 
zůstaly do listopadu 1926, kdy se jich ujal Karl Hiebel. Vyžá-
dal si pověření starosty, najal dva nezaměstnané a s nimi 

knihovnu přestěhoval do prázdné kuřárny Lázní III. Knihy 
byly očištěny, opatřeny signaturami a uloženy ve skříních. 
Oba nezaměstnaní odvedli práci za spropitné a za cigarety. 
Karl Hiebel se pak stal kustodem Mickiewiczovy knihovny, 
již navštěvovali polští lékaři a přírodovědci, polští noviná-
ři a spisovatelé, mezi její čtenáře patřili i kardinál a polský 
primas arcibiskup hnězdenský August Hlond a dva polští 
biskupové. Knihovna existovala až do druhé světové války. 
V říjnu 1942 byla umístěna v městském archivu a nakonec 
splynula s městskou knihovnou.

Vývoj v 19. a v první polovině 20. století ukazuje, že 
Karlovy Vary měly potřebu zabezpečovat kulturní potřeby 
jak lázeňských hostů, tak i stálých obyvatel. To platí i pro 
knihovny. V tomto směru Karlovy Vary prodělaly vývoj od 
nepatrných počátků, kdy bylo na radnici jen několik knih, 
až po zřízení moderních a dobře organizovaných knihoven, 
které disponovaly tisíci svazky jak odborné literatury, tak 
i beletrie.

27 SOkA KV, AM Karlovy Vary, nezpracované spisy, sign. E-XV-204, Obecní 
knihovny 1907–1933. Pokud by obec knihovnu nezřídila, založil by ji stát 
na náklady obce. „jak by taková knihovna mohla vypadat, můžeme si snad-
no představit. Starostliví státní mocipáni by neopomněli příležitost … nás 
vzdálit našemu německému národu. K takové vynucené knihovně nesmí 
dojít. Do konce roku 1920 musí být v každé obci zřízena knihovna ve smys-
lu zákona, žádá zákon, tedy rychle do práce. je nejvyšší čas. Pamatujme na 
to, že v lednu 1921 dostaneme řadu „dobrých,“ ke státní výchově sloužících 
knih a budeme je muset platit za německé obecní peníze.“

Zu den Anfängen der Bibliotheken in Karlsbad 

Antonín MAříK

Die Anregung zur Gründung einer Leihbibliothek gab 1826 
der ehemalige Karlsbader Dekan August Leopold Stöhr. Im 
juli 1829 beschloss der Magistrat, die gesamte Literatur über 
Karlsbad im Rathaus aufzubewahren. Die häufigsten Neuer-
werbungen in den ersten jahren waren Geschenke der ört-

lichen Ärzte, womit die Bibliothek den Charakter einer ärztli-
chen oder vorwiegend balneologischen Bibliothek gewann. 
Erst als 1897 Karl Ludwig zum Bibliothekar wurde, konzent-
rierte sich die Bibliothek auf die regionale Geschichte, histo-
rische Hilfswissenschaften und die regionale Literatur. Seit 
1869 befand sie sich im Kurhaus (Bad III), nach zwei Umzügen 
in die örtlichen Schulen fand sie schließlich 1935 ihren end-
gültigen Platz (heute Karla IV. Nr. 8). Nach dem 2. Weltkrieg 

Lázně III (Kurhaus), kde měla sídlo měst-
ská čítárna a po nějakou dobu i městská 
knihovna (snímek kolem roku 1900).
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wurden ihre Bestände in eine allgemeine Bibliothek, eine ärzt-
liche Bibliothek, sowie Museum und Archiv eingeteilt.

Im jahre 1830 wurde der städtische Lesesaal eröffnet, 
der vorwiegend für die Kurgäste bestimmt war und diesen 
eine Reihe von Tageszeitungen und Zeitschriften aus ver-
schiedenen Teilen Europas bot. Der Lesesaal befand sich im 
Mühlbad und wurde später nach Bad III verlegt.

Für die breiten Bevölkerungsschichten waren die Leihbi-
bliotheken bestimmt. Die erste von ihnen errichteten Karls-
bader Buchhändler und Verleger neben ihren Geschäften. 
Da Metternichs Absolutismus den Leihbibliotheken nicht 
zugetan war, konnte die erste Leihbibliothek erst 1845 
durch die Gebrüder Franieck im Haus Drei Lämmer errich-
tet werden. 

Schließlich gründete 1899 auch die Stadt Karlsbad eine 
Volksbücherei. Sie befand sich zuerst im ehemaligen Frem-
denhospital und ab 1901 in dem damals neu errichteten 
Gebäude (Karla IV. Nr. 8), in dem sie bis heute untergebracht 
ist. Die Volksbibliothek war nur außerhalb der Kursaison ge-
öffnet. Aufgrund des Gesetzes Nr. 430/1919 wurde in den 
20er jahren die Stelle eines Fachbibliothekars geschaffen, 
sodass die Bibliothek ihr Buchangebot erweitern konnte 
und sich so zu einer Allgemeinbibliothek wandelte. Gleich-
zeitig wurde auch eine Bibliothek für die tschechische Min-
derheit eingerichtet.

Budova městské knihovny v dnešní ulici I. P. Pavlova a Karla IV. 
(snímek kolem roku 1950).

Osud josefa Blaua, učitele, etnografa, historika a v neposled-
ní řadě také spisovatele věrně kopíruje osudy dalších šu-
mavských obyvatel, kteří prožili v tomto kraji dějinné zvraty 
první poloviny 20. století. Narodil se v 70. letech 19. stol. a 
patřil tak ke generaci, která již dospívala v národnostně vy-
hraněném prostředí. Nýrsko, jeho rodiště, bylo v letech jeho 
dětství malým městečkem, jež se ovšem díky železnici a 
rychle rostoucímu průmyslu během krátké doby rozrostlo. 
Celý soudní okres Nýrsko byl sice jazykově německý, avšak 
náležel do jinak českého politického okresu Klatovy. Život 

na jazykové hranici ostatně představoval jedno z Blauových 
celoživotních témat.

josef Blau se narodil 12. srpna 18721 v Horním Nýrsku 
v Kostelní ulici (čp. 11), kde už jeho dědeček a posléze otec 
provozovali ševcovskou dílnu. Byl nejstarším ze tří souro-
zenců: sestra Marie zemřela jako dítě a mladší bratr Eduard 
(1875–1931) posléze převzal otcovu živnost. Předkové Blau-
ovy rodiny pocházeli z bavorského Eschlkammu, vesnice le-
žící u české hranice za Všerubským průsmykem, odkud se 
roku 18092 přestěhovali do Nýrska. Zájem o minulost kraje 
a život v něm vzbudil podle vlastních vzpomínek jeho dě-
deček Georg Blau.

V letech 1878–1886 navštěvoval josef Blau obecnou 
a měšťanskou3 školu v Nýrsku a v roce 1887 nastoupil do 
svého prvního zaměstnání jako písař v kanceláři místního 
notáře dr. Alberta Sandera. Díky jeho podpoře začal stu-
dovat v  roce 1890 německý učitelský ústav v Praze, který 
absolvoval roku 1894. Postupně jako prozatímní učitel pů-
sobil v letech 1894–1897 v Dešenicích, poté krátce na Svaté 

josef Blau, historik Šumavy

Lenka SÝKOROVÁ

1 Státní oblastní archiv v Plzni (dále SOA Plzeň), Sbírka matrik, Nýrsko 31, 
fol. 12 Otec: josef Blau, švec v Horním Nýrsku čp. 39, manželský syn Georga 
Blau, ševce v Horním Nýrsku, a Anny roz. Dvořák z Tomic (okr. Ledeč nad 
Sázavou). Matka: Barbara, manželská dcera Wolfganga Schralla, obchodní-
ka v Horním Nýrsku a Anny Marie roz. Ernst z Nýrska.
2 Státní okresní archiv Klatovy (dále SOkA Klatovy), Archiv města Nýrsko 
(dále AM Nýrsko), Pamětní kniha 1928–1937, K26, s. 5.
3 SOkA Klatovy, AM Nýrsko, K 26, s. 199. josef Blau zmiňuje, že v roce 1875 
již byla ve městě měšťanská škola.
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Kateřině a stejného roku přešel na školu v červeném Dřevě, 
kde získal již stálé učitelské místo.

Díky nově nabyté existenční jistotě se mohl i oženit. 
jeho manželkou se stala Marie Anna Stuiber (*1874) z obce 
Milence čp. 36 (mlýn Pfeffermühle). Manželé žili v čp. 11 
v červeném Dřevě a 4. listopadu 1897 se jim narodila dcera 
Hildegard, která však zemřela krátce po dovršení jednoho 
roku.4 Dne 26. ledna 1899 se pak narodil syn Karel.5 Téhož 
roku v listopadu se však Blauova manželka smrtelně zranila 
pádem ze schodů a Blau zůstal s malým synem sám.

Do červeného Dřeva jezdila ke své tetě Kreibichové, kte-
rá zde spolu s manželem vlastnila hostinec a obchod (čp. 4), 
industriální učitelka Barbora, jíž se říkalo Betty jindřichová 
(*29. 5. 1867), dcera učitele Aloise jindřicha (1821–1895) 
z Klenčí a sestra hudebního skladatele jindřicha jindřicha. 
Sama Betty hrála na klavír, housle a violu. její sestra julie 
(*1873) byla u Kreibichových v červeném Dřevě na vycho-
vání a v srpnu 1896 se zde provdala za krejčího a lidového 
muzikanta josefa (Pepiho) Maiera, který pocházel z blízkých 
Fleků.6 Dne 5. září 1900 se josef Blau v červeném Dřevě 
s Barborou oženil. Za svědka byl ženichovi manželčin bratr 
Alois jindřich, učitel v Domažlicích, a nevěstě její švagr josef 
Maier. V době sňatku je v matrice Blau uveden jako učitel 
v  Orlovicích, bydlící tam v čp. 19. Rodina tedy nadále žila 
v Orlovicích až do roku 1907, kdy se stal josef Blau řídícím 
ve Staré Lhotě. Zde působil až do roku 1924. 

4 SOA Plzeň, Sbírka matrik, červené Dřevo 13, fol. 106. Hildegard Blauová 
zemřela 13. listopadu 1898.
5 SOA Plzeň, Sbírka matrik, červené Dřevo 13, fol. 108.
6 SOA Plzeň, Sbírka matrik, červené Dřevo 13, fol. 42.

Pohled na dnes zaniklou obec Červené Dřevo (Rothenbaum), kde 
Josef Blau působil jako učitel.

Shora:
Škola ve Svaté Kateřině, krátkodobé učitelské působiště Josefa 
Blaua (Archiv fotografií Muzea Královského Hvozdu, Nýrsko).
Radnice v Nýrsku, otevřena roku 1907. K této události vyšel i pamět-
ní spis, v němž Josef Blau uveřejnil historii města (Archiv fotografií 
Muzea Královského Hvozdu, Nýrsko).
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Mezitím už se intenzivně věnoval své badatelské činnos-
ti. V roce 1913 byl vídeňskou vládou jmenován konzervá-
torem památkové péče pro několik západočeských okresů 
a roku 1914 se stal korespondentem pražského památ-
kového úřadu. Udržoval kontakt s odbornou historickou 
obcí – psal si s prof. jindřichem Vančurou (mj. autorem čtyř-
svazkových Dějin někdejšího královského města Klatovy), 
Karlem Hostašem (mj. zakladatelem klatovského muzea),7 
ale také s čeňkem Zíbrtem, Augustem Sedláčkem a spiso-
vatelem jindřichem Šimonem Baarem, jmenujeme-li jen 
kontakty české; pochopitelně udržoval styk i s německou 
historickou obcí.

V době působení ve Staré Lhotě postihla Blaua další ro-
dinná tragédie. Syn Karel, absolvent plzeňského gymnázia, 
jenž se chtěl stát lékařem, zemřel na úplavici v italském la-
zaretu poblíž Tridentu na samém konci války 24. září 1918.8 

V roce 1924 byl josef Blau jmenován řídícím učitelem 
v  Nýrsku, kam se téhož roku přestěhoval do nové vilky 
(čp. 316). S manžely Blauovými v té době bydlela i matka 
Betty Blauové Anna jindřichová (1835–1925). V roce 1929 
si Blau zažádal o odchod do penze a začal se mnohem in-
tenzivněji věnovat své badatelské práci a publikování jejích 

výsledků. Navíc od roku 1928 vedl pečlivě městskou kroni-
ku. V roce 1931 však zemřel jeho mladší bratr Eduard a Blau 
pečoval větší měrou o jeho rodinu, především o synovce 
Franze (*1917). V září 1938, do té doby k československu 
loajální josef Blau podlehl určité panice a utekl za hranice 
do Bavorska, odkud se po několika dnech vrátil.

Po odtržení pohraničí zůstali Blauovi v Nýrsku. Betty Blau-
ová v únoru 1942 zemřela. V době války Blau nevydal žád-
nou knihu, pouze publikoval dílčí studie.9 jak sám později 
napsal v úvodu ke svým vzpomínkám z let 1945–1946,10 
nikdy nebyl členem NSDAP a za války mu bylo v roce 1941 
znemožněno pokračovat v psaní městské kroniky.

V roce 1945 měl Blau v Nýrsku dokonce pověst antifašis-
ty, i když podle jeho vzpomínek mu byl tehdy zakázán pří-
stup do městského archivu, o nějž do té doby pečoval. Blau 
nebyl zařazen do odsunu a zůstal ve městě až do března 
1948, kdy se rozhodl vystěhovat za synovcem Franzem do 
Bavorska. S jeho rodinou pak postupně bydlel v Schachte-
nu poblíž Eschlkammu, ve Furthu, v Neuhausenu u Mette-
nu a v Deggendorffu. Poté, co synovec Franz zůstal po smrti 
své manželky v roce 1958 sám se třemi dětmi, nechtěl mu 
strýc být na obtíž. Poslední dva roky života proto strávil ve 
Straubingu v rodině své švagrové julie Maierové, která byla 
po válce z červeného Dřeva odsunuta. O Blaua pak pečova-
la především rodina její dcery Hildy Posluschny. josef Blau 
zemřel ve Straubingu 22. října 1960.

Rozsáhlé dílo josefa Blaua a jeho význam pro šumavskou 
regionální historii neunikly pozornosti. Celkové zhodnocení 
včetně bibliografie sepsal synovec Franz Blau.11 jeho při-
pomínka na české straně byla z pochopitelných důvodů 
v minulosti nemožná. První studii uveřejnil roku 1988 nýr-
ský badatel Hynek Pulánek.12 Medailon josefa Blau nechybí 
ani na internetovém portálu, který systematicky mapuje ně-
mecky píšící šumavské spisovatele a jejž spravuje českobu-
dějovická vědecká knihovna.13 Výše zmíněnou studii o jeho 
postojích v době války uveřejnil Václav Maidl. Naposledy se 
50. výročí smrti josefa Blaua věnovala na stránkách Národo-
pisné revue Marta Ulrychová.14 

Blauovo dílo lze podle zaměření rozdělit do několika 
tematických okruhů: historie, etnografie (včetně pohádek 
a pověstí), sklářství, domácí průmysl a v neposlední řadě 
kronikářství, a to i po stránce teoretické. V úvahu musíme 
vzít, že pravidelně publikoval takřka 70 let. Svou první studii 
o historii Albrechtic uveřejnil již v roce 1890 a knihy mu vy-
cházely ještě krátce před jeho smrtí v Německu. 

jeho dílo je vesměs vysoce ceněno, pochopitelně ně-
které závěry jsou dnes již překonány. V mnoha oborech, 
a to zejména co se týče šumavského sklářství a domácího 
průmyslu, jsou však jeho výsledky nepřekonatelné, neboť 
prameny, ale především autentická zkušenost a vzpomínky 
pamětníků, s nimiž pracoval, jsou dnes zcela nedostupné.

7 Vlastivědné muzeum dr. Karla Hostaše Klatovy, osobní pozůstalosti jin-
dřicha Vančury a Karla Hostaše.
8 PULÁNEK, Hynek. josef Blau, Z Chodského hradu, Domažlice, 1988, s. 31.
9 O Blauově postoji za 2. světové války blíže: MAIDL, Václav. Rozdílné po-
stoje sudetoněmeckých spisovatelů v letech 1938–1945, Západočeský his-
torický sborník 8, Plzeň, 2003, s. 237–248.
10 Lastenausgleichsarchiv Bayretuth, Ost. Dok. 2, Nr. 271, BLAU, josef. Neu-
erner Passion 1945. Rukopis.

11 BLAU, Franz. josef Blau – Leben und Forschung, Ostbaierische Grenzmar-
ken, Passauer jahrbuch für Geschichte, Kunst und Volkskunde 13, 1970, 
s. 69–75.
12 PULÁNEK, Hynek. josef Blau. Z Chodského hradu, Domažlice, 1988, 
s. 27–45.
13 www.kohoutikriz.org.
14 ULRYCHOVÁ, Marta. Pozapomenuté výročí josefa Blaua (1872 Horní Nýr-
sko – 1960 Straubing), Národopisná revue 1/2011, s. 56–59.

Josef Blau s druhou manželkou Betty a synem Karlem, při-
bližně v roce 1908 (Archiv fotografií Muzea Královského 
Hvozdu, Nýrsko).
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jako literát však nikdy nepřekročil stín své učitelské pro-
fese a jeho prózy mají spíše výchovný charakter. Učitelské 
povolání ostatně považoval ve vlastivědné práci za klíčové 
(viz publikace Der Lehrer als Heimatforscher, Der Lehrer 
an der Sprachgrenze apod.).

Do dokonalosti dovedl vedení nýrské městské kroniky. 
Ačkoli ji začal psát až v roce 1928, opatřil ji rozsáhlým historic-
kým úvodem, s citací prostudovaných historických pramenů, 
četnými fotografiemi a mapkami, přičemž od roku 1801 uvá-
děl zápisy o významných událostech ke každému roku. Vý-
sledkem jsou dva svazky, první do roku 1937 o 653 stranách 
včetně rejstříku, druhý svazek končí předčasně rokem 1941. 
Cyklus přednášek o vedení obecních kronik uveřejnil i kniž-
ně (Unsere Gemeindegedenkbücher). Rodné město Nýrsko 
bylo jeho celoživotní láskou, věnoval mu řadu historických 
studií. V Nýrsku byl také aktivním členem mnoha spolků. 
činností např. okrašlovacího spolku bylo vybudováno lesní 
divadlo (Waldbühne), otevřené roku 1936. Blau si s pečlivostí 
sobě vlastní vedl deník stavby, opět s fotografiemi a plakáty, 
který je dnes uložen v klatovském muzeu. 

Nezastupitelnou roli má taktéž v sepsání historie židov-
ské menšiny v Nýrsku. Místní židovskou komunitu pova-
žoval za natolik významnou, že jí věnoval i zvláštní přílohu 
kroniky a pochopitelně uveřejnil i příslušnou studii v Goldo-
vě monografii.15 S tímto tématem souviselo i připomenutí 

v jeho době již téměř zapomenutého židovského lékaře a 
spisovatele Georga Leopolda Wiesela (1804–1873), který 
roku 1843 kvůli sňatku přestoupil na křesťanství. Blau, který 
ve Wieselovi viděl především osvícence, sebral jeho časopi-
secky porůznu publikované texty národopisné i prozaické 
a vydal je knižně.16 Obdobně Blau zorganizoval v roce 1933 
opravu náhrobku německého romantického spisovatele 
Christiana Heinricha Spiesse (†1799), který je dodnes udr-
žován na hřbitově v Bezděkově u Klatov.

Po odchodu do penze v roce 1932 vydal s velkým úspě-
chem jedno ze svých dodnes nejvíce ceněných děl, a sice 
historii králováckých svobodných sedláků (Geschichte der 
künischen Freibauern), o čtyři roky později pak podob-
ně koncipovanou historii německých obcí na Chodsku 
(Geschichte der deutschen Siedlungen in Chodenwald), 
avšak s menším ohlasem.

Po dobrovolném odchodu do západního Německa 
v roce 1948 se věnoval především dokončení své rozsáhlé 
monografické práce o šumavském sklářství, které předsta-
vovalo jeho celoživotní zájem. Výsledkem byly dva svazky 
vydané poprvé v 50. letech, znovu pak v roce 1984.

Za svou celoživotní činnost byl josef Blau už za svého 
života oceňován. V roce 1932 získal čestné občanství města 
Nýrska a po válce v Německé spolkové republice Spolkový 
kříž za zásluhy 1. třídy. Dále se stal členem společnosti Colle-
gium Carolinum, zakládajícím členem Historické komise su-
detských zemí, členem Spolku Adalberta Stiftera a čestným 
členem Spolku Muzea Šumavy (Verein des Böhmerwald-
musem) v Pasově. Zde je snad uložena i jeho pozůstalost.

15 GOLD, Hugo. Die juden und judengemeinden Böhmens in Vergangenheit 
und Gegenwart I., Brno, Praha, 1934.
16 WIESEl, Georg Leopold. Aus dem Neumarker Landestor. Die Volkskunde 
eines Aufkläres. Reichenberg 1926.

Shora:
Lesní divadlo v Nýrsku, otevřené v roce 1936 iniciativou tamní-
ho okrašlovacího spolku, jehož byl Josef Blau aktivním členem 
(Archiv fotografií Muzea Královského Hvozdu, Nýrsko).
Škola ve Staré Lhotě, působiště Josefa Blaua v letech 1907–1924 
(Archiv fotografií Muzea Královského Hvozdu, Nýrsko).
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V následujícím přehledu uvádíme dílo josefa Blaua po-
dle tematických okruhů. Tato bibliografie si neklade nárok 
na úplnost. 
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richte, Frankfurt, 1941
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Wanderbuch für Böhmer- u. Bayerwald, Verlag Karl Maasch 
(A. H. Bayer), Plzeň, 1925.

VLASTIVĚDA

Der Lehrer als Heimatforscher, 1915, 3. vyd., 1922.
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Josef Blau, Historiker des Böhmerwaldes 

Lenka SýKOROVá

josef Blau (*1872, Nýrsko/Neuern †1960, Straubing), Lehrer, 
Historiker, Ethnograf und Schriftsteller, absolvierte die deut-
sche Lehrerbildungsanstalt in Prag und wirkte seit 1924 als 
Lehrer an den Schulen in der Umgebung seines Geburtsor-
tes Nýrsko, (Dešenice/Deschenitz, Svatá Kateřina/St. Kathari-
na, červené Dřevo/Rothenbaum, Orlovice/Silberberg, Stará 
Lhota/Freihöls) und schließlich als Schulleiter in Nýrsko/
Neuern. 1928 wurde er in den Ruhestand versetzt. Nach dem 

frühen Tod seiner ersten Frau heiratete er zum zweiten Mal 
Betty jindřichová, die Schwester des bekannten Komponis-
ten. Sein einziger Sohn Karl starb mit 19 jahren am Ende des 
1. Weltkriegs. 1948 siedelte josef Blau in die Bundesrepublik 
Deutschland über. In Böhmen wurde diesem Forscher bis-
her keine besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Blaus umfangreiche Publikationstätigkeit kann in eini-
ge thematische Bereiche aufgeteilt werden: Glasmacher-
wesen, heimische Industrie, Völkerkunde, Heimatkunde, 
Gemeindechroniken, Tourismus, Märchen, Sagen usw. In 
vielerlei Hinsicht ist sein Werk unübertroffen.

První světová válka vystavila evropské státy zátěžové zkouš-
ce v oblasti zásobování fronty a zázemí a využití státních 
financí, průmyslu, zemědělství a stávajících pracovních sil 
ve prospěch válečných potřeb. Nejinak tomu bylo i v otázce 
sociálního zabezpečení občanů, které byli různým způso-
bem dočasně dotčeni či trvale postiženi následkem nasa-
zení mobilizovaných osob do bojových akcí v masovém 
měřítku a na dobu dosud nepředpokládanou. Při zpracová-
ní fondů archivů měst, obcí a i v písemnostech tehdejších 
okresních hejtmanství se proto můžeme setkat s různými 
kategoriemi státem poskytovaných sociálních dávek, jako 
byly zaopatřovací požitky vojáků (něm. Militärversorgungs-
genüsse), vyživovací příspěvek (něm. Unterhaltsbeitrag), 
státní podpora (něm. staatliche Unterstützung) či příspě-
vek (něm. Zuwendung). Předkládaná stať se pokusí o bližší 
charakteristiku těchto jednotlivých typů podpor, které byly 

určeny pro rodiny mobilizovaných, tj. před válkou vojensky 
neaktivních poddůstojníků a mužstva, vojenské invalidy a 
jejich rodiny, jakož i pro pozůstalé po padlých vojácích.

I. Do začátku války

U hodnostní úrovně poddůstojníků a mužstva byly teh-
dy pro vojenské osoby a jejich rodiny nejdůležitější tyto 
typy sociálních dávek: 

A. Požitky vojenského zaopatření (něm. Militärversor-
gungsgenüsse), kam patřily:

1. Vojenská penze pro vojenské osoby a invalidy, za-
ručená jim zákonem o vojenském zaopatření (něm. Mili-
tärversorgungsgesetz) z 27. prosince 1875, č. 158 říšského 
zákoníku. U poddůstojníků a mužstva se skládala z vlastní 
penze, vyplácené až po 10 letech služby, ovšem pokud byl 
voják postižen nemocí, zraněním, nebo pomatením mysli 

Sociální dávky poskytované státem vojákům, jejich rodinám 
a pozůstalým za 1. světové války v předlitavské části 
habsburské monarchie

Petr CAIS
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následkem bojových akcí a stal se tak nezpůsobilým k vo-
jenskému i civilnímu zaměstnání, byla mu vyplácena i před 
uplynutím této doby.1 K ní popřípadě přistupoval i přídavek 
za zranění (něm. Verwundungszulage), pokud je voják utrpěl 
od nepřátelských zbraní nebo i při výkonu služby mimo bo-
jovou činnost bez vlastního zavinění2 (tab. 1). 

2. Vdovský důchod, určený k zabezpečení vdov a sirot-
ků po padlých vojácích, stanovený zákonem z 27. dubna 
1887, č. 41 říšského zákoníku, který byl později upraven dal-
ší normou z roku 1907. Tvořila jej roční základní sazba (něm. 
normalmässige jahres-Pension)3 a 50ti procentní přídavek 
(něm. Zuschuss) přiznaný, pokud manžel padl v boji s ne-
přítelem, nebo do roka podlehl zraněním z bojové činnosti. 
K nim eventuálně přistupoval i příspěvek 48 zl. (tj. 96 K od 
roku 1892) ročně, byla-li vdova nemajetná a neschopna vý-
dělku.4 K důchodu byl v roce 1907 ještě přidán příspěvek na 
výchovu (takzvané výchovné, něm. erziehungsbeitrag) na 
každé dítě. Výchovné bylo určeno jak dětem s matkou tak 
i úplným sirotkům5  (tab. 2). 

Agenda obou uvedených sociálních dávek příslušela 
pod společné rakousko-uherské c. a k. ministerstvo války.6  
Byly proto určeny pro občany obou částí říše, bez rozdílu, 
zda sloužily ve společném rakousko-uherském c. a k. voj-

sku (něm. k. u. k. Heer), námořnictvu (něm. k. u. k. Kriegsma-
rine), nebo v ozbrojených složkách pouze předlitavské 
(tzv. rakouské) či uherské části soustátí – zeměbraně (k. k. 
Landwehr, M. kir. Honvéd) nebo domobraně (k. k. Landsturm, 
M. kir. Népfelkelö).7 Ve zvlášť závažných případech mohlo 
být k invalidním penzím a vdovským důchodům přidáno 
přilepšení (něm. Aufbesserung) cestou milosti z vojenského 
taxovního fondu.8 

B. Pro zajištění obživy rodinám mobilizovaných vo-
jáků sloužila dávka, zvaná zpočátku podpora (něm. Un-
terstützung), v roce 1912 přejmenovaná na příspěvek 
na výživu (něm. Unterhaltsbeitrag). Byla stanovena již 
zákonem č. 70/1880 ř.z. o vojenské taxe, vojenském ta-
xovním fondu a podpoře nuzných rodin mobilizovaných 
osob, konkrétně v jeho III. části – §§ 17–23. Tímto opatře-
ním stát alespoň částečně kompenzoval sociálně slabým 
rodinám výpadek příjmů, který jim způsobil odvedením 
jejich živitele do války. jednalo se o zákon přijatý pouze 
pro předlitavskou (tzv. rakouskou, tj. neuherskou) část Ra-
kousko-Uherska, neboť tuto agendu si řešily obě poloviny 
říše samostatně. V Předlitavsku ji vyřizovalo ministerstvo 
zemské obrany (zeměbrany) (dále jen MZO). Příspěvek 
na výživu na základě zmíněného zákona tak byl určen 

K/rok K/týden

Vlastní penze 72,– až 216,–

Přídavek za zranění
(Verwundungszulage)
podle stupně postižení

96,– až 288,–

Celkem 168,– až 504,– 3,23 až 9,69

Tabulka 1
Vojenská penze poddůstojníků a mužstva (podle zákona 
č. 158/1875 ř. z.) po převodu na koruny

K/rok

Vdovský 
důchod

Základní sazba
(Normalmässige jahres-
pension) – podle hodnosti 
manžela

72,– až 180,–

50% přídavek (Zuschuss) 
při zahynutí manžela v boji 
s nepřítelem – podle jeho 
hodnosti

36,– až 90,–

Příspěvek pro nemajetné 
vdovy neschopné výdělku

96,–

Celkem 204,– až 366,–

Výchovné (erziehungsbetreitag) na jed-
no manželské dítě ročně (do skončené-
ho 16. roku chlapce a 14. roku dívky)

48,–

Tabulka 2
Vdovský důchod žen poddůstojníků a mužstva (podle zákona č. 
41/1887 ř. z. a č. 86/1907 ř. z.) po převodu na koruny

Pozn.: Roční úhrn vyměřené vdovské penze a výchovného nesměl pře-
kročit částku 540,– K . Úplným manželským sirotkům (bez otce a matky) 
příslušelo výchovné 72,– K pro jednoho, všem dohromady však ne více 
než 360,– K ročně.

1 Zák. č. 158/1875 ř. z. z 27. prosince 1875 o vojenském zaopatření osob 
vojska, válečného loďstva a zeměbrany, §§ 4, 72–73, 109 a 117, sazby v Pří-
loze 1 a 4. Všechny sazby, původně vyměřené tímto i dalšími zákony ve 
zlatých rakouské měny, byly po zavedení měny korunové v roce 1892 pou-
ze příslušně přepočteny a jejich vlastní hodnota zůstala stejná – viz též 
Militärversorgung und Invalidenfürsorge für Mannschaftspersonen : Separat-
abdruck aus der Nummer 166 der „Blätter für das Armenwesen der Stadt Wien“. 
Wien : Verlag des Wiener Magistrates, 1915 (dále jen Militärversorgung und 
Invalidenfürsorge…), s. 58–63.
2 Zák. č. 158/1875 ř. z., § 91, sazby přídavku činily podle stupně postižení: 
48 zl. = 96 K (§ 91), 96 zl. = 192 K (§ 92), 144 zl. = 288 K (§ 93). K tomuto záko-
nu ještě přistupovaly: nař. č. 2/1876 ř.z. ministerstva zeměbrany ve shodě 
s říšským ministerstvem vojenství a ostatními zainteresovanými minister-
stvy z 31. prosince 1875 o provedení zákona z 27. prosince 1875 (č. 158 
ř. z.) o vojenském zaopatření osob c. k. vojska, c. k. válečného loďstva a c. k. 
zeměbrany; zák. č. 91/1891 ř. z. z 23. června 1891, jímž se mění příloha IV., 
V. a VI. k § 111 zákona ze dne 27. prosince 1875, o vojenském zaopatření 
osob c. k. vojska, c. k. válečného loďstva a c. k. zeměbrany – týkalo se pouze 
válečného loďstva; zák. č. 108/1896 ř. z. z 29. června 1896 – o doplnění 
článku VIII zákona z 27. prosince 1875 (č. 158 ř. z.) o vojenském zaopatření 
osob c. k. vojska, c. k. válečného loďstva a c. k. zeměbrany. 
3 Sazby viz zák. č. 41/1887 ř. z. z 27. dubna 1887 o zaopatření vdov a si-
rotků po důstojnících a po mužstvu vojska, válečného loďstva, zeměbrany a 
domobrany, § 23; upraveno zák. č. 86/1907 ř. z., v § 7.
4 Zák. č. 41/1887 ř. z., § 24.
5 Součet poskytovaného výchovného a základní sazby důchodu s 50% pří-
davkem však nesměl překročit 540 K ročně. Viz zák. č. 86/1907 ř.z ., §§ 8–10. 
K zabezpečení vdov a sirotků rovněž ilustrativní leták Belehrung für die 
Gemeindevorsteher − Versorgung der Witwen und Waisen nach gefallenen 
Militärpersonen (dále jen Versorgung der Witwen und Waisen…) – uložen 
v SOkA Karlovy Vary, fond Archiv města Krásné Údolí (dále jen AM Krásné 
Údolí), spisy po roce 1850, sign. 256. 
6 Viz Amtsblatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft und des k. k. Bezirksschulra-
tes Neudek (dále jen Amtsblatt Neudek). 1915, 6. jahrgang, 15. Stück. Nr. 287, 
s. 122.
7 Vojenská penze na základě zmíněného zákona č. 158/1875 a na něj nava-
zujících norem se však netýkala domobrany.
8 Zák. č. 70/1880 ř. z., §§ 13 a 15, a také výnos MZO, Depart. Xa, č. 1141 z 15. 2. 
1915, otištěn pod č. 21 v Normaliensammlung zum Unterhaltsbeitragsgeset-
ze vom 26. Dezember 1912, R.G.Bl. Nr. 237, und den hiezu hinausgegebenen 
Verordnungen. Verfasst im k. k. Ministerium für Landesverteidigung. Wien : 
Hof- und Staatsdruckerei, 1918 /sic!/ (dále jen Normaliensammlung…), 
s. 16.
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jen pro rodinné příslušníky mobilizovaných občanů této 
části soustátí, avšak rovněž bez rozdílu, zda jejich živitelé 
nastoupili do společných, nebo pouze do tzv. rakouských 
ozbrojených sil.9  

Podpora (něm. Unterstützung) uzákoněná roku 1880 se 
skládala z výživného (něm. Unterhaltsgebühr) a eventuálně 
i z příbytečného (něm. Unterkunftsgebühr), tj. příspěvku na 
nájem, pokud daná rodina žila v nájemním bytě. Ten byl 
stanoven ve výši 50% výživného. Sazba výživného (onoho 
Unterhaltsgebühr) na 1 dospělou osobu a den se rovna-
la denní státní náhradě za vojenské průchodní stravování 
(něm. Militärdurchzugsverpflegung). jednalo se o obnos, na 
který měl nárok každý obyvatel státu jako na kompenzaci za 
stravu, kterou během jednoho dne poskytl vojenské osobě 
v hodnosti od praporčíka níže při průchodu vojska daným 
územím. Sazby této státní náhrady byly určovány pro jed-
notlivé země Předlitavska a jejich hlavní města a byly publi-
kovány ve Věstníku c. k. zeměbrany (něm. Verordnungsblatt 
für die kaiserlich-königliche Landwehr), popř. v příslušném 
zemském zákoníku. Dětem do 8 let náležela podpora v roz-
sahu její jedné poloviny přiznané dospělému. Např. byla-li 
sazba výživného stanovena na 85 h denně, pak to u matky 
s dítětem, která žila v nájemním bytě, činilo: 85 h + 43  h 
(½ výživného na nájem)10 => 1 K 28 h matce + 64 h (½ vy-
počteného obnosu pro dospělého) dítěti = dohromady pro 
oba 1 K 92 h na den. Ovšem, pokud průměrný denní vý-
dělek odvedeného muže činil méně než souhrn stanovený 
dle uvedených sazeb pro všechny rodinné příslušníky, byla 
podpora rodině na tuto částku denního výdělku snížena 
(§ 19).

Fungování této zákonné normy prověřila 28 let po je-
jím přijetí tzv. bosenská krize, která trvala od počátku října 
1908 do konce března 1909 a nastala po vyhlášení rakous-
ko-uherské anexe Bosny a Hercegoviny. Během ní došlo 
k  celkovému zhoršení mezinárodní situace, a habsburská 
monarchie proto mobilizovala několik armádních sborů.11 

Zkušenosti se zákonem však nebyly uspokojivé. O přiznání 
příspěvku rozhodovaly podporovací komise (něm. Unter-
stützungskommissionen), zřízené v každé zemi podle potře-
by. Podklady pro rozhodnutí jim měl dodat příslušný poli-
tický okresní úřad (okresní hejtmanství) na základě šetření 
o majetkových poměrech žadatelů. Zde se jako nevýhoda 

ukázala absence ustanovení o účinné spolupráci obecní a 
městské samosprávy při jeho provádění.12 Norma rovněž 
neznala okamžité poskytnutí zálohy na podporu ze strany 
obecních samospráv před tím, než tato bude komisí při-
znána a začne být vyplácena. Proto musely rodiny mobili-
zovaných na jejich obdržení čekat poměrně dlouhou dobu, 
což vedlo ke stížnostem. A tak bylo s ulehčením konstato-
váno, že k větším nepříznivým situacím v oblasti vyplácení 
podpor naštěstí nedošlo díky tomu, že mobilizován byl jen 
omezený počet osob, většinou mladších branců bez dětí a 
vlastních rodin, kteří navíc u svých útvarů během krize ne-
pobyli příliš dlouho.13 

K zákonu byly poté podány v červnu 1910 a v dubnu 
1912 poslanecké pozměňovací návrhy, až byla nakonec 
26. prosince 1912 schválena norma nová, č. 237 říšského 
zákoníku. I tato úprava se, podobně jako zákon z r. 1880, 
vztahovala jen na příslušníky civilních, mobilizací do armá-
dy povolaných občanů, nikoliv vojáků v prezenční vojenské 
službě nebo vojáků z povolání.14 

Mezi rodinnými příslušníky, kteří se mohli o podporu 
přihlásit, byli nyní výslovně uvedeni manželka a man-
želští potomci odvedeného a dále manželští předkové, 
sourozenci, tchán s tchýní, nemanželská matka a neman-
želské děti mobilizovaného, pokud všichni byli prokaza-
telně závislí na jeho platu, mzdě, popřípadě práci (např. 
v rodinné zemědělské usedlosti nebo živnostenské pro-
vozovně). jim zákon poskytoval sociální dávku, která se 
nyní již nenazývala podporou (něm. Unterstützung), ale 
příspěvkem na výživu (něm. Unterhaltsbeitrag). její sta-
novení však zůstalo stejné jako doposud, tj. byla tvořena 
výživným (něm. Unterhaltsgebühr), které se rovnalo ná-
hradám za vojenské průchodní stravování, stanoveným, 
jak bylo uvedeno výše. K němu se popřípadě přidávala 
polovina výživného jako příspěvek na nájem (německy 
nyní označován jako Mietzinsbeitrag – § 4). Na plnou saz-
bu měly nyní vždy nárok pouze manželka a manželské 
děti. Ostatní příslušníci rovněž, avšak pokud se šetřením 
zjistilo, že obnos, který původně od odvedeného skuteč-
ně dostávali, byl nižší než vyměřená výše vyživovacího 
příspěvku, byl jim příspěvek snížen na tuto původní část-
ku. Na druhé straně součet všech vyživovacích příspěv-
ků, určených na 1 den pro všechny rodinné příslušníky 

9 Později to bylo výslovně uvedeno v nař. MZO č. 238/1912 ř. z., Ku § 1, 
odst. 1.
10 Polovina haléře se zaokrouhlovala nahoru – viz výnos č. 87 v Normali-
ensammlung…, s. 52, který se odvolává na císařské nařízení č. 176/1899 
ř.z., §§ 20 a 21. 
11 Anexe Bosny a Hercegoviny byla vyhlášena na začátku října 1908, ná-
sledující den mobilizovalo Rakousko-Uhersko 6 armádních sborů. V reakci 
na anexi povolalo Srbsko do zbraně několik kategorií záložníků a černá 
Hora vyhlásila všeobecnou mobilizaci. Na konci března 1909 pak uvedla 
monarchie do stavu bojové pohotovosti 5 armádních sborů, aby zlomila 
diplomatický odpor Srbska, dožadujícího se územních kompenzací. – viz 
CHVOSTOV, V. M. a kol. Dějiny diplomacie. Díl druhý. Praha : Nakladatelství 
politické literatury, 1965, s. 602, 608, 616; dále i HLAVAčKA, Milan – PEčEN-
KA, Marek. Trojspolek : německá, rakousko-uherská a italská zahraniční politi-
ka před první světovou válkou. Praha : Libri, 1999, s. 207–210.
12 Zákon se dotýkal obecní samosprávy jen zmínkou v § 18, který stanovil, 
že šetření o majetkovém stavu rodiny, aby se zjistilo, zda má na podporu 
nárok, má provádět příslušný politický okresní úřad po vyslyšení staros-

ty obecního. To fungovalo bez zádrhelů pouze v případě menších obcí.
13 Viz zpráva branného výboru říšské rady z 5. 12. 1912, otištěná v Beilagen 
zu den stenographischen Protokollen des Hauses der Abgeordneten des öste-
rreichischen Reichsrates im jahre 1912. XXI. Session, IX. Band, Nr. 1745 der 
Beilagen, s. 1–2. ALEX – Historische Rechts- und Gesetzestexte. Parlamen-
taria. Stenographische Protokolle des Abgeordnetenhauses des Reich-
srates 1861–1918 [online]. Österreichische Nationalbibliothek, c2003 [cit 
2009-08-11]. Dostupné z <http://alex.onb.ac.at/> (dále jen Zpráva branné-
ho výboru z 5. 12. 1912).
14 Rodiny poddůstojníků měly na vyživovací příspěvek nárok, pokud ne-
pobíraly rodinné platy (něm. Familiengebühren), což bylo pouze v případě 
poddůstojníků mobilizovaných, tj. před válkou v armádě neaktivních – viz 
výnos MZO, Depart. XVII, č. 1366 z 29. 1. 1915, otištěn pod č. 18 v Normali-
ensammlung…, s. 11–12. Dále i zák. č. 237/1912 ř.z., § 1, a k němu vydané 
prováděcí nař. MZO č. 238/1912 ř.z., Ku § 1, bod 1, odst. 3. Že rodiny vojáků 
v prezenční službě jsou bez nároku, viz výnos MZO, Depart. XVII, č. 3838 ex 
1914, otištěn pod č. 15 v Normaliensammlung…, s. 9, a i strohé sdělení v: 
Amtsblatt Neudek. 1914, 5. jahrgang, 11. Stück, Nr. 120, s. 78.
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mobilizovaného, nesměl překročit jeho zjištěný průměr-
ný denní příjem (§ 5, odst. 2).15  

Výplaty příspěvků na výživu, jakož i dalších, v průběhu 
1. světové války zavedených sociálních dávek, měla prová-
dět civilní státní pokladna, např. zemská hlavní pokladna, 
v okresech pak berní úřad. Zde si je oprávněné osoby mu-
sely vybrat osobně,16 přičemž pro jednotlivé obce a místa 
daného okresu byly stanoveny data a hodiny, kdy se jejich 
obyvatelé mají na úřad dostavit. V průběhu války byly výpla-
tou příspěvku pověřeny i některé obecní/městské úřady.17 
Nárok na něj, jakož i na další sociální dávky, které budou 
dále uvedeny, tj. státní podpory (něm. staatliche Unter-
stützungen) podle cís. nař. 161/1915 ř.z. a příspěvky (něm. 
Zuwendungen) podle zák. č. 119/1918 ř.z., měly i rodiny 
osob, jejichž živitelé sice přímo nebojovali na frontě, ale 
vykonávali službu na základě zákona č. 236/1912 o váleč-
ných úkonech (něm. Kriegsleistungsgesetz). Zde vyživovací 
komise zkoumaly, zdali i při poskytnutých odměnách za vy-
konávanou práci, není ohrožena obživa rodinných přísluš-
níků dotyčného vykonavatele, zvláště byl-li poslán na práci 
mimo místo svého bydliště.18

Po předchozích negativních zkušenostech zákon pod-
statně zapojoval do svého provádění místní samosprávu. 
Zájemci o příspěvek měli podávat přihlášku (něm. Anmel-
dung) na městském či obecním úřadě v místě svého trva-
lého bydliště, popřípadě i na dalších místech k tomu urče-
ných.19 A právě obecní/městské úřady, ve velkých městech 
i okresním hejtmanstvím speciálně ustanovení důvěrníci 
(něm. Vertrauensmänner), nyní musely šetřením zjistit a ově-
řit informace důležité pro přiznání příspěvku, jakými byly 
např. průměrný denní výdělek odvedeného během roku, 
kolik poskytoval jednotlivým příbuzným na obživu, stupeň 
jejich příbuznosti k němu, zda jeho rodina žije v pronajatém 
bytě, datum narození dětí ad., načež svá zjištění, zazname-
naná do přihlášky, odesílaly okresnímu hejtmanství.20 Tak 
byl celý proces urychlen, na rozdíl od předcházející situace, 
kdy šetření probíhalo pouze v režii politického okresního 

úřadu. jeho úkolem nyní bylo pouze předat přihlášku se 
svým připojeným návrhem do rukou příslušné okresní vy-
živovací komise.21 Obecní úřady nadto musely vést eviden-
ci osob, pobírajících příspěvek a hlavně – jakékoliv změny 
v rodině odvedeného či u něj samého (zahynutí ve válce, 
návrat z armády) ihned nahlásit příslušné vyživovací komisi, 
popř. okresnímu hejtmanství.22  

Každá okresní vyživovací komise (něm. Unterhalts-Be-
zirkskommission) se dle ustanovení zákona skládala z před-
sedy, jmenovaného přednostou zemského politického úřa-
du (místodržitelem) a dále ze zástupce zemského finanční-
ho úřadu, zástupce zemského výboru, nebo (u statutárních 
měst) městského úředníka obeznámeného s chudinskou 
agendou, kterého delegoval příslušný starosta.23 Komise, 
stejně jako od roku 1880, rozhodovaly o přiznání a vyměře-
ní příspěvku s konečnou platností, bez možnosti odvolání 
k nadřízenému orgánu, kterým nyní byla zemská vyživovací 
komise (něm. Unterhalts-Landeskommission). jí zákon určil 
pouze funkci celozemského evidenčního místa, pověře-
ného kontrolou správnosti prováděných výplat z  hlediska 
zájmů státní pokladny (např. zda nejsou příspěvky vypláce-
ny vícekrát z různých okresů), a jako druhoinstanční orgán 
v odvolacím procesu nefungovala.24 Eventuální změny vy-
daného rozhodnutí tak mohla strana vymoci pouze před-
ložením stížnosti či námitek k té samé okresní vyživovací 
komisi, která výši příspěvku již dříve stanovila. Ta pak mohla 
své rozhodnutí přezkoumat a opravit. Nehodlala-li tak uči-
nit, bylo jedinou nadějí stěžovatele domoci se změny podá-
ním stížnosti ke správnímu soudu, vzácně i u ministerstva 
zeměbrany. 

Aby oprávněné osoby obdržely pomoc co nejdříve, 
umožňoval nyní zákon obcím, aby příslušným osobám 
vyplácely zálohy na vyživovací příspěvek ještě před jeho 
přiznáním vyživovací komisí, pokud u nich bylo na základě 
šetření a počáteční lepší orientaci o jejich poměrech zjevné, 
že mají na příspěvek dle zákona nárok. Zpravidla se tak dělo 
u manželky a manželských dětí. K tomu zákon zmocňoval 

15 jak se mělo postupovat v případě mobilizovaného, který byl v době 
odvodu na frontu jako nezaměstnaný, či byl před tím dlouhodobě nemo-
cen a tudíž bez výdělku, viz nař. MZO č. 238/1912 ř. z., Ku § 3, bod 2; tato 
okolnost rozhodně nesměla být důvodem k nepřiznání nároku na příspě-
vek – výnos MZO, Depart. XVII, č. 301, otištěn pod č. 19 v Normaliensamm-
lung…, s. 13.
16 Vyživovací příspěvek byl vyplácen dopředu v půlměsíčních intervalech 
– viz zák. č. 237/1912 ř. z., § 10, a nař. MZO č. 238/1912 ř. z., Ku § 10, bod 3 
a bod 5, ve kterém i informace o postupu, pokud byl někomu příspěvek 
vyplácen poštou. Tak tomu bylo např. u osob těžce nemocných, které se na 
pokladnu (berní úřad) nemohly dostavit. Během války nechyběly i případy, 
kdy se příspěvky vyplácely jen jednou za měsíc, buď na jeho začátku, nebo 
ve druhé polovině – viz AM Krásné Údolí, spisy po r. 1850, sign. 256, dopis 
Berní a depozitní pokladny Bečov z 26. 6. 1917. 
17 Viz dopis Okresního hejtmanství Teplá starostovi v Krásném Údolí, 
čj. 14.423 z července 1917 – uloženo v AM Krásné Údolí, spisy po r. 1850, 
sign. 256.
18 Zák. č. 236/1912 ř. z. z 26. prosince 1912 o válečných úkonech, § 8, 
poslední odstavec. Vztahoval se na civilní, práce schopné muže do 50. 
roku života, kterým mohly být uloženy osobní služební úkony (něm. 
persönliche Dienstleistungen) ve prospěch armády, popř. dalších ozbroje-
ných složek (četnictva, finanční stráže ad.) pro válečné účely, avšak mimo 
dostřel a za stanovenou náhradu (§§ 1–4). Muži mohli být odvedeni k 
fyzické práci (§ 7), tj. např. k zemním pracím na opevněních či ke stavbě 

silnic poblíž fronty. Pro válečné účely mohly být na základě této normy 
zabrány telegrafní či telefonní stanice (§ 17), povozy, motorová vozidla, 
ba i celé průmyslové podniky či jiné provozy i s jejich osazenstvy (§ 6), 
které pak fungovaly pod vedením vojenských orgánů. Na práci odve-
dené osoby, jakož i zaměstnanci zabraných zařízení podléhali vojenské 
trestní jurisdikci (§ 9, odst. 3). 
19 Mohl to být např. i farní úřad – viz výnos MZO, Depart. XVII, č. 1036 ex 
1914, otištěn pod č. 1 v Normaliensammlung…, s. 2. 
20 Podrobně nás o tom informuje (důvěrné!) poučení k zákonu sign. U–II 
– Belehrung der Gemeindevorsteher wegen des Unterhaltsbeitrages (dále jen 
Belehrung 1912), uloženo v SOkA Karlovy Vary, fond Archiv obce Merklín 
(dále jen AO Merklín, karton č. 8, složka Příspěvek na výživu. 
21 K povinnostem obecních samospráv vůbec viz nař. MZO č. 238/1912 
ř. z., Ku § 6, Ku § 8, Ku § 11, kde i ustanovení o důvěrnících, jmenovaných 
politickým okresním úřadem. Pasáž o nich byla do zákona vsunuta na přá-
ní velkých měst s vlastním statutem, které by měly při šetření majetkových 
poměrů žadatelů na celém městském obvodu vzhledem k jeho rozlehlosti 
potíže. 
22 Viz Belehrung 1912, s. 4. Seznamy osob s nárokem na vyživovací příspě-
vek proto mohou být dodnes zastoupeny ve fondech archivů obcí a měst, 
např. v AM Krásné Údolí, spisy po r. 1850, sign. 256.
23 Zák. č. 237/1912 ř. z., § 9; nař. MZO č. 238/1912, Ku § 9, oddíl A, část I–II.
24 Zák. č. 237/1912 ř. z., § 9; nař. MZO č. 238/1912 ř. z., Ku § 9, oddíl A, část 
III, bod 1. 
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i korporace a ústavy určené cestou nařízení. Se započetím 
vyplácení přiznaného příspěvku na výživu byly zálohy vrá-
ceny příslušné obci či instituci státní pokladnou zpět a pří-
jemce od státu obdržel příspěvek, zkrácený o zálohy mu již 
poskytnuté.25 

Po vydání nového zákona byli starostové měst a obcí se-
známeni s ním, jakož i s prováděcí vyhláškou MZO a instruo-
váni o svých povinnostech a úkolech. Tištěné poučení spolu 
s prázdnými blankety (přihláškami, dotazníky, formuláři) pak 
bylo na obecních úřadech uloženo ve zvláštních deskách 
mezi mobilizačními akty pod kategorií důvěrné (vertrau-
lich). Otevřeny měly být spolu s ostatními spisy týkajícími se 
mobilizace po jejím vyhlášení. Tehdy jistě nikdo s obecních 
funkcionářů netušil, že se tak stane již za rok a půl. 26

II. Od vypuknutí války do konce července 1917

Nedlouho po zahájení války s prvními padlými a raněnými 
bylo nutno reagovat na nedostatečně vysoké sazby inva-
lidní penze, které pocházely ještě z roku 1875, a vdovské-
ho důchodu, u něhož byly sazby zvýšeny roku 1907, část 
z nich (příspěvek pro nemajetné vdovy, neschopné výděl-
ku) však pocházela ještě z roku 1887. Zákon o vyživovacím 

příspěvku totiž obsahoval ustanovení, že pozůstalým po 
padlém vojákovi náleží příspěvek ještě v období půl roku 
po datu úmrtí živitele rodiny. Pokud v tomto období bylo 
započato s vyplácením vdovského důchodu, byl příspě-
vek na výživu snížen o jeho částku, neboli onen nízký za-
opatřovací obnos (vdovský důchod) byl vyživovacím pří-
spěvkem dorovnána původní částku, pobíranou od státu 
před tím, než daný mobilizovaný voják zahynul – každo-
pádně jen pro období následujících šesti měsíců.27 U vo-
jenských invalidů byla platba vyživovacího příspěvku jeho 
rodině zastavena hned v den jeho návratu domů.28 Tím 
se však sociální situace zmíněných rodin citelně zhoršila.  

Vlevo – ukázka zvláštních desek pro uložení tiskopisů a poučení k vyživovacímu příspěvku, které rozeslalo Okresní hejtmanství  
Jáchymov (viz razítko vlevo nahoře) jednotlivým městským a obecním úřadům ve svém politickém okrese. Do dnes se dochovaly ve fondu 
Archiv obce Merklín (něm. Merkelsgrün) – viz pozn. 20.
Vpravo – tištěné poučení o postupu v agendě vyživovacích příspěvků pro starosty měst a obcí – německá verze, rozeslaná spolu s dalšími 
tiskopisy a formuláři Okresním hejtmanstvím Jáchymov starostům obcí a měst v oblasti jeho působnosti

25 Viz Belehrung 1912, s. 6; dále i zák. č. 237/1912 ř.z., § 7, odst. 3 a nař. MZO 
č. 238/1912 ř.z., Ku § 7, které mechanismus vyplácení a následné úhrady 
záloh detailněji popisovalo. Zálohy jako prostředek co možná nejrychlej-
šího poskytnutí pomoci oprávněným osobám zmiňovala Zpráva branného 
výboru z 5. 12. 1912, s. 2–3. 
26 V tomto období existoval ještě jeden vyživovací (vydržovací) příspěvek, 
podle zákona č. 141/1908 ř. z. Ten byl však určen pro příslušníky osob po-
volaných k vojenskému cvičení.
27 § 6, odst. 2 zák. č. 237/1912 ř. z., původně § 22 zák. č. 70/1880 ř. z.
28 Nař. MZO č. 238/1912 ř. z., Ku § 6, bod 1, odst. 1.
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Například v čechách (mimo Prahu) měla vdova po vojíno-
vi se třemi dětmi pod 8 let, žijící v pronajatém bytě, nárok 
na vyživovací příspěvek 22 K 40 haléřů týdně (při tehdy 
platné sazbě výživného 85 h na den), vdovská penze však 
činila pouhých 6 K 69 h týdně, čili příjem po uplynutí 
zmíněné půlroční lhůty zde klesl cca na 30%. V případě 
návratu manžela jako vojenského invalidy činil jeho inva-
lidní důchod 168–504 K ročně podle stupně zranění, tj. 3 K 
23 h – 9 K 69 h týdně, neboli týdenní příjem se scvrkl na 
14,5 – 43 % toho, co jeho rodina od státu dostávala na vy-
živovacích příspěvcích, když ještě bojoval na frontě. Tato 
situace by byla možná zvládnutelná, kdyby byl vojenský 
konflikt záhy (vítězně?) ukončen a zmíněných rodin by se 
ujala sociální síť místních chudinských fondů, vojenských 
nadací či jiných humanitárních spolků. Nebyla však únos-
ná za pokračujícího konfliktu, rozmnožujícího další inva-
lidy a vdovy, a za stoupajících cen potravin a základních 
potřeb.29  

jednou z prvních změn sociálního zabezpečení tak 
bylo faktické zrušení platnosti těch částí zákona o příspěv-
ku na výživu, které se týkaly zastavení jeho výplat. Nejdří-
ve se tak stalo předběžně na základě výnosu ministerstva 
zeměbrany z 8. března 1915, poté i zákonnou normou, 
kterou bylo císařské nařízení z 12. června 1915, č. 161.30 
To bylo chápáno jako provizorní opatření, jehož platnost 
byla stanovena do vydání nového zákona o vojenském za-
opatření (něm. Militärversorgungsgesetz), který měl nahra-
dit dosavadní normy z roku 1875, 1887 a 1907 a obsaho-
vat sazby vdovského důchodu a invalidní penze aktuální 
k současnému stavu. Vzhledem k již zmíněné příslušnosti 
této agendy pod společné rakousko-uherské ministerstvo 
války však bylo jeho vydání závislé na výsledcích dohod 
s uherskou částí monarchie. Pokud by tedy nový zákon 
nebyl schválen, měly být vyživovací příspěvky uvedeným 
skupinám obyvatel vypláceny po dobu války + 6 měsíců 
po jejím skončení (§ 3). 

Prováděcí předpisy k tomuto císařskému nařízení umož-
ňovaly nadále vyplácet rodinám válečného invalidy příspě-
vek na výživu v plné výši bez ohledu na pobíranou invalidní 
penzi zraněného vojáka. Invalida si však musel každý měsíc 
obstarávat nové potvrzení od obecního/městského úřadu 
svého bydliště o své snížené pracovní schopnosti a nee-
xistenci jiného dostačujícího příjmu. U rodin pozůstalých 
po padlých zůstala dosavadní praxe stejná, tj. po přiznání 
vdovského důchodu byl vyživovací příspěvek pouze zkrá-

cen o obnos této dávky, takže výsledná částka pobíraná od 
státu zůstala ve srovnání s tou původní, z doby života zahy-
nulého vojáka, totožná.31 To mělo vedlejší efekt v tom, že se 
řada osob s uplatněním nároku na vdovskou penzi neobtě-
žovala, neboť tento krok pro ně neznamenal žádnou změ-
nu. Na škodlivost tohoto postupu a nebezpečí, jaké z  něj 
vyplývá pro samotné pozůstalé, upozornilo společné c. a k. 
ministerstvo války v říjnu 1915.32  

Vyskytovaly se však případy rodin padlých či invalidů, 
které neměly na vyživovací příspěvek nárok, neboť je-
jich živitelé byli původně vojáky z povolání či ve vojenské 
prezenční službě (něm. Präsenzdienstpflichtige) nebo dob-
rovolně déle sloužícími poddůstojníky. Pro ně zavádělo 
zmíněné císařské nařízení další typ sociální dávky – stát-
ní podporu (něm. staatliche Unterstützung), která slouži-
la jako jakési druhosledové záchranné opatření. Měsíčně 
byla vyplácena jak sociálně slabým invalidům – vojákům 
z povolání či původně civilním občanům a jejich rodin-
ným příslušníkům, tak i rodinám padlých vojenských 
osob (nebo zemřelých následkem nemoci či úrazu). 
V obou případech však musel být původní živitel z hod-
nostního stavu mužstva.33  

Pro přiznání státní podpory byly využity stávající okresní 
a zemské vyživovací komise, které podobně jako u příspěv-
ků na výživu také rozhodovaly s konečnou platností, bez 
možnosti odvolání. Žádosti (něm. Ansuchen) o podpory se 
opět předkládaly na obecním úřadě trvalého bydliště, který 
je po příslušném šetření o majetkových poměrech postu-
poval přímo příslušné okresní vyživovací komisi. 

Pro přiznání jak státních podpor, tak i příspěvků (něm. 
Zuwendungen), které státní podpory v dubnu 1918 nahradi-
ly, musely u rodinných příslušníků invalidů a pozůstalých po 
padlých vojácích platit zároveň oba předpoklady, jako pro 
poskytnutí příspěvků na výživu, a sice: 

1. Závislost na příjmech či práci vojáka před jeho odcho-
dem do armády. 

2. Chudoba (něm. Bedürftigkeit) nárokující osoby. 
Státní podpory byly k vdovským či invalidním penzím 

připláceny všem oprávněným osobám v plné výši, jejich 
sazby, činící řádově desítky korun za rok, však ve srovná-
ní s příspěvkem na výživu příliš velký přínos do domácích 
rozpočtů neznamenaly.34 Například v čechách (mimo Pra-
hu) obdržela v té době vdova po vojínovi se 3 dětmi pod 
8 let na státní podpoře a vdovském důchodu dohromady 
9 K 69 h týdně, kdežto vdova po vojínovi se 3 dětmi pod 

29 Například v Plzni na černém trhu se za kilo mouky, které se v létě 1914 
dalo pořídit za 46 h, platilo v lednu 1915 80 h – viz ŘEHÁčEK, Karel. Dopady 
války na každodenní život obyvatelstva Plzně a okolních obcí (1914−1918). 
Minulostí Západočeského kraje XLII/1. Plzeň, 2007, s. 289–290. Autor zde ci-
tuje zápisy M. Pokorné-Šimerkové.
30 Viz výnos MZO č. 4.971 z 8. března 1915 – v čechách publikován oběž-
níkem Zemské správní komise království českého Nro. Exh. 30.963 ai 1915/
IV. ze dne 16. dubna 1915 (uložen v AM Krásné Údolí, spisy po r. 1850, 
sign. 256), a poté samotné cís. nař. 161/1915 ř. z., které dále rozvíjela prová-
děcí nař. MZO č. 162/1915 ř.z. a č. 288/1915 ř. z. 
31 U pozůstalých to takto stanovil již v březnu 1915 zmíněný výnos MZO 
č. 4.971. K pozůstalým a invalidům převedeným z armády do neaktivního 
stavu viz cís. nař. č. 161/1915 ř. z., § 1, a nař. MZO č. 288/1915 ř.z., Ad § 1, 
bod 1 a 2. 
32 Na společném c. a k. ministerstvu války totiž v průběhu roku 1915 za-

znamenali značný rozdíl v počtu žádostí o vdovskou penzi došlých z před-
litavské části monarchie a z Uher, kde vyživovací příspěvky pozůstalým na-
dále vypláceny nebyly. Těm rakouským občanům, kteří nárok na vdovskou 
penzi nevznesli, hrozilo, že se po vydání nového vojenského zaopatřova-
cího zákona a tím i zastavení pokračujících plateb vyživovacího příspěvku 
ocitnou po nějaký čas zcela bez prostředků, neboť až budou své nároky 
v tomto okamžiku všichni najednou o překot vznášet, jimi zavalená úřed-
ní místa nebudou s to jejich podání ihned vyřídit – viz Amtsblatt Neudek. 
1915, 6. jahrgang, 15. Stück. Nr. 287, s. 122.
33 Viz znění císařského nař. č. 161/1915 ř. z. v §u 2, a nař. MZO č. 288/1915 
ř. z., Ad § 2, bod. 2. 
34 Nař. MZO č. 288/1915 ř. z., Ad § 2, bod 1. Výše podpor byla stano-
vena v nař. MZO č. 162/1915 ř. z. v §u 2. Invalidům přiznávalo 60, 120, 
či 180 K ročně podle stupně postižení, jejich rodinným příslušníkům 
60 K pro manželku a 36, nebo 60 K pro manželské či nemanželské dítě, 
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8 let, pobírající vyživovací příspěvek, dostávala, jak již víme, 
22 K 40 h týdně, pokud byla odkázána na nájem, nebo 14 K 
98 h týdně – bez příspěvku na nájemné, tj. příjem o 130 %,  
resp. o polovinu vyšší (Tab. 3). ještě větší byl rozdíl v nepro-
spěch rodiny vojína – invalidy.35  

I zde bylo vyplácení této sociální dávky stanoveno do 
vydání nového zákona o vojenském zaopatření, popř. po 
dobu války a po ní následujících šesti měsíců. 

U vyživovacích příspěvků samotných lze konstatovat, 
že pokud slabiny prvního zákona o vyživovacích podpo-
rách z roku 1880 odhalila bosenská krize, pak nejinak tomu 
bylo v průběhu 1. světové války u nové normy z konce 
roku 1912. Zákon o vyživovacích příspěvcích byl schválen 
v době, kdy nikdo neodhadoval možnou válku jako natolik 
vyčerpávající, přes 4 roky trvající konflikt. Nadto se na jed-
nání poslanecké sněmovny říšské rady dostal ve vypjaté at-
mosféře obstrukčních bouří konce roku 1912, vyvolaných 
během projednávání již zmíněného zákona o válečných 
úkonech (něm. Kriegsleistungsgesetz) č. 236/1912 ř. z.36 Tato 
záležitost poměrně bezkonfliktní otázku vyživovacích pří-
spěvků zastínila, ba co víc, v tehdejším zjitřeném ovzduší 
bylo za úspěch považováno již to, že byl při nejistotě ohled-
ně dodržení programu jednání vůbec schválen. Na důklad-
ný rozbor, promýšlení, věcnou kritiku, jakož i pozměňovací 

návrhy sociálních demokratů scházel čas a politická vůle.37  
Z okruhu problémů, vyvstalých v průběhu války, je třeba 

zmínit následující:
Výše vyživovacích příspěvků: Nevýhodou příspěvků na vý-

živu bylo zejména to, že jejich výše, která snad vyhovovala 
na začátku války a ve srovnání s vdovskými a invalidními 
penzemi byla mnohem příznivější, s postupem doby stále 
více pokulhávala za stoupajícími cenami potravin, dalšího 
zboží a životních nákladů. jak již bylo zmíněno dříve, den-
ní sazby základní části příspěvku, výživného, se v ideálním 
případě rovnaly denním náhradám za vojenské průchodní 
stravování, určeným v Předlitavsku zvlášť pro každou zemi 
a její hlavní město. Ty však byly naposledy stanoveny na 
začátku roku 1914. V zemích Koruny české činily – pro če-
chy 85 h a Prahu 80 h,38 pro Moravu 80 h a Brno 85 h, pro 
Slezsko pak 76 h a Opavu 82 h. Žádná další vyhláška pak 
tyto sazby již neupravovala, neboť v průběhu války nebylo 
průchodní stravování používáno a obživa vojska se zajišťo-
vala jiným způsobem.39 Tak tyto sazby zůstaly vyměřovacím 
základem až do 1. srpna 1917, kdy vstoupil v platnost nový 
zákon č.  313/1917 ř. z. Navíc v zemi české existovala jistá 
anomálie, neboť pouze zde byla pro hlavní město stanove-
na sazba nižší (80 h), než pro zbytek země. To s postupem 
doby zhoršovalo situaci sociálně slabých vrstev v Praze a  

Vyživovací příspěvek (Unterhaltsbeitrag) – 
příklady nároků do 12. 5. 1916 podle zák. 
č. 237/1912 ř. z. (do počátku platnosti cís. 
nař. č. 135/1916 ř. z.) – vdova po vojínovi 
se třemi dětmi pod 8 let 

s příspěvkem na 
nájemné

bez příspěvku na 
nájemné

de
nn

ě vdova 1,28 0,85

děti 1,92 1,29

celkem 3,20 2,14

týdně 22,40 14,98

Státní podpory (staatliche Unterstützungen) – příkla-
dy nároků od 15. 6. 1915 do 31. 3. 1918 podle cís. nař. 
č. 161/1915 ř. z. – vdova po vojínovi se 3 manželskými 
dětmi

ro
čn

ě

vdovský důchod 204,–

výchovné 144,–

státní podpora vdově 120,–

státní podpora manželským dětem 36,–

celkem 504,–

týdně 9,69

Tabulka 3
Vyživovací příspěvek a státní podpora – srovnání pro období červen 1915 až květen 1916 v zemi České, mimo Prahu (v korunách)

opět podle stupně postižení, tj. snížené pracovní schopnosti jeho otce, 
a dále 60 K pro každého rodiče a prarodiče, přičemž souhrnná poskyt-
nutá částka pro posledně jmenovanou skupinu (rodiče a prarodiče) 
nesměla překročit 120 K. Pozůstalým po padlých vojácích bylo poskyt-
nuto ročně: 120 K vdově + 12 K manželskému dítěti; 18 až 36 K pro 
manželské děti, které nemají ani matku, podle jejich počtu (od 36 K, je-
-li jedno, po 18 K, je-li jich 4 a více); 60 až 108 K pro nemanželské děti 
a opět 60 K pro každého rodiče a prarodiče s horní hranicí 120 K, jak 
stanoveno u invalidy. Ony značně vyšší sazby pro nemanželské děti byly 
způsobeny tím, že tyto neměly, na rozdíl od dětí manželských, nárok na 
výchovné (něm. Erziehungsbeitrag) v rámci vdovského důchodu – viz 
zák. č. 86/1907 ř. z., §§ 8 a 10. Možnosti využití těchto státních podpor 
i s ilustrativními příklady jsou uvedeny v: Militärversorgung und Invaliden-
fürsorge…, s. 58−63, a dále i v letáku Versorgung der Witwen und Waisen…
35 Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Hauses der Abgeordne-
ten des österreichischen Reichsrates im jahre 1917 (dále jen Beilagen 1917) 
XXII. Session, IV. Band, Nr. 706 der Beilagen (Antrag der Abgeordneten Har-
tl,…), s. 1–2. ALEX – Historische Rechts- und Gesetzestexte. Parlamentaria. 
Stenographische Protokolle des Abgeordnetenhauses des Reichsrates 
1861–1918 [online]. Österreichische Nationalbibliothek, c2003 [cit 2009-
08-11]. Dostupné z <http://alex.onb.ac.at/>.
36 Z obavy, že by ustanovení zákona mohla být použita i v době mimo vá-

lečný stav, rozhodla se část českých poslanců na říšské radě, Klub neodvislých 
poslanců českých a Klub národně sociální, jeho přijetí za každou cenu zamezit 
a zahájila ve sněmovně obstrukci. Ostatní české strany požadovaly ve vlád-
ní předloze podstatné změny. V zákonu bylo nakonec výslovně uvedeno, 
že jeho ustanovení platí pouze za mobilizace pro dobu války a válečného 
ohrožení země (§ 1) – viz TOBOLKA, Zdeněk. Politické dějiny československého 
národa od r. 1848 až do dnešní doby. Díl III. – 1879–1914, část II. – 1891–1914. 
Praha : československý kompas, 1936, s. 580. V té době přikročili k obstrukci 
v rozpočtovém výboru i slovinští poslanci. Barvité líčení tehdejšího dění ve 
sněmovně přináší dobový tisk, např. Bohemia. 1912, 85. jahrgang, ve svých 
prosincových číslech, kde i zmínky o zákonu o vyživovacích příspěvcích. 
37 jediným pozměňovacím návrhem, který byl realizován na základě 
poslaneckého podnětu, byla změna názvu dávky z podpora (něm. Unter-
stützung) na politicky korektnější vyživovací příspěvek (něm. Unterhaltsbei-
trag) – viz Zpráva branného výboru z 5. 12. 1912, s. 3–4. Informace o situaci 
ve sněmovně při schválení zákona na konci roku 1912 obsahuje zpráva 
poslaneckého výboru pro vyživovací příspěvek z 11. 7. 1917. Beilagen 1917, 
XXII. Session, III. Band, Nr. 459 der Beilagen (dále jen Zpráva výboru pro VP 
z 11. 7. 1917), s. 1. 
38 Vyhláška místodržitele č. 14/1914 z.z. z 20. února 1914.
39 Beilagen 1917. XXII. Session, II. Band, Nr. 354 der Beilagen (Antrag der 
Abgeordneten Dr. Leo Winter, …), s. 2.
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 znevýhodňovalo je oproti obyvatelům dalších hlavních 
zemských měst předlitavské části říše.40  

K tomu ještě přistupovalo ono omezující ustanovení 
§ 5, které jednak nařizovalo, že součet všech vyživovacích 
příspěvků pro rodinné příslušníky mobilizovaného, posky-
tovaných za 1 den, nesmí překročit jeho průměrný denní 
výdělek před odvodem do války, jednak u příslušníků (kro-
mě manželky a manželských dětí) stanovilo, že pokud ob-
nos, který daná osoba dostávala od odvedeného, je menší, 
nežli kolik by činil přiznaný příspěvek podle platné sazby, 
má být tento o uvedený rozdíl zkrácen. Zmíněná ustano-
vení nejjasněji dokazovala, že zákon byl původně před-
pokládán pro omezený a krátkodobý válečný střet a pro 
současný konflikt byl zcela nevhodný. jak denní výdělek 
mobilizovaného, tak i jím poskytované obnosy na počát-
ku války byly mnohem menší, nežli u vojáka odvedeného 
např. o 2 či 2,5 roku později, kdy již vlivem inflace měny, 
stoupající během války, existovala jiná hladina mezd a pla-
tů. V reakci na tento mimořádně nespravedlivý stav proto 
v únoru 1916 MZO ve svém výnosu pro okresní vyživovací 
komise požadovalo, aby při úpravách výměry vyživova-
cího příspěvku na základě stížností či nového stanovení, 
např. při narození dítěte, byla brána jako průměrná denní 
mzda, na kterou je povinnost výměr výživného eventuál-
ně snížit, současná mzdová úroveň daného oboru, ve kte-
ré odvedený působil, nikoliv ta původní z doby, kdy byl 
mobilizován do armády.41 Sazby výživného podle denní-
ho průchodního stravování, popř. jeho vazba na někdejší 
příjem mobilizovaného vojáka však až do vydání nového 
zákona č. 313/1917 ř. z. opuštěny nebyly.

V následujícím období byly přiznané výměry vyživovací-
ho příspěvku zvýšeny dvěma císařskými nařízeními. Vláda 
v nich ale, netlačena k větší štědrosti poslaneckou sněmov-
nou, která na rozdíl od ostatních hlavních válčících států a 
i  uherské poloviny říše byla v období vojensko-úřednické 

diktatury uzavřena,42 s částkami na sociální zabezpečení šet-
řila a přiznání nároků na již tak skromné zvýšení plateb vázala 
na nejrůznější omezující podmínky. Tak cís. nař. č. 135/1916 ř. 
z. zvýšilo od 13. května 1916 příspěvek pro děti pod 8 let na 
75 % příspěvku dospělého, ale jen pokud žily v podnájmu a 
pokud ve společné domácnosti nebydleli více než 3 rodinní 
příslušníci, pobírající příspěvek v plné výši. 

Další úpravu pak přineslo s platností od 1. dubna 1917 cís. 
nař. č. 139/1917 ř. z. Na jeho základě byl dětem do osmi let 
žijícím s rodiči v pronajatém bytě zvýšen příspěvek na výži-
vu na stejnou hodnotu, jakou dostával dospělý.43 Od toho-
to data byl také pouze manželkám mobilizovaného zvýšen 
příspěvek o 10−25 %, podle zařazení místa jejich bydliště do 
příslušné třídy aktivních přídavků pro státní zaměstnance 
(§  3).44 Norma rovněž přiznala příspěvek na nájemné i ro-
dinám s vlastním bydlením, ale platícím hypotéku (§ 2). Na 
příspěvek na nájemné však nyní umožňovala zavést exekuci 
(§ 5), čímž reagovala na okolnost, že lidé žijící v podnájmu 
tuto část vyživovacího příspěvku sice obdrželi, ale samotný 
nájem následkem zhoršených životních poměrů jednoduše 
neplatili, přičemž dosavadní zákonná úprava zakazovala ja-
koukoliv část vyživovacího příspěvku podrobit exekučnímu 
řízení.45 Co se však těchto výše zmíněných přilepšení týče, 
byly vázány na takovou houštinu omezujících podmínek, že 
přetížené správní orgány nebyly schopny uvést avizovaná 
zvýšení do praxe včas, kdy na něj měly oprávněné osoby ná-
rok, nýbrž teprve po několika měsících, až když byly přezkou-
mány všechny předpoklady, které norma nově stanovovala.46 
Nadto spletitá formulace nároků, zpětně komplikovaně pod-
miňovaných a omezovaných, vytvářela u oprávněných osob 
různé fámy a představy o rozsahu nového přilepšení. Na úřa-
dovnách vyživovacích komisí proto docházelo k výstupům a 
scénám, vzniklým z rozporu mezi očekáváním nervózních, vá-
lečnou mizérií znechucených žen a skutečně přiznanou výší 
příspěvku, u kterých musela zakročovat policie a četnictvo.47  

40 O výši náhrady pro rok 1914 ve Verordnungsblatt für die kaiserlich-kö-
nigliche Landwehr. 1914, Nr. 6, s. 39, kde i sazby pro další země Předlitav-
ska – nejvyšší měly Tyroly a Voralbersko – 90 h s Innsbruckem – 1 K; pro 
Vídeň a Linec byly stanoveny sazby 88 h; nejnižší byly v Haliči – 57 h, ale 
ve Lvově 84 h. Nižší sazby nežli Praha měla jen Lublaň v Kraňsku (76 h) a 
černovice v Bukovině (75 h). Na svízelnou situaci nemajetných příjemců 
příspěvku v Praze upozornila 5. června 1917 v opětovně svolané říšské 
radě skupina českých sociálně-demokratických poslanců – viz Beilagen 
1917, XXII. Session, II. Band, Nr. 261 der Beilagen (Antrag der Abgeordneten 
Ant. Němec,…), s. 1 – zde je také uveden přehled všech sazeb náhrad za 
průchodní stravování vojska pro celé Předlitavsko.
41 Výnos MZO, Abt. XVII, č. 478 z 11. února 1916, bod 1 – otištěn pod č. 69 
v Normaliensammlung…, s. 38.
42 K uzavření říšské rady (nikoliv rozpuštění) došlo dne 25. července 1914, 
k jejímu opětovnému svolání až 30. května 1917. V této době měly zákon-
né normy podobu císařských nařízení, vydaných na základě § 14 ústavního 
zákona č. 141/1867 ř. z. Po obnovení činnosti sněmovny v květnu 1917 jí 
tato nařízení byla předložena k dodatečnému schválení.
43 Prováděcí nařízení MZO č. 140/1917 ř. z., K § 4, bod 5. 
44 Zákon č. 34/1907 ř. z., upravující požitky a služební poměry státních 
zaměstnanců, přiznal v článku II, § 2 zaměstnancům V. až XI. hodnostní 
třídy aktivní přídavek (něm. Aktivitätszulage). jeho výši stanovil podle 
schématu, v němž byla všechna města a obce rozdělena do 4. tříd (něm. 
Aktivitätszulagenklassen) podle velikosti od největších s více jak 80 000 
obyvateli (I. třída) s nejvyššími přídavky po nejmenší města a obce s méně 
než 10 000 obyvateli (IV. třída) s nejnižšími sazbami. Zároveň povolil vládě, 
aby výjimečně přeřadila jednotlivá místa do třídy o stupeň vyšší, nežli kam 
patří. Přehledy zařazení jednotlivých měst do I. až III. třídy byly poté až do 

zániku monarchie uveřejňovány ve vyhláškách vlády v říšském zákoníku. 
Vyživovací příspěvek byl podle cís. nař. 139/1917 ř.z. zvýšen manželkám 
bydlícím ve městech III. a průmyslových místech IV. třídy o 10 %, v městech 
II. třídy o 15 % a v aglomeracích I. třídy o 20 %. V případě Vídně byl příspě-
vek zvýšen o 25 %. 
45 Zák. č. 237/1912 ř. z., § 7, odst. 2. 
46 Pro ilustraci zde budiž uvedeny podmínky přiznání onoho 10–25% zvý-
šení vyživovacího příspěvku manželkám mobilizovaných osob, uvedené 
v § 3: Především, co se týče stanovení místa I. – IV. třídy aktivních přídavků, 
za směrodatné bylo považováno bydliště dané manželky v době vzniku 
nároku na vyživovací příspěvek, ne to současné, pokud se přestěhovala. 
jestliže si žena po odvodu manžela do války našla práci a opatřila si tak 
vedlejší příjem, nárok na zvýšení nastal teprve tehdy, nepřesáhl-li u bez-
dětných žen průměrný měsíční výnos vedlejších příjmů původní měsíční 
výši vyživovacího příspěvku (tj. bez ohledu na současné 10–25% zvýšení), 
u žen s 1–2 dětmi nesměla měsíční výše vedlejších příjmů překročit pů-
vodní vyživovací příspěvek 1,5x, u žen s 3 a více dětmi 2x. Přesáhl-li ved-
lejší příjem tyto stanovené meze, ale jen s rozdílem menším, nežli by byla 
částka zavedeného 10–25% přilepšení, bylo přilepšení sice přiznáno, ale 
zkráceno o tento rozdíl. Podobně složité byly i podmínky přiznání příspěv-
ku na nájemné též rodinám s vlastním bydlením, ale platícím hypotéku. 
Pro děti z těchto rodin stále platilo, že pobírají jen ½ příspěvku dospělého. 
47 Viz Zpráva výboru pro VP z 11. 7. 1917, s. 1. Toto kriticky laděné expozé, 
jež vůči minulému období uzavřené říšské rady a vydávání zákonných no-
rem pouze formou císařských nařízení na základě § 14 ústavního zákona 
č. 141/1867 ř. z. sršelo ironií, dokonce označilo normu č. 139/1917 ř. z. za 
vzor byrokratické ignorance (ein Musterstück bureaukratischen Unverständ-
nisses).
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Nevstřícnost tohoto nařízení vůči příjemcům příspěvku 
dokreslovala skutečnost, že nároky z něj vyplývající nebyly 
přiznány automaticky (něm. von amtswegen), nýbrž si na ně 
oprávněné osoby opět musely podat přihlášku (§ 6).

Okruh oprávněných osob: Dalším problémem bylo stano-
vení oprávněných osob. Zákon je sice taxativně vymezoval 
(§ 2), ovšem se zhoršující se sociální situací mělo minister-
stvo zeměbrany tendenci okruh oprávněných osob rozšířit, 
jak jsme již viděli na příkladu pozůstalých po padlých a ro-
din invalidů. Ve svých pokynech kladlo důraz na co nejšir-
ší výklad zákonného ustanovení o oprávněných osobách, 
popřípadě šlo i nad rámec jeho znění a snažilo se upozor-
něním na humánní záměr zákona bránit jeho striktnímu 
výkladu.48 Kromě toho bylo zjišťování stupně příbuznosti 
a manželského původu za stále se rozšiřujícího nasazení 
branců do války a při personálním oslabení tehdejších úřa-
dů zvládnutelné jen s obtížemi. 

Další problémy byly spojeny s posouzením, zda obživa 
rodinných příslušníků není ohrožena (§ 3). V případech, kdy 
si řada žen sehnala práci, aby si opatřila jako přilepšení ve-
dlejší příjem, jim byl příspěvek na výživu vyživovacími ko-
misemi zejména v počátečním období války, ale i později, 
na základě zmíněného zdůvodnění odebrán.49  Tak se ocitly 
bez pomoci státu, což se zvyšujícími se cenami a stále složi-
tější hospodářskou situaci vedlo ke zhoršování jejich sociál-
ních poměrů. Na tuto nespravedlnost, která činorodé ženy, 
chtějící svůj úděl zlepšit, jakoby trestala, reagoval výnos 
MZO z února 1916, jenž stanovil, že existence vedlejšího vý-
dělku nemá být důvodem k odnětí nároku, pokud výdělek 
nepřekročí určitou mez, kterou vzhledem k výši pobíraného 
příspěvku a počtu dětí blíže upřesnil.50 O 13 měsíců později 
vydaná norma č. 139/1917 ř. z. pak nárok na samotný vy-
živovací příspěvek při existenci vedlejšího příjmu již mlčky 
uznávala.

Tím se dostáváme k poslednímu okruhu problému, 
kterým bylo fungování okresních vyživovacích komisí: Tak 

jako většina zemských vyživovacích komisí v hlavních 
zemských městech51 byly i tyto aktivovány po mobilizaci, 
a sice minimálně jedna v každém okrese v místě působení 
politického okresního úřadu (okresního hejtmanství), na 
Moravě i v sídlech tehdejších statutárních měst.52 Agen-
da, kterou musely zvládnout, byla náročná a rozsáhlá jak 
vzhledem k množství mobilizovaných branců, ke kterým 
přistupovaly i osoby, s jejichž nároky zákon původně ne-
počítal (tj. ono pokračující vyplácení rodinám invalidů a 
padlých), tak i ke zmíněné komplikovanosti zákonných 
norem, vydaných během války. Když k tomu vezmeme 
v  úvahu i moment přístupu a jednání byrokratů, vědo-
mých si svých absolutních rozhodovacích pravomocí, 
jakož i jisté nenahraditelnosti, umocněné po odvodech 
řady kolegů na frontu, je zřejmé, že nápad vybavit ko-
mise pravomocí prvoinstančního a konečného rozhod-
nutí bez možnosti odvolání (§ 9) s tím, že se tak proces 
rozhodování a přiznání vyživovacích příspěvků urychlí, 
nebyl nejšťastnější.53 A  tak vedle případů příliš striktního 
uplatňování zákona bylo častým jevem, že se řada komisí 
s písemným zdůvodněním svých rozhodnutí pro žadatele 
často neobtěžovala, či je formulovala ledabyle, ba dokon-
ce nerespektovala výnosy samotného ministerstva země-
brany, jemuž však scházely účinné páky jak jejich chování 
změnit. Nálezy správního soudu, jediné instance, na kte-
rou se občan mohl se svou stížností obrátit s nadějí, že 
zde bude projednávána, zas nebyly všem vyživovacím ko-
misím v Předlitavsku dostatečně známy, nebo byly rovněž 
ignorovány. Kromě toho tento soudní orgán nemohl brát 
zřetel na výnosy ministerstva, které byly, jak již uvedeno, 
vůči žadatelům mnohdy příznivější, nýbrž se musel řídit 
literou zákona.54 V případě dalších institucí, kterým zou-
falí žadatelé posílali své stížnosti na nepřiznání nároku či 
nízkou výměru vyživovacího příspěvku, ať už se jednalo 
o zemskou vyživovací komisi, ministerstvo zeměbrany, či 
dokonce společné rakousko-uherské ministerstvo války, 

48 Např. u obratu nemanželské děti, které měly podle zákona také na 
příspěvek nárok, bylo ministerstvem zeměbrany upozorněno, že se jed-
ná nejenom o děti z nemanželského (partnerského) vztahu mobilizova-
ného, ale i o děti, které si přivedla žena do manželství z předcházejících 
vztahů, děti v pěstounské péči a osvojené děti, pokud vskutku byly závislé 
na výdělku odvedeného – Výnos MZO, Abt. XVII, č. 478 z 11. února 1916, 
bod 4–6 – otištěn pod č. 69 v Normaliensammlung…, s. 38–39, a č. 25.391 
z 24. 12. 1915, otištěný pod č. 65 Tamtéž, s. 35.
49 Viz Zpráva výboru pro VP z 11. 7. 1917, s. 4.
50 Výnos MZO, Abt. XVII, č. 478 z 11. února 1916, bod 2 – otištěn pod č. 69 
v Normaliensammlung…, s. 38. jednalo se o klíč, který byl pak převzat cí-
sařským nařízením 139/1917 ř. z., ale již ne pro otázku nároku na vyživovací 
příspěvek samotný, nýbrž pro oprávnění na jeho 10–25% zvýšení (popsán 
v pozn. 46). 
51 Některé zemské vyživovací komise byly v Předlitavsku uvedeny v život 
v souvislosti s částečnou mobilizací v listopadu roku 1912 během první bal-
kánské války, kdy habsburská monarchie rozmístila svá vojska u hranic se Srb-
skem a také v Haliči u hranic s Ruskem kvůli rozporům s těmito státy v otázce 
možného přístupu Srbska k jaderskému moři. K vojenským přípravám mo-
narchie pak bylo přikročeno ještě v květnu 1913 k přinucení černé Hory a 
Srbska, aby tyto státy vyklidily části území nově vzniklé Albánie. K uklidnění 
situace došlo až na podzim 1913. Více o tom CHVOSTOV, V. M. a kol. Dějiny di-
plomacie. Díl druhý, s. 681, 690. HLAVAčKA, Milan – PEčENKA, Marek. Trojspo-
lek…, s. 238. Ke zmíněným komisím výnos č. 1 v Normaliensammlung…, s. 1.
52 jednalo se o města Brno, Olomouc, jihlava, Kroměříž, Uherské Hradiště 
a Znojmo. Zde nesly označení městské vyživovací komise (něm. Unterhalts-
-Stadtkommission) – viz SOkA Karlovy Vary, fond Okresní úřad Nejdek, karton 

č. 319, inv. č. 340 – Vyživovací příspěvky, zde oběžník Místodržitelského 
prezidia v čechách, č. 19.823 z 25. srpna 1914. Spisy vyživovacích komisí 
jsou dnes součástí archivních fondů původců, u nichž působily. Ti ostatně 
byli povinni poskytnout jim nezbytné prostory, pomocné síly a kancelář-
ské potřeby (viz nař. MZO č. 238/1912 ř. z., ku § 9, část A.IV, odst. 1 a výnos 
č. 1 v Normaliensammlung…, s. 1). Např. písemnosti adresované Okresní 
vyživovací komisi v Nejdku bývaly opatřeny přijímacím razítkem okresního 
hejtmanství a dnes jsou k dispozici v SOkA Karlovy Vary ve zmíněném fon-
du Okresní úřad Nejdek, inv. č. 340. Na celozemských úrovních se materiály 
Zemské vyživovací komise v Praze nedochovaly, písemnosti Zemské vyži-
vovací komise v Brně jsou dnes součástí fondu Moravské místodržitelství, 
a badatelské veřejnosti k dispozici ve zvláštní archivní pomůcce OKÁč, A. 
Zemský hospodářský úřad a zemská vyživovací komise 1914–1926 : prozatím-
ní inventární seznam. 1950 [evidenční číslo 2822], kdežto Zemská vyživovací 
komise Opava je uložena v samostatném archivním fondu v Zemském ar-
chivu v Opavě (archivní pomůcka HORÁKOVÁ I. Zemská vyživovací komise 
Opava 1914–1928 : inventář. 2009 [evidenční číslo 1649]).
53 Tento důvod zmíněn v Beilagen 1917, XXII. Session, II. Band, Nr. 354 der 
Beilagen (Antrag der Abgeordneten Dr. Leo Winter, Tomášek…), s. 1 dole.
54 Množství výnosů ministerstva zeměbrany bylo nakonec sebráno do 
zde již vícekrát citované sbírky Normaliensammlung… Zmínka o častém 
nerespektování nařízení ministerstva okresními vyživovacími komisemi 
je obsažena ve výnosu MZO, Abt. XVII, č. 478, bod 7 – otištěn pod č. 69 
v Normaliensammlung…, s. 39. Na tento jev rovněž upozornila i Zpráva 
výboru pro VP z 11. 7. 1917, jakož i poslanecký návrh v: Tamtéž, 391 der 
Beilagen (Antrag des Abgeordneten Dr. Schoepfer und Genossen,…), s. 2 a 4, 
kde i zmínka o poměru vyživovacích komisí k výnosům správního soudu.
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kterému daná agenda vůbec nepříslušela, byl (kromě ně-
kolika výjimek u MZO) výsledek vždy totožný – daná po-
dání byla odeslána v souladu s dikcí zákona tam, kde vzala 
svůj původ, tj. příslušné vyživovací komisi, neboť pouze 
ona mohla svá rozhodnutí revidovat.55  

III. Od 1. srpna 1917 do konce války

Po smrti císaře Františka josefa I. († 21. listopadu 1916) se 
jeho nástupce Karel I. po jistém váhání rozhodl opětovně 
svolat parlament předlitavské části monarchie, říšskou radu, 
která obnovila svou činnost 30. května 1917. Všeobecná 
nespokojenost se situací u vyživovacích příspěvků vedla 
k tomu, že zde byl krátce nato ustaven zvláštní sněmovní 
výbor (něm. Unterhaltsbeitragsausschuss) pro projednávání 
této záležitosti. Výbor zpočátku předpokládal, že základem 
plánované reformy poskytování příspěvků na výživu bude 
stávající zákon, což se však záhy ukázalo jako nemožné. Bylo 
zřejmé, že je třeba připravit novou zákonnou normu. 

Tak během 2 měsíců intenzivních jednání výboru s před-
staviteli vlády a ministerstev vznikl zákon č. 313 ř. z., schvá-
lený říšskou radou dne 27. července 1917 s platností od 
1. srpna téhož roku.56 Zákonodárci měli na mysli především 
přehlednost a snadnou aplikovatelnost nové normy, která 
by zohledňovala aktuální hospodářskou a cenovou situaci. 
Množství sazeb vyživovacích příspěvků pro jednotlivé země 
a jejich hlavní města proto bylo nyní nahrazeno celkem třemi 
sazbami pro všechny části Předlitavska, které činily na osobu 
a den: 1 K 80 h pro města I. a II. třídy aktivních přídavků pro 
státní zaměstnance, 1 K 60 h pro ostatní oblasti a 2 K pro 
Vídeň. jednalo se teď o jednotné částky, již nedělené na zá-
kladní část, druhdy výživné, a příspěvek na nájemné, neboť 
zda někdo žije v nájemním bytě, či nikoliv, se již nezohled-
ňovalo. Zákon nyní poskytoval vyživovací příspěvky všem 
sociálně slabým osobám, závislým na příjmech či práci 
civilních občanů, v okamžiku jejich povolání do války, po-
čítaje v to nyní i vojáky ve vojenské prezenční službě. Na 
příbuzenském, resp. manželském, nemanželském či jiném 
právním poměru k odvedenému již nezáleželo, stačil fakt 
prosté závislosti na jeho příspěvcích či práci.57 Bez nároku na 
vyživovací příspěvek byly původně až do 31. března 1918 
manželka a manželské děti vojenských gážistů, aspirantů a 
praktikantů neaktivního stavu, které pobíraly vojenské rodin-
né platy (něm. Familiengebühren), poté však bylo jeho vy-
plácení rozšířeno i na ně a mimo dosah zákona tak zůstávali 
pouze obyvatelé, jejichž živiteli byli vojáci z povolání.58  

Stáří dětí nad či pod 8 let se již nerozlišovalo. Praxe to-
tiž ukázala, že výživa menších dětí je v době války neméně 
nákladná, nežli u dospělého, nadto batolata a kojenci vy-
žadovali přítomnost matky po celý den a zabraňovali jí tak 
nalézt si práci a opatřit si přilepšení formou vedlejšího pří-
jmu.59 Manželkám, manželským dětem a dalším rodinným 
příslušníkům, bez ohledu na věk, kteří žili s odvedeným 
ve společné domácnosti, byla přiznána jednotná sazba 
(tj. 1 K 60 h, 1 K 80 h, 2 K) v plné výši, bez ohledu na ně-
kdejší denní příjem odvedeného; nejvyšší možný obnos vy-
živovacího příspěvku pro všechny členy jedné domácnosti 
však nesměl přesáhnout 12 K denně.60 Ostatním jedincům, 
tj. žijícím mimo domácnost mobilizovaného, ale závislým 
na jeho příjmech, byl příspěvek sice stanoven tak, aby se 
rovnal částce, kterou svého času od něj před jeho odcho-
dem na frontu skutečně dostávali (maximálně však do výše 
zmíněných jednotných sazeb), ale pokud byl mobilizovaný 
odveden před 1. srpnem 1916, byla tato skutečná částka 
zvýšena o 50 %, od 1. dubna 1918 o 100 %.61 Tím se vyrov-
návala zvýšená míra inflace, patrná ve srovnání s hodnotou 
měny v době nástupu muže do armády v počáteční fázi 
války. Maximální hranice 1 K 60 h, respektive 1 K 80 h či 2 K 
na den však platila i zde. Okolnost, že si oprávněná osoba 
vedle vyživovacího příspěvku ještě přivydělává, již nehrála 
roli. Pružně reagovat na vývoj situace nyní zákon umožňo-
val tím, že ministrovi zeměbrany dovolil zvýšení zákonem 
stanovených sazeb podle stavu cen potravin, a to všeobec-
ně, či pro jednotlivé oblasti říše (§ 3). 

Také tentokrát zákon stanovil, že rodinám, jejichž živitel 
padl, je pohřešován či se vrátil jako invalida se způsobilostí 
obživy sníženou o 20 % a více, náleží vyživovací příspěvek 
po celou dobu války + 6 měsíců po jejím skončení, pokud 
dříve nebude schválen nový zákon o vojenském zaopat-
ření. Pobírala-li osoba vdovský důchod (popř. vojenský ro-
dinný plat), byl vyživovací příspěvek o jeho příslušnou část 
opět zkrácen, kdežto osoby, jejichž živitel se stal následkem 
nasazení do bojů invalida, měly opět nárok na příspěvek 
v plné výši, bez ohledu na invalidní důchod, přiznaný z ar-
mády vyřazenému vojákovi.62  

Dosavadní zemské a okresní vyživovací komise byly for-
málně zrušeny a místo nich konstituovány nové. U okres-
ních byli jejich 3 členové stanoveni jako doposud, pouze 
v čechách, Haliči a Štýrsku byl do nich místo zástupce zem-
ského výboru jmenován člen výboru okresního.63 K těmto 
3 členům však nyní přibyli i 2 zástupci veřejnosti, jmenovaní 

55 Zcela jasně a nedvojsmyslně je na zbytečnost tohoto počínání stěžo-
vatelů poukázáno v: Amtsblatt Neudek. 1917, 8. jahrgang, 3. Stück, Nr. 50, 
s. 22, z 5. března 1917.
56 K zákonu vyšly prováděcí nařízení MZO č. 314/1917 ř. z. z 27. července 
1917 a č. 337/1917 ř. z. z 10. srpna 1917.
57 Pamatováno bylo též na ženy, které měly vůči mobilizovanému nárok 
na alimenty, byť jim je tento ve skutečnosti neplatil (§ 2), a kterým proto 
příspěvek dosud nebyl přiznáván.
58 Viz zák. č. 126/1918 ř. z., § 1, srov. se zák. č. 313/1917 ř. z., § 1, odst. 3, 
a nař. MZO č. 337/1917 ř. z., k § 1, bod 3.
59 Beilagen 1917, XXII. Session, II. Band, Nr. 354 der Beilagen (Antrag der 
Abgeordneten Dr. Leo Winter, Tomášek …), s. 2. Celkový komentář k zákonu 
vydala i Zemská správní komise království českého ve svém oběžníku Nro. 
Exh. 94.632 ai 1917/IV ze 14. září 1917 – uloženo v AM Krásné Údolí, spisy 
po r. 1850, sign. 256. 

60 Osobám ze společné domácnosti, které byly práce neschopné a žily 
samy, příslušela základní sazba dvojnásobná.
61 Zák. č. 126/1918 ř. z., § 2. Např. byl-li mobilizovaný, který své 
matce, žijící mimo jeho domácnost, přispíval na obživu v průměru 
60 haléři denně, odveden před 1. srpnem 1916, byl nyní této osobě 
poskytnut vyživovací příspěvek 90 h denně; od 1. dubna 1918 1 K 
20 h denně.
62 Zák. č. 313/1917 ř. z., § 4, odst. 3–4; nař. MZO č. 337/1917 ř. z., k § 4, bod 
II., odst. 6; zák. č. 126/1918 ř. z., § 1. 
63 Složení 3 členů komisí tedy bylo: předseda, jmenovaný přednostou 
zemského politického úřadu (místodržitelem), zástupce zemského fi-
nančního úřadu a dále zástupce zemského výboru (v čechách, Haliči a 
Štýrsku – okresního výboru), nebo (u statutárních měst) městský úředník, 
obeznámený s chudinskou agendou, kterého delegoval příslušný starosta 
(§ 7, odst. 2).
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šéfem zemské politické správy (místodržitelem) z nejsilněji 
zastoupených hospodářských odvětví v dané oblasti, např. 
zemědělství, živnosti, obchod či průmysl (§ 7).64 Proti roz-
hodnutí okresní komise bylo nyní možno podat odvolání 
k nadřízenému orgánu, to jest zemské vyživovací komisi, 
a  strany měly nadto právo nahlédnout do svých spisů.65 
Součinnost obecních samospráv a tehdejších okresních 
hejtmanství zůstala stejná, přihlášky k pobírání příspěvku 
navíc nyní bylo možno předložit i u oborových organizací, 
ve kterých byl odvedený členem, dále i u vojenských po-
mocných úřadoven či obecně prospěšných spolků. Příjem-
cům příspěvku z doby před vydáním zákona bylo jeho zvý-
šení podle nových sazeb provedeno automaticky.66  

Schválení zákona předcházela složitá vyjednávání s vlá-
dou a ministerstvem financí. Vláda sice od počátku souhlasila 
s hlavními zásadami navrhovaného zákona, které předložil 
zmíněný poslanecký výbor pro vyživovací příspěvky (mj. žád-
ný rozdíl mezi vojákem v prezenční službě a mimo ni, žádný 
rozdíl mezi výživným a příspěvkem na nájem, pokud možno 
jednotná sazba pro celou říši, odvolatelnost proti rozhodnu-
tí okresních vyživovacích komisí a vstup zástupců veřejnosti 
do těchto orgánů, snadná proveditelnost zákona), kompro-
misem, dosaženým až po několika kolech jednání, však byla 
konečná výše sazeb. Ty výbor původně navrhoval ve výši 2 K 
40 h pro Vídeň a 2 K pro ostatní části státu na osobu a den. 

Z hlediska praktické funkčnosti neměl nový zákon ne-
dostatky. Dokazuje to i fakt, že poté, co vstoupil v platnost, 
ustala, na rozdíl od předcházejícího období, vystoupení po-
slanců v říšské radě s kritikou mechanismu jeho fungování, 
kompetencí a činnosti vyživovacích komisí apod. Poslanec-
ké návrhy od té doby pouze požadovaly, aby byly sazby 
příspěvku zvýšeny, jak to ostatně umožňoval ministerstvu 
zeměbrany samotný zákon (§ 3, poslední odstavec).67 I přes 
stále rychleji rostoucí inflaci měny však k žádnému celostát-
nímu zvýšení sazeb do konce války již nedošlo.

Měsíc a půl po nové úpravě vyživovacích příspěvků bylo 
od 14. září 1917 rozšířeno jejich vyplácení i na nemajetné 

příslušníky civilních občanů, zadržených a internovaných 
v nepřátelské cizině, a lodních mužstev obchodního ná-
mořnictva, kteří se nemohli vrátit z neutrálních zemí. I je-
jich rodiny byly závislé na výdělcích zadrženého, které jim 
posílal z ciziny, nyní však od nich byly odříznuty. Na rozdíl 
od příslušníků mobilizovaných osob dosud zůstaly odkázá-
ny na pomoc příbuzných či různých dobročinných organi-
zací a přímo od státu nedostávaly nic.68  

Od začátku války do července roku 1917 bylo v Předlitav-
sku na platbu vyživovacích příspěvků vynaloženo celkem 
3,667 miliard K.69 Poté co vstoupil nový zákon v platnost, to 
bylo jen za správní rok 1917/1918 3,432 miliard K, mj. což 
znamenalo meziroční nárůst ve srovnání s předcházejícím 
správním rokem 1916/1917 o 108 %.70  

V následujícím období se pozornost přesunula k sociál-
ní situaci těch rodin padlých či invalidů, které neměly na 
vyživovací příspěvek nárok. jak již bylo zmíněno, cís. nař. 
č. 161 a 162 ř. z. z června 1915 jim k jejich nízkým vdov-
ským důchodům a invalidním penzím provizorně přidá-
valy nevelké státní podpory, které jejich příjmy nechávaly 
daleko pod úrovní vyživovacích příspěvků. Tento nepo-
měr narostl do propastných rozdílů po zvýšení vyživova-
cích příspěvků po 1. srpnu 1917. Když se jednání o společ-
ném rakousko-uherském zákoně o vojenském zaopatření 
(něm. Militärversorgungnsgesetz), který měl sazby inva-
lidních a vdovských penzí zvýšit, stále vlekla a ukazova-
lo se, že je jeho schválení v nedohlednu, bylo přikročeno 
k dalšímu provizornímu opatření. Tím se stalo nahrazení 
dosavadních státních podpor příspěvkem (něm. Zuwen-
dung), a to na základě zákona č. 119/1918 ř. z. z 28. března 
1918. Také on měl být vyplácen pouze do vydání nového 
vojenského zaopatřovacího zákona.71 V platnost vstoupil 
od 1. dubna 1918 a byl určen pro stejný okruh osob jako 
u státních podpor, navíc však i pro ty invalidy, jejichž ro-
dinní příslušníci ve společné domácnosti pobírali vyži-
vovací příspěvek, což dříve možné nebylo.72 Změnu k lep-
šímu znamenalo i nečinění rozdílů mezi manželskými a  

64 Účast zástupců veřejnosti v komisi měla status čestného úřadu (něm. 
ehrenamt – § 9, odst. 2 zákona č. 313/1917), a proto jim nepříslušela úhrada 
výdajů, spojených s výkonem funkce, např. náhrady za cesty na zasedání – viz 
SOkA Karlovy Vary, fond Okresní úřad Nejdek, karton č. 319, inv. č. 340 – Vyži-
vovací příspěvky, zde dopis Zemské vyživovací komise Okresní vyživovací 
komisi v Nejdku č. 10.593/293/A ai 17 z 26. prosince 1917.
65 O komisích viz zák. č. 313/1917 ř. z., § 7 a nař. MZO č. 314/1917 ř. z., § 1.
66 Nař. MZO č. 314/1917 ř. z., § 5. K podání přihlášek zák. č. 313/1917 ř. z., § 6, 
odst. 3. O součinnosti úřadů veřejné správy viz nař. MZO č. 337/1917 ř. z., 
k § 4, oddíl III, bod 2; K § 6, bod 1, a K § 9. 
67 Napadána byla zejména maximální částka 12 K pro příslušníky jedné 
domácnosti (§ 3, odst. 7), která v roce 1918 již nedostačovala. V červenci 
1918 již poslanci požadovali sazby 3 K pro Vídeň a 2,70 K, popř. 2,40 K pro 
ostatní oblasti denně, tj. další zvýšení o 50 % – viz Beilagen zu den steno-
graphischen Protokollen des Hauses der Abgeordneten des österreichischen 
Reichsrates im jahre 1918. XXII. Session, VI. Band, Nr. 1090, 1094, 1133, 1151 
der Beilagen. ALEX – Historische Rechts- und Gesetzestexte. Parlamenta-
ria. Stenographische Protokolle des Abgeordnetenhauses des Reichsrates 
1861–1918 [online]. Österreichische Nationalbibliothek, c2003 [cit 2009-
08-11]. Dostupné z <http://alex.onb.ac.at/>. 
68 Viz zák. č. 376/1917 ř. z.; důvodová zpráva k zákonu v Beilagen 1917, 
XXII. Session, III. Band, Nr. 502 der Beilagen (Bericht des Unterhaltsbeitrags-
ausschusses…).
69 Ve správním roce (rozpočtový správní rok trval od 1. 7. do 30. 6.) 
1914/1915 to činilo 601 milionů K; dále pak – správní rok 1915/1916 (po 

uzákonění pokračování plateb vyživovacího příspěvku rodinám padlých a 
invalidů) – 1,416 miliard K; správní rok 1916/1917 – 1, 650 miliard K – viz 
Zpráva výboru pro VP z 11. 7. 1917, s. 5, a roční vyúčtování v nař. č. 349/1917 
ř. z. (s. 881). Za bosenské krize 1908/1909 přišly vyživovací příspěvky stání 
pokladnu na 1,340 milionu K – viz Zpráva branného výboru z 5. 12. 1912, s. 1.
70 1,650 miliard K vyživovacích příspěvků ve správním roce 1916/1917 
představovalo 22,8% všech výdajů (7,232 mld. K) předlitavské části říše a 
92,8% výdajů samotného MZO (z 1,778 mld. K). Příjmy Předlitavska teh-
dy činily 3,8876 mld. K. Ve správním roce 1917/1918 činily výdaje na vyži-
vovací příspěvky dle zvýšených sazeb 3,432 miliardy K, tj. 14% celkových 
výdajů (24,5057 mld. K) a 99% výdajů MZO (z 3,4657 mld. K). Celkové stát-
ní příjmy předlitavské poloviny říše činily v tomto roce 4,861 mld. K – viz 
nař. č. 349/1917 ř. z. a nař. č. 286/1918 ř. z. 
71 Alternativní platnost po dobu války + 6 měsíců po jejím skončení již tato 
norma neobsahovala.
72 Viz i prováděcí nařízení MZO č. 120/1918, § 2, bod 2, odst. 2, srovnej se 
zněním cís. nař. č. 161/1915 ř.z., § 2, odst. 1. Dále i vystoupení poslance Lasoc-
kého v Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Hauses der Abgeord-
neten des österreichischen Reichsrates im jahre 1917 und 1918., XXII. Session, V. 
Band, Nr. 867 der Beilagen (Antrag der Ageordneten Graf Sigismund Lasocki,…), 
s. 1. ALEX – Historische Rechts- und Gesetzestexte. Parlamentaria. Stenogra-
phische Protokolle des Abgeordnetenhauses des Reichsrates 1861–1918 
[online]. Österreichische Nationalbibliothek, c2003 [cit 2009-08-11]. Do-
stupné z <http://alex.onb.ac.at/>. V tomto projevu jsou zmíněny i těžkosti 
během vlekoucích se jednání s Uhrami o vojenském zaopatřovacím zákonu. 
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nemanželskými dětmi.73 Příspěvky poskytovaly měsíční 
obnosy v podstatně větších částkách, nežli tomu bylo 
u někdejších státních podpor, čímž se výši současných vy-
živovacích příspěvků přiblížily, nebo ji dokonce překona-
ly. Na druhé straně byly nyní do těchto obnosů zahrnuty 
i vdovské důchody a částečně i invalidní penze – tyto s vý-
jimkou přídavku za zranění (něm. Verwundungszulage).74  
(Tab. 4)

Plné sazby stanovené zákonem náležely manželce a 
manželským dětem a dalším rodinným příslušníkům žijícím 
s odvedeným před jeho odchodem na frontu ve společné 
domácnosti.75 Ostatní příslušníci měli, podobně jako u nové 
úpravy vyživovacích příspěvků, nárok pouze na částky, kte-
ré se rovnaly skutečným příjmům, jež od mobilizovaného 
v době před jeho odvedením dostávali. I zde však byl tento 
skutečný příjem zvýšen o 100 %, pokud voják nastoupil do 
vojenské služby před 1. srpnem 1916, každopádně v obou 
případech jen do výše zákonem stanovených sazeb.76 Do-
savadním příjemcům státních podpor byly příspěvky při-
znány automaticky, noví zájemci o ně museli podat přihláš-
ku na obecním úřadě trvalého bydliště.77  

Rovněž agendu těchto sociálních dávek zpracovávaly 
vyživovací komise, a to podle stejných zásad, jak byly nově 

stanoveny před 8 měsíci u vyživovacích příspěvků, tj. s mož-
ností odvolání, právem strany nahlédnout do svých spisů 
ad.; totožná byla i další ustanovení praktického provede-
ní zákona, jako úkoly a součinnost obecních samospráv a 
okresních hejtmanství, podávání přihlášek, vyplácení záloh 
ad.78

IV. Konec války a situace v počátečním období 
československé republiky
Po skončení války, demobilizaci a návratu vojáků do svých 
domovů bylo vyplácení vyživovacích příspěvku jejich ro-
dinným příslušníkům ukončeno.79 A jelikož k přijetí dlouho 
očekávané normy o vojenském zaopatření nakonec ne-
došlo, byly vyživovací příspěvky nadále poskytovány rodi-
nám invalidů a pozůstalým po padlých, a to i po uplynutí 
poloviny roku po skončení války,80 přičemž původní zákon 
č. 313/1917 ř. z. byl na podzim 1919 nahrazen zákonem 
č.  530/1919 Sb. s vyššími sazbami.81 Základním posláním 
této normy však bylo poskytovat příspěvky pro rodinné pří-
slušníky (v budoucnu) mobilizovaných občanů, zpětně však 
bylo pamatováno i na příslušníky těch vojáků, kteří za války 
přešli k československým legiím. Takové činy, popř. i různá 
odsouzení z politických důvodů, měly totiž za následek 

73 Nař. MZO č. 120/1918 ř. z., § 1, srovnej s nař. MZO č. 162/1915 ř. z., § 2, 
bod C.
74 Sazby příspěvku a další rozvíjející ustanovení jsou obsaženy v nař. MZO 
č. 120/1918 ř.z, § 3. Invalidovi náleželo ve městech I. a II. třídy aktivních 
přídavků pro státní zaměstnance 30−81 K (ve Vídni až 90 K), a jeho rodin-
ným příslušníkům 30−54 K (ve Vídni až 60 K) měsíčně podle stupně jeho 
postižení (tj. stupně snížené pracovní schopnosti). V ostatních oblastech to 
činilo za měsíc 30−72 K pro invalidu a 30−48 K pro rodinné příslušníky opět 
podle stupně jeho zranění. Pozůstalí obdrželi 54 K měsíčně ve městech I. a 
II. třídy a 48 K měsíčně v ostatních oblastech. Ve Vídni dostávali 60 K. 
75 Součet všech poskytovaných příspěvků pro členy rodiny vojenských 
invalidů, popř. pozůstalých z jedné domácnosti však nesměl přesáhnout 
šestinásobek stanovené jednotné sazby. Na druhé straně osamělým z nich, 
kteří byli neschopni práce, byl přiznán příspěvek v sazbě dvojnásobné.
76 Nař. MZO č. 120/1918 ř. z., § 3.
77 Nař. MZO č. 120/1918 ř. z, § 4, odst. 1.
78 Ke komisím viz nař. MZO č. 120/1918 ř. z., §§ 5 a 6, o obecních a politic-

kých okresních úřadech viz §§ 4, 9 a 11, k zálohám § 10, bod 2.
79 Nař. MZO č. 337/1917 ř. z, k § 4. 
80 Návrh zákona byl do poslanecké sněmovny říšské rady předložen až 
1. října 1918, čili příliš pozdě, aby byl do rozpadu monarchie schválen a 
vstoupil v platnost. Vyživovací příspěvky byly potřebným rodinám invalidů 
a pozůstalých vypláceny i po půlročním období po skončení války, kdy 
měly být výplaty podle zák. č. 313/1917 zastaveny – viz AM Krásné Údolí, 
spisy po r. 1850, sign. 256, zde pokračující periodická oznámení Berního a 
depozitního úřadu v Bečově Městskému úřadu v Krásném Údolí ze zmíně-
ného období o výplatách vyživovacích příspěvků a příspěvků (Zuwendun-
gen), např. ještě v říjnu 1919.
81 Praha + některé okolní obce a města a Brno – 2 K 20 h, města I. a II. třídy 
aktivních přídavků pro státní zaměstnance – 2 K, ostatní místa republiky 
československé 1 K 80 h (§ 3). O pokračujícím vyplácení příspěvku na vý-
živu příslušníkům invalidů a pozůstalým v §u 4, poslední odstavec. Zákon 
č. 530/1919 Sb. byl vydán 23. 9. s platností od 1. 11. 1919. K němu bylo 
vydáno prováděcí nařízení vlády č. 582/1919 Sb.

Vyživovací příspěvek (Unterhaltsbeitrag) – 
příklad nároku od 1. srpna 1917 podle zák. č. 
313/1917 ř. z. 

Příspěvek (Zuwendung) – příklady nároků od 
1. dubna 1918 podle zák. č. 119/1918 ř. z.

vdova po  vojínovi se 
třemi dětmi týdně

44,80 48,–

invalida s manželkou 
a třemi dětmi týdně

invalida pobírající příspěvek 
(Zuwendung) podle stupně 
pracovní neschopnosti

7,50 až 18,–
invalida podle stupně pra-
covní neschopnosti

7,50 až 18,–

manželka se třemi dětmi 44,80

přídavek za zranění v bojo-
vých akcích (Verwundungs-
zulage)

1,85 až 5,54

manželka se třemi dětmi 30,– až 48,–

celkem 52,30 až 62,80 celkem 39,35 až 71,54

Tabulka 4
Vyživovací příspěvek a příspěvek v místě III. a IV. třídy aktivních přídavků pro státní zaměstnance – srovnání (v korunách)
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ztrátu nároků na vyživovací příspěvek,82 a proto jim byl nyní 
za dobu od data zastavení doplacen (§ 4, odst. 1). Agendu 
této sociální dávky nadále vyřizovaly zemské a okresní vyži-
vovací komise (§ 7). Stejně tak byl nadále vyplácen i „provi-
zorní“ příspěvek (něm. Zuwendung) pro invalidy, jejich rodi-
ny a pozůstalé po padlých podle zák. č. 119/1918 ř. z. Teprve 
zákonná norma č. 142 Sb. z 20. února 1920 stanovila nové 
požitky pro invalidy a pozůstalé po padlých, a sice důchod 
invalidní, důchod vdovský, důchod sirotčí, popřípadě i dů-
chod předků, tj. rodičů, popřípadě dalších předků padlého, 
čímž vlastně plnila funkci onoho za doby monarchie marně 
očekávaného zákona o vojenském zaopatření. Po přiznání 
zmíněných důchodů oprávněným osobám jim byly výplaty 
dosavadních vyživovacích příspěvků (něm. Unterhaltsbeit-
räge) či příspěvků (něm. Zuwendungen) zastaveny a záro-
veň s nimi zanikly v nich zahrnuté invalidní penze z roku 
1875 a vdovské důchody z let 1887 a 1907.83  

V roce 1921 byl nárok na vyživovací příspěvek rozšířen 
i pro sociálně slabé rodiny vojáků konajících vojenskou 
prezenční službu či mužů povolaných k výjimečné činné 
službě nebo na cvičení.84 Tím agenda vyživovacích komisí 
nabyla stálého charakteru a jejich činnost byla ukončena 
až zákonem č. 85/1949 Sb. z 23. března 1949, který je zrušil 
a jejich působnost přesunul v případě zemských vyživova-
cích komisí na krajské národní výbory a v případě okresních 
vyživovacích komisí na okresní národní výbory (§ 1). 

Závěr 
Do první světové války vstupovala habsburská monarchie 
po dlouhých letech míru, aniž by kdo z odpovědných či-
nitelů tušil délku a důsledky budoucího konfliktu, které 
zmíněné mocnářství rozpoutalo. Nicméně byl tento stát 
vybaven speciálními zákonnými normami, které upravovaly 
sociální zabezpečení jak vojenských invalidů a pozůstalých 
po padlých, tak i rodin mobilizovaných vojáků. 

Vojenské zaopatření (něm. Militärversorgung), kam pa-
třilo i sociální zabezpečení vojenských invalidů, vdov a si-
rotků, však bylo stanoveno zákony, které byly uzpůsobeny 
pro krátký válečný střet, nadto byly již z valné části zastaralé. 
Invalidní penze byly v roce 1914 vyměřovány podle téměř 
40  let starých tarifů, sazby vdovské penze byly upraveny 
v roce 1907, část jich ale zůstávala ve výši, stanovené téměř 
před třiceti lety, v roce 1887. 

Následkem dosud nevídaného rozsahu do bojů nasaze-
ných osob během světové války a z toho plynoucího znač-
ného počtu padlých a trvale zraněných naléhavě vyvstala 
otázka zvýšení sazeb vdovských a invalidních penzí. Změna 
zákona o vojenském zaopatření, který měl tuto problemati-
ku řešit, však byla vázána na dohodu předlitavské a uherské 
části říše. Té bylo s obtížemi dosaženo teprve v konečné fázi 
válečného konfliktu a proponovaný zákon byl předložen 
k projednání zákonodárným sborům až těsně před zánikem 
mocnářství. Proto se jej již nepodařilo schválit a tuto pro-
blematiku pak musely zákonně upravit až nástupnické státy 
zaniklého Rakousko-Uherska. V průběhu války vláda před-
litavské poloviny říše reagovala na vzniklou situaci rozšíře-
ním sociální dávky s aktuálně nejvýhodnější sazbou, kterou 
navíc, na rozdíl vojenského zaopatření, měla ve své výlučné 
kompetenci, i na rodiny padlých a invalidů, pro které ne-

byla původně určena. Tou dávkou byl příspěvek na výživu 
(něm. Unterhaltsbeitrag), který byl původně vyplácen pouze 
sociálně slabým rodinným příslušníkům mobilizovaných a 
během války stále aktivních vojáků. Vedle něj byly zavedeny 
zvláštní druhy plateb sociálního zabezpečení, a sice v roce 
1915 státní podpora (něm. staatliche Unterstützung), kterou 
v roce 1918 nahradil příspěvek (něm. Zuwendung). Tyto 
dávky byly jako jakési druhosledové záchranné opatření ur-
čeny pro válečné invalidy a rovněž byly vypláceny i členům 
jejich rodin a pozůstalým po padlých vojácích, jež neměly 
z různých příčin na vyživovací příspěvek nárok. Tak byly pří-
jmy uvedených skupin obyvatelstva prozatímně vylepšeny 
a zajištěno, že nikdo z nich nebyl odkázán pouze na zmíně-
né zastaralé sazby vojenského zaopatření.

Vyživovací příspěvek (něm. Unterhaltsbeitrag) byl zave-
den již zákonem z roku 1880 a k jeho prověření v praxi do-
šlo až za částečného zvýšení počtu branných sil Rakousko-
-Uherska během bosenské krize v letech 1908–1909. jeho 
zjištěné nedostatky se sice pokusila odstranit nová zákonná 
norma, schválená na konci roku 1912, avšak okolnosti, pa-
nující během mobilizace několika sborů za zmíněné krize, 
byly s poměry za první světové války nesrovnatelné. Proto 
i nový zákon z roku 1912 nemohl v prostředí dlouhotrva-
jícího a vyčerpávajícího válečného konfliktu obstát. Režim 
vojensko-úřednické diktatury, nastolený v předlitavské části 
říše, se sice dosavadní úpravu pokoušel zlepšit formou cí-
sařských nařízení, nicméně bez valného úspěchu. Teprve 
říšské radě, opětovně uvedené v činnost 30. 5. 1917, se 
v relativně krátké době podařilo přijmout novou zákonnou 
normu s vyššími sazbami a mechanismem fungování, od-
povídajícím aktuálním potřebám. Ta zůstala platná až do 
zániku mocnářství. 

Příspěvek na výživu se stal nejdůležitější sociální dávkou 
v době války, bez níž by udržení křehkého sociálního smíru 
bylo ve stále více strádajícím zázemí nemyslitelné. Stávající 
chudinské fondy obecních a zemských samospráv a organi-
zací, dobrovolné nadace a sbírky, státem zřizované pomoc-
né humanitární organizace s celostátní působností a za-
střešující funkcí,85 jakož i cestou milosti přidělované částky 
z vojenského taxovního fondu pouze pro nejhůře postižené 
invalidy, chudé vdovy a sirotky samy o sobě nemohly situa-
ci zvládnout. Sloužily jen jako přilepšení ke stálým platbám, 
poskytovaným potřebným osobám státem.86  

82 Zák. č. 313/1917 ř. z., § 4, odst. 2 – srovnej se zněním §u 6, odst. 1  
zák. č. 237/1912, popř. i s § 23 původního zák. č. 70/1880 ř. z. Podobné usta-
novení bylo dokonce zavedeno i u státních podpor, které se týkaly invalidů 
a padlých či pohřešovaných. Pokud byl invalida odsouzen, nebo se proká-
zalo, že se pohřešovaný voják provinil dezercí, byly výplaty jeho rodinným 
příslušníkům zastaveny – nař. MZO č. 288/1915, Ad § 3. 
83 O zastavení výplat viz zák. č. 142/1920, § 40. Prováděcí nařízení vlády 
k této normě je v č. 346/1920 Sb. ze 4. května 1920.
84 Zák. č. 120/1921 Sb. z 18. března 1921, § 1 – o příbuzných osob ve 
vojenské prezenční službě, na cvičení či výjimečné činné službě; jeho plat-
nost prodloužena zák. č. 476/1921 Sb.
85 jmenovitě uvedeny v ŠEDIVÝ, Ivan. Češi, české země a velká válka  
1914–1918. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003, s. 253–255.
86 Zákonné normy, týkající se v tomto článku popisovaných sociálních dá-
vek, obsahovaly ustanovení, že příjmy z dobrovolných darů, nadací, fondů 
a sbírek nesmí být příčinou jejich zkrácení či zastavení. 
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Na případu vyživovacích příspěvků a dalších sociálních 
dávek určených během 1. světové války a částečně i po je-
jím skončení pro rodiny mobilizovaných vojáků, pozůstalé 
po padlých a vojenské invalidy tak můžeme poprvé sledovat, 
jak postupně končí doba, v níž je chudinská a sociální péče 
převážně záležitostí obcí a měst a jimi spravovaných fondů, 
popř. soukromých nadací. Tuto agendu je nyní nucen převzít, 
centrálně řešit a zajišťovat stát, a to formou právně vymaha-
telných nároků, nikoliv aktů milosti či milosrdenství. Tím byl 
tehdy učiněn první krok vstříc k systému, který dnes považu-
jeme za samozřejmý – modernímu sociálnímu státu.87

87 Tento postřeh v: LECHER, judith. Geschichte : jedes Leid hat seinen Preis. 
[online]. DiePresse.com | Tech&Science | Science, 09. 10. 2006 [Cit. 2008-
10-08]. Dostupné z: <http://diepresse.com/home/techscience/wissen-
schaft/63421/print.do>.
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Staatliche Sozialleistungen für Soldaten und ihre Fami-
lien und Hinterbliebenen im cisleithanischen Teil der 
Habsburgermonarchie während des 1. Weltkrieges

Petr CAIS 

Der vorliegende Artikel behandelt die staatlichen Sozial-
leistungen, die den Soldaten und ihren Familien und Hin-
terbliebenen im cisleithanischen, d.h. sog. österreichischen 
Teil der damaligen Habsburgermonarchie (Österreich-Un-
garn) während des 1. Weltkrieges ausgezahlt wurden. Es 
handelte sich vor allem um den „Unterhaltsbeitrag“ für die 
Familien der mobilisierten Soldaten, weiterhin um die Pen-
sionen für Militärinvaliden und schliesslich um die Witwen-
renten, die zur sozialen Sicherung der Militärwitwen und 
-Waisen dienten. Im Verlauf des Krieges kam die „staatliche 
Unterstützung“ als eine Aufbesserung für die Militärinvali-
den und Hinterbliebenen von gefallenen Soldaten hinzu, 
die im Frühjahr 1918 durch die „Zuwendung“ ersetzt wur-
de. Der Artikel informiert über die Umstände und Gründe 
der Einführung der obenerwähnten Sozialleistungen sowie 
über den Mechanismus ihrer Gewährung. Ebenfalls charak-

terisiert er die für diese Sache zuständigen Behörden und 
berührt ihr Schriftgut. Die grundlegende Schwierigkeit 
bestand darin, dass die Vorkriegsgesetze, die diese Sozial-
leistungen regelten, für eine kurze militärische Auseinan-
dersetzung beschaffen waren und ein langwieriger, Kräfte 
zehrender und von Preissteigerungen und Inflation der 
Währung begleiteter Konflikt nicht vorausgesetzt wurde. 
Bewältigt werden konnte die Situation erst mit Erneuerung 
des vollwertigen verfassungsmäßigen politischen Lebens 
im cisleithanischen Teil des Reiches nach Beendigung der 
militärisch-bürokratischen Diktatur im 1917. Damit war die 
Wiedereinberufung des damaligen Parlaments, des Reichs-
rats, verbunden, dem es gelang, innerhalb einer relativ kur-
zen Zeit die neuen gesetzlichen Normen anzunehmen, in 
denen die bisherigen unbefriedigenden Erfahrungen be-
rücksichtigt wurden. Anhand der neuen Gesetze wurde die 
Sache der Unterhaltsbeiträge und ähnlichen sozialen Leis-
tungen für die durch den Krieg betroffenen Personen und 
Familien sowohl, was die bessere Tätigkeit der zuständigen 
Behörden betrifft, als auch, was die Höhe der gewährten 
Mittel angeht, passender geregelt.
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Státní okresní archiv Rokycany se jako jediný archiv na úze-
mí dnešního Plzeňského a Karlovarského kraje může pyšnit 
tím, že v něm působil a na pořádání jeho fondů se podílel 
profesor August Sedláček (1843–1926), jedna z nejvýrazněj-
ších osobností české historiografie, kastelologie a archivnic-
tví. Tento neúnavný historik a pedagog zde strávil pilnou 
prací prakticky předvečer své smrti. Na popud městské 
rady působil v Rokycanech jako městský archivář v letech 
1920–1925. Tento příspěvek je nejen malým připomenutím 
jeho odborné činnosti v tomto městě, nýbrž i jeho druhé 
manželky Terezy, která v nejlepším slova smyslu významně 
poznamenala závěr Sedláčkova života. 

Pramennou základnu lze nalézt ve fondech SOkA Roky-
cany a SOkA Písek. U Rokycan se jedná o korespondenci Au-
gusta Sedláčka a dalších archivářů s městským zastupitel-
stvem1 a dále o kroniku města,2 zatímco v Písku, kde August 
Sedláček dlouhodobě působil a kde zakončil svoji životní 
pouť, je k dispozici korespondence s jeho druhou manžel-
kou Terezou. Zhusta se dotýká Sedláčkova působení v Ro-
kycanech a obsahuje větší množství dobových pohlednic 
Rokycan i okolí.3 V témže fondu nalezneme jak rukopisný 
koncept Sedláčkova popisu rokycanského archivu, zapsa-
ného do rokycanské pamětní knihy, tak rukopis s útržkovi-
tými poznámkami k historii Rokycan.4 Korespondence man-
želů byla v nedávné době zpracována též edičně formou 
diplomové práce.5 

V pamětech Augusta Sedláčka se v kapitole o pořádání 
rokycanského archivu setkáme s téměř totožným textem 
jako v rokycanské pamětní knize, i když v ní je poněkud 
obsáhlejší.6 Sedláčkovo působení v Rokycanech bylo v mi-
nulosti zpracováno pouze jednou, a to Petrosem Cironisem 
u příležitosti odhalení pamětní desky na budově Státního 
okresního archivu Rokycany. Autor však vedle Sedláčkova 
působení zmapoval i celkový vývoj městského archivu.7  

činnost Augusta Sedláčka a jeho manželky Terezy 
v rokycanském městském archivu
Petr KOLÁŘ

Drobný článek z pera autora této stati vyšel u příležitos-
ti 85.  výročí úmrtí velkého kastelologa rovněž v časopise 
Hláska. Zabýval se zejména Sedláčkovým pobytem ve měs-
tě a jeho působením při průzkumu některých lokalit v okolí 
Rokycan, dotýká se ovšem i Sedláčkovy činnosti v archivu.8

Není zcela známo, jaké důvody Augusta Sedláčka vedly 
k náklonnosti k rodnému městu jana Rokycany, jisté však je, 
že jeho pozornosti neunikl městský archiv. Do okolí Rokycan 
zavítal slavný historik a kastelolog několikrát, např. v roce 
1883, kdy během průzkumu hradů na Zbirožsku a Podbrd-
sku (v okolí Mirošova) prostudoval též některé rokycanské 
prameny.9 jistě měl o nich povědomí, resp. si jich pramenů 
cenil, jak svědčí jeho slova zapsaná vlastní rukou do roky-
canské pamětní knihy a později vzpomenutá v pamětech: 
„V Rokycanech je pěkný a starý archiv.“10 Potvrzují všeobecně 
rozšířený názor, že městský archiv v Rokycanech je jedním 
z nejbohatších archivů venkovských měst u nás (především 
co se týká období středověku a raného novověku).

Veškeré dokumenty byly uloženy v budově radnice, měs-
to disponovalo před rokem 1920 jediným archivářem, jímž 
byl josef Hodek. Ten působil v městském archivu minimál-
ně od dubna 1913, od kteréhožto data se zachovala jeho 
pravidelná hlášení městské radě o pracích zde vykonaných 
(zejména regestování a zařazování listin).11 I když jistě vyko-
nal mnoho práce, záhy se ukázalo, že pořádání materiálu 
s tak obrovským rozsahem by mu trvalo neúměrně dlouho. 
jeho práci oceňoval i sám Sedláček, ostatně mu byl nápo-
mocen radou již dlouho před svým oficiálním nástupem do 
archivu. josef Hodek však ještě před Sedláčkovým přícho-
dem podlehl zákeřné nemoci (1918).12 V letech 1917–1920 
působil krátce v archivu také gymnasiální profesor jan Šára, 
spíše však za účelem sběru pramenů pro plánovanou mo-
nografii Rokycan. K tomu však nikdy nedošlo, neboť v roce 
1920 byl tímto úkolem pověřen August Sedláček.13 

1 Státní okresní archiv Rokycany (dále SOkA Rokycany), fond Archiv města 
Rokycany (dále AM RO), III. odd., Varia 1885–1951 (neinv.).
2 SOkA Rokycany, AM RO III, Kniha pamětní svobodného města Rokycan, 
díl III., 1919–1937.
3 SOkA Písek, fond Sedláček August, PhDr., kart. 1, inv. č. 2 a kart. 8, inv. č. 92.
4 SOkA Písek, Sedláček August, PhDr., kart. 6, inv. č. 65.
5 HAVLAN, josef. August a Tereza Sedláčkovi. edice korespondence. Di-
plomová práce FF UK, Praha 2007. Kopie k dispozici též v knihovně 
SOkA Rokycany. Autor zcela čerstvě publikoval analýzu koresponden-
ce ve sborníku SOA v Třeboni. Srv. HAVLAN, josef. Korespondence Te-
rezy a Augusta Sedláčkových, Archivum Trebonense XII, Třeboň 2011, 
s. 419–434.
6 SEDLÁčEK, August. Paměti z mého života, Praha 1924. Při psaní tohoto 
článku bylo použito i pozdější ediční zpracování téže práce spojené s edicí 
pamětí Sedláčkovy manželky Terezy pod názvem August Sedláček, Paměti 
z mého života – Tereza Sedláčková, Osobní paměti (eds. ZEDNÍKOVÁ jitka, 
SMETANOVÁ Marcela), Praha 1997, resp. předchozí edice pamětí Terezy 
Sedláčkové, které zpracoval KOLÁŘ Ondřej (eds.), Vzpomínky Terezy Sedláč-
kové, Písek 1996. Z té bude citováno i dále.

7 CIRONIS. Petros. O prof. A. Sedláčkovi a Městském archivu v Rokycanech. 
O působení prof. Dr. A. Sedláčka v letech 1920–1925 jako městského archiváře 
v Rokycanech, Rokycany 1999. Autor odkazuje na některé prameny z fon-
dů SOkA Rokycany, které byly použity též při sepisování tohoto pojednání. 
V době vydání citované publikace byly však tyto dokumenty nesprávně 
zařazeny do fondu Státní okresní archiv Rokycany.
8 KOLÁŘ, Petr. August Sedláček v Rokycanech. Příspěvek k uplynulému 85. vý-
ročí úmrtí velkého hradologa, Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka Hláska, 
roč. XXII/2011, č. 3, s. 43–45.
9 SEDLÁčEK, August. Paměti, s. 137.
10 SOkA Rokycany, AM RO III, Kniha pamětní III., fol, 17, též SEDLÁčEK, Au-
gust. Paměti, s. 209.
11 SOkA Rokycany, AM RO III, Varia 1885–1951.
12 SOkA Rokycany, AM RO III, Kniha pamětní III., fol. 20, SEDLÁčEK, August. 
Paměti, s. 211.
13 Srv. dva dopisy jana Šáry městské radě z roku 1917 s přiloženou smlou-
vou na sepsání zmíněné monografie. SOkA Rokycany, AM RO III, Varia 
1885–1951. jan Šára byl později, v roce 1930, jmenován městským kroni-
kářem. SOkA Rokycany, AM RO III, Kniha pamětní III., fol. 20.
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Někdy na podzim 1919 oslovilo rokycanské zastupi-
telstvo tohoto již proslulého autora kompendia českých 
středověkých a raně novověkých panských sídel, Sedláček 
upřesňuje, že k tomu zřejmě došlo před 28. říjnem 1919.14 

Záměrem bylo získat fundovaného znalce k prohlédnutí a 
uspořádání rozptýlených archiválií rokycanských fondů, ze-
jména archivu města. Sedláček měl v té době již za sebou 
pořádací práce v píseckém a táborském městském archivu, 
což nezůstalo utajeno. Pod dojmem úctyhodně sepsaných 
dějin několika českých měst (Mladá Vožice, Rychnov nad 
Kněžnou, čáslav a především Písek) požadovala městská 
rada vytvoření podobné monografie i pro Rokycany. Dopis 
Augusta Sedláčka z 19. září 1920, určený rokycanské měst-
ské radě, svědčí o tom, že stárnoucí historik se požadova-
ného úkolu ujal rád a za skromných podmínek,15 požado-
val (stejně jako na svých předchozích působištích) pouze 
ubytování a stravu. Nutno ovšem podotknout, že později 
mu městská rada pravidelně ze svého rozpočtu vyčleňovala 
3000 korun jako mimořádnou čestnou odměnu.16 Zároveň 
se ale čas od času snažila přimět čeňka Břízu, tehdejšího 
hoteliéra českého dvora, ke snížení cen za stravu pro profe-
sorovy příležitostné pomocníky v archivu.17 

Co se týče sepsání dějin města, nebylo v Sedláčkových 
silách vyjít radě vstříc, neboť pozemkové knihy, nezbytný 
pramen k takovému počinu, se tou dobou nacházel v Zem-
ském archivu v Praze, zatímco rokycanský městský archiv 
měl v držení pouze malou část. Sedláček si městské radě 
na tuto situaci stěžoval a opakovaně se snažil přimět zastu-
pitelstvo k jednání o navrácení knih.18 V městské pamětní 
knize trpce poznamenal: „Obec Rokycká by byla mohla zís-
kati ty knihy, kdyby byla včas zažádala o jich vydání, jako to 
učinili Písečtí, Chrudimští a jiní, ale protože se tak nestalo, 
jsou gruntovní knihy ve 3 místnostech pod trojím uzavře-
ním, dvoje v Rokycanech a jedny v Praze.“19 Městská rada se 
sice hned v roce 1920 pokusila získat tento důležitý pramen 
zpět, avšak Zemský archiv dopisem z 31. prosince 1920 
žádost diplomaticky odmítl s vysvětlením, že doba pro 

navrácení knih není vhodná z důvodu reorganizace nově 
vzniklého systému československého archivnictví a dále že 
uložení v Zemském archivu je z hlediska péče o tyto písem-
nosti a badatelského zájmu vhodnější.20 Též argumentuje 
absencí stálého řádného archiváře (doslova „stálou archivní 
správou“) v Rokycanech, což v roce 1920 nebylo již zcela 
pravdivé tvrzení. K navrácení pozemkových knih tak došlo 
až o mnoho let později, v roce 1973. jen z Archivu města 
Rokycan se jednalo o 128 knih. Další pocházely z Archivů 
měst Radnice, Mýto, Okresního úřadu Rokycany ad.21 

August Sedláček zahájil svoji činnost v Rokycanech 
25. října 1920.22 Z počátku nabyl dojmu, že snad s pořádá-
ním bude hotov poměrně rychle. Že se práce protáhnou na 
dlouhých pět let, zřejmě neočekával. Nakonec strávil v Ro-
kycanech mnohem delší čas, prakticky celý sklonek života. 
Známou se již dříve stala Sedláčkova přísná systematičnost 
a pravidelnost při sestavování jeho denního programu. 
Bez nadsázky lze konstatovat, že bez takto striktně stano-
vených denních harmonogramů by nikdy nebyl schopen 
zvládnout tak mimořádný objem práce. Nejinak postupo-
val i v Rokycanech. Do města jezdil pravidelně každý měsíc 
na jeden týden a v archivu pracoval denně přibližně od půl 
osmé do poledních hodin. Zhruba do půl čtvrté vychutná-
val odpočinek (včetně procházek městem a koupání), poté 
znovu usedl k archiváliím a vydržel nad nimi až do sedmi 
večer.23 Přesto ho zdejší pořádání zdrželo nad očekávání 
dlouho. Sedláček se 14. července 1922 dočkal i toho, že jej 

Tereza a August Sedláčkovi na společné 
fotografii, kterou věnovali městské radě 
v Rokycanech v roce 1923

14 Tamtéž, fol. 19.
15 SOkA Rokycany, AM RO III, Varia 1885–1951.
16 Tamtéž.
17 Tamtéž.
18 Tamtéž.
19 SOkA Rokycany, AM RO III, Kniha pamětní III., fol. 17.
20 SOkA Rokycany, AM RO III, Varia 1885–1951.
21 Srv. CIRONIS, Petros. O prof. A. Sedláčkovi, s. 34.
22 SOkA Rokycany, AM RO III, Varia 1885–1951.
23 SOkA Rokycany, AM RO III, Kniha pamětní III., fol. 19, též SEDLÁčEK, Au-
gust. Paměti, s. 212, nebo KOLÁŘ, Ondřej (eds.). Vzpomínky, s. 22.
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městská rada na krátký čas angažovala jako městského kro-
nikáře.24 

Rokycany bezpochyby vstoupily do života nejen histori-
kova, ale též jeho mladé ženy Terezy. Zatímco Sedláček sem 
zajížděl jednou měsíčně a zdržel se zpravidla týden, jeho 
manželka jej doprovázela na delší dobu o každých prázd-
ninách (působila jako učitelka na měšťanské škole v Písku). 
Uplatnila se jako asistentka při manželových pořádacích 
pracích, zejména spisů městské registratury.25 Městská rada 
i jí připravila podobné podmínky k pobytu. Prvotní ubytová-
ní Augusta Sedláčka a tehdy ještě Terezy Balcarové (svatbu 
oslavili až v dubnu 1922) zajistili zastupitelé v hotelu český 
dvůr přímo vedle radnice, a to z praktických důvodů, ne-
boť Sedláček dostal k dispozici dvě malé místnosti v příze-
mí radniční budovy, kde mohl nerušeně pracovat.26 Z roku 
1922, kdy Sedláček pobýval v Rokycanech sám, máme však 

doklad o jeho krátkodobém ubytování i v bývalém hotelu 
Merkur, dnes budova české pošty v jiráskově ulici poblíž že-
lezničního nádraží v Rokycanech.27 Ovšem pobyt zde trval 
pouze krátce, neboť v listopadu a prosinci 1922 je Sedláč-
kova korespondence adresována opět do českého dvora.28

V archivu se pilný historik ihned vrhl do práce. O  jeho 
úsilí svědčí některé stručné, ale výstižné poznámky 
v  korespondenci s manželkou. Tak kupř. v září 1924 při 

Dopis Augusta Sedláčka ze 14. října 1922 
městské radě v Rokycanech: „Dovoluji si 
šetrně oznámiti, že jsem všechny měst-
ské knihy (přes 722 kusů) náležitě srovnal 
a  i  seznam uvedl, kromě toho akta neb 
spisy zhruba podle oddělení srovnal, míst-
nost archivu zejména podlahu a regály 
pak jak se patří vyčistil, tak že zbývá takto 
akta dopodrobna spořádati, náležitě za-
vázati a v seznam zapsati.“

24 SOkA Rokycany, AM RO III., Kniha pamětní III , fol. 17.
25 SOkA Rokycany, AM RO III., Kniha pamětní III, fol. 19, též KOLÁŘ, Ondřej 
(eds.). Vzpomínky, s. 21–23 a 59.
26 KOLÁŘ, Ondřej (eds.). Vzpomínky, s. 21.
27 Sedláčkův pobyt v Merkuru dosvědčují adresy několika dopisů Terezy 
Sedláčkové z roku 1922. SOkA Písek, Sedláček August, PhDr., kart. 1, inv. 
č. 2, též HAVLAN, josef. August a Tereza Sedláčkovi, s. 55–57.
28 SOkA Písek, Sedláček August, PhDr., kart. 1, inv. č. 2, též HAVLAN, josef. 
August a Tereza Sedláčkovi, s. 58–60.
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zpracovávání písemností týkajících se venkovského oby-
vatelstva obcí Litohlavy a Mokrouše (dnes část obce Tymá-
kov v okr. Plzeň-jih) se lakonicky vyjadřoval v tom smyslu, 
že „dělá sedláky“.29 jindy zase, když pracoval na evidenci 
židovského obyvatelstva, byl „v práci se židy“.30 Manželčiny 
zásluhy o pořádací práce zdůrazňuje na jiné pohlednici: „Už 
jsem se rozloučil se sedláky a teď půjdeme do měst. Že to 
tak rychle šlo, je Tvoje zásluha.“31 Sedláčkovy vzkazy na po-
hlednicích jsou většinou stručné, vyjádřené dvěma nebo 
třemi větami. Tereza naopak psávala obsáhlejší dopisy plné 
starostlivosti o manžela. Z celé korespondence lze vyčíst, 
jakou důležitost přikládal stárnoucí profesor manželskému 
zázemí a jakou péči věnovala mladá žena svému choti. čas 
od času též dávala průchod zármutku nad jejich častým od-
loučením, např. jeden ze svých dopisů zahajuje slovy: „Můj 
drahý Gusto! Mne počasí netrápí, vždyť sedím doma, ne-
mám školu, ale lituji, že tak toužně do Rokycan pospícháš“.32 

Tereza Sedláčková si zcela jistě zaslouží více pozornosti. 
Bez její všestranné péče a starostlivosti by totiž August Sed-
láček bezpochyby neprožil tak poklidný a navíc pracovně 
stále plodný závěr svého života. Narodila se 3. února 1883 
v Písku jako dcera svobodné matky Marie Balcarové.33 Byla 
tudíž o více jak čtyřicet let mladší než její manžel. Neman-
želský původ Terezy možná zčásti vysvětluje, proč přijala 
nabídku k sňatku od muže proti ní tak starého, byť se jedna-
lo o známého historika. Být nemanželskou dcerou zname-
nalo v první polovině 20. století stále ještě výrazný cejch. Po 
ukončení školní docházky se věnovala práci vychovatelky, 
nejprve ve Vídni a posléze dokonce ve Švédsku u dětí čes-
kého správce jednoho ze zdejších cukrovarů – Weigla.34 Po 
složení maturitních zkoušek nastoupila na školu v Záhoří 
poblíže Písku a později na píseckou měšťanskou školu. Tím 
byla nastartována její kariéra vyučující, která trvala až do 
předčasného penzionování v roce 1938.35

S Augustem Sedláčkem se Tereza Balcarová seznámila 
v  roce 1915 prostřednictvím přítelkyně Vilmy Hruškové.36 
Od roku 1920 se zřejmě čím dál více sbližovali, zejména 
když Tereza začala po boku svého budoucího chotě praco-
vat na pořádání archivu města v Rokycanech. Přesto však na 
nějaké pevnější pouto s věhlasným profesorem asi nepo-
mýšlela. Nabídka k sňatku v roce 1921 Terezu bezpochyby 
zaskočila. Sedláček jí však nechal určitý čas na rozmyšlenou. 
jeho slova určená budoucí nevěstě dnes působí jistou neo-
maleností: „Teď je zrušen celibát, vdaná učitelka smí dále vy-
učovat. Když já svou pensi a vy svůj plat dáme dohromady, 
oběma se nám lépe povede a vaše maminka obstará do-
mácnost pro vás dvě i přibyl bych i já. Lékař říká, že Františka 
(Sedláčkova hospodyně, pozn. aut.) dlouho nevydrží, a bylo 
by o ni postaráno.“37 jak by asi na podobná slova reagovala 
nastávající tchyně dnes? Nicméně po týdenním rozvažová-
ní Tereza ke sňatku svolila.

Nařízení o celibátu, zavedené v bývalém Rakousku-Uher-
sku, zaniklo zákonem z roku 1920, který inicioval tehdejší 
ministr školství Gustav Habrman.38 Buď jak buď, nakonec se 
tento nerovný svazek, jemuž by asi málokdo předpovídal 
nadějnou budoucnost, stal šťastným. Pročítáme-li pozorně 
vzpomínky a korespondenci obou zúčastněných, pochopí-
me, že jejich vztah stál především na vzájemné úctě. O jeho 
hloubce svědčí též okolnosti kolem pohřbu Terezy Sedláč-
kové, která přežila manžela o celých 46 let. již dlouho před 
smrtí v roce 1972 ve věku 89 let projevila přání být pocho-
vána po boku svého dávno zesnulého manžela na Svato-
trojickém hřbitově v Písku, přestože se zde nepohřbívalo od 
50. let. Od svého záměru se nenechala odradit a nakonec 
zde skutečně spočinula. Byla tak definitivně posledním člo-
věkem, jenž nalezl odpočinek v půdě tohoto starobylého 
hřbitova.39 

Sedláčkova pozornost se při pořádání archivu města 
Rokycan soustředila na vytvoření základního pořádacího 
schématu a na vznik archivní pomůcky. Registraturu rozdělil 
do abecedně označených oddělení, pod něž zařazoval jed-
notlivou agendu (za pomoci manželky i dalších asistentů). 
Tak kupř. pod iniciálami Ak byly shromážděny dokumenty 
týkající se kostelů, Al lesů, Ar radnice, Ašk škol, Ap pytlác-
tví apod.,40 přičemž iniciála A označovala materiál týkající 
se města, B – dějin, politických, finančních a vojenských zá-
ležitostí, C – práce, průmyslu a obchodu a tak dále až po 
písmeno G (listiny) a K (knihy). 

Z archiválií, na které se pečlivý profesor zaměřoval, 
bylo vytvořeno tzv. I. oddělení Archivu města Rokycany. 
jednalo se o nejstarší a nejhodnotnější prameny od stře-
dověku až do roku 1849, svým významem často překra-
čující hranice regionu. Nejstarší zachovalá písemnost je 
datována rokem 1363. jedná se o privilegium pražského 
arcibiskupa Arnošta z Pardubic pro kostel v Rokycanech 
(zřízení proboštství). Zvláště hodnotný je soubor více jak 
700 městských knih z let 1404–1849. August Sedláček si 
též mimořádně cenil uceleně dochovaných nařízení (i dal-
ších písemností) Krajského úřadu v Plzni z let 1710–1848, 
která se prakticky v žádném jiném archivu nenacháze-
la v  takovém počtu. Zpracovatel dokonce tvrdí, že po 
znehodnocení krajského archivu jsou téměř jediným 
pramenem k dějinám tohoto úřadu v daném období.41  
Městských privilegií je tu obsaženo 49 z let 1363–1836. 
Sedláček mezi ně zaevidoval i nejstarší pamětní knihu Ro-
kycan, založenou roku 1532, která obsahuje i opisy celé 
řady listin. Mnoho dalších listin lze nalézt mezi spisovým 
materiálem. Velkoryse pojatý katalog tak završil Sedláčko-
vo působení v archivu a jeho práci na materiálech roky-
canské městské registratury. Zůstává dodnes nepostrada-
telnou pomůckou pro ty, kteří se hodlají zabývat staršími 
dějinami města.

29 SOkA Písek, Sedláček August, PhDr., kart. 8, inv. č. 92.
30 Tamtéž.
31 Tamtéž.
32 SOkA Písek, Sedláček August, PhDr., kart. 1, inv. č. 2.
33 HAVLAN, josef. August a Tereza Sedláčkovi, s. 9.
34 KOLÁŘ, Ondřej (eds.). Vzpomínky, s. 58. Křestní jméno českého správce 
autorka Vzpomínek neuvádí.
35 HAVLAN, josef. August a Tereza Sedláčkovi, s. 9.

36 KOLÁŘ, Ondřej (eds.). Vzpomínky, s. 17.
37 Tamtéž, s. 26.
38 Srv. HAVLAN, josef. August a Tereza Sedláčkovi, s. 9.
39 Tamtéž, s. 11.
40 SOkA Rokycany, AM RO III, Kniha pamětní III., fol. 17–20, též SEDLÁčEK, 
August. Paměti, s. 209–212, nebo KOLÁŘ, Ondřej (eds.). Vzpomínky, s. 21.
41 SOkA Rokycany, AM RO III, Kniha pamětní III., fol. 18, též SEDLÁčEK,  
August. Paměti, s. 211.
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Ačkoli bylo Sedláčkovo úsilí maximální, nedošlo ke kom-
pletnímu zpracování veškerého materiálu, jak si neúnavný 
profesor představoval. čas neúprosně běžel, i když ho vyvá-
žená strava, otužování a časté koupele v rokycanských láz-
ních, ve vodních tocích nebo v píseckém domácím bazén-
ku dlouho udržovaly v dobré kondici.42 Stále obtížněji pod-
nikal proslulé vycházky po milovaných hradech a dalších 
památkách. V mladších letech valnou část cest absolvoval 
pěšky. Při pobytu v Rokycanech byl nucen již vzít za vděk i 
automobilem, který mu pro společné cesty s manželkou do 
okolí Rokycan poskytla městská rada.43 Terezu Sedláčkovou 
tak péče o manžela stála čím dál více sil. ještě v říjnu 1925 

42 SOkA Písek, Sedláček August, PhDr., kart. 8, inv. č. 92, nebo KOLÁŘ, Ond-
řej (eds.). Vzpomínky, s. 22, 31 a 40. Tereza Sedláčková kupř. vzpomínala, že 
manžel kupoval po celá léta pouze černý chléb-komisárek a vozil si jej i do 
Rokycan. je také málo známou skutečností, že zmíněný bazének v zahradě 

Pohlednice Rokycan, jež August Sedláček pravidelně zasílal manželce Tereze do Písku (Státní okresní archiv Písek)

tu pracoval, aniž by tušil, že jsou to v Rokycanech jeho chví-
le poslední a že se blíží i poslední měsíce jeho mimořádně 
plodného života.

již od konce léta trpěl záchvaty kašle, které značně ze-
sílily v průběhu října. Byl proto nucen koncem měsíce vy-
hledat píseckého lékaře dr. Bláhu, který Sedláčkovi sdělil, že 
trpí anginou pectoris, a výslovně mu zakázal další cesty do 
Rokycan.44 Taktéž mu nařídil pravidelné kontroly a užívání 
léků. Profesor již zřejmě v těchto chvílích začínal tušit, že se 
blíží konec. Naznačoval tyto úvahy též manželce Tereze, kte-
rá o něčem podobném nechtěla ani slyšet, dr. Bláha si do-
konce vysloužil její nepřízeň (v podání autorky Vzpomínek 

bývalého Sedláčkova domu v Písku se dochoval do dnešních dnů. Srv. HAV- 
LAN, josef. August a Tereza Sedláčkovi, obr. příl.
43 Srv. KOLÁŘ, Ondřej (eds.). Vzpomínky, s. 59.
44 Tamtéž s. 47–48.
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dokonce nenávist), když při jedné intervenci Tereze Sed-
láčkové sdělil, že je nemoc nevyléčitelná.45 Sedláčkovy dny 
v Rokycanech tím byly definitivně sečteny a již sem nikdy 
nezavítal. Tereza mu ještě zajistila vyšetření u bývalého pri-
máře dr. Šťastného, který zpočátku tvrdil, že Sedláčka z obtí-
ží dostane. Bohužel se však zanedlouho ukázalo, že pravdu 
měl nepříjemně upřímný dr. Bláha. Od 7. ledna roku 1926 
byl August Sedláček již trvale upoután na lůžko a o týden 
později, 15. ledna, ho nemocné srdce zradilo definitivně.46 

V profesoru Augustu Sedláčkovi odešla mimořádná 
osobnost české historické vědy, archivnictví i pedagogiky a 
v podstatě zakladatel české moderní vědecké kastelologie. 
K dlouhé řadě kondolujících se připojilo také město Roky-
cany, pro něž tolik vykonal. Za účast městské radě poděko-
vala vdova Tereza Sedláčková dopisem z 27. ledna 1926.47  

Zpráva o profesorově úmrtí těžce zasáhla také jeho roky-
canské přátele, jež za léta získal mezi elitami města. Patřili 
k nim zejména tamní chirurg a zubní lékař dr. josef jirman 
nebo regionální historik a pedagog josef Königsmark, dále 
zakladatel muzea v Rokycanech dr. Bohuslav Horák, již zmi-
ňovaný profesor jan Šára a mnozí další.48  

V následujících letech se mnohé osobnosti města vracely 
ke vzpomínkám na pilného archiváře Augusta Sedláčka. Pře-
lom 20. a 21. stol. přinesl završení snah o důstojné a trvalé 
připomenutí této osobnosti – v roce 2000 byla na budově 
Státního okresního archivu Rokycany instalována pamětní 
deska k jeho poctě. Navždy tak bude připomínat neoceni-
telnou činnost velkého historika, kastelologa, archiváře a pe-
dagoga v Rokycanech a jejich městském archivu.
45 Tamtéž, s. 48.
46 Tamtéž, s. 48–51.
47 SOkA Rokycany, AM RO III, Varia 1885–1951.
48 Dva prvně jmenovaní připisovali příležitostně i stručné poznámky na 
pohlednice zasílané Augustem Sedláčkem manželce, v případě dr. jirmana 
dokonce na dopisnici propagující jeho lékářskou praxi. SOkA Písek, Sedlá-
ček August, PhDr., kart.8, inv. č. 92.

Pamětní deska k poctě Augusta Sedláčka, instalovaná na budovu 
Státního okresního archivu Rokycany dne 28. dubna 2000 (autoři: 
František Bálek a Mirko Hittman)

Aktivitäten von August Sedláček und seiner Ehefrau 
Tereza im städtischen Archiv der Stadt Rokycany (Ro-
kytzan)

Petr KOLář

Das Sichten, Bewerten und Ordnen von Archivalien sowie 
die die Erstellung geeigneter Findbehelfe ist der wesent-
liche Arbeitsinhalt aller Archive. Das Staatliche Kreisarchiv 
Rokycany (Rokytzan) war in der glücklichen Lage, dass sich 
an der Organisation seines bedeutendsten Fonds vor jah-
ren eine Person klangvollen Namens beteiligte, nämlich 
Professor August Sedláček (1843–1926), ein besonderer 
Kenner der böhmischen Burgen, der aber auch als Histo-
riker und Archivar einen guten Ruf hatte und sich am Auf-
bau der Archive mehrer böhmischer Städte beteiligte. Die 
westböhmische Stadt Rokytzan war eine von ihnen. Auf 
Bitte des Stadtrats arbeitete August Sedláček fünf jahre 
(1920–1925) lang an der Aufbereitung der umfangreichen 
Stadtregistratur. Am Ende seiner Tätigkeit konnte er ein um-

fassendes Repertorium zu den ältesten und wertvollsten 
Archivalien der Stadt Rokytzan aus dem Zeitraum von 1363 
bis 1849 vorlegen.

Bei seinen Arbeiten wurde Sedláček stets tatkräftig von 
seiner Partnerin Tereza (1883–1973) unterstützt, mit der er 
seit 1922 verheiratet war und die den Lebensabend des 
Historikers in vielerlei Hinsicht bereicherte. Trotz des be-
trächtlichen Altersunterschiedes führten sie eine harmoni-
sche Ehe, und während der Trennungszeiten aufgrund der 
zahlreichen Aufenthalte Sedláčeks in Rokytzan führten sie 
eine außerordentlich reichhaltige Korrespondenz. Beide 
unterhielten zur Stadt Rokytzan und deren Vertretern eine 
enge Beziehung. 

August Sedláček arbeitete im dortigen Archiv praktisch 
bis zu seinem Tod; er starb in Písek am 15. januar 1926. Zu 
seinem Gedenken wurde im jahre 2000 am Gebäude des 
Staatlichen Kreisarchivs Rokytzan eine Gedenktafel an-
gebracht, mit der sich das Archiv bis heute voller Stolz zu 
Sedláčeks Vermächtnis bekennt.
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Některé z archivních fondů českých škol v bývalých politic-
kých okresech rakovnickém a kralovickém obsahují speci-
fickou archiválii – vlastivědný deník školy. V inventáři bývá 
zpravidla zařazen vedle pamětních knih, ačkoliv obsahem 
se od nich dosti odlišuje – v podstatě se jedná o popis škol-
ní obce na přelomu 20. a 30. let minulého století z pohledu 
vlastivědného. Zavedeny byly z osobní iniciativy tehdejšího 
okresního školního inspektora jana Malocha. Tím je také 
dáno regionální omezení výskytu této archiválie.  

jan Maloch byl osobností, která se výrazně zapsala do his-
torie školství na Rakovnicku a Kralovicku. Narodil se 13. červ-
na 1884 ve Sloupnici u Litomyšle. Zde chodil do obecné 
školy. V roce 1903 maturoval na gymnáziu v Litomyšli a poté 
odešel do Prahy, kde na Karlově univerzitě vystudoval slo-
vanskou a germánskou filologii. Studia ukončil v roce 1909 
a nastoupil jako profesor na rakovnickou reálku. V roce 1910 
se oženil s Annou Elznicovou ze Všetat. Od 1. září 1914 byl 
přeložen do české Třebové, v únoru 1919 se opět vrátil na 
reálku do Rakovníka a na Rakovnicku již zakotvil natrvalo. 
V březnu 1926 byl jmenován do funkce inspektora českých 
škol v okrese rakovnickém a kralovickém, kterou vykonával 
do roku 1935, a poté až do svého odchodu na odpočinek 
působil jako ředitel berounského gymnázia. Zemřel 28. led-
na 1971 ve Všetatech. jako školní inspektor byl učitelstvem 
vnímán velmi pozitivně a o mimořádném nasazení, se kte-
rým svěřenou funkci vykonával, svědčí mimo jiné i skuteč-
nost, že během jeho působení bylo na Rakovnicku a Kra-
lovicku otevřeno 12 nových školních budov. Rozsáhlá byla 
i jeho činnost mimoškolní – působil jako předseda okresní-
ho osvětového sboru i okresní péče o mládež, byl čestným 
předsedou Klubu rakovnických fotoamatérů a v neposlední 
řadě aktivně pracoval i v sokolském hnutí.

Vlastivědné deníky škol souvisí s jeho zájmem o regio-
nální vlastivědu, její podporu a rozvoj. Důvody, které vedly 
k jejich založení, je nezbytné posuzovat v souvislosti s ostat-
ními tehdejšími počiny na poli vlastivědy v regionu, z nichž 
nejvýznamnějšími byly na přelomu 20. a 30. let na Kralovic-
ku a Rakovnicku vznik vlastivědně zaměřeného periodika a 
vydání Popisu politického okresu kralovického. U obou byl 
i školní inspektor jan Maloch.

„Krásná naše vlast oplývá nesčetnými dary přírodními, 
kvetoucími městy i malebnými dědinami, lidem pilným a 

Vlastivědné deníky škol: 
Školní inspektor jan Maloch a vlastivědná práce na Rakovnicku  
a Kralovicku ve 30. létech minulého století

Karel ROM

svérázným se slavnou, na tragické momenty bohatou minu-
lostí. Studiem této slavné historie našeho národa, studiem 
lidu, jeho práce, jeho zvyků, mluvy, krojů i způsobu života, 
jaký kdy býval a jakým jest nyní, zabývá se vlastivěda. A ne-
jen lid a jeho minulost jest předmětem vlastivědného studia, 
ale i příroda, její rozvrstvení, její krása, její bohatství nerostné, 
rostlinné i živočišné ... Nuže, zachyťme vše, co je pamětihod-
ného v našem kraji jako zbytek z dob minulých, zaznamená-
vejme vše, co má cenu pro paměť budoucí a co dosud leží 
úhorem. Orejme úhor!” Tato vzletná slova napsal jan Maloch 
do úvodního článku nového časopisu s poněkud složitým 
titulem Vlastivědný sborník okresu rakovnického (s Křivoklát-
skem) a kralovického (s Manětínskem), jehož prvé číslo vyšlo 
1. září 1930. Ani v názvu nezapřel inspiraci podobnými peri-
odiky, kterých v té době již vycházela celá řada – Naše Polabí 
v okrese Brandýs, Podoubraví v okrese čáslavském, Od Trste-
nické stezky na Litomyšlsku, Vlastivědný sborník na sousedním 
Slánsku, Vlastivědný sborník Podřipska vycházející v Roudnici 
a řada dalších. V Rakovníku vycházel již od roku 1912 Věstník 
muzejního spolku,1 redigovaný známým rakovnickým muzej-
níkem a archivářem, odborným učitelem janem Rennerem.2 
jan Maloch se zřejmě zabýval myšlenkou popularizovat vý-
sledky vlastivědné práce prostřednictvím tohoto časopisu, 
historické a odborné zaměření Věstníku však nejspíš nekore-
spondovalo s jeho představou publikování i populárně za-
měřených příspěvků z nejrůznějších oborů vlastivědné prá-
ce a drobnějších článků a zpráv informujících o aktuálním 
dění v tomto oboru. A tak 8. května 1930 se v Rakovníku se-
šla na ustavující schůzi redakční rada nového periodika. jan 
Maloch byl zvolen jejím předsedou, referenty pro jednotlivé 
úseky vlastivědné práce se stali vesměs učitelé z Rakovnicka 
a Kralovicka. Vydavatelem časopisu byly okresní osvětové 
sbory a učitelské organizace politických okresů rakovnické-
ho a kralovického. Prvé číslo vyšlo nákladem 3000 výtisků a 
časopis potom vycházel v souladu se školním rokem deset-
krát ročně (tedy mimo prázdninových měsíců) až do roku 
1938. jeho zaměření bylo opravdu široké nejen tématicky, 
ale i orientací na různorodé čtenářské skupiny od odborníků 
až po školní mládež. Slouží ke cti redakčního kolektivu, že 
přesto působí jednotlivá čísla uceleně a i po obsahové strán-
ce si udržel Vlastivědný sborník po celou dobu své existence 
velmi slušnou úroveň.

1 Věstník Musejního spolku královského města Rakovníka vycházel jedenkrát 
ročně v létech 1912–1940 a dále 1946–1948, obnoven v roce 1996.
2 jan Renner (1869–1959) – učitel a ředitel školy v Rakovníku, věnoval 
se péči o městský archiv a městské muzeum, stál u založení muzejního 
spolku, byl jeho dlouholetým jednatelem, redaktor muzejního věstníku, 

v něm a dalších časopisech publikoval množství článků, řada obsáhlej-
ších prací vyšla samostatně (Dějiny Židů na Rakovnicku, Knihy černé jinak 
smolné král. města Rakovníka, Popis politického a školního okresu Rakov-
nického, Rakovník XVI. století za stavebního rozmachu, Rakovník XIX. století 
a další).
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Na úzké spolupráci s učitelstvem, tentokrát kralovického 
okresu, byl postaven i další důležitý editorský počin – vy-
dání Popisu politického okresu kralovického, který vyšel ná-
kladem kralovického okresu a tiskem Ferdinanda Šrekra 
v Kralovicích v roce 1932 (Rennerův Popis politického okresu 
Rakovnického3 vyšel již v roce 1902). Popis sestavil kralovic-
ký učitel František jiří Zetek ve spolupráci se svým dalším 
kralovickým kolegou, učitelem Blažejem Buškem. Publikace 
navazovala na již zastaralou a rozsahem neporovnatelně 
skromnější práci jana Dyka4 Popis politického okresu kralovic-
kého, vydanou nákladem Budče v Kralovicích v roce 1886. 
Neobsahovala část dějepisnou, protože v roce 1930 začaly 
v  sešitovém vydání – rovněž u Šrekra v Kralovicích – po-
stupně vycházet Dějiny politického okresu kralovického Vác-
lava Kočky5 (v roce 1936 vyšly péčí Musejního spolku králov-
ského města Rakovníka a politického okresu rakovnického 
i Dějiny Rakovnicka téhož autora).

Vlastivědné deníky škol předcházely jak Vlastivědnému 
sborníku, tak Zetkovu Popisu, s oběma tituly však souvise-
ly. Zatímco u prvého se předpokládalo pouze příležitostné 

otiskování vybraných zápisů z vlastivědných deníků, pro 
Zetkův Popis, respektive jeho místopisnou část, byly zásad-
ním materiálem a zřejmě od počátku bylo počítáno s tím, 
že zápisy budou po zpracování užity i pro rozsáhlejší synte-
tické dílo.

Podnět k jejich založení byl dán janem Malochem už 
v roce 1929, kdy byli správci škol vyzváni, aby „na všech ško-
lách byly založeny a vedeny knihy, do nichž by se zapisova-
lo vše, co slouží k zevrubnému poznání obcí jednotlivým 
školám přidělených...“ a které měly být „obrazem vývoje 
obcí našeho okresu, a také aby jich mohli používati nově 
ustanovení učitelé na školách jako vydatné pomůcky při 
vlastivědném vyučování, neboť jen dokonalým a všestran-
ným poznáním svého působiště může učitel platně přispěti 
k jeho povznesení a vštípiti dětem lásku k rodnému kraji“.6  

Pro vlastivědný deník měla být pořízena kniha obdobná 
pamětní knize školy. Základem zápisu se měl stát již zmíně-
ný Dykův Popis z roku 1886, ve kterém ale měly být prove-
deny nutné korekce a hlavně měl být výrazně doplněn, aby 
záznam obsahoval vše z vlastivědného pohledu důležité. 

Vlastivědný deník Obecné školy v Hradecku, autor řídící učitel František Maleček

3 Rennerova práce vznikla rovněž za spolupráce – byť nevýrazné – učitel-
stva okresu a za podpory okresního školního inspektora Františka Maška. 
Vydána byla vlastním nákladem autora v tiskárně josefa B. Zápotočného 
v Rokycanech. V roce 1947 ji autor přepracoval, ale upravená verze se již 
vydání nedočkala.
4 jan Dyk (1860–1926) – učitel ve Chříči, Dolní Bělé a Kralovicích, kde se 
stal ředitelem měšťanské školy, od roku 1908 okresní školní inspektor ve 
Strakonicích, organizátor kulturního, společenského i hospodářského ži-
vota, mimo Popisu politického okresu Kralovického vydal monografii Rod 
rytířů Gryspeků z Gryspachu v Čechách a další práce. Uspořádal kralovický 
městský archiv. 

5 Václav Kočka (1875–1951) – poštovní úředník a významný amatér-
ský historik, věnoval se dějinám Rakovnicka a Kralovicka, prostudoval 
bezpočet fondů mnoha archivů a shromažďoval zejména informace 
k historii obcí na Kralovicku, Rakovnicku a Žluticku, autor publikací Ději-
ny politického okresu kralovického, Dějiny Rakovnicka, Kralovicko za války 
třicetileté, Unhošťské rady erbovní a dalších, člen české akademie věd a 
mění. 
6 josef Havlík, zastupující ředitel měšťanské školy v Plasích, v úvodu k Vlas-
tivědnému deníku Obecné a měšťanské školy v Plasích (1931). Státní 
okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích, archivní fond Střední škola 
Plasy, ev. l. NAD č. 496, inv. č. 2.
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Strukturován měl být následovně: 1. jméno obce, přírodní 
popis, výška nad mořem; 2. Dějiny obce; 3. Obvod, katastr, 
mapa; 4. Přírodní bohatství, zvláštní útvary půdy; 5. Vody; 
6. Podnebí a jeho vliv na vývoj rostlin; 7. Plodiny hospodář-
ské, ovocné stromoví, lesy, včelařství, ryby, zvěř; 8. Květena 
a zvířena; 9. Stavby, památné budovy, typické stavby, lo-
menice, úprava obce; 10. Obyvatelstvo, počet, národnost, 
náboženství, volební výsledky, zaměstnání, výživa, průmysl; 
11. Pověsti, kroje, zvyky; 12. Školy a jejich zařízení, obecní 
knihovna, čítárna, obecní kronika, vzdělávací a jiné spolky; 
13. Správa obce, obecní jmění, dluhy, sociální péče; 14. Ko-
munikace, železnice, silnice, pošta, autobusové linie, rádio; 
15. Osady a samoty; 16. Okolí, pamětihodnosti, přírodní krá-
sy; 17. Důležité události; 18. Různé.

„jednotlivé rubriky nebuďte uzavírány“, praví se v oběžní-
ku okresního školního výboru z 16. září 1930, „aby se v nich 
mohlo stále pokračovati, vzadu pak buď seznam oddílů 

s poukazem na stránku ... Fotografiemi, malbami, diagramy 
se obsah deníku velice zpestří“.7 Počítalo se s tím, že zázna-
my budou v následujících letech průběžně doplňovány, 
což se však dělo spíše výjimečně.

Vedení vlastivědných deníků bylo kontrolováno při in-
spekcích škol. Ne všude byl jan Maloch spokojen: „Úprava 
vlastivědného deníku tak, jak byl při inspekci předložen, 
na mnohých školách nevyhovuje. Někde není ponecháno 
dosti místa k pokračování, jinde jsou záznamy vtěsnány do 
malých sešitů ... jen na několika školách jest vlastivědný de-
ník založen a veden s pravým pochopením (ku př. v čisté 
v krásné knize s hojnými ilustracemi a fotografiemi)“, konsta-
tuje se v oběžníku okresního školního výboru ze 14. května 

Vlastivědný deník Obecné školy v Příči-
ně, foto SOkA Rakovník
Na protější straně: Vlastivědný deník 
Obecné školy v Petrovicích, foto SOkA 
Rakovník

7 Tento i další oběžníky okresního školního výboru i okresního hejtmana 
citovány podle exemplářů dochovaných v archivním fondu Střední škola 
Plasy, ev. l. NAD č. 496, inv. č. 162 (Státní okresní archiv Plzeň-sever se síd-
lem v Plasích) – ve fondech původců se nedochovaly.
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1930. Na jaře roku 1931, kdy již byly přípravy k vydání Zet-
kova Popisu v plném proudu a pro zpracování místopisné 
části byly vlastivědné deníky ze škol staženy ke zpracování, 
musel okresní hejtman Dr. Bočánek přípisem ze 7. dubna 
upozornit správy škol, že řada jich zaslala deník „skoro úplně 
čistý“ nebo ho nezaslala vůbec. V dalším přípise ze 12. srp-
na téhož roku konstatuje, že ve většině případů chybí popis 
přiškolených obcí a vyzývá k nápravě.

Zápisy ve vlastivědných denících se tedy staly základem 
místopisné části Popisu, i když není známo, zda se František 
j. Zetek nakonec dočkal požadovaných materiálů v úplnos-
ti. Spíše nikoliv. Také je pravděpodobné, že ne všechny měly 
požadovanou formální podobu knihy – tomu neodpovídá 
poměrně malá četnost zastoupení deníků v archivních fon-
dech škol. Ve Státním okresním archivu Plzeň-sever se vlas-
tivědné deníky dochovaly v archivních fondech Základní 
devítiletá škola Bukovina, Základní devítiletá škola Hradec-

ko, Národní škola Chříč, Národní škola Koryta, Národní ško-
la Kozojedy, Obecná a měšťanská škola Kralovice, Národní 
škola Mladotice, Střední škola Plasy, Základní devítiletá škola 
Strážiště a Národní škola Všehrdy, několik je dosud uloženo 
u původců. Ve Státním okresním archivu v Rakovníku jsou 
součástí archivních fondů Základní škola Lubná, Obecná 
škola Petrovice, Základní devítiletá škola Příčina a Obecná 
škola Třtice. jeden vlastivědný deník je uložen i ve Státním 
okresním archivu Rokycany, a to ve fondu Základní devítile-
tá škola Liblín (obec náležela k soudnímu okresu kralovic-
kému). 

 Ačkoliv vlastivědné deníky jsou součástí archivních fon-
dů škol, obsahem mají blízko i k archivům obcí. Zejména 
v  případech, kdy postrádáme obecní knihy pamětní pro 
uvedené období, mohou být významným zdrojem infor-
mací při studiu historie školní obce ve 20. a 30. létech mi-
nulého století. 
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Heimatkundliche Tagebücher der Schulen. Schulin-
spektor Jan Maloch und die heimatkundliche Arbeit im 
Bezirk Rakovník (Rakonitz) und Kralovice (Kralowitz) in 
den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 

Karel ROM

Die Archivbestände mehrerer tschechischer Schulen in 
den ehemaligen politischen Bezirken Rakovník (Rakonitz) 
und Kralovice (Kralowitz) enthalten eine besondere Quelle: 
Das sogenannte Heimatkundliche Tagebuch der Schule. Im 
Grunde handelt es sich hierbei um eine Beschreibung der 
Schulgemeinde aus der Zeit um 1930 aus heimatkundlicher 
Sicht. Diese Tagebücher wurden aufgrund einer persönli-
chen Initiative des damaligen Bezirksschulinspektors jan 
Maloch eingeführt. Das Entstehen heimatkundlicher Tage-
bücher hängt mit dem erhöhten Interesse an der regionalen 

Heimatkunde zusammen, besonders bei der Lehrerschaft, 
was sich auch in der Gründung der Zeitschrift Vlastivědný 
sborník okresu rakovnického (s Křivoklátskem) a kralovického 
(s Manětínskem) – Heimatkundlicher Sammelband des Be-
zirks Rakonitz (mit dem Pürglitzer Land) und Kralowitz (mit 
dem Manetiner Land) – widerspiegelt. Dieser Sammelband 
erschien in den jahren 1930–1938.  Es wurde weiter Popis po-
litického okresu kralovického (Kralovice 1932) herausgegeben, 
die Beschreibung des politischen Bezirks Kralowitz, deren 
Autor F. j. Zetka zum Teil auch die Informationen benutzte, 
die die Lehrerschaft in ihren Heimatkundlichen Tagebü-
chern verarbeitete. Besonders in den Fällen, in denen wir die 
kommunalen Gedenkbücher eines bestimmten Zeitraums 
vermissen, können die Heimatkundlichen Tagebücher der 
Schulen eine aufschlussreiche Informationsquelle beim Stu-
dium der Geschichte der Schulgemeinde sein.

Sbírka fotografií bývalého podnikového archivu Škoda, je-
hož fondy jsou od roku 2011 součástí Státního oblastního 
archivu v Plzni, má rozsah 528 běžných metrů, obsahuje 
na 1318 alb a necelých 79 000 inventárních čísel negativů; 
jedno inventární číslo může přitom zahrnovat i několik de-
sítek negativů. Obsahově jsou tu zastoupeny např. všech-
ny výrobky závodu Škoda včetně dceřiných společností, 
reprodukce výkresů a propagačních materiálů, prostory 
továrního areálu, interiéry dílen, snímky ze zahraničních 
montáží, návštěvníci závodu či jeho pracovníci ve volném 
čase. Nejstarší fotografie pocházejí ze 70. let 19. století, nej-
mladší z  roku 2000. jedná se o nejvíce využívanou sbírku 
někdejšího podnikového archivu Škoda.

jistou část této sbírky představují fotografie a negativy 
z cesty dnes téměř zapomenutých cestovatelů Stanislava a 
Marie Škulinových, kteří v letech 1936–1938 podnikli vozem 
Škoda Rapid velkolepou cestu napříč africkým kontinentem 
a s jejímiž výsledky seznámili českou veřejnost o několik let 
dříve než slavní cestovatelé jiří Hanzelka a Miroslav Zik-
mund. 

Archivní sbírka z jejich cesty obsahuje  celkem 197 foto-
grafií a negativů. V případě negativů se jedná o skla převáž-
ně o rozměrech 13x18 cm, která jsou dochována ve velmi 
dobrém stavu. Bohužel nejsou mnohé fotografie detailněji 
popsány, taktéž často chybí údaje o místech a osobách na 
snímcích zachycených, stejně jako přesné datace. Některé 
z fotografií byly v roce 2010 prezentovány na výstavě Cesta 
automobilu Škoda do Afriky, pořádané regionálním muzeem 
v Burglegenfeldu (SRN), kde se těšily velké pozornosti ná-
vštěvníků i místních médií.

V Archivu společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi je 
dochována sbírka dopisů, telegramů, plakátů, novinových 
výstřižků a taktéž pamětní kniha o této expedici, do níž se 

během africké cesty zapisovali navštívení králové, kmenoví 
náčelníci a další významné osobnosti. Někteří se podepsali 
vlastnoručně, francouzsky, anglicky nebo domorodým jazy-
kem, jiní jen obtiskli jakési razítko.1 

Škulinovi pracovali externě pro Národní muzeum v Pra-
ze, expedice jím byla částečně financována, a to výměnou 
za sbírkové exponáty a zasílané zprávy. Zbytek finančních 
prostředků na tuto náročnou výpravu byl pokryt jednak 
Škodovými závody za propagaci vozu, jednak z příspěvků 
od redakcí novin a časopisů, kam Škulinovi zasílali své pří-
spěvky.

V červnu 1936 se manželé Škulinovi vylodili na západě 
v Dakaru a vydali se napříč rovníkovou Afrikou k východní-
mu pobřeží. Po jeho dosažení se přeplavili na Madagaskar, 
který celý projeli, poté se vrátili zpět na kontinent a pokra-
čovali až na jeho nejjižnější místo k mysu Dobré naděje. 
Odtud se pak vraceli znovu na sever a projeli Afrikou až ke 
Středozemnímu moři. Tato velmi odvážná a úchvatná ces-
ta trvala celé dva roky a Škulinovi při ní urazili na 52 000 
kilometrů. Automobil Škoda Rapid z roku 1936 byl přitom 
obyčejným sériovým vozem, neměl pochopitelně klimati-
zaci ani náhon na všechna čtyři kola. Posádka, zavazadla, 
náhradní součástky, zásoby pohonných hmot, to vše vážilo 
celkem 450 kilogramů, což v horských nebo bahnitých te-
rénech jistě znamenalo těžkou zkoušku, a to jak pro vůz, tak 
pro posádku. V tvrdých přírodních podmínkách vyžadoval 
automobil nejen stálou péči, ale celou řadu nejrůznějších 
oprav. Vůz Škoda Rapid jako vůbec první projel celou trasu 
z Pobřeží slonoviny až na Madagaskar.

Expedice manželů Škulinových do Afriky

Ladislava NOHOVCOVÁ

1 NACHTMANN, Lukáš. českým automobilem po Africe/Manželé Škulinovi, 
in: Po stopách krajanů ve starém orientu, česká orientalistická společnost, 
2009, s. 8–15.
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Manželé Škulinovi se snažili vyhýbat civilizaci a vydávali 
se do odlehlých a málo známých končin. Rovníkovou Af-
rikou projížděli právě v období tropických dešťů. V dopise 
do Prahy napsali: „Sta kilometrů projíždíme bahnem, po 
stezkách zarostlých vysoko travou a rákosím, spravujeme a 
místy nahrazujeme dřevěné mosty a často večer uléháme 
unaveni do nemožnosti, ubláceni až kdoví kam, s rukama 
rozpíchanýma od ostnů mimos, od větví, které jsme pod-
kládali. jsme nuceni proraziti bouřemi, abychom dostihli 
čadského jezera v době sucha. Zůstáváme často zajatci 
rozvodněných řek. Byly chvíle, kdy z nás vyprchala poslední 
jiskřička optimismu, ale Rapid, náš jediný spolupracovník na 
veliké cestě africké, nás nezklamal.“2 

Středoafrické řeky přeplouval Rapid na vorech sestave-
ných z domorodých kanoí. Vánoce chtěli Škulinovi prožít 
mezi Evropany v Kongu, cestu dlouhou 3500 km dokáza-
li urazit za pouhých sedm dní. V pralese Ituri se seznámili 
s domorodci Bambuti a nějaký čas mezi nimi žili. Navštívili 
i kmen Babalis, z něhož pocházeli Anoitové, pověstní leo-
pardí lidé. Spali v zanedbané administrativní budově, na 
jejímž nádvoří bylo před nedávnem oběšeno devět Anoitů. 
Přejížděli rovněž středoafrické horské masivy, kde se pohy-
bovali ve výškách 1500 až 2500 metrů nad mořem. Každé 
stoupání a klesání po úžasných, nicméně velmi nebezpeč-
ných serpentinách pro ně prý bylo automobilovým zážit-
kem. A to se Stanislav Škulina před cestou do Afriky stal 
čerstvým držitelem řidičského průkazu… 

Ugandou projeli do Keni a z Nairobi se pak vydali do jo-
hannesburgu. Nastalo právě období dešťů, a tak se celé roz-
sáhlé oblasti ocitly pod vodou. Museli pak často v těžkém 
terénu pod kola klást větve, taktéž používali řetězy, provazy 

a krumpáč, jednou jim zdolání pouhých 80 kilometrů trva-
lo celé tři dny a tři noci. Spali ve voze, v noci je často na-
vštěvovali lvi a hyeny. V zápise datovaném 19. května 1937 
v Lilongwe (Malawi) jakýsi vysoký vládní činitel konstatoval, 
že manželé Škulinovi jsou letos prvními návštěvníky, kteří 
projeli cestou z Keni.3 Když dorazili k mysu Dobré naděje, 
měl Rapid najeto už 38 000 kilometrů. jihoafrický tisk psal 
o jejich cestě rozsáhlé reportáže. V johannesburgu se Šku-
linovi setkali s československým konzulem ing. Karlem 
Horou, který ve svém zápise z 3. listopadu 1937 do jejich 
cestovatelského deníku napsal: „Manželé Škulinovi zaslou-
žili se velice o propagaci československého automobilního 
průmyslu v jihoafrické Unii. Svojí zpáteční cestou autem do 
č.S.R. hodlají dokázati mnohem více, než kdokoliv dosud 
vykonal.“4 Za zmínku stojí dodat, že Karel Hora byl v letech 
1926–1933 obchodním zástupcem Škodových závodů 
v japonsku a v číně a pak následně až do roku 1940 i zá-
stupcem v johannesburgu.5 

Závěrečná etapa expedice manželů Škulinových začala 
v listopadu 1937 a vedla z jižní Afriky do Egypta. Trať Kap-
ské Město – johannesburg v délce 1600 km ujeli za dva 
dny, poté však následovaly značné potíže – v Tanganice 
(Tanzánii) a Kongu je zastihlo období tropických dešťů. Pře-
kážkou se jim staly i dosud nezmapované oblasti, a tak jen  

Kano v Nigérii, domky z červené hlíny jsou zdobeny plastickými reliéfy. Manželé Škulinovi i přes útrapy cesty byli vždy čistě a elegantně 
oblečeni.

2 Státní oblastní archiv v Plzni, fond Generální ředitelství Škoda, kart. 415, 
inv. č. 1947. 52 000 km, dvakrát napříč Afrikou na voze Škoda-Rapid.
3 Tamtéž. 
4 Pamětní kniha manželů Škulinových z cesty napříč Afrikou 1936–1938. 
Archiv společnosti Škoda Auto, fond AZNP, karton 144.
5 Státní oblastní archiv v Plzni, fond Generální ředitelství Škoda, osobní 
spis Karel Hora.
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Nahoře: Tanganika (Tanzánie) v době dešťů. Na cestova-
tele čekalo téměř bezedné bahno, vymletá koryta řek a 
stržené mosty.
Vpravo: Na hranicích Ugandy a Keni.

Na protější straně shora:
Čad, Marie Škulinová rozdává jeden z nejvděčnějších 
dárků – sůl. Mnohdy to byl jediný prostředek, jak přilákat 
domorodce před fotoaparát. 
Kongo, přejezd přes řeku Epulu v pralese Ituri na chatr-
ném pontonovém voru.
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doufali, že silnice projektované v minulých letech koloniální 
správou budou již dostavěny. Generální guvernér Súdánu, 
jenž patřil k jedněm z nejméně civilizovaných oblastí Afri-
ky, vydal výjimečné povolení k průjezdu celým územím až 
na hranice Egypta. V Nubijské poušti na severu Súdánu je 
zastihla písečná bouře, při níž jemný písek bičoval karose-
rii vozu a ucpával chladič. Teprve delta Nilu a Středozemní 
moře znamenaly konec jejich dvouletého putování čer-
ným kontinentem. Z řecké Soluně pak odeslali poslední 
telegram: „Šťastně jsme ukončili cestu mys Dobré naděje 
– Egypt. Projeli jsme tak Škoda Rapidem podruhé napříč Af-
rikou. Vůz po 52 000 km ve výborné kondici. Přijedeme do 
Prahy k Autoklubu 18. května. Manželé Škulinovi.“6 

Stanislav Škulina se narodil 11. listopadu 1908 v Praze, byl 
vyučen drogistou a poté navštěvoval jednoroční obchodní 
školu v Praze. Afriku procestoval několikrát. Cesty podnikal 
nejprve s přítelem Oldřichem Kučerou. V roce 1933 se ože-
nil s Marií Léblovou. Na svatební cestu, která trvala celkem 
šestnáct měsíců, se novomanželé vydali do západní a střed-
ní Afriky.7 Zřejmě největší výpravou manželů Škulinových 
se stala expedice v letech 1936–1938, z níž přivezli mnoho 
fotografií. S nimi pak v následujících letech objížděli mno-
há města v československu, později v Protektorátu čechy a 
Morava, a přednášeli o Africe. Význam přednášek Stanislava 
Škuliny o Africe v době války potvrzuje i vzpomínka cesto-
vatele Miroslava Zikmunda, který se v roce 1942 se Škuli-
nou setkal na jeho přednášce ve Štěpánské ulici v Praze. Pro 
Zikmunda to tehdy byla oáza, díky níž se alespoň na dvě 
hodiny mohl přenést mezi tamtamy, podlehnout volání dá-
lek a především si uvědomit, že ještě existuje jiný svět než 
protektorátní klec.8 

 V roce 1946 odjel Stanislav Škulina s manželkou a s He-
lenou Lukešovou, která mu již dříve pomáhala s organizací 
jeho přednášek, na svou šestou cestu do Afriky. Podle pů-
vodního plánu měla mít expedice čtyři členy a dva vozy, 
avšak josef Lukeš, manžel Heleny, padl při Pražském povstá-
ní v květnu 1945. Tým se nakonec omezil pouze na jeden 
automobil s přívěsným vozíkem po německé armádě. Vůz 
Škoda Rapid podstoupil důkladnou generální opravu. V po-
válečné době se však již nepodařilo získat jakoukoli finanční 
podporu, takže si členové výpravy museli veškeré výdaje 
platit z vlastních zdrojů. Projeli rovníkovou Afrikou a v roce 
1947 se usadili v Nairobi, kde založili reklamní studio Pegas 
s vlastním fotoateliérem, který vydával pohlednice z jejich 
negativů. Na konci roku 1947 přijeli do Nairobi i proslulí 

čeští cestovatelé jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund a všichni 
společně uspořádali v lednu 1948 výpravu na Kilimandžáro. 
Manželé Škulinovi i Helena Lukešová nakonec v Keni zůstali 
natrvalo.9  

Stanislav Škulina zemřel 4. července 1961 v Nairobi na 
plicní embolii. jeho žena Marie se znovu provdala a odstě-
hovala za novým manželem do Anglie. Helena Lukešová 
se v Nairobi provdala za Vladimíra Šťastného, který praco-
val pro firmu Baťa. Po krátkém pobytu na Madagaskaru se 
přestěhovali do Nice ve Francii. část pozůstalosti Stanislava 
Škuliny získala Helena Šťastná od Marie Škulinové, od ní se 
pak dokumenty dostaly k Miroslavu Zikmundovi do Zlína, 
kde jsou součástí cestovatelských fondů uložených v Archi-
vu jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda.10 

6 Státní oblastní archiv v Plzni, fond Generální ředitelství Škoda, kart. 415, 
inv. č. 1947. 52 000 km, dvakrát napříč Afrikou na voze Škoda-Rapid.
7 PREININGEROVÁ, Magdalena – CEKOTOVÁ, Blanka. Stanislav Škulina šest-
krát v Africe, Zlín, Klub H+Z 2008, s. 2.
8 BOUčEK, Stanislav. Africký deník Heleny Šťastné, Pelhřimov 2001, s. 20.
9 PREININGEROVÁ, Magdalena – CEKOTOVÁ, Blanka. Stanislav Škulina šest-
krát v Africe, Zlín, Klub H+Z 2008, s. 21.
10 Tamtéž.

Ukázka zápisu v domorodém jazyce Burundi ze 7. listopadu 1937 
do Pamětní knihy manželů Škulinových z cesty napříč Afrikou 
1936–1938 (Archiv společnosti Škoda Auto, AZNP, kart. 144).

Expedition des Ehepaars Škulina nach Afrika – ein Bei-
spiel des fotografischen Materials aus dem ehemali-
gen Betriebsarchiv Škoda 

Ladislava NOHOVCOVá

Die Fotosammlung des Škoda-Werkes umfasst 528 lau-
fende Meter Fotomaterial, 1318 Alben und rund 79 000 
Inventarnummern an Negativen. Es werden hier nicht 
nur die gesamten Škoda-Produkte vorgestellt, sondern 
auch Firmengelände, Interieurs der Werkstätten, ver-
schiedene Besuche, Mitarbeitergruppen, Auslandsmon-
tagen, Freizeit der Beschäftigten, Reproduktionen von 

technischen Zeichnungen und des Werbematerials. Die 
ältesten Aufnahmen stammen aus den 70er jahren des 
19. jahrhunderts, die jüngsten aus dem jahre 2000. Es 
handelt sich um die am meisten genutzte Sammlung 
des Škoda-Archivs.

Einen kleinen Teil dieser Sammlung bilden Fotos und 
Negative der Reise der heute schon fast in Vergessenheit 
geratenen Eheleute Škulina, die in den jahren 1936–1938 
ihre Afrikareise mit dem Wagen Škoda Rapid unternahmen. 
Diese Archivsammlung beinhaltet 197 Fotos.

Die beiden Škulinas arbeiteten extern für das National-
museum in Prag. Ihre Reise wurde teilweise direkt vom 



články  131

Nationalmuseum finanziert – als Tausch für verschiedene 
Exponate seiner Sammlung und für die gesendeten Berich-
te. Die restlichen Mittel erhielten Škulinas von den Škoda-
Werken – für die Bewerbung ihres Wagens –  und  von ver-
schiedenen Zeitungs- und Zeitschriftenredaktionen, an die 
sie ihre Berichte schickten.

Im juni 1936 erreichten sie Dakar und reisten von dort 
quer durch das äquatoriale Afrika bis zum anderen Ende 
des Kontinents. Sie setzten nach Madagaskar über, durch-
fuhren die Insel, kehrten zurück aufs Festland und setzten 
ihre Reise bis zum Kap der guten Hoffnung fort. Von dort 
fuhren sie in Richtung Norden, um Afrika bis zum Mittel-
meer durchzuqueren. Die gesamte Reise dauerte zwei jah-

re und sie legten 52 000 km zurück. Es war ein sehr mutiges 
und überwältigendes Unternehmen. Der Škoda Rapid aus 
dem jahr 1936 war ein Serienfahrzeug und bewährte sich 
sowohl auf der Fahrt durch die Wüste, als auch in aufge-
weichtem Terrain nach tropischen Regenfällen. 

Das Ehepaar Škulina brachte von seiner Expedition viele 
Fotografien mit, mit denen sie dann in den nachfolgenden 
jahren die Republik, beziehungsweise das Protektorat Böh-
men und Mähren durchreisten, und Vorträge über Afrika 
hielten. 1946 machten sie sich erneut auf den Weg und 
wurden in Nairobi sesshaft. Hier gründeten sie das Werbe-
studio Pegas mit einem eigenen Fotolabor, das Ansichts-
karten von ihren Negativen herausgab. 

Karel Škoda, syn zakladatele Škodových závodů a do roku 
1917 jejich generální ředitel a zároveň majitel několika roz-
sáhlých velkostatků na území Rakouska, v čechách a na Slo-
vensku, se po vzniku československé republiky v roce 1918 
musel vyrovnat s dalekosáhlými změnami, které následova-
ly po rozpadu Rakouska-Uherska. Záměrem autorky tohoto 
příspěvku bylo zodpovědět otázky, jak on sám jako majitel 
několika velkostatků na území československa vnímal mož-
nosti své další existence a správy svého majetku v nových 
politických poměrech, jak se snažil čelit důsledkům pozem-
kové reformy a jaké východisko se snažil pro sebe nalézt. 
Nejedná se tedy o vyčerpávající pojednání o průběhu a dů-
sledcích pozemkové reformy na všech Škodových statcích 
v období první československé republiky. Ani rozsah textu, 
popisujícího poměry na jednotlivých velkostatcích, není 
stejný, neboť byl ovlivněn i mírou pozornosti, kterou jim 
věnoval samotný majitel Karel Škoda. jako pramenný zdroj 
posloužila pro takto vymezené téma především úřední a 
soukromá korespondence Karla Škody a jeho zaměstnan-
ců a právních zástupců pověřených správou jeho majetku, 
pocházející z let 1918–1925. V těchto dopisech Karel Škoda 
reflektoval výše naznačené převratné reformy a spolu se 
svými důvěrníky hledal způsob, jak zachovat svůj majetek 
v československu. Většina analyzovaných pramenů pochází 
z archivních fondů Ústřední správa Škodových majetků a 

Rodinný archiv Škodů, uložených ve Státním oblastním ar-
chivu v Plzni na pracovišti v Klášteře.1 Na vztah Karla Škody 
k nové republice měl vliv i mediální obraz jeho osoby, kte-
rý předkládal veřejnosti dobový zejména levicový tisk. Ten 
s oblibou líčil osobu Karla Škody jako symbol starého, právě 
zavrženého rakousko-uherského a německého válečného 
systému. Dobový tisk byl proto využit jako doplňující pra-
men.

V současné české historiografii je k dispozici několik 
málo prací, jejichž autoři se zabývali dopadem první po-
zemkové reformy na majetek tzv. historické šlechty. Pro vy-
mezené téma tohoto příspěvku se lze inspirovat několika 
analytickými pracemi věnovanými komplikovanému vzta-
hu příslušníků šlechty k první československé republice.2 
V poslední době vznikaly především absolventské student-
ské práce autorů mladé generace.3 O ucelenější pohled na 
problematiku se pokusil paradoxně pouze americký bada-
tel Eagle Glassheim, který ve své disertační práci akcentoval 
národnostní otázku šlechty v československé republice.4  
Uvedené práce byly však téměř výhradně zaměřeny na his-
torickou šlechtu českých zemí. Příslušníci tzv. nové rakous-
ké šlechty a jejich osudy v mladé československé republice 
dosud zůstávali spíše stranou podrobnějšího badatelského 
zájmu. Škodové jsou v literatuře uváděni jako jeden z pří-
kladů rodin úspěšných průmyslníků, kterým se v 19. století 

Velkostatkář Karel Škoda a první československá republika

Marie MÍRKOVÁ

1 Fondy Ústřední správa Škodových majetků a Rodinný archiv Škodů au-
torka příspěvku v době jeho psaní inventarizovala. Uváděná evidenční a in-
ventární čísla použitých dokumentů pocházejí z původního prozatímního 
inventárního soupisu fondu Velkostatek Žinkovy, který sestavil v roce 1961 
dr. Gustav Hofmann a ve kterém byly popsány i spisy centrálních úřadů 
spravujících pozemkový majetek Škodů.
2 Např. ŠVAŘÍčKOVÁ-SLABÁKOVÁ, Radmila. Šlechtic-velkostatkář. Příklad Al-
fonse Vladimíra Mensdorff-Pouilly. In: Fasora, Lukáš – Hanuš, jiří – Malíř, jiří 
– Vykoupil, Libor (edd.). člověk na Moravě v první polovině 20. století, Brno 
: Centrum pro studium demokracie a kultury 2006, s. 13–27; NOVÁK, Pa-

vel. Velkostatkář. Případ majitelů velkostatku Mirošov. In: Tamtéž, s. 192–207.
3 KINCLOVÁ, Veronika. Situace české šlechty po roce 1918 na příkladu rodu 
Kinských (do roku 1939). Bakalářská práce, Filozolfická fakulta Masarykovy 
univerzity v Brně 2007; SYROCHMANOVÁ, Hana. Osud velkostatkářů během 
pozemkové reformy za první republiky (léta 1918–1923). Diplomová práce, 
Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze 2008; LEBE-
DOVÁ, Monika. Šlechta v éře první republiky. Diplomová práce. Filozofická 
fakulta, Univerzita Pardubice 2009.
4 GLASSHEIM, Eagle. Noble nationalist: The transformation of the Bohemian 
aristocracy. Cambridge : Harvard University Press 2005.
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během jedné až dvou generací podařilo proniknout mezi 
novou šlechtu rakouského císařství.5 V pracích věnovaných 
Škodovým závodům stojí osoba Karla Škody spíše v pozadí 
jeho otce a zakladatele továrny Emila Škody. Zvláště prvo-
republikové práce o dějinách Škodovky podíl Karla Škody 
na rozvoji továrny většinou ignorují. V tomto období byly 
oceňovány především zásluhy Škodova spolupracovníka 
z  předválečného období a poválečného prezidenta Ško-
dovky josefa Šimonka, jakož i jeho charakterové vlastnosti a 
pročeský postoj.6 V publikacích vzniklých před rokem 1989 
byly akcentovány Škodovy aktivity ve vztahu k dělníkům 
Škodových závodů.7 Současné práce Karlu Škodovi přizná-
vají manažerské schopnosti a zásluhy na rozvoji podniku.8 
V poslední době přiblížil životní osudy Karla Škody na zá-
kladě dosavadních údajů z literatury a z archivních doku-
mentů Pavel Motejzík v historicko-turistickém průvodci po 
zámku Žinkovy.9 

Postavení Karla Škody za první republiky bylo specific-
ké a lze ho jen těžko srovnávat s velkostatkáři z řad staré 
rodové šlechty a zároveň největšími vlastníky půdy, jakými 
byli Lichtenštejnové, Schwarzenberkové nebo černínové. 
Před první světovou válkou byl Karel Škoda především prů-
myslník, majoritní vlastník a generální ředitel největší zbro-
jovky v rakousko-uherské monarchii a strůjce jejího rozvoje 
za války. Tak byl také vnímán, a proto převážně negativně 
hodnocen i po první světové válce. josef Pekař, který upo-
zorňoval na nespravedlivost pozemkové reformy vůči vel-
kostatkářům z řad historické české šlechty, se domníval, že 
reformou by měli být postiženi právě němečtí průmyslníci 
zbohatlí v 19. století či během první světové války.10  

Karel Škoda se již před vypuknutím války snažil uložit své 
jmění do pozemkového majetku. Agenti s nemovitostmi se 
u Škody předháněli s tipy na koupi celé řady velkostatků ne-
jen v čechách, ale i v Horních Uhrách, Horních Rakousích, 
Štýrsku nebo Kraňsku. Agenti používali při doporučení kon-
krétních nabídek různé argumenty, které měly Škodu zlákat 
k nabízené koupi: např. Konstantinovy Lázně byly Škodovi 

Nahoře: Karel Škoda, foto přibližně z roku 1917
Dole: Manželé Karel a Hedvika Škodovi kolem roku 1914

5 MAŠEK, Petr. Modrá krev. Minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů v čes-
kých zemích. Praha : Mladá fronta 2003, s. 8; ŽUPANIč, jan. Nová šlechta 
rakouského císařství. Praha : Agentura Pankrác 2006, s. 18, 392.
6 Srov. jubilejní publikace vydávané podnikem: Pětadvacet let akciové spo-
lečnosti dříve Škodovy závody v Plzni. Praha : Škodovy závody 1925; Škodo-
vy závody 1869–1919–1929. Praha : Orbis 1929. Viz také jANÁčEK, Franti-
šek. Největší zbrojovka monarchie. Škodovka v dějinách, dějiny ve Škodovce 
1859–1918. Praha : Novinář 1990, s. 289–291.
7 Např. jÍŠA, Václav. Škodovy závody 1859–1965. Praha : Práce 1969, 
s. 145. 
8 HLAVÁč, Miroslav M. Tvůrci českého zázraku, Praha : APS Agency 2000, 
s. 129–130. Srov. také NOHOVCOVÁ, Ladislava. Spolek dělníků ve Škodových 
závodech v Plzni, Minulostí západočeského kraje 30, 1995, s. 127–174. 
9 MOTEjZÍK, Pavel. Zámek Žinkovy. Perla jižního Plzeňska. Historicko-turistic-
ký průvodce po romantickém zámku a zříceninách hradu Potštejn. Žinkovy : 
Obrapa 2010, s. 64–68. 
10  „Ale nejde mi nikterak na mysl, proč česká revoluce ty pravé kapitalistické 
velryby a finanční a průmyslové magnáty, zmohutnělé v zemi teprv od půlsto-
letí, ty kteří celkem vždy a všude stáli v táboře protičeském nechala s Pánem 
Bohem na pokoji a proč soustředila svou revoluční horlivost jen proti velkostat-
kářské šlechtě...“ PEKAŘ, josef. Omyly a nebezpečí pozemkové reformy. Praha : 
Vesmír 1923, s. 23–24. „Vždyť to není velkostatek, ve kterém by bylo nám spat-
řovati hlavní národní nebezpečí. Byl to velký kapitál finanční a průmyslový, 
který cílevědomě stál proti nám – ale s tím jsme se kupodivu (zapomínajíce na 
tiché hrozby z počátku války) hladce vyrovnali...“ Tamtéž, s. 59.
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doporučovány i proto, že je chtěl koupit český zájemce, což 
podle mínění realitního agenta neměl německy smýšlející 
člověk nechat připustit. Škoda sám usiloval o získání statku 
Skašov nebo o část velkostatku Hradiště u Blovic, o kterém 
jednal s hrabětem Pálffym. Důležitým kritériem při Škodově 
rozhodování byla poloha velkostatku v blízkosti Plzně, ale 
i dostatečná rozloha lesů, které by skýtaly velké možnosti 
pro prodej dřeva a bohatou honitbu.11 Nakonec Karel Ško-
da koupil postupně velkostatky Žinkovy a Malesice na Pl-
zeňsku a Medzilaborce na dnešním Slovensku. Kromě toho 
vlastnil statky Liezen v Korutanech, Gaaden v Mödlingu 
u Vídně a cihelnu v Doudlevcích.

Žinkovy zakoupil Škoda 23. listopadu 1915 a chtěl z nich 
učinit venkovské sídlo pro svou rodinu a přátele. Hned v ná-
sledujícím roce přistoupil k úpravám zámeckých interiérů 
i exteriérů. Pro svou rodinu nechal upravit obytné místnosti 
ve druhém patře severního křídla a reprezentační prostory 
v 1. poschodí. O novém vybavení zámku a konečné podo-

bě jeho vzhledu rozhodoval zpočátku sám Karel Škoda a 
později jeho manželka Hedvika, kteří instruovali architekta 
Ludwiga Tremmela, posuzovali jeho návrhy a doporučova-
li změny. Rekonstrukce zámku a pořizování vybavení bylo 
komplikováno a zpožďováno kvůli uzavírkám železnice pro 
válečné účely.12 

Velkostatek Malesice vlastnil Karel Škoda od roku 1917 
a zdejší hospodářské dvory a provozy většinou pronajímal. 
Součástí malesického velkostatku byl prostorný barokní 
zámek.13 Karel Škoda projevoval ještě na sklonku léta roku 
1918 zájem nakupovat další pozemkový majetek na Plzeň-
sku a podílet se na jeho zvelebování. Podporoval například 
vybudování nové silnice spojující Žinkovy s Nepomukem.14

Velkostatek Medzilaborce na východním Slovensku vy-
tvořil Škoda spojením několika menších komplexů, které 
postupně získal od různých majitelů v letech 1910–1918. 
Hlavním přínosem Medzilaborců bylo lesní hospodářství 
a využívání honiteb, které patřily k nejlepším v Karpatech. 

Severní křídlo zámku Žinkovy, jednoho z velkostatků Karla Škody, cca 1918

11 Dopisy Hanse Pálffy Karlovi Škodovi z 5. 9, 23. 10., 3. 11. 1917 a 4. 1. 1918. 
Státní oblastní archiv v Plzni (dále SOA v Plzni), pracoviště Klášter, Ústřední 
správa Škodových majetků, kart. 49, inv. č. 108.
12 Podle přání Karla Škody byly na zámku zřízeny oddělené ložnice obou 
manželů. Karel Škoda také odmítl zdobné táflování kolem stěn v „gotic-
kém“ stylu, které navrhovala firma járay podle vzoru zámku Konopiště, 
a dal přednost jednoduchému a hladce profilovanému dřevěnému orá-
mování. Korespondence Karla Škody s architektem Tremmelem a firmou 

járay z let 1916–1917. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, Ústřední správa Ško-
dových majetků, kart. 4, inv. č. 14 a 15.
13 Smlouvy o pronájmu dvorů na velkostatku Malesice z let 1917–1920. 
SOA v Plzni, pracoviště Klášter, Ústřední správa Škodových majetků, 
kart. 13, inv. č. 43–44.
14 Dopis jUDr. Zdeňka Kroutila Karlu Škodovi z 6. 8. 1918. SOA v Plz-
ni, pracoviště Klášter, Ústřední správa Škodových majetků, kart. 12, 
inv. č. 38.
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Kromě jelenů, srnčího a černé zvěře se tu ve dvacátých le-
tech 20. století objevoval rys, divoká kočka i vlk. Škoda ne-
chal ve zdejších revírech vystavět několik loveckých chat 
a lesoven, adaptoval stávající objekty ve svých revírech 
a vystavěl zámek v Bavakové. Dokonce si nechal své lesy 
v terénu označit hraničními kameny, na kterých byly vyryty 
jeho iniciály. Na své velkostatky zval Karel Škoda přátele a 
zároveň vysoké představitele rakousko-uherské a německé 
armády, kteří se účastnili lovů a honů.15 

Konec války znamenal zásadní přelom ve Škodově živo-
tě. Po převratu a vyhlášení československé republiky 28. říj-
na roku 1918 a ukončení války se rozhodl odjet do Švýcar-
ska, kde měl kontakty a přátele ještě z dob studií. Dopisy, 
které psal Karel Škoda ze Švýcarska svému tchánovi a záro-
veň někdejšímu řediteli zbrojovky Škodových závodů Anto-
nínu Hermannovi v létě roku 1919, svědčí o tom, jak velmi 
těžko se s novými poměry identifikovali lidé spjatí s politic-
kou a hospodářskou elitou bývalého rakouského soustátí. 
Oba tito muži se sice stali československými občany, ale 
osud nové republiky považovali za nejistý. ještě více otázek 
však vyvolávala v roce 1919 budoucnost tzv. Německého 
Rakouska, a proto ani s ním nechtěli bývalí exponenti habs-
burské politiky spojit své další osudy. Škodův tchán Antonín 
Hermannn se dokonce obával, jak sdělil v létě roku 1919 
v dopise Škodovi, že Rakousko čeká podobný osud jako Ir-
sko v polovině 19. století, tedy že na ně vítězné mocnosti 
vyvinou nátlak, aby nějakým způsobem razantně omezilo 

počet svých obyvatel. Použil dokonce výraz „zirizování“ (ver-
irländert werden) Rakouska. jediným východiskem bylo po-
dle Hermanna přestěhovat se do Švýcarska nebo do jiného 
neutrálního státu. Karel Škoda byl v tomto ohledu optimis-
tičtější, měl ostatně lepší zprávy od svých právních zástupců 
působících v jeho prospěch v Praze. Škoda věřil, že pokud 
bude muset Rakousko platit válečné reparace, vítězné moc-
nosti ho budou nuceny zachovat. Analogii s Irskem odmítal 
už jen proto, že Rakousko leží ve střední Evropě a nepokoje 
zde vzniklé by se přenesly rychle do okolních zemí.16  

Přestože Karel Škoda opustil na podzim roku 1918 roz-
padající se Rakousko-Uhersko, již krátce po převratu se 
označoval za státního občana československé republiky. 
činil tak především proto, aby získal výhodnější pozici při 
uplatňování svých nároků vůči plzeňskému koncernu, který 
musel po skončení války opustit, ale i proto, aby mohl lépe 
obhájit vlastnictví rozsáhlého pozemkového majetku v čes-
koslovensku. Přitom hrálo značnou roli, kde měl trvalé by-
dliště v době první světové války a při vyhlášení republiky. 
Škoda argumentoval tím, že od narození byl prý příslušný 
do Plzně a jeho bydlištěm byly po převratu Žinkovy.17 

Přesto se Karla Škody podstatně dotkly dvě významné 
akce hospodářské politiky mladé československé repub-
liky – nostrifikace průmyslových podniků18 a pozemková 
reforma, které probíhaly prakticky po celá dvacátá léta. již 
v listopadu roku 1918 musel Škoda částečně postoupit svůj 
vliv na chod plzeňské továrny českému Národnímu výboru. 

Zámek v Žinkovech na pohlednici ze 
60. let 20. století, kdy už sloužil jako 
ozdravovna Revolučního odborového 
hnutí

15 Dokumenty o stavbách na velkostatku Medzilaborce v letech 1914–
1918. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, Ústřední správa Škodových majetků, 
kart. 20–22, inv. č. 64–66.
16 Dopis Antonína Hermanna Karlu Škodovi z 20. 7. 1919, dopis Karla 
Škody Antonínu Hermannovi z 24. 7. 1919. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, 
Ústřední správa Škodových majetků, kart. 50, inv. č. 108. Ke vztahu obou 
mužů srov. např. NOHOVCOVÁ, Ladislava. Spolek dělníků ve Škodových zá-
vodech v Plzni, Minulostí západočeského kraje 30, 1995, s. 127–174, zde 
s. 134.
17 Korespondence ve věci sporu Karla Škody se Škodovými závody v roce 

1921. SOA v Plzni, Archiv společnosti Škoda, Rodinný archiv Škodů, kart. 
č.  6. Srov. také dopis jUDr. Zdeňka Kroutila řediteli Bohumilu Kubcovi 
z 23. 3. 1919. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, Ústřední správa Škodových 
majetků, kart. 41, inv. č. 104.
18 Nostrifikaci průmyslových podniků umožnil zákon č. 12/1920 Sb., jímž 
československá republika založila možnost úředně nařídit, aby se zahra-
niční sídla a hospodářská vedení podniků působících na území česko-
slovenska přesunula na území republiky. LACINA, Vlastislav. Nostrifikace 
podniků a bank v prvním desetiletí Československé republiky, český časopis 
historický 92, 1994, č. 1, s. 77–93.
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československá vláda sice uvažovala o odkoupení Škodo-
vých závodů syndikátem českých bank, nakonec však Tu-
sarova vláda doporučila nabídnout je francouzskému ka-
pitálu a zainteresovat ho tak na osudech československa. 
Živnostenská banka zprostředkovala koupi akcií Karla Ško-
dy francouzské zbrojařské firmě Schneider, která tak získala 
majoritní balík akcií. V červnu roku 1919 navštívil v Curychu 
Karla Škodu vyslanec československé vlády a „doporučil” 
mu prodat akcie Škodovky v kurzu, který byl mnohem nižší 
než jejich skutečná cena. Škoda si byl vědom toho, že jeho 
setrvání ve Škodovce je za nových poměrů nepřijatelné a 
na odprodej akcií přistoupil. Krátce nato byly na valné hro-
madě 25. září 1919 provedeny změny ve vedení Škodových 
závodů a jejich generální ředitelství bylo přeneseno z Vídně 
do Prahy. Karel Škoda posléze prodal většinu svých akciích 
i v dalších průmyslových podnicích.19 Během jednání o od-
prodeji akcií v létě roku 1919 odrazovali Škodu jeho právní 
zástupci od cesty do československa a jeho přímé účasti 
na jednání v Praze, kde mu podle nich hrozilo určité nebez-
pečí a kde by též byl vystaven výhružkám a velkému tlaku 
ze strany československé vlády. Teprve po ukončení jednání 
na sklonku léta 1919 se Karel Škoda odhodlal poprvé od 
převratu zajet i se svou rodinou do Žinkov.20  

Na odchodu Karla Škody z plzeňské továrny měla zájem 
většina politických uskupení mladé republiky. Nicméně 
způsob, jakým byl odkup akcií Škodovky státem prove-
den, budil emoce a dráždil některé politiky ještě několik 
následujících let. Někteří, zejména levicoví politici nechtěli 
připustit, aby Škoda vyvázl po převratu tak lehce a aby pro-
dejem akcií získal nemalé peníze. Dr. František Soukup, je-

den ze strůjců převratu v říjnu 1918 a ministr spravedlnosti 
v první československé vládě, zaútočil v roce 1920 na Ško-
du na stránkách listu Právo lidu. Obvinil ho, že vyváží svůj 
majetek za hranice a připravuje republiku o daně ze svých 
válečných zisků. Soukup požadoval, aby Škodovi bylo zaká-
záno cestovat do Švýcarska i Rakouska a aby na jeho statky 
byla uvalena nucená správa.21 Škoda se proti Soukupově 
nařčení ohradil, popřel, že by vyvážel za hranice majetek a 
naopak uvedl, že za peníze z prodeje akcií zakoupil domy 
mj. v Mariánských Lázních a Bratislavě. Kromě toho objasnil 
čtenářům i důležitou souvislost tohoto nařčení: dr. Soukup 
totiž zastupoval Škodovu manželku jako advokát v tehdy 
probíhajícím rozvodovém řízení. Škoda manželku obvinil 
z intimního vztahu se Soukupovým kolegou ze sociální de-
mokracie a podal žádost o rozvod. Soukup měl mít podle 
Škody zájem na tom, aby se nemohl zúčastnit rozvodové-
ho řízení ve Švýcarsku.22  

I když byly skutečné důvody a okolnosti rozvodu man-
želů Škodových zřejmě odlišné od toho, co Karel Škoda na-
značil v tisku, svou odpovědí dr. Soukupovi otištěnou v Ná-
rodních listech způsobil malou politickou senzaci. František 
Soukup, dosud velmi vážený „muž 28. října” a místopředse-
da senátu, byl degradován na advokáta nevěrné manželky, 
který překrucuje fakta.23 Škodovi se však dařilo opravit svůj 
obraz v dobovém tisku jen částečně. Nadále byl často líčen 
jako „rakouský“ zbrojař, který díky výnosům ze zbrojního 
průmyslu během války značně rozmnožil své pozemkové 
vlastnictví.24 Vystoupení z podniku, který založil jeho otec, 
bylo jen prvním krokem, který byl Karel Škoda nucen po 
vzniku nové republiky učinit.

Vzpomínková kniha na pobyty přátel 
Karla Škody v Žinkovech z let 1920 až 
1924

19 LACINA, Vlastislav. Nostrifikace firem se sídlem v Rakousku (1919–1929). 
In: Šouša, jiří – jančík, Drahomír (edd.), Kolize, řevnivost a pragmatismus. 
československo-rakouské hospodářské vztahy 1918–1938, Praha : Karoli-
num 1999, s. 11–29, zde s. 14–15. Srov. také jÍŠA, Václav. Škodovy závody 
1859–1965. Praha : Práce 1969, s. 145; DIESTLER, Radek. Příběh zapomenuté-
ho průmyslníka. Život a doba Karla Loevensteina, generálního ředitele Škodo-
vých závodů. Praha : Grada Publishing 2010, s. 17–18.

20 Dopis Karla Škody Antonínu Hermannovi z 18. 7. 1919, dopis Antoní-
na Hermanna Karlu Škodovi z 20. 7. 1919. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, 
Ústřední správa Škodových majetků, kart. 50, inv. č. 108. 
21 Právo lidu z 25. 5. 1920; Národní politika z 16. 5. 1920, s. 5.
22 Národní politika z 28. 5. 1920, s. 10.
23 český deník z 29. 5. 1920, s. 4. Srov. také Národní listy z 31. 5. 1920, s. 2.
24 Např. český deník z 3. 7. 1921, s. 5; český deník z 12. 7. 1921, s. 4.
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V následujících letech vyvíjel značné úsilí, aby nepři-
šel o svůj rozsáhlý pozemkový majetek v československu. 
Škodových velkostatků Žinkovy, Malesice a Medzilaborce 
se měla výrazně dotknout pozemková reforma.25 Období 
bouřlivých let 1919–1920, kdy se rozhodovalo o budouc-
nosti jeho majetku, však trávil Škoda většinou ve Švýcarsku 
nebo ve Vídni. Své názory, instrukce a obavy o stav svého 
majetku v poválečném československu sděloval svým 
právním zástupcům a úředníkům velkostatků většinou pro-
střednictvím korespondence.

V říjnu roku 1919 se přihlásil jako majitel velkostatků Žin-
kovy a Malesice do Svazu československých velkostatkářů, 
který sdružoval velké vlastníky půdy, odmítající pozemko-
vou reformu. Svaz kritizoval především zpolitizování refor-
my a útočil proti hlavní iniciátorce reformy, agrární straně.26  

Centrální ředitel Škodových statků Bohumil Kubec se jmé-
nem Karla Škody obracel na Svaz s konkrétními dotazy tý-
kajícími se provádění záboru pozemků.27 V srpnu roku 1920 
informoval Svaz československých velkostatkářů úředníky 
Karla Škody, že Žinkovy se stanou jedním z prvních vel-
kostatků, kterých se bude týkat provádění pozemkové 
reformy. Kromě Žinkov se mělo jednat o další velkostatky, 
které byly současnými majiteli koupeny těsně před válkou 
a na jejím začátku, tedy v letech 1913–1915.28 Když se Karel 
Škoda dozvěděl, že celý jeho velkostatek Žinkovy se zabírá 
pro účely pozemkové reformy, obrátil se na svého právní-

ho zástupce Zdeňka Kroutila se zoufalým dotazem, zda by 
nebylo možné jeho majetek zachránit tak, že by ho převedl 
právě na jUDr. Kroutila. Na převod majetku bylo samozřej-
mě příliš pozdě. Následovalo proto jednání s pozemkovým 
úřadem, kterého se účastnil jménem Karla Škody jeho 
právní zástupce jUDr. Kroutil a ředitel velkostatku Žinkovy 
Bohumil Kubec. Oba měli dobré kontakty na českosloven-
ské politiky a dozvídali se zákulisní informace o pozemkové 
reformě.29  

Bohumil Kubec se snažil dle svých možností vyjednávat 
co nejdiplomatičtěji se Státním pozemkovým úřadem. Ar-
gumentoval mimo jiné tím, že velkostatek Žinkovy je dobře 
obhospodařován, vede české úřadování a české účetnictví. 
Uváděl také, že majitel se přičinil o zvelebování svých ob-
jektů, což dokazují velice nákladné investice v uplynulých 
letech. Navíc podle něj vycházela správa velkostatku s nej-
větší ochotou vždy vstříc hlavně dělnictvu, jež se doposud 
vyvarovalo stávek.30 Nakonec byla reforma na velkostatku 
Žinkovy provedena již v září 1920. Žinkovy se tak staly prv-
ním českým velkostatkem, na kterém proběhla parcelace 
půdy zabrané v rámci pozemkové reformy. V této první fázi 
přistoupil pozemkový úřad na návrh vedení velkostatku a 
rozparcelováno bylo jen 320 ha půdy, o kterou projevili zá-
jem drobní zemědělci. Pozemkový úřad uznal tvrzení Bo-
humila Kubce, že tímto bude uspokojena potřeba zájemců 
z okolí Žinkov a zároveň zachována hospodářská integrita 

Plán dělnického dvojdomku při pile v Luhu na velkostatku Žinkovy z roku 1918

25 LACINA, Vlastislav. Představy o pozemkové reformě v ČSR před jejím uzáko-
něním. In: Frolec, Ivo (ed.). československá pozemková reforma 1919–1935 
a její mezinárodní souvislosti, Uherské Hradiště : Slovácké muzeum 1994, 
s. 35–38.
26 Svaz československých velkostatkářů byl založen narychlo v polovině 
roku 1919 jako stavovská instituce, budovaná na národnostním principu. 
Nezávisle na něm vznikl ve stejnou dobu i Svaz německých velkostatkářů v 
čechách. LACINA, Vlastislav – SLEZÁK, Lubomír. Státní hospodářská politika 
v ekonomickém vývoji první ČSR. Praha : Historický ústav 1994, s. 91.
27 Přihláška Karla Škody do Svazu československých velkostatkářů ze dne 

21. října 1919. Národní archiv Praha, Svaz československých velkostatkářů, 
kart. 165, inv. č. 1386. 
28 Dopis Svazu československých velkostatkářů centrálnímu ředitelství 
v Žinkovech z 19. 8. 1920. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, Ústřední správa 
Škodových majetků, kart. 51, inv. č. 108. 
29 Dopis jUDr. Kroutila Bohumilu Kubcovi z 27. 8. 1920, dopis Bohumila 
Kubce jUDr. Kroutilovi z 8. 9. 1920. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, Ústřední 
správa Škodových majetků, kart. 41, inv. č. 104. 
30 SOA v Plzni, pracoviště Klášter, Ústřední správa Škodových majetků, 
kart. 41, inv. č. 104. 
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velkostatku. již v říjnu 1920 se pozemky nabídnuté pozem-
kovému úřadu parcelovaly a ředitel Kubec psal v dopise ad-
vokátu Kroutilovi, že také „pan baron“ se již s touto okolností 
smířil.31 

Bohumil Kubec v další korespondenci se svými přáteli 
zpochybňoval pochvalný článek v periodiku Pozemko-
vá reforma z pera přídělového komisaře j. Bolehovského 
o bezproblémovém provedení reformy na žinkovském vel-
kostatku. Podle Kubce byla většina zabrané půdy přidělena 
osobám, které nejsou způsobilé ji obhospodařovat a ani 
nevlastní potřebný živý a mrtvý inventář. Velkostatek navíc 
nesměl propustit žádné zaměstnance, kteří nedostali příděl 
půdy, ani ty, kteří byli původně zaměstnáni na práci ve dvo-
rech, jež byly téměř úplně rozparcelovány. Ze zpráv Bohu-
mila Kubce vyplynulo, že někteří zaměstnanci velkostatku 
zneužívali toho, že nesměli být propuštěni, a odmítali vyko-
návat uloženou práci. Někteří deputátníci si navíc nechali 
při parcelaci přidělit půdu, i když oficiálně se jejími nabyva-
teli staly jejich manželky.32 

V následujících letech hospodařil velkostatek se ztrátou. 
V roce 1925 proběhla další fáze parcelace půdy a odprodej 
dalších dvorů. Z velkostatku Žinkovy bylo nakonec zabave-
no přibližně čtyřicet procent veškeré půdy z původní rozlo-

hy velkostatku.33 Karel Škoda pobýval ve dvacátých letech 
na Žinkovech především v létě a na podzim v období honů, 
kdy na zámku hostil své přátele a rodinné příslušníky. Tato 
setkání přibližuje dochovaná vzpomínková kniha písní, kte-
rou Škodovi věnovala jeho sestra jenny, provdaná Wessely. 
Z ní vyplývá, že tématem zábavy Škodových hostů a jejich 
hudebních produkcí byla kromě jiného i dobová politická 
situace a neblahé dopady pozemkové reformy na jejich 
majetky.34

Velkostatku Malesice se reforma měla dotknout ještě 
výrazněji než Žinkov. Karel Škoda se tomu snažil předejít 
různými strategiemi. Projevoval dobrou vůli k požadavkům 
státních institucí v naději, že si zachová alespoň část ma-
jetku velkostatku. Byl ochoten přistoupit na využití zám-
ku v  Malesicích pro výchovné zařízení opuštěných dětí a 
zpustlé mládeže. O tomto projektu se opakovaně uvažo-
valo a jednalo bez konkrétního výsledku až do nacistické 
okupace, kdy se Malesice ocitly v německém záboru.35 Na 
malesický zámek a jeho pozemky vznášely své požadavky 
různé instituce. Dělnická tělovýchovná jednota v Malesicích 
žádala v květnu 1922 od správy velkostatku poskytnutí míst-
ností v objektu starého pivovaru k tělovýchovným účelům. 
V dubnu 1922 žádala Tělovýchovná jednota Sokol o příděl 

Průčelí zámku Malesice, další-
ho z velkostatků Karla Škody, 
cca 1920

31 Dopis ředitelství velkostatku Žinkovy Pozemkovému úřadu v Praze 
z  31.  7. 1920, dopis Bohumila Kubce jUDr. Kroutilovi z 5. 10. 1920. SOA 
v  Plzni, pracoviště Klášter, Ústřední správa Škodových majetků, kart. 41, 
inv. č. 104.
32 Národní archiv Praha, Svaz československých velkostatkářů, kart. 165, 
inv. č. 1386. Srov. prohlášení Bohumila Kubce ze dne 11. 9. 1920. SOA v Plzni, 
pracoviště Klášter, Ústřední správa Škodových majetků, kart. 50, inv. č. 108.

33 VOŽENÍLEK, jan. Předběžné výsledky československé pozemkové reformy. 
Země Česká a Moravsko-slezská, Praha : j. Voženílek 1930, s. 97–98.
34 Kniha „Žinkau-Lieder“ z let 1920–1924. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, 
Rodinný archiv Škodů, kart. 12.
35 Dopisy Státního pozemkového úřadu centrálnímu ředitelství Dr. Karla 
Škody z 8. 1. 1923. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, Ústřední správa Škodo-
vých majetků, kart. 12, inv. č. 41.
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stavební parcely pro stavbu sokolovny v Kozolupech. Škoda 
to však odmítl, neboť požadovaný pozemek byl pronajat 
spolu se zdejším dvorem.36 Těsně před provedením parce-
lace dvorů se Karel Škoda rozhodl prodat některé dvory či 
průmyslové provozy jejich dosavadním nájemcům za cenu, 
která by byla výhodnější než náhrada za zabranou půdu. 
Každý prodej musel schválit Státní pozemkový úřad, který 
ovšem Škodovi prodej nepovoloval, protože by vzniklo více 
menších subjektů a každý z nich by měl nárok na propuš-
tění 150 ha ze záboru.37 Posléze žádal Škoda pozemkový 
úřad postupně o propuštění jednotlivých dvorů ze záboru. 
Především usiloval o zachování dvora v Malesicích a argu-
mentoval přitom tím, že dvůr celoročně zásobuje město 
Plzeň potravinami, zejména mlékem, jehož je v Plzni stále 
nedostatek. Účelné hospodaření, a tedy i zásobování měs-
ta, mohl podle něj zajistit pouze velký pozemkový vlastník.38 
Přes všechno Škodovo úsilí proběhla pozemková reforma 
na velkostatku Malesice v letech 1924–1925 a jeho rozloha 
byla zmenšena o téměř 65 procent půdy.39 

Poněkud odlišná byla situace na velkostatku Medzilabor-
ce na východním Slovensku. Karel Škoda vyvinul úsilí, aby si 
i po pozemkové reformě udržel v majetku tento velkostatek 
s rozsáhlými lesními porosty a honebními revíry. Velkostat-
kové hospodářství bylo značně narušeno pohyby vojsk bě-
hem první světové války. V zimě na přelomu let 1914–1915, 
v době intenzivních bojů, vyrabovali a poničili vybavení 
Škodových loveckých zámečků na velkostatku příslušníci 
ruské armády, ale i místní obyvatelé. V lesích vznikly škody 
jak spálením porostů, tak i kácením na palivo a pro zákopy.40 
Znovu se tu bojovalo na přelomu let 1919–1920 v rámci 
tzv. maďarsko-československé války. V této neklidné době, 
kdy se rozhodovalo o osudu Slovenska, pobýval Karel Ško-
da většinou již ve Švýcarsku a dostával pravidelné zprávy 
o situaci v Medzilaborcích od svého nadlesního Alexandra 
von Buday. Obyvatelé vesnic trpěli nedostatkem obživy a 
často se uchylovali k lovu divoké zvěře ve Škodových re-
vírech. Obtíže nastaly i s pronájmem honiteb, neboť bylo 
těžké najít nájemce.41 Ale podle Budaye nebyl stav tak 
kritický jako na ostatních velkostatcích, neboť on byl po-
dle vlastních slov schopen obyvatelům bránit v plenění 
lesů, navíc si jej místní zvolili za svého vůdce. V lednu 1919 
Buday líčil Škodovi, jak zdejší obyvatelé chtěli vyhnat vrch-
ního soudce, posléze se chystali zaútočit i na místní Židy a 

vyrabovat je, ale i tomu se podařilo předejít. Nadlesní Buday 
sděloval Škodovi v dopisech své přání, aby českoslovenští 
vojáci postupovali rychleji a nastolili konečně v celé ob-
lasti pořádek.42 Karel Škoda ve svých dopisech opakovaně 
žádal Budaye o podávání podrobných zpráv o poměrech 
na Slovensku a o stavu svého lesního hospodářství. Přede-
vším jej zajímalo, kdy se začne vyšetřovat vykradení jeho 
loveckých chat. Politickou situaci na Slovensku přitom Karel 
Škoda ve svých dopisech, které zřejmě podléhaly cenzuře, 
většinou nekomentoval.43 Buday vyjádřil spokojenost nad 
tím, že 15. ledna 1919 dorazili do Medzilaborců čeští vojáci 
a střelba ve vesnici konečně ustala. češi se podle něj cho-
vali velmi citlivě. Zároveň se ale obával, že kdo neumí česky 
nebo slovensky, bude v nastávajícím období znevýhodněn. 
Ve správě Škodova velkostatku nebyl podle jeho slov nikdo, 
kdo by hovořil slovensky. Co se týče nadějí a obav vkláda-
ných nadlesním Budayem do nové republiky, byl přesvěd-
čen, že se sedláky se bude zacházet velmi dobře. Při formo-
vání nové již československé obecní rady se sám označil za 
starého a dobrého čecha.44

Také na velkostatku Medzilaborce měla být podle zábo-
rového zákona provedena pozemková reforma. Škoda se 
prostřednictvím svých zaměstnanců ústřední správy snažil 
na počátku dvacátých let využít dočasné konjunktury a zvý-
šené poptávky po dřevěných železničních pražcích a usilo-
val o povolení výjimky k mýcení starých bukových porostů 
v obtížně přístupných terénech velkostatku, které patřily do 
záboru. Ve své žádosti argumentovali zástupci majitele tím, 
že velkostatku, který byl v době převzetí hospodářsky velmi 
zanedbán, věnovali velkou péči bez ohledu na značné ná-
klady a nevýnosnost objektů. Aby uvedli lesy do normální-
ho stavu, prováděli těžbu pouze v nejmenší míře a věnovali 
se především zalesňování holin. Nakonec se ústřední správa 
pokusila ještě nevytěžené dříví prodat těžební společnosti 
Arpád Ujhegyi. Ujhegyi byl však krátce na to v Budapešti 
uvězněn pro podvod spolu s dalšími společníky a Škodo-
vým úředníkům dalo značnou práci, než se ze započaté 
spolupráce s tímto podvodníkem vyvázali.45  

Karel Škoda se snažil předejít zabrání svého pozemko-
vého majetku na Slovensku předestíráním svých plánů 
vybudovat v Medzilaborcích podniky těžkého průmyslu, 
přičemž poukazoval i na to, že místním lidem by tak po-
skytl významný zdroj obživy. Poněkud reálnější podobu měl 

36 Dopisy Státního pozemkového úřadu centrálnímu ředitelství Dr. Karla 
Škody z 8. 4. 1922, 26. 5. 1922. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, Ústřední sprá-
va Škodových majetků, kart. 12, inv. č. 41. 
37 Dopisy Státního pozemkového úřadu centrálnímu ředitelství Dr. Karla 
Škody z 27. 12. 1924 a 24. 3. 1925. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, Ústřední 
správa Škodových majetků, kart. 12, inv. č. 41. 
38 Žádost Karla Škody k obvodové úřadovně Státního pozemkového úřa-
du v Plzni ze dne 5. 3. 1925. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, Ústřední správa 
Škodových majetků, kart. 12, inv. č. 41. K zásobovací situaci Plzně po první 
světové válce a úloze mj. i velkostatků Malesice a Žinkovy srov. ŘEHÁčEK, 
Karel. Zásobovací poměry v Plzni na přelomu let 1918–1919, Západočeský 
historický sborník 7, 2001, s. 297–329, zde s. 310.
39 Výkazy odprodaných pozemků u dvorů velkostatku Malesice z let 1924-
1925. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, Ústřední správa Škodových majetků, 
kart. 12, inv. č. 41. Viz také VOŽENÍLEK, jan. Předběžné výsledky..., s. 46.
40 Dopis ústředního ředitelství Karlu Škodovi z 20. 1. 1915. SOA v Plzni, 
pracoviště Klášter, Ústřední správa Škodových majetků, kart. 21, inv. č. 64; 
Ocenění velkostatku Medzilaborce z 25. 4. 1924. TAMTéŽ, kart. 16, inv. č. 51. 

41 Dopisy nadlesního Alexandra Budaye Karlu Škodovi z 22. 1. 1919, 4. 2. 
1919, 10. 3. 1919. SOA v Plzni, Ústřední správa Škodových majetků, kart. 20, 
inv. č. 63. 
42 Dopis Alexandra Budaye adresovaný Škodovi je v místech, kde začíná 
uvažovat o budoucnosti Slovenska, ustřižen. část dochovaného textu na-
značuje, že Buday se v této době domníval, že Slovensko zůstane součástí 
Maďarska. Dopis nadlesního Alexandra Budaye Karlu Škodovi z 3. 1. 1919. 
SOA v Plzni, Ústřední správa Škodových majetků, kart. 20, inv. č. 63.
43 Dopisy Karla Škody nadlesnímu Alexandru Budayovi z 20. 2. 1919 a 4. 2. 
1919. SOA v Plzni, Ústřední správa Škodových majetků, kart. 20, inv. č. 63.
44 Dopisy nadlesního Alexandra Budaye Karlu Škodovi z 5. 5. 1919 a 7. 5. 
1919. SOA v Plzni, Ústřední správa Škodových majetků, kart. 20, inv. č. 63. 
45 „U nás, když je někdo ve vyšetřování, tak soud hned píše na jeho domovskou 
obec, zejména pro zjištění zachovalosti, zda dotyčný nebyl již trestán a je mi 
nápadno, že soud v Pešti by se spokojil jen údaji žalovaného a nehleděl by zjis-
tit jejích pravdivost, ačkoliv v Maďarii jest všechno možné...“ Dopis advokáta 
j. Kroutila centrálnímu řediteli B. Kubcovi, bez data. SOA v Plzni, pracoviště 
Klášter, Ústřední správa Škodových majetků, kart. 18, inv. č. 61.
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jeho záměr provozovat na území velkostatku Medzilaborce 
chov koní a dobytka, kvůli kterému by Státní pozemkový 
úřad mohl udělit výjimku a pastviny a pole by byly vyjmuty 
ze záboru. Škoda si nechal dokonce vypracovat posudek 
od uznávaného zvěrolékaře a šlechtitele koní MVDr. josefa 
Taufera na možnosti vybudování hřebčína a provozování 
chovu dobytka na území svého slovenského velkostatku. 
Reorganizace a pozvednutí chovu koní byly významnou 
součástí zemědělské politiky československé republiky a 
právě dr. Taufer byl pověřen jejím uvedením do praxe. Ani 
tento Škodův záměr se však nakonec neuskutečnil.46 

Škoda se snažil ještě v roce 1922 celý velkostatek prodat, 
ale Státní pozemkový úřad mu prodej nepovolil stejně jako 
soukromou parcelaci. Posléze mohl Karel Škoda provést 
pouze částečnou parcelaci a prodat zemědělskou půdu 
o  rozloze 3548 katastrálních jiter drobným zemědělcům, 
ovšem za dohledu Státního pozemkového úřadu a při dodr-
žení všech jeho nařízení a prodejních cen. Zvláštní nařízení 
se týkala lesů, které tvořily velkou část území velkostatku a 
jejichž vytěžení lákalo československý stát a kapitálové zá-
jmové skupiny.47 Škodovy lesy na velkostatku Medzilabor-
ce, spadající do záboru, chtěl stát odkoupit a využít spolu 
se státními bukovými pralesy na Podkarpatské Rusi, jež byly 
veřejností označovány jako velmi cenný „poklad republiky“. 
O vhodném využití těchto rozsáhlých lesních porostů se 
vedla bouřlivá diskuze, která odkrývala i politické a sociální 
souvislosti této problematiky, neboť se jednalo v neposled-
ní řadě o budoucí rozvoj zaostalé Podkarpatské Rusi. Záměr 
ministerstva zemědělství prodat nevytěžené dřevo americ-
ké finanční společnosti vzbudil ve veřejnosti značný odpor. 
Odpůrci poukazovali na nevýhodnost smlouvy pro stát, 
který údajně musel dřevo na své náklady vytěžit a dopravit 
k cestám či do provozů, kde by americká společnost zajistila 
jejich zpracování. Navíc americká společnost měla mít ná-
rok na nerostné bohatství v této oblasti, předpokládal se ze-
jména výskyt ložisek ropy. Ministerstvo zemědělství ovšem 
poukazovalo na vysoké náklady, které by stát na zpracování 
dřeva vynaložil, ale i na špatný odbyt vytěženého bukového 
dřeva, o něž nebyl na trhu velký zájem. Navíc se tehdejší čes-
koslovenské vládě nechtělo provádět dlouhodobé investice 
na Podkarpatské Rusi, které by si těžba a prodej dřeva v režii 
státu vyžádaly, neboť otázka příslušnosti této oblasti k nové 
republice v budoucích letech nebyla zcela vyjasněna.48 

Karel Škoda, jeho úředníci a právní zástupci sledovali vývoj 
jednání o budoucnosti lesních porostů velmi netrpělivě, ne-
boť hospodaření na velkostatku Medzilaborce bylo značně 
ztrátové a jeho režie musela být hrazena z výnosů ostatních 
Škodových velkostatků. Zprávy o jednání ministerstva země-
dělství a přípravě smlouvy s americkým finančním konsorci-
em se k zástupcům Karla Škody v československu dostávaly 
jen obtížně prostřednictvím osobních kontaktů s minister-
skými úředníky. Když se objevila kritika smlouvy s americkými 
kupci v tisku, upozorňovali se vzájemně na novinové články, 

46 Dopis centrálního ředitelství dr. Tauferovi z 28. 7. 1920. SOA v Plzni, pra-
coviště Klášter, Ústřední správa Škodových majetků, kart. 26, inv. č. 70. 
47 Povolení Státního pozemkového úřadu z 21. 8. 1922. SOA v Plzni, praco-
viště Klášter, Ústřední správa Škodových majetků, kart. 16, inv. č. 51.
48 Srov. článek Karla Šimana. Prodej dříví ze státních lesů na Podkarpatské 
Rusi, Lidové noviny z 14. 8. 1923.

Nahoře: Karel Škoda na zimní dovolené v Alpách
Dole: Lovecký zámek na velkostatku Medzilaborce na východním 
Slovensku přibližně v roce 1917
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49 „Mám pocit, že v tom jistě bude nějaká zlodějna, třeba ne v tom směru, jak 
Rudé právo myslí. jak račte viděti, je část druhé notice zkonfiskována – z toho 
člověk si může také dělati myšlenky... já bych jen rád věděl, na co to dříví potře-
bují, co s ním chtějí dělat a kde hlavní vtip celé věci. Odporučuji číst Rudé právo 
denně – tam se člověk teď nejvíc dozví.“ Dopis jUDr. Zdeňka Kroutila Bohumi-
lu Kubcovi z 25. 3. 1923. SOA v Plzni, Ústřední správa Škodových majetků, 
kart. 16, inv. č. 51. Srov. také Rudé právo z 25. 3. 1923.
50 Na druhou stranu Škoda udělil Kubcovi plnou moc, která mu umožňo-
vala spravovat Škodův majetek velmi benevolentně. Srov. opis plné moci 
pro Bohumila Kubce ze dne 14. 3. 1923. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, 
Ústřední správa Škodových majetků, kart. 12, inv. č. 40; Dopis Bohumila 
Kubce Škodovi z 8. 11. 1922. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, Ústřední správa 
Škodových majetků, kart. 51, inv. č. 108; Dopis Karla Škody bratranci Fran-
tišku Škodovi z 25. 1. 1923. Tamtéž. 

které záměr ministerstva kritizovaly.49 Centrální ředitel Kubec 
se snažil Škodu přimět k rozhodnutí, aby se pokud možno 
celého velkostatku zbavil, nejlépe postoupením lesů ležících 
na hranicích republiky státu, byť za cenu nižší než tržní, a 
prodejem zbytku velkostatku. Argumentoval celkově velmi 
špatnou hospodářskou situací v  československu nejen na 
trhu s pozemky, ale i poklesem výkupní ceny dřeva i cen dal-
ších zemědělských plodin. Kubec spolu se Škodovými práv-
ními zástupci jednali nakonec do jisté míry bez ohledu na 
instrukce a přání Karla Škody, který se nechtěl vzdát lesů v 
okolí Medzilaborců a váhal s konečným rozhodnutím. Škoda 
byl z dlouhého jednání o budoucnosti lesů na velkostatku 
Medzilaborce velmi rozladěn, podezříval dokonce Bohumila 
Kubce ze spojení s československými bankami.50 

Kritizovaná smlouva o prodeji dřeva ze slovenských a 
podkarpatoruských lesů americké společnosti se nakonec 
neuskutečnila, a proto ani stát nepřistoupil k odkupu lesů od 
Karla Škody. V následujících letech byly soukromým společ-
nostem prodávány menší lesní celky na Podkarpatské Rusi.51 
Karel Škoda prodal jen malou část svých lesů na velkostatku 
Medzilaborce české bance v Praze, která od roku 1924 provo-
zovala v Medzilaborcích těžbu a zpracovatelský podnik.52 Cel-
kově se Škodův velkostatek zmenšil zhruba o třetinu původní 
rozlohy. Své další vyhlídky na podnikatelské aktivity v česko-

slovensku považoval Karel Škoda po těchto zkušenostech za 
velmi špatné. Nevýdělečný provoz velkostatku způsobil, že 
musel v následujících letech několikrát čelit hrozící exekuci.53  

Během své koexistence s první československou re-
publikou učinil Karel Škoda několik vstřícných kroků, které 
měly demonstrovat jeho loajální postoj k novému státu. 
Např. v roce 1922 nechal poslat do lánské obory preziden-
ta republiky jako dar pár muflonů k chovu. Správce lánské 
obory za ně poděkoval s tím, že z tak vzácných a krásných 
zvířat se potěší i samotný prezident.54 Karel Škoda také po-
skytoval příspěvky na pořizování nových zvonů do kostelů 
ležících v okolí Žinkov, neboť původní zvony byly zabrá-
ny za první světové války. Přispíval i na stavbu sokolovny 
v Žinkovech a sokolské organizaci v Nepomuku.55   

Závěrem lze říci, že v prvních letech existence česko-
slovenské republiky se Karel Škoda soustředil na udržení 
svého pozemkového majetku, který získal většinou bě-
hem první světové války. Používal různé strategie, aby 
minimalizoval dopady pozemkové reformy na své statky. 
I když byl Karel Škoda československým občanem, pobý-
val v prvním desetiletí existence nové republiky na jejím 
území jen málo. Dával přednost pobytu ve Švýcarsku, 
v  Mnichově a ve Vídni. Skutečnost, že se Škoda nechával 
při jednání s československými úřady zastupovat svými 

Návrh podoby loveckého zámku 
na velkostatku Medzilaborce z roku 
1914

51 Srov. VOŽENÍLEK, jan. Pozemková reforma na zabraném majetku Schön-
bornově-Buchheimově v Podkarpatské Rusi, Pozemková reforma. Úřední 
věstník Státního pozemkového úřadu, 12, 1927, s. 169–178.
52 Návrh na parcelaci půdy drobným zemědělcům na velkostatku Medzi-
laborce. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, Ústřední správa Škodových majet-
ků, kart. 18, inv. č. 61.
53 Popis velkostatku Medzilaborce. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, Ústřední 
správa Škodových majetků, kart. 16, inv. č. inv. č. 51.
54 Korespondence mezi ústřední správou Škodových majetků a kanceláří 
prezidenta republiky z března 1922. SOA v Plzni, pracoviště Klášter, Ústřed-
ní správa Škodových majetků, kart. 51, inv. č. 108. 
55 Dopisy Bohumila Kubce Karlu Škodovi z 8. 1. 1919 a z jara roku 1920. 
SOA v Plzni, pracoviště Klášter, Ústřední správa Škodových majetků, 
kart. 50, inv. č. 108; český deník z 13. 11. 1918, s. 2.
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Karel Škoda byl zřejmě vášnivým lovcem, zde zachycen na honu ve štýrském Liezenu, cca 1917

právníky a ředitelem centrálního úřadu spravujícím jeho 
majetek v čechách, svědčí o tom, že si byl vědom jisté 
averze a negativních reakcí, které vyvolávala jeho osoba v 
politických kruzích i ve veřejném mínění ještě dlouho po 
vzniku československa. Na Žinkovy zajížděl Škoda hlavně 
kvůli správním záležitostem svého majetku a každý rok ze-
jména na sklonku léta, kdy se zde setkával s přáteli a členy 
rodiny. Karel Škoda si přes všechny potíže udržel v období 
po roce 1918 svůj pozemkový majetek v československu 
pro své děti, byť značně okleštěný. O tom, že věřil v uplat-
nění svých dětí v nové republice, svědčí i to, že hned ve 

dvacátých letech začal nakupovat nemovitosti v českoslo-
vensku. Postupně se začal měnit i obraz Karla Škody v čes-
koslovenském tisku. Když Karel Škoda v roce 1929 zemřel, 
autoři nekrologů otištěných v denním tisku jej označili za 
populárního velkoprůmyslníka a zvelebitele Škodových 
závodů, noblesního a uznalého muže, který, ač Němec, 
měl k české zemi, kde vzniklo jeho bohatství, nestranný a 
spravedlivý vztah. Ten si měl uchovat i po roce 1918, kdy 
pobýval v československu na svých velkostatcích. 56

56 Národní politika z 11. 1. 1929, číslo 11, s. 6; Národní Listy z 11. 1. 1929, s. 2.

Großgrundbesitzer Karel Škoda und die erste Tsche-
choslowakische Republik 

Marie MíRKOVá

Der Beitrag beschäftigt sich mit der Beziehung Karel Škodas 
(1878–1929) zur jungen  Tschechoslowakischen Republik, 
also mit seinem letzten Lebensjahrzehnt. Karel Škoda war 
der Sohn des Gründers der Škoda-Werke, Emil Škoda,  und 
bis  1917 der Generaldirektor der Pilsner Fabrik. Nachdem er  
1919 gezwungen worden war, sich aus der Betriebsführung 
der Škoda-Werke zurückzuziehen, konzentrierte er sich vor-
rangig auf den Erhalt seines Grundbesitzes in der Tschecho-
slowakischen Republik. Es handelte sich hierbei um die um-
fangreichen Landgüter Žinkovy (Schinkau) und Malesice im 
Pilsner Gebiet und um den Großgrundbesitz Medzilaborce 
in der Slowakei, die er größtenteils während des Ersten Welt-
krieges erworben hatte. Die Strategie, die Škoda zum Erhalt 
seines Eigentums wählte, konnte Dank der erhaltenen Kor-
respondenz aus den jahren 1918–1925 analysiert werden, 
die er mit seinen Gutsverwaltern und Rechtsanwälten, so-
wie mit den Behörden der Tschechoslowakischen Republik 
wechselte. Da sich Karel Škoda der negativen Haltung der 
tschechoslowakischen Behörden gegenüber seiner Person 
bewusst war, ließ er sich in den Verhandlungen durch be-
vollmächtigte Rechtsanwälte vertreten. Die stürmischen 
jahre 1919–1920, als die Entscheidung über die Zukunft 
seines Eigentums gefällt werden sollte, verbrachte Škoda 
meistens in der Schweiz oder in Wien. 

Die vorliegende Arbeit wirft auch einen Blick auf das Bild, 
welches die damalige Presse von Karel Škoda zeichnete. 

Gerade in den jahren 1919–1920 wurde er oft als ein Sym-
bol des alten, soeben verworfenen österreich-ungarischen 
und deutschen Kriegssystems geschildert. In Škodas Brief-
wechsel mit seinen Freunden und Beamten spiegeln sich 
Sorgen um die Zukunft der neu entstandenen Staaten und 
deren Stabilität wider. 

Sein Großgrundbesitz Schinkau war einer der ersten, 
der schon 1920 gemäß des Landnahmegesetzes zer-
schlagen wurde. Während im Laufe der ersten Phase der 
Parzellierung die Integrität der Großgrundwirtschaft 
eingehalten wurde und Škoda sich mit ihr relativ leicht 
abgefunden hatte, wurde nach der Gründung weiterer 
Höfe und Betriebe in den nachfolgenden jahren die 
Funktionalität seines Gutes merklich eingeschränkt. 
Trotz der diplomatischen Verhandlungen, die Škodas 
Vertreter mit dem Staatlichen Grundbuchamt führten, 
blieb nach der durchgeführten Reform nur ein Drittel 
der ursprünglichen Fläche des Großgrundbesitzes Ma-
lesice bei Pilsen im Eigentum von Karel Škoda. Große 
Aufmerksamkeit widmete Škoda dem Großgrundbe-
sitz Medzilaborce in der Slowakei, der ausgedehnte 
Waldflächen mit reichem Buchenholzbestand und eine 
gute jagd umfasste. Es gelang ihm, zwei Drittel der ur-
sprünglichen Fläche dieses Guts in seinem Besitz zu be-
halten. Die Holzförderung in Medzilaborce in der Regie 
des Guts war allerdings sehr kostspielig und brachte 
nicht den notwendigen Ertrag.  Karel Škoda schaffte es 
schließlich, den Grundbesitz in der Tschechoslowakei 
für seine Erben zu erhalten, auch wenn dieser ziemlich 
reduziert wurde.  
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Konfiskace majetku Emila Škody po roce 1945

Karel ŘEHÁčEK

Osudy majetku rodiny Škodů po roce 1945 jsou podobné 
osudům majetkových podstat mnoha dalších rodin v ce-
lém československu, západ čech nevyjímaje.1 Poválečná 
revoluční „spravedlnost“ byla v některých případech snad 
ještě slepější než obvykle a mnohé soudy byly v hektické 
popřevratové době motivovány něčím zcela jiným, než 
by za normálních okolností měly být. Výsledkem těchto 
poměrů byla celá řada kontroverzních rozhodnutí, ovliv-
něných snahou o rychlá a přímočará řešení, často vynu-
cených zvůlí ulice a nemajících relevantního právního 
opodstatnění. 

Výše nastíněná atmosféra ovlivnila rovněž osudy Emila 
Škody, vnuka a jmenovce legendárního zakladatele plzeň-
ského průmyslového impéria. Emil Škoda se narodil 6. srp-
na 1908 ve Vídni jako prvorozený syn dědice majetku Karla 
Škody (1878–1929). Po dvou letech přibyl do rodiny Škodo-
vých druhý syn Karel josef (nar. 7. 6. 1910 ve Vídni)2 a o další 
dva roky později dcera Hedvika Karolina (nar. 3. 12. 1912 ve 
Vídni).3 Emil absolvoval německou obecnou školu a pět tříd 
střední školy ve Vídni, poté pokračoval ve studiu na němec-
kých a francouzských školách ve Švýcarsku, kde také složil 
maturitní zkoušku. V Ženevě pokračoval v dalším vzdělávání 
a po jednom semestru francouzského jazyka zahájil studia 
na univerzitě v Oxfordu,4 která završil v roce 1931 složením 
státních zkoušek ze státovědy (Staatswissenschaften).5  

Po skončení studií přesídlil do československa. Zde byl 
odveden a 1. října 1932 zahájil prezenční vojenskou služ-
bu u plzeňského dělostřeleckého regimentu, ovšem kvůli 
vleklým zdravotním potížím byl v roce 1933 superarbitro-
ván.6 Poté se věnoval již pouze správě zděděného majetku, 
především velkostatků v Žinkovech a Malesicích a cihelny 
v Doudlevcích, kromě toho vlastnil ještě statek v Gaadenu 
jižně od Vídně. jako majitel velkostatků se v roce 1930 stal 
členem Svazu československých velkostatkářů, díky jehož 
přispění řešil složitější hospodářské a správní problémy spo-
jené se správou svého majetku. 

Co se týče státoobčanského smýšlení, nebyl Emil Škoda 
nijak výrazně nacionálně vyhraněný. Hovořil plynně němec-
ky, francouzsky, anglicky, po svém příchodu do českoslo-
venska se celkem obstojně naučil česky. Vzhledem k místu 
jeho studií byl anglofilně zaměřený, jinak byl v národnost-

ních otázkách poměrně indiferentní, rozhodně nebyl pro-
německy či dokonce pronacisticky orientovaný. jeho pod-
niky v československu byly vedeny pragmaticky: korespon-
dovaly v češtině, zaměstnávaly převážně české dělnictvo 
a češtinu se snažil Emil Škoda používat i v běžném ústním 
pracovním a společenském styku, byť v jeho písemné ko-
respondenci i nadále převažovala němčina. Tolerantní byl 
i v otázce náboženského smýšlení. jako římský katolík sice 
s ohledem na tradice svého rodu striktně požadoval, aby 
se nikdo z jeho úředníků a zřízenců „nesúčastňoval nábo-
ženské propagace směřující proti katolické církvi“, ovšem 
zároveň každému přiznával právo hlásit se ke kterékoliv zá-
konem uznané náboženské společnosti.7  

Po vzniku Protektorátu čechy a Morava prošel jeho do-
savadní národnostně vlažný postoj těžkou zkouškou. V oba-
vách o svůj majetek a ve strachu před zavedením vnucené 
správy, kterou mu mnozí představitelé německých okupač-
ních úřadů v protektorátu vyhrožovali (zejména klatovský 
vrchní zemský rada Gerhard Krohmer), požádal 14. listo-
padu 1940 o říšskoněmeckou státní příslušnost, která mu 
byla 12. prosince téhož roku udělena. Někdejší rakousko-
-uherský, posléze československý občan Emil Škoda se tak 
stal říšským Němcem, příslušníkem národa, k němuž měl 
poměrně rezervovaný vztah. Však také do kolonky, kam se 
vypisovaly důvody žádosti, neměl skoro co napsat. Omezil 
se pouze na konstatování, že se jeho rodiče hlásili v roce 
1910 k německému obcovacímu jazyku a že on sám nebyl 
v době konání žádného ze dvou „republikánských“ sčítání 
lidu (1921, 1930) ani jednou v československu.8

Kromě obav z majetkové újmy mohl Emilovo rozhod-
nutí ovlivnit i strach z německých bezpečnostně-repre-
sivních složek. Na jaře 1940 totiž rozbilo gestapo odbo-
jovou protifašistickou síť v čele s pražským advokátem 
jUDr.  Emilem Schneebergerem. jeho organizace sbírala 
a dodávala do ciziny informace hospodářského a vojen-
ského charakteru, skrývala ohrožené osoby, organizovala 
jejich odchody z protektorátu do bezpečí a podporovala 
rodiny vězněných a popravených odpůrců nacismu. Bratr 
Emila Schneebergera Karel měl v předválečném období 
od Emila Škody pronajatu honitbu v Luhu u Žinkov9 a k ní 
patřící vilka sloužila po vzniku protektorátu jako jeden 

1 K osudům další rodiny postižené revoluční „spravedlností“ viz ŘEHÁ-
čEK, Karel. Konfiskace majetku Otokara Kruliše-Randy a jeho rodiny po roce 
1945, in: Sborník prací z historie a dějin umění, 5/2008, Klatovy 2008, 
s. 267–282. 
2 Státní oblastní archiv (SOA) v Plzni, Policejní ředitelství (PŘ) Plzeň, 
kart. 898, sign. Š 717. 
3 SOA v Plzni, PŘ Plzeň, kart. 898, sign. Š 716. 
4 Absolvoval jednu z nejstarších a nejprestižnějších oxfordských kolejí, Ba-
lliol College. Srov. SOA v Plzni, PŘ Plzeň, kart. 898, sign. Š 715, dopis Konzu-
látu československé republiky v Londýně Okresnímu úřadu v Plzni z 9. 7. 
1929. 
5 Archiv města Plzně (AMP), Národní výbor města Plzně (NVmP), konfis-

kace majetku, kart. 385, inv. č. 1717, dotazník ke zjištění německé státní 
příslušnosti ze 14. 11. 1940. 
6 Trpěl především žaludečními a střevními potížemi, v roce 1932 prodě-
lal kvůli vředové chorobě operaci žaludku. Vleklé onemocnění zažívacího 
traktu ho pak provázelo až do konce jeho života. 
7 Národní archiv, Svaz československých velkostatkářů 1919–1943, 
kart. 165, inv. č. 1386, nařízení E. Škody z 23. 6. 1931. 
8 AMP, NVmP, konfiskace majetku, kart. 385, inv. č. 1717, dotazník ke zjištění 
německé státní příslušnosti ze 14. 11. 1940. 
9 SOA v Plzni, pobočka Klášter u Nepomuka, Ústřední správa Škodů, ne-
zpracovaný fond, korespondence E. Škody, písmeno S, dopis K. Schneeber-
gera E. Škodovi z 28. 4. 1938. 
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z úkrytů skupiny, dokonce v něm byla jistou dobu údajně 
schována i ilegální vysílačka. Škoda o činnosti skupiny vě-
děl, domníval se dokonce, že jsou v Luhu ukrýváni agenti 
britských tajných služeb, a podporoval ji velmi štědře i fi-
nančně.

Organizace však byla prozrazena, Emil Schneeberger byl 
24. května 1940 zatčen, vilku v Luhu přepadlo gestapo a 
nalezlo v ní ukrytého někdejšího redaktora Národních lis-
tů josefa jošta. Při následném vyšetřování byla pozatýkána 
většina odbojové skupiny a neminuly ji tvrdé tresty (např. 
její vůdce Emil Schneeberger byl 8. června 1942 na zákla-
dě rozsudku Sondergerichtu popraven v berlínské káznici 
Alt-Moabit). Zájem nacistických bezpečnostních složek se 
pochopitelně zaměřil i na majitele vilky Emila Škodu, při 
domovních prohlídkách u něj byla nalezena vyšší částka 
v britských librách a další nepřímé indicie, ovšem přímé 
propojení mezi ním a Schneebergerem se gestapu pro-
kázat nepodařilo. je však pravděpodobné, že toto ovzduší 
strachu, nejistoty a dost možná i vydírání ovlivnilo Škodo-
vo podzimní rozhodnutí požádat o říšskoněmeckou státní 
příslušnost.

jejím získáním si však zpečetil svůj další osud. jako říš-
ský Němec se nemohl vyhnout vojenské službě a část války 
strávil v uniformě wehrmachtu jako tlumočník v zajatec-
kých táborech pro britské a francouzské vojáky. V roce 1944 
byl údajně dokonce donucen vstoupit do NSDAP.10 Po válce 
bylo právě toto klíčovým argumentem pro všechna proti-
venství, kterými si musel projít. Bezprostředně po osvo-
bození to ještě nejhorší nebylo: žinkovský zámek obsadili 
Američané a Emil Škoda jim vzhledem ke svým znalostem 
jazyků dělal tlumočníka. Po odchodu americké jednotky 
z Žinkov 25. května 1945 byl však ještě téhož dne jako osoba 
německé národnosti s německou státní příslušností zatčen 
a deportován do pracovního a sběrného střediska v Plzni-
-Karlově,11 odkud byl vysílán na těžkou manuální práci sou-
visející s odklízením následků bombardování Škodových 
závodů.12 Ve sběrném středisku byl údajně fyzicky napaden 
jedním z dozorců, zraněný byl internován ve věznici plzeň-
ského krajského soudu, kde 8. června 1945 ráno ve věku 
nedožitých 37 let zemřel na selhání srdce.13 Pohřeb žehem 
se uskutečnil 13. června odpoledne v krematoriu plzeňské-
ho ústředního hřbitova.14 O urnu s popelem projevila zájem 

10 MOTEjZÍK, Pavel. Zámek Žinkovy – perla jižního Plzeňska. Historicko-turis-
tický průvodce po romantickém zámku a zříceninách hradu Potštejn, Žinkovy 
2010, s. 71. Také ONV v Přešticích touto skutečností v dopise ZNV v Pra-
ze z  16. 11. 1945 argumentoval. Originál kartotéčního lístku z kartotéky 
NSDAP byl zaslán ZNV v Praze k dalšímu řízení. Srov. Státní okresní archiv 
(SOkA) Plzeň-jih se sídlem v Blovicích, ONV Plzeň-jih, odbor vodního a 
lesního hospodářství a zemědělství (OVLHZ), dopis ONV v Přešticích ZNV 
v Praze z 16. 11. 1945. 
11 SOA v Plzni, Pracovní a sběrné středisko Karlov I, Y 3, kartotéka interno-
vaných osob, č. 6088. Ubytován byl v baráku č. 5, další podrobnosti o jeho 
pobytu ve středisku se bohužel nedochovaly. 

12 MOTEjZÍK, Pavel. Zámek Žinkovy – perla jižního Plzeňska. Historicko-turis-
tický průvodce po romantickém zámku a zříceninách hradu Potštejn, Žinkovy 
2010, s. 71. 
13 SOA v Plzni, Arciděkanský úřad Plzeň (dříve Sbírka matrik západních 
čech, matriční doklady), kart. 116 (dříve 775), ohledací list č. 674/1945, s. d. 
jako příčina smrti zde je uvedena adynamia cordis; Úřad městského ob-
vodu Plzeň 3, matrika, matrika zemřelých Okresního úřadu v Plzni, K 34, 
fol. 171, č. zápisu 674. Podle zápisu zemřel E. Škoda nezaopatřen, jelikož 
kněz nebyl zavolán. 
14 AMP, Pohřební služba města Plzně, sign. 21 b 18, Kremační seznam kre-
matoria města Plzně, č. 7862. 

Budova ředitelství velkostatku Žinkovy, jenž byl Emilu Škodovi zkonfiskován v roce 1945 (Archiv města Plzně)
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manželka Emilova lékaře a přítele jarmila Nejezchlebová 
z Prahy, která ji po převzetí uchovávala ve svém bytě.15 

Po Emilově smrti byla projednávána jeho pozůstalost. je-
likož nebyl ženatý a neměl žádné přímé potomky, přihlásila 
se o dědictví po něm jeho matka Hedvika, která žila v bra-
zilském Rio de janeiru, a jeho sestra Hedvika Karolina, která 
dlouhodobě žila ve švýcarském Bernu a měla švýcarské stát-
ní občanství. Mladší bratr Karel josef byl v roce 1942 soud-
ně zbaven svéprávnosti a v roce 1945 zemřel v  bohnické 
psychiatrické léčebně.16 Vzhledem k trvalému bydlišti Emila 
v Žinkovech projednával pozůstalost Okresní soud v Nepo-
muku. jelikož zemřelý nezanechal závěť, byly zákonnými 

dědici jeho majetku uznány jeho matka a sestra. Kromě 
velkostatků v Žinkovech a Malesicích se jednalo o pozemky 
v Plzni a o drtivou většinu akcií cihelny v Doudlevcích, které 
Emil vlastnil. Soud ve svém usnesení popsal i další Emilův 
majetek, který se nacházel v Rakousku: jednalo se o již zmi-
ňovaný statek v Gaadenu a o pět cenných obrazů starých 
mistrů (Goya, Murillo, Courbet, Bruegel), které byly uscho-
vány na panství jeho strýce Franze Skody v Achleitenu 
v  Dolních Rakousích. Tento majetek ovšem nespadal pod 
jurisdikci československých soudů, a tak nebyl předmětem 
dědického řízení.17 Známá rezidence rodiny Škodů v Plzni, 
dům na rohu Klatovské třídy a Tylovy ulice (č. p. 348 a 2090), 

Občanská legitimace Emila Škody 
z roku 1938 (Archiv města Plzně)
Na protější straně:  Škodův dům v Plz-
ni v dnešní Klatovské ulici č. 8 a 10 
(Archiv města Plzně)

Cihelna v Doudlevcích, jejíž akcie v převážné míře vlastnil Emil Škoda (Archiv města Plzně)
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dnes Klatovská č. 8 a 10,18 byl po roce 1945 konfiskován jako 
tzv. nepřátelský majetek a rozhodnutím Osidlovacího úřadu 
a Fondu národní obnovy v Praze z 25. října 1949 přidělen 
městu Plzni.19 Přímo do Emilova majetku však nepatřil, jako 
spoluvlastníci jsou v knihovní vložce zapsány Emilovy tety 
josefina (provdaná Stepská), jena (provdaná Weselá) a Her-
mína (provdaná Lauerová).20 

Souběžně s pozůstalostním řízením se však po skonče-
ní války rozběhl i konfiskační proces. Na zesnulého Emila 
Škodu byla jako na říšskoněmeckého státního příslušníka 
německé národnosti aplikována některá z tzv. opatření 
proti Němcům, mezi něž patřila i konfiskace jejich nemo-
vitého a movitého majetku. Na základě dekretu prezidenta 
republiky č. 5/1945 Sb. zavedl Zemský národní výbor (ZNV) 
v Praze svým výměrem z 9. října 1945 na veškerý Škodův 
majetek národní správu a tento tzv. nepřátelský majetek byl 
později konfiskován bez náhrady ve prospěch českosloven-

ského státu: zemědělský podle dekretu prezidenta republi-
ky č. 12/1945 Sb., nezemědělský podle dekretu prezidenta 
republiky č. 108/1945 Sb. Konfiskace prováděly místně pří-
slušné orgány lidové správy: velkostatek v Žinkovech zkon-
fiskoval 26. července 1945 ONV v Přešticích, statek v Ma-
lesicích ONV ve Stříbře a Škodův majetek na území města 
Plzně zkonfiskoval 4. prosince 1946 Ústřední národní výbor 
(ÚNV) statutárního města Plzně. Zde se jednalo zejména 
o nezemědělský majetek, který sestával především z cihelny 
v Doudlevcích a k ní přináležejících pozemků (zhruba 40 ha 
půdy).21 

Proti všem konfiskacím se Škodovy dědičky odvolaly 
prostřednictvím pražského advokáta jUDr. Milana Krupky 
k nadřízenému úřadu, ZNV v Praze. Odvolání proti konfis-
kačnímu výměru ONV v Přešticích bylo podáno 19. října 
1945. Dědičky v něm argumentovaly zejména tím, že Emil 
Škoda zemřel ještě před konfiskací, takže jeho majetek byl 
v době konfiskace již pozůstalostí, která náležela jim jako ci-
zím státním příslušnicím. Kromě toho požadovaly připuště-
ní výjimky z konfiskace z toho důvodu, že se Emil Škoda bě-
hem okupace aktivně účastnil bojů za zachování republiky.

ONV v Přešticích však odůvodnil oprávněnost konfiskace 
slovy: „Konfiskační řízení bylo zahájeno proto, že notoricky 
bylo známo, že Emil Škoda se dobrovolně přihlásil za ně-
meckého státního příslušníka. Šetřením pak bylo zjištěno, 
že jmenovaný byl členem NSDAP a vojínem v německé ar-
mádě. Kromě toho jmenovaný stýkal se s německými stát-
ními příslušníky, kteří jej navštěvovali v jeho zámku a které 
navštěvoval on.“22 

ZNV v Praze odvolání proti konfiskaci v plném rozsahu 
zamítl. K záležitosti udělení výjimky z konfiskace se vyjádřil 
slovy: „O německé národnosti E. Škody není žádných po-
chybností, jeho zástupce to nepopírá, ani nedokazuje, že 

15 MOTEjZÍK, Pavel. Zámek Žinkovy – perla jižního Plzeňska. Historicko-turis-
tický průvodce po romantickém zámku a zříceninách hradu Potštejn, Žinkovy 
2010, s. 73; AMP, Pohřební služba města Plzně, kart. 2612, č. 7862, žádost 
j. Nejezchlebové z 21. 7. 1945 o vydání urny. Dne 31. 7. 1945 byla urna 
odeslána poštou do Prahy. 
16 KRÁTKÝ, Vladislav. Další osudy rodu Škodů, in: Plzeňské medailony, 2, Pl-
zeň 2004, s. 81.
17 AMP, NVmP, právní oddělení, kart. 337, č. j. 186/48, dopis Okresního sou-
du v Nepomuku Ministerstvu spravedlnosti v Praze z 9. 10. 1945. 
18 K osudům domu viz Petr URLICH a kol., Slavné vily Plzeňského kraje, Praha 
2009, s. 16–19. 
19 Katastrální úřad pro Plzeň-město, knihovní vložka č. 321-III, oddíl B. 
20 AMP, NVmP, konfiskace majetku, kart. 356, seznam německých domů 
v  Plzni, oddíl jižní Předměstí, z 29. 5. 1946. V seznamu jsou uvedeny již 
pouze dvě majitelky, jenny Wesely-ová a Hermina Lauerová. 
21 AMP, NVmP, státní občanství, kart. 207, dopis Úřadu MNV statutárního 
města Plzně ZNV v Praze z 12. 3. 1946. 
22 SOkA Plzeň-jih se sídlem v Blovicích, ONV Plzeň-jih, OVLHZ, kart. 122, 
dopis ONV v Přešticích ZNV v Praze z 16. 11. 1945. 
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by byl národnosti české neb jiné než německé. (...) Tu okol-
nost, že na jeho majetku jiné osoby aktivní illegální činnost 
vykonávaly, nelze jako záslužnou činnost přičítati E. Škodo-
vi, ježto je vůbec pochybné, zda o ní věděl a jí se zúčast-
nil, nehledě k tomu, že vědomost o takové tajné činnosti 
není ještě aktivní činností samou. Naopak bylo by těžkým 
zločinem, kdyby Emil Škoda byl takovou činnost prozradil 
okupantským úřadům. Není jistě žádnou zásluhou, že tento 
zločin nespáchal.“23   

Rovněž odvolání proti konfiskaci nezemědělského 
majetku bylo postaveno na zpochybnění dobrovolnosti 
Škodova přijetí říšskoněmecké státní příslušnosti, na jeho 
pročeském vystupování před okupací a v jejím průběhu 
a především na jeho podpoře protifašistického hnutí od-
poru. V rámci odvolacího řízení v jeho prospěch hovořila 
celá řada svědectví významných osobností společenské-
ho života (např. jana Lažanského, Karla Schneebergera, 
josefa Hegnera, jarmily Nejezchlebové), která potvrzovala 
Škodův protiněmecký a protinacistický postoj a která do-
kládala zejména pomoc, již poskytoval ilegálnímu hnutí 
odporu. jUDr. josef janda z Prahy např. uvedl: „jeho jed-
nání, jak v době před okupací, tak i v době okupace, bylo 

naprosto čestné a přímé a jeho smýšlení naprosto české. 
Nesúčastnil se v době okupace nijak veřejného života, nej-
prve se staral o zvelebení svého velkostatku, a když byl při-
nucen přijmouti státní příslušnost německou, velmi těžce 
to nesl a snažil se pokud mohl ze závazku vyklouznouti. 
Nikdy se netajil svou přináležitostí k zemím koruny Svato-
václavské a pomáhal seč mohl českým lidem a české věci 
a jeho jediným zájmem a tužbou bylo, aby po svržení na-
cistického teroru opět rozkvetly pod samostatnou vládou 
naše drahé země.“24 

Přeživší členka ilegální organizace Emila Schneebergera 
jarmila Nejezchlebová svou výpověď zakončila slovy: „Přes 
to, že mi bylo známo, že pan Emil Škoda byl cizím státním 
příslušníkem, dělal pro náš národ více nežli kterýkoliv jiný 
vlastenec.“25 Mnozí svědkové sice připouštěli, že Škoda udě-
lal přijetím říšskoněmecké státní příslušnosti chybu, nejlépe 
však tuto situaci zhodnotil někdejší žinkovský děkan jaro-
slav Stuna, který vypověděl: „Ten fakt, že se přihlásil k Něm-
cům, jsem mu po celou okupaci neodpustil, ale díval jsem 
se na něho spíše s lítostí, neboť byl vcelku nesamostatný a 
dost podléhal cizímu vlivu.“26 Kromě těchto a dalších osob 
se Emila Škody zastávali v peticích rovněž jeho zaměstnanci 
a obyvatelé Žinkov.

Přesto se na rozhodnutí o konfiskaci Škodova majetku 
nic nezměnilo. ZNV v Praze si vyžádal právní expertízu mi-
nisterstva vnitra, které 5. ledna 1949 doporučilo odvolání 
nevyhovět. Ve svém posudku mj. uvedlo: „Emila Škodu jest 
považovati za osobu německé národnosti. Kromě toho 
sloužil jako voják v říšskoněmecké armádě, a tudíž v ne-
přátelském vojsku, čímž jednal nepřátelským způsobem 
proti českému a slovenskému národu, který stál tehdy 
v boji za svobodu a samostatnost své republiky proti oku-
pantům.“27 I na tomto základě vydal ZNV v Praze 8. února 
1949 své definitivní rozhodnutí, v němž konfiskaci v pl-
ném rozsahu potvrdil.

Co se týkalo argumentu o nedobrovolném přijetí říšsko-
německé státní příslušnosti, uvedl, že pokud byla motivem 
obava z případné majetkové újmy, „nelze ji považovati za 
neodolatelné donucení, neboť je notoricky známo mnoho 
případů, kdy osoba české národnosti nátlaku takto moti-
vovanému nepodlehla.“28 Argument o Škodově účasti na 
aktivní odbojové činnosti byl odmítnut s tím, že „pokud 
pouhé pomlčení o úkrytu stíhaných osob lze považovati za 
aktivní činnost“, tak tuto skutečnost bylo možno prokázat 
pouze na jaře 1940, a tak „z těch důvodů nebylo lze při roz-
hodování přihlédnouti k okolnostem, které by byly podkla-
dem pro uznání za výjimku z konfiskace.“29  

Tím bylo řízení ukončeno a konfiskace nabyla právní 
moci. To byla také definitivní tečka za snahou o záchranu 
zbytku kdysi značného majetku rodiny Škodů v českoslo-
vensku. Přestože se ještě Hedvika Škodová snažila, i před me-
zinárodními soudy, konfiskaci rodového majetku zabránit, 

Hedvika Karolina Škodová, sestra Emila Škody
Na protější straně: 
Ohledací list Emila Škody z června 1945

23 SOkA Plzeň-jih se sídlem v Blovicích, ONV Plzeň-jih, OVLHZ, kart. 122, 
nález ZNV v Praze, s. d. (podle podacího razítka Úřadu ONV v Přešticích 
došel 10. 1. 1946), s. 3. 
24 AMP, NVmP, právní oddělení, kart. 337, č. j. 186/48, svědectví jUDr. j. jan-
dy z 8. 8. 1945. 
25 AMP, NVmP, právní oddělení, kart. 337, č. j. 186/48, prohlášení j. Ne-
jezchlebové z 30. 5. 1945. 

26 AMP, NVmP, právní oddělení, kart. 337, č. j. 186/48, protokol o výslechu 
j. Stuny ze 7. 11. 1947. 
27 AMP, NVmP, právní oddělení, kart. 337, č. j. 186/48, dopis Ministerstva 
vnitra v Praze ZNV v Praze z 5. 1. 1949. 
28 SOA v Plzni, Západočeský krajský národní výbor (ZKNV) Plzeň, kart. P 
2178, výměr ZNV v Praze z 8. 2. 1949. 
29 SOA v Plzni, ZKNV Plzeň, kart. P 2178, výměr ZNV v Praze z 8. 2. 1949.
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nepřineslo její úsilí již žádný významný zvrat.30 Pozemkový 
majetek byl rozdělen drobným žadatelům a později začle-
něn do zemědělských družstev, zámek v Žinkovech získalo 
Revoluční odborové hnutí – Ústřední rada odborů jako re-
kreační středisko.31 Cihelna v Doudlevcích byla v roce 1947 
zastavena, zařízení odprodáno národnímu podniku Zápa-
dočeské cihelny, nemovitosti strženy a na volných pozem-
cích vyrostl moderní výrobní areál Škodových závodů na 
výrobu turbogenerátorů, doudlevecký Gigant, jehož pro-
voz byl zahájen v listopadu 1950.32  

Předložený příspěvek představuje pouze malý střípek 
v  mozaice poválečné československé historie a popisu-
je dílčí problém konfiskačního procesu a jeho zákonitostí. 
Přesto je na něm patrné, o jak složité období novodobých 
dějin československa se jednalo. Zároveň tato studie ma-
puje poslední dějství dramatu rodiny Škodů a je obrazem 

30 MOTEjZÍK, Pavel. Zámek Žinkovy – perla jižního Plzeňska. Historicko-turis-
tický průvodce po romantickém zámku a zříceninách hradu Potštejn, Žinkovy 
2010, s. 77.
31 SOkA Plzeň-jih se sídlem v Blovicích, ONV Přeštice, kart. 214, sign. 180, 
výměr Ministerstva zemědělství v Praze Revolučnímu odborovému hnu-
tí – Ústřední radě odborů v Praze z 3. 6. 1948. 
32 SOA v Plzni, Osidlovací úřad a Fond národní obnovy, oblastní úřadovna 
Plzeň, kart. 110, sign. PC-III-6-3, kart. 111, sign. PC-III-7-1; AMP, NVmP, právní 
oddělení, kart. 337, č. j. 186/48; Ivan MARTINOVSKÝ a kol., Dějiny Plzně v da-
tech od prvních stop osídlení až po současnost, Praha 2004, s. 449.

zmaru, který po roce 1945 postihl tuto kdysi úspěšnou a vá-
ženou podnikatelskou rodinu. I to je jeden z aspektů vývoje 
v československu po roce 1945, s nímž je zapotřebí se v zá-
jmu nápravy pokřiveného historického povědomí poctivě a 
pravdivě vyrovnat.  

Beschlagnahme des Eigentums von Emil Škoda im Jah-
re 1945

Karel řeHáČeK

Das Nachkriegsschicksal eines Teils der berühmten Pils-
ner Familie Škoda glich in vielen Einzelheiten tausenden 
anderer Einzelschicksale. Emil (1908–1945), der Enkel des 
legendären Gründers der Škoda-Werke, beantragte wäh-
rend des Krieges die reichsdeutsche Staatsangehörigkeit; 
teils aufgrund seiner Befürchtungen um sein Eigentum, 
offensichtlich aber auch aus Angst um seine Sicherheit. 
Als Reichsdeutscher war er dann aber zum Dienst in der 
deutschen Armee gezwungen und trat sogar der NSDAP 
bei. Dies alles wurde für ihn nach dem Krieg verhäng-
nisvoll. Am 25. Mai 1945 wurde er in seinem Herrensitz 
Žinkovy (Schinkau) verhaftet und in Pilsen interniert, wo 

er einige Tage später, am 8. juni, starb.  Sein gesamtes 
mobiles und immobiles Eigentum (Großgrundbesitz in 
Schinkau und Malesice, Ziegelfabrik in Doudlevce und 
weitere Grundstücke in Pilsen) wurde als sogenanntes 
feindliches Vermögen zu Gunsten des Staates konfisziert. 
Seine Mutter Hedvika und seine Schwester Hedvika Ka-
rolina waren bemüht, den Besitz für die Familie zu retten. 
Als seine Erbinnen versuchten sie, im Rahmen eines Be-
rufungsverfahrens Škodas pro-tschechische Haltung vor 
und während des Krieges nachzuweisen und führten als 
gewichtiges Argument vor allem die Unterstützung an, 
die Škoda der antifaschistischen Widerstandsbewegung 
gewährt hatte. Alle Bemühungen um die Rettung des 
Familienbesitzes und um die Rehabilitation des Namens 
Emil Škoda erwiesen sich jedoch in der revolutionären 
Nachkriegsatmosphäre als vergeblich. 

Na přelomu let 2010–2011 bylo na pracovišti SOA Plzeň 
v  Klášteře u Nepomuku dokončeno pořádání a inventari-
zace významné části archivního fondu Západočeský krajský 
národní výbor Plzeň (dále ZKNV), a sice utajovaných spisů 
spravovaných zvláštním oddělením.1 Předmětem tohoto 
příspěvku není celkový rozbor stavu těchto dokumentů 
u ZKNV, ale spíše pohled na ně z badatelského hlediska a 
upozornění na některé zajímavé jednotliviny. 

 Označování určitých dokumentů jako „tajných“ provází 
činnost úřadů odedávna a nijak nesouvisí se vznikem ná-
rodních výborů. Na přelomu 40. a 50. let 20. stol., kdy KNV 
začínal svoji činnost, se utajované dokumenty podle stup-
ně utajení dělily do tří kategorií – na důvěrné, tajné a přísně 
tajné.2 Potřeba utajení vyplývá z obsahu příslušného doku-

mentu, který je určen pouze omezenému okruhu čtenářů, 
a administrativní zpracování takového dokumentu má své 
specifické předpisy.3  

ještě před zpracováním uvedeného materiálu bylo třeba 
rozhodnout, jak k němu přistoupit. V zásadě se nabízely dvě 
možnosti: ponechat utajované dokumenty v samostatném 
bloku zvláštního oddělení, tedy odděleně od ostatních od-
borů, nebo je naopak rozdělit podle obsahu do dílčích blo-
ků do jednotlivých odborů a zvláštní oddělení tak ve fondu 
fakticky zrušit. Přednost dostal první přístup s ohledem na 
skutečnost, že u ZKNV byly utajované dokumenty odděleně 
evidovány i ukládány a že jsou dochovány podací protoko-
ly, které lze při práci s dokumenty využít. Ve struktuře fondu 
tak bylo ponecháno samostatné zvláštní oddělení, které je 

Utajované dokumenty ve fondu ZKNV Plzeň

Miroslav EISENHAMMER
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zařazeno za sekretariát předsedy a před ostatní odbory. Ar-
chiválie zvláštního oddělení jsou rozděleny do skupin „Přís-
ně tajné“ a „Tajné“ a v jejich rámci dále strukturovány podle 
jednotlivých referátů, resp. z nich vzniklých odborů. Třetím 
stupněm struktury pak je manipulační období. 4

Odhlédněme však od kvality spisové služby u krajského 
národního výboru a zaměřme se raději na vlastní písem-
nosti. Z hlediska objemu mezi dokumenty kategorie „přísně 
tajné“ i „tajné“ zaujímají největší množství doklady z oblasti 
plánování. Nejde zdaleka jen o suché ekonomické statistiky. 
Zejména v 50. letech se utajovalo velmi mnoho z oblasti 
průmyslu, a v příslušných odborech tak najdeme řadu dosti 
konkrétních dokladů o výstavbě a plánování výroby klíčo-
vých průmyslových podniků té doby – v první řadě samo-
zřejmě plzeňských Škodových závodů, resp. dle dobové ter-
minologie Závodů V. I. Lenina, mimo to však i průmyslových 
podniků například v Rokycanech nebo Kaznějově. Odrážejí 
se zde peripetie kolem těžby železné rudy a výstavby hrud-
koven v Dýšině a Ejpovicích i rozmach dolování hnědého 
uhlí v sokolovské pánvi. Využití rozhodně najdou bilance 
příjmů a výdajů obyvatelstva nebo z oblasti územního plá-
nování například dokumenty týkající se radiační situace na 
jáchymovsku a z ní vyplývajících stavebních i jiných ome-
zení.

Další obsáhlý blok materiálu představují přísně tajné a 
tajné dokumenty sekretariátu předsedy KNV. jejich temati-
ka je velmi různorodá, protože předseda KNV byl seznamo-
ván se závažnými skutečnostmi ze všech oblastí působnosti 
jím řízeného úřadu. Badateli byly až dosud nejvíce využí-
vány utajované dokumenty sekretariátu předsedy z 50. let. 
Souvisí to s četností badatelských témat k tomuto období a 
rovněž i s úřední potřebou vyšetřování některých konkrét-
ních historických událostí (např. pátrání Úřadu pro doku-
mentaci a vyšetřování zločinů komunismu po pozadí i kon-
krétních projevech tzv. „akce Kulak“). Právě zde se nacházejí 
jak zásadní, tak i „pouze“ ilustrativní doklady k vysidlování 

pohraničních oblastí z důvodu zřizování hraničního pásma, 
hospodářské situaci pohraničních okresů, bezpečnostním 
záležitostem, stíhání „třídních nepřátel“, kolektivizaci nebo 
církevní problematice.5 Odrážejí se zde též události kolem 
měnové reformy v roce 1953.6 Pro období normalizace se 
pak v utajovaných dokumentech předsedy objevuje např. 
otázka posrpnové emigrace, církevní politika, některé as-
pekty pobytu sovětských vojsk na našem území nebo zása-
hy proti „nepřátelským“ kulturně-společenským jevům.

Přes pochopitelný akcent na hospodářskou a bezpeč-
nostně politickou problematiku by byla škoda nepřipo-
menout i jiné sféry, například zdravotní a sociální.7 Pro výše 
uvedené oblasti bádání je zejména pro první polovinu 
50.  let bohatě využitelná i dokumentace obsažená v bez-
pečnostním referátu, resp. z něj vzniklých odborů. Zájemce 
o církevní problematiku by měl kromě dokumentů kancelá-
ře předsedy a bezpečnostního referátu věnovat pozornost 
i dokumentům odboru školství a kultury (zde např. mezi 
„tajnými“ zaujme ucelená řada přehledů zahraničních cír-
kevních zpráv z let 1958–1967). Celkově však lze konstato-
vat, že v závislosti na konkrétních badatelských tématech se 
najdou zajímavé dokumenty prakticky u každého odboru a 
lze předpokládat, že se zpřístupněním celého fondu vzroste 
i jejich využívání.

již zde bylo řečeno, že badatelského využití se zatím do-
čkaly zejména dokumenty z 50. let 20. století. jako nabíd-
ku pro zájemce o novější období je možné blíže představit 
několik dokumentů ze sekretariátu předsedy, které vznikly 
na základě přímé spolupráce ZKNV a Státní bezpečnosti 
v  polovině 70. let 20. století. Nejde o nijak obsáhlé slož-
ky, ale pro představu o tehdejším fungování dělby moci 
jsou velmi ilustrativní. Ukazují, jak rychle a bezprostředně 
přetavoval lidově správní aparát národních výborů v činy 
podněty předané od Státní bezpečnosti v případech, které 
považovaly obě strany za společensky nebezpečné. Z do-
kumentů je zjevné, že spolupráce krajského velitelství Státní  

1 Po seřazení a přebalení je celkové množství tohoto materiálu 178 karto-
nů a devět fasciklů, celková metráž činí 21,97 bm.
2 Dokumenty kategorie „důvěrné“ se ve fondu ZKNV prakticky nevyskytu-
jí a několik málo dochovaných bylo již ve spisovně ZKNV přiřazeno mezi 
„tajné“, kde zůstaly; registraturní pomůcky pro ně jsou dochovány jen 
mezerovitě z let 1949–1950 a 1956–1957. Lze předpokládat, že byly při 
skartačních řízeních určeny ke zničení. Nejčetnější je druhý stupeň utaje-
ní, tedy dokumenty s označením „tajné“, méně je pak dokumentů „přísně 
tajných“, tedy s nejvyšším u ZKNV se vyskytujícím stupněm utajení. jistou 
modifikací bylo ještě doplňkové označení písmenem M, které znamenalo 
„mobilizační“ a označovalo dokumenty s obsahem významným v případě 
bezprostředního válečného ohrožení.
3 U ZKNV bylo zacházením s utajovanými dokumenty pověřeno tzv. 
zvláštní oddělení, které bylo součástí sekretariátu předsedy. Evidence byla 
zcela oddělená od běžných neutajovaných dokumentů. Na zvláštním od-
dělení byl založen samostatný tajný a přísně tajný podací protokol, který 
měl vždy jednotnou číselnou řadu pro celý úřad. Do roku 1957 byla od-
děleně vedena evidence došlých a odeslaných utajovaných dokumentů, 
od roku 1958 jednotná číselná řada pro došlé i odesílané dokumenty. Od 
téhož roku byl zakládán ještě další tajný a přísně tajný podací protokol 
pro každý odbor, do kterého se zapisovaly dokumenty příslušného stup-
ně utajení, přidělené dotyčnému odboru. Tyto dílčí protokoly už nemě-
ly své číselné řady, ale přejímaly číslo přidělené centrálním protokolem 
vedeným na zvláštním oddělení. Na každém odboru byl pro zpracování 
utajovaných dokumentů určen referent s bezpečnostní prověrkou. Po 
zpracování se dokument vracel na zvláštní oddělení, odkud byla odeslána 
odpověď a kde zůstával uložen. Zvláštní oddělení mělo ve správě tajnou 

spisovnu oddělenou od běžné spisovny; utajované dokumenty v ní byly 
uloženy podle jednotlivých odborů, tedy podobně jako v běžné spisovně. 
Utajované dokumenty bylo možné rozlišit od běžných na první pohled 
i podle podoby jednacího čísla – pro stupeň „Tajné“ bylo pořadové číslo 
podacího protokolu ještě navíc uvozeno nulou, pro stupeň „Přísně tajné“ 
dvěma nulami. 
4 Na rozdíl od běžných dokumentů plzeňského KNV, které byly již v prv-
ních manipulačních obdobích užívaných u národních výborů v letech 
1949–1958 označovány spisovými znaky, byly utajované dokumenty jed-
notlivých odborů v tomto období řazeny jen podle čísel jednacích. Uži-
tí spisových znaků se objevuje až se spisovým plánem platným v letech 
1959–1976. Zpracování se tomuto stavu přizpůsobilo, pro období do roku 
1959 jsou dokumenty jednotlivých odborů řazeny chronologicky (což 
si vyžádalo obsáhlejší regesty), v manipulačních obdobích 1959–1976 a 
1977–1990 jsou již použity tematické skupiny příslušných spisových plánů.
5 jedním z nejvýznamnějších zde uložených dokumentů kategorie „tajné“ 
jsou zápisy ze schůzí tzv. krajské bezpečnostní pětky (bohužel dochované 
v úplnosti jen pro rok 1951), dále mj. přehledy a rozbory bezpečnostní si-
tuace v kraji a mimořádných událostí (1954, 1955, 1958).
6 K obsahu a využití těchto dokumentů viz SKÁLA, Adam. Měnová reforma 
1. června 1953 v Plzni v hlášení mocenských orgánů. Minulostí západočes-
kého kraje XLII/2, 2007, s. 602–639.
7 Z této oblasti viz např. velmi otevřenou kritickou zprávu o situaci dětí 
ze sociálně vyloučených rodin na Tepelsku z r. 1976. SOA Plzeň, ZKNV Pl-
zeň – Utajované spisy spravované zvláštním oddělením. Tajné – Sekretariát 
předsedy a z něj vyčleněné útvary – manipulace 1977–1990 – sign. 551 
(Státní sociální péče, sledování sociálních poměrů všeobecně). 
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bezpečnosti a sekretariátu předsedy ZKNV byla v tomto ob-
dobí velmi úzká; přípisy zasílané Krajskou správou StB jme-
novitě na adresu předsedy ZKNV Adolfa Starého zde nejsou 
neobvyklé. V celkovém množství utajovaných dokumentů 
přitom nejsou nijak nápadné. U ZKNV nebyly zařazovány ve 
spisovém plánu pod signatury týkající se bezpečnosti (tam 
narazíme spíše na celkové zprávy o bezpečnostní situaci), 
ale buď pod signatury církevní politiky, nebo ještě častěji 
pod všeříkající a současně vše tající položku 99 „Různé“. Tam 
skončilo i několik přípisů zabývajících se, řečeno soudobým 
státobezpečnostním žargonem, „závadovými poznatky“ 
z  oblasti kultury, zdravotnictví a církve. Státní bezpečnost 
pochopitelně nezasílala tyto zprávy pouze pro informaci, 
ale i „k provedení vlastních opatření“ v režii ZKNV, resp. ná-
rodních výborů nižšího stupně.

A jaké skutečnosti tehdy ZKNV na podnět Státní bezpeč-
nosti řešil? Z oblasti zdravotnictví to bylo např. zjištění, že 
jistá žena ze Staňkova získávala v letech 1974–1975 od pěti 
známých plzeňských lékařů povzbuzující léky, které zneuží-
vala jako drogy, navíc s nimi údajně na pracovišti požívala 
alkoholické nápoje. Cestou odboru zdravotnictví ZKNV byla 
proti jmenovaným lékařům okamžitě zavedena kárná opat-
ření; vzhledem ke skutečnosti, že šlo o tehdy běžné medi-
kamenty, byť vydávané na předpis, však neměl případ další 
dohru.8  

Větší pozornost si zasloužila oblast církve. V roce 1976 
se tak sekretariátu předsedy dostala informace o stycích 
se zahraničními kněžími a nepovolené výuce nábožen-
ství mezi mládeží, kterou prováděli v Pernarci administ-
rátoři římskokatolické církve josef Kazda a František Klika. 
Ti sice „…po provedeném opatření z naší strany s touto 
činností ustali… lze však učinit závěr, že jde o kněze se 
záporným postojem k církevní politice, prováděné vlá-
dou čSSR, a jejich činnost směřovala k narušování práv-
ních předpisů upravujících poměr k církvím v čSSR a 
posilování pozic Vatikánu v čSSR“. Souběžně zaslala StB 
hlášení o setkání kněžích josefa Schwarze a Františka 
Radkovského a kostelníka josefa Rybenského s bývalým 
skautským funkcionářem v Chebu Václavem Šefčíkem. 
Tehdejší administrátor ve Františkových Lázních (a dneš-
ní biskup) František Radkovský propůjčil 30. ledna 1976 
farní jídelnu k soukromé besedě, na které Šefčík ostatním 
účastníkům, vesměs bývalým skautům, vyprávěl o  své 
cestě na mezinárodní skautské setkání – jamboree – do 
Norska v roce 1975. „Průběh besedy spočíval v tom, že 
nejprve přinesl do jídelny Rybenský skautskou lilii ze své-
ho pokoje a postavil ji na stůl, a tam ležela až do skonče-
ní besedy. Šefčík přítomné seznámil s jeho návštěvou a 
průběhem skautského jAMBOREE v Norsku a návštěvou 
dalších států. Přítomní si pak prohlíželi velké množství fo-
tografií, které Šefčík z této cesty dovezl, dále skautskou 

symboliku a plánek areálu, kde se jAMBOREE konalo. 
V  závěru besedy byla pak prohlídka místnosti, kterou 
obývá Rybenský a kde má skautskou symboliku…. Svým 
jednáním Radkovský zneužil církevní půdy, Schwarz a Ry-
benský propagovali junáckou symboliku. Provedenými 
opatřeními byla další závadová činnost uvedených osob 
přerušena.“9 

V obou případech bohužel spis neobsahuje další re-
akci ZKNV, takže z uvedeného zdroje nelze poznat jejich 
dohru. Ta je však zcela jasná ve třetím případě, kdy StB 
zaslala předsedovi ZKNV 26. července 1977 informace 
o činnosti tehdejšího administrátora v Plzni-Liticích Vác-
lava Malého: „Při provádění opatření ve věci tzv. Výboru 
na obranu nespravedlivě stíhaných, který byl v čSSR za-
ložen, bylo dokumentováno, že členem tohoto výboru je 
také Václav Malý. Posláním tohoto Výboru je pomoci těm 
lidem v čSSR, kteří jsou pro své přesvědčení nespravedli-
vě stíháni či vězněni nebo kteří se stali oběťmi policejní a 
justiční svévole. Toto poslání je v duchu Charty 77. Malý 
Václav uvedl, že plně s tímto posláním souhlasí, což vy-
jádřil i svým podpisem. Rovněž tak se seznámil s plným 
zněním Charty 77 v jarních měsících 1977 a tuto pode-
psal. činnost Výboru na ochranu nespravedlivě stíhaných 
i Charty 77 vyjadřují jeho mravní přesvědčení a proto se 
do této činnosti angažuje. je přesvědčen, že jsou porušo-
vány platné čsl. zákony a lidé jsou nespravedlivě stíháni, 
vylučováni ze zaměstnání a pod. Ke konkrétním osobám 
a jejich činnosti v tzv. Výboru Malý odmítl cokoliv uvésti 
z důvodů, aby tyto osoby nevystavil v nebezpečí. I když 
byl upozorněn, že pokračováním v této činnosti bude 
posuzováno jako jednání, které je v příkrém rozporu s čsl. 
zákony, odpověděl, že bude i nadále s činností Výboru 
i Charty 77 souhlasit a tuto podporovat. Z celkového roz-
boru získaných poznatků a z vyjádření Václava Malého 
lze učinit závěr, že jde o kněze se záporným postojem 
k  socialistickému zřízení a církevní politice prováděné 
vládou čSSR. Touto činností a jednáním neskýtá záruky 
plnit své pravé poslání v duchovní správě, vyjádřené Sli-
bem věrnosti, který sám podepsal.“10 

K hlášení byla připojena fotokopie „Sdělení (Charty 77) 
č. 12“ s informací o založení Výboru na obranu nespraved-
livě stíhaných, kde je Václav Malý uveden mezi prvními 
signatáři. Opatření přijatá ZKNV byla v tomto případě zce-
la konkrétní a rychlá – 9. srpna 1977 šel dopis podepsaný 
místopředsedou ZKNV řediteli sekretariátu pro věci církevní 
ministerstva kultury čSR Františku jelínkovi. V úvodu repro-
dukoval zjištění StB, následovala informace o projednání 
záležitosti s vedoucím ideologického oddělení KV KSč a 
na poradě uvolněných funkcionářů ZKNV u jeho předse-
dy a končil rozhodnutím: „Zastáváme jednoznačný závěr, 
že je nutno V. Malému neprodleně odebrat státní souhlas 

8 SOA Plzeň, ZKNV Plzeň – Utajované spisy spravované zvláštním odděle-
ním. Přísně tajné – Sekretariát předsedy a z něj vyčleněné útvary – manipula-
ce 1959–1976 – sign. 99 (Různé – závadové poznatky z oblasti kultury, zdra-
votnictví, církve), přípis Krajské správy SNB – Správy StB ze dne 25. 5. 1976 
čj. OS-00411/II-01-76, u ZKNV prezentován jako 00128/76 dne 2. 6. 1976.
9 SOA Plzeň, ZKNV Plzeň – Utajované spisy spravované zvláštním odděle-
ním. Přísně tajné – Sekretariát předsedy a z něj vyčleněné útvary – mani-
pulace 1959–1976 – sign. 99 (Různé – závadové poznatky z oblasti kultury, 

zdravotnictví, církve), přípis Krajské správy SNB – Správy StB ze dne 23. 6. 
1976 čj. OS-0012/N-76, u ZKNV prezentován jako čj. 00138/76 dne 28. 6. 
1976.
10 SOA Plzeň, ZKNV Plzeň – Utajované spisy spravované zvláštním oddě-
lením. Přísně tajné – Sekretariát předsedy a z něj vyčleněné útvary – ma-
nipulace 1977–1990 – sign. 431 (Církevní politika, sledování církevního 
života) – přípis Krajské správy SNB – Správy StB ze dne 26. 7. 1978 čj. OS-
-0035/N-78, u ZKNV prezentován jako čj. 00225/78 dne 28. 7. 1978.
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k výkonu církevní činnosti.“11 V tomto případě zafungoval 
sekretariát předsedy ZKNV jako klasická převodová páka 
pomáhající realizovat rozhodnutí učiněné de facto již dáv-
no předem na jiné úrovni. 

 Obdobný mechanismus si můžeme představit i v po-
sledním případě, tentokrát z oblasti kultury. Krajský náčelník 
Státní bezpečnosti zaslal dne 25. května 1976 předsedovi 
ZKNV Adolfu Starému hlášení o zjištěných „závadových je-
vech z oblasti kultury“.12 Objektem zájmu soudruhů se stala 
veřejná vystoupení bigbítových hudebních skupin Vozem-
bouch, Snovači a čmeláci a dále – což bylo rozebíráno da-
leko podrobněji – „závady“ při vystoupení písničkáře jaro-
slava Hutky a dalších členů volného hudebního sdružení 
Šafrán v plzeňském Divadle Pod Lampou a Klubu mediků 
v jarních měsících roku 1976. Připomeňme si, že šlo o ob-
dobí kulturního bezčasí rozvíjející se normalizace, kdy se po 
emigraci Karla Kryla zformovala v československu kromě 
bigbítové vlny jako reakce na většinově populární hudbu 
i silná generace folkových zpěváků. Kromě Hutky mezi ně 
patřili zejména Petr Lutka, Vladimír Merta, Vlastimil Třešňák, 
josef Nos a Dagmar Andrtová-Voňková. jejich vystoupení, 
ať již jednotlivá nebo společná v rámci „Šafránu“, byla po-
sluchači velmi vyhledávána a současně kvůli nezastřeným 
politickým narážkám v textech písní i v doprovodném mlu-
veném slově postupně stále více sledována orgány StB. Prá-
vě rok 1976 znamenal vrchol jejich popularity a současně 
počátek zesíleného tlaku režimu. Ten vyvrcholil sešrotová-
ním již vylisovaných exemplářů jejich první společné desky 
těsně před uvolněním do prodeje, emigrací j. Hutky, který 
předtím podepsal Chartu 77, do Holandska v únoru 1978 a 
zákazy vystupování těm, kteří zůstali.13 Dokument dokládá 
způsob řešení podobných situací. jak uvidíme, nedotýkal se 
pouze hudebníků, u kterých se mimo jiné zkoumalo, zda 
absolvovali kvalifikační prověrky a povinné přehrávky spo-
jené se schvalováním textů, ale i provozovatelů kulturních 
zařízení a pořadatelů koncertů, kteří jejich vystoupení sjed-
nali. 

V případě bigbítových kapel se často poukazovalo na 
nevhodné oblečení, neupravenost, anglicky zpívaný reper-
toár, ale (alespoň v našem případě) nebyly předmětem kri-
tiky konkrétní texty: „V zápisech o výpovědi byla potvrzena 
závadová činnost v chování členů hudební skupiny VOZEM-
BOUCH, která patří pod zřizovatele Obv. kulturní středisko 
Plzeň 3. Výše uvedená skupina vystupovala dne 21. 2. 1976 
na plese SSM v Nejdku u Karlových Varů. Při vystupování 
byli členové hudební skupiny nevhodně oblečeni (špina-
vé, zašívané texasky, svetry apod.) a svým nespolečenským 
oblečením a prozápadním repertoárem negativně ovlivnili 
průběh pořádané zábavy této organizace. V hudební sku-
pině VOZEMBOUCH převažuje západní repertoár, zatímco 

tvorba socialistických autorů je zastoupena malým procen-
tem… její členové nejsou na patřičné politicko-umělecké 
úrovni a neskýtají záruku správného morálně politického 
působení na mládež. Výše uvedená hudební skupina je ze 
60 % složena z lidí býv. hudební skupiny KOULE, které byla 
pro závadové jednání odborem kultury KNV Plzeň veřejná 
činnost zakázána. Z provedeného rozboru je patrné, že sa-
motný zřizovatel Obvodní kulturní středisko Plzeň 3 vůči 
této skupině neuplatňoval politicko-výchovné poslání a in-
spektor kulturního střediska z titulu své funkce se nezajímal 
o politickou ani uměleckou úroveň této skupiny.“

 Naopak v případě jaroslava Hutky a Šafránu šlo zejména 
o texty a narážky v doprovodném mluveném slově: „…V zá-
pisech o výpovědích bylo potvrzeno politické, mravní a zá-
vadové jednání jaroslava Hutky a dalších členů umělecké-
ho sdružení ŠAFRÁN z Prahy při vystupování v divadle Pod 
lampou v Plzni. je zadokumentováno, že jaroslav Hutka 
v divadle Pod lampou v několika vystoupeních uváděl pís-
ně mravně závadové, které urážely příslušníky Bezpečnosti 
a některé z nich byly zaměřeny proti příchodu spojenec-
kých armád v r. 1968 na naše území. Při dokumentaci byly 
získány magnetofonové pásky, na kterých je výše uvedená 
závadová činnost j. Hutky v divadle Pod lampou potvrze-
na … Sama obsahová stránka některých závadových písní 
j. Hutky negativním způsobem působí na mládež, ovlivňuje 
její politické myšlení a tato činnost je o to závažnější, že jím 
uváděné pořady navštěvuje středoškolská a vysokoškolská 
mládež. Koncepce pořadů a vlastní repertoár j. Hutky je 
podobný stylu, který používal zpěvák Karel Kryl – nyní emi-
grant v KS (kapitalistický stát, pozn. aut.). j. Hutka nerespek-
toval upozornění metodiků Obv. kulturního střediska Plzeň 
3 Zatloukala a Hodyse, kteří jej žádali, aby při koncertech 
nevystupoval s písněmi politicky i mravně závadovými. 
Z dokumentace vyplývá, že vedení Obvodního kulturního 
střediska Plzeň 3 i přesto, že jim byly známy závadové pořa-
dy j. Hutky, jej nechalo v Divadle Pod Lampou vystupovat 
až do poslední doby. V tomto směru se jedná o hrubou ne-
dbalost ze strany vedení střediska, metodiků a inspektorů, 
kteří svým alibistickým postojem bez provedení kontroly a 
patřičných zákroků umožňovali další veřejné vystupování 
j. Hutky v Plzni… bylo potvrzeno, že metodici Obvodního 
kulturního střediska Plzeň 3 Zatloukal a Hodys jsou osoby 
s malým politickým rozhledem bez patřičných odborných 
znalostí, a tudíž nemohou plnit řádně své povinnosti, vy-
plývající z jejich funkcí, a zajišťovat plnění kulturně politické 
linie naší strany…“

je samozřejmé, že dopis takového znění si vyžádal oka-
mžitou reakci.14 Vedoucí odboru kultury ZKNV svolal na 
10.  6. 1976 schůzku se zástupci Národního výboru města 
Plzně a Obvodního kulturního střediska (OKS) Plzeň 3, kde 

11 Tamtéž, dopis místopředsedy ZKNV řediteli sekretariátu pro věci církev-
ní MK čSR čj. 00225/78 ze dne 9. 8. 1978.
12 SOA Plzeň, ZKNV Plzeň – Utajované spisy spravované zvláštním oddě-
lením. Přísně tajné – Sekretariát předsedy a z něj vyčleněné útvary – mani-
pulace 1959–1976 – sign. 99 (Různé – závadové poznatky z oblasti kultury, 
zdravotnictví, církve), přípis Krajské správy SNB – Správy StB ze dne 25. 5. 
1976 čj. OS-008/N-76, u ZKNV prezentován jako čj. 00122/76 dne 27. 5. 
1976. Pod tímto čj. založeny i dokumenty uváděné v pozn. č. 14, 15 a 16.
13 Blíže k volnému hudebnímu sdružení Šafrán i jeho jednotlivým členům 

např. VLASÁK, Vladimír. Folkaři. Báječní muži s kytarou, kteří psali dějiny. Da-
ranus, Řitka 2008, zejména s. 15–31. V roce 1976 měl již Šafrán výraznou 
posluchačskou základnu, ale z jeho členů jediný j. Hutka měl vydané dvě 
desky: Stůj, břízo zelená (1974) a Vandrovali hudci (1976). 
14 Viz ve spisu založené vyjádření ke zprávě o činnosti skupiny Vozem-
bouch a repertoáru v Divadle Pod Lampou, sepsané vedoucí Okresního 
kulturního střediska Plzeň 3 dne 21. 6. 1976, a nedatovaná zpráva vedoucí-
ho odboru kultury ZKNV pro místopředsedu ZKNV určená k projednání ve 
vedení ZKNV 1. 8. 1976. 
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je seznámil s vytýkanými závadami v jejich činnosti. Účastníci 
si měli sami situaci v OKS rozebrat a přijít na další schůzku 
(25. 6.) s návrhy opatření, aby se podobné problémy nemoh-
ly opakovat. V situaci, kdy za stížností stála StB a vedení ZKNV, 
následovaly nekompromisní kroky. S oběma nespolehlivými 
inspektory byla ukončena spolupráce, stejně jako s konfe-
renciérem, který Hutkova vystoupení uváděl. Sama ředitelka 
OKS Plzeň 3, která „projevila málo politické prozíravosti a má 
ve své práci značné nedostatky“, sice svoji pozici uhájila, ale 
byla nucena stanovit novou koncepci programu Divadla Pod 
Lampou, které se mělo nadále profilovat jako „divadlo poe-
zie“, případně využívat studentské divadelní soubory pod 
stálým ideovým dohledem profesionála z Divadla j. K. Tyla.

Ohledně povolení vystupování členů sdružení Šafrán 
se ředitelka OKS hájila, že ji uklidňovaly kladné reference 
z časopisu Melodie; o jinotajích v textech „neměli tušení“. 
Objasnila i počátek celé spolupráce se Šafránem – divadél-
ko podle jejích slov „zelo prázdnotou“, a tak přemýšleli, co 
atraktivního přinést, proto od dubna 1975 začali uvádět 
členy sdružení Šafrán. Iniciátory rozhodnutí byli přitom 
tehdejší metodik OKS Plzeň 3 Karel Zatloukal a aktivista 
Divadla Pod Lampou jan jeníček. Do konce roku 1975 se 
uskutečnilo osm vystoupení a od února do dubna 1976 
dalších šest; všechna byla hojně navštívena. Ředitelka OKS 
nikdy sama představení nenavštívila a neznala jejich obsah, 

avšak dala pokyn, aby byla vystoupení nahrávána.15 Zvukař 
tak pořídil nahrávky, které StB jednak využila při vyšetřování, 
ale současně i stíhala samotného zvukaře, který se přiznal, 
že nahrávky se „závadným“ obsahem dále šířil mezi známý-
mi. Ředitelka současně poukázala na to, že vznikly určité 
problémy kolem proplácení honorářů, kvůli kterým chtěli 
spolupráci se Šafránem ukončit, ale nakonec se rozhodli 
dodržet již nasmlouvaná a plakátovaná vystoupení. Mimo 
jiné hrála roli i finanční stránka věci – „původně jsme uva-
žovali nebrat Šafrán již od ledna 1976, vysoký plán tržeb 
137 tisíc Kč nás však lákal tímto ke splnění.“ j. Hutka pak „ve 
vědomí, že u nás vystupuje naposled, zneužil doslova důvě-
ru pořadatelů i metodika a vědomě poškodil veškerou naši 
snahu o dobrou pověst divadélka a celého střediska“.

Není snad třeba dodávat, že jaroslav Hutka ani nikdo jiný 
ze Šafránu už si v Plzni nezahrál. V tomto případě šlo i z hle-
diska StB o jiný kalibr než o pár hudebníků z bigbítových 
uskupení lokálního významu. Skupině Vozembouch byla 
pozastavena činnost do doby, než vysvětlí vznesené stíž-
nosti. V tomto případě si v zájmu zachování možnosti hraní 
dokázali i „bigbíťáci“ – jak svědčí písemná obhajoba členů 
Vozembouchu z 28. 6. 1976 – posypat hlavy popelem. Uči-
nili tak tónem, který z dnešního hlediska hraničí s parodií, a 
lze se pouze domýšlet, zda a nakolik následující slova sami 
vnímali jako parodii a úlitbu mocným, nebo zda byli sami 
natolik semleti dobovou atmosférou: 

 „…Nejsme si vědomi, že by náš hudební repertoár pro-
pagoval prozápadní hudební kulturu a podporoval tím 
ideologickou diverzi. Naopak se již od vzniku skupiny půl 
roku snažíme o vytvoření vlastního repertoáru, v němž  

Výpis vystoupení členů volného hu-
debního sdružení Šafrán, konaných 
v plzeňském Divadle Pod Lampou 
v letech 1975–1976. Z frekvence vy-
stoupení je zřejmé, jakou ránu zasadil 
zákaz Šafránu v Plzni v květnu 1976 
regionálním příznivcům alternativní 
hudební tvorby.

15 jako závadné byly vyhodnoceny mj. písně Kamna, Minulost mává nám, 
Novinové sloupy, Studentské koleje, Tady domov mám – opisy textů z nahrá-
vek koncertů pořízených v Divadle Pod Lampou na jaře 1976 připojila StB 
ke zprávě pro předsedu ZKNV, připojen i výpis mluveného slova z vystou-
pení Petra Lutky v Divadle Pod Lampou ze dne 28. 2. 1976. 
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neexistuje ani jediná skladba, která by vznikla v západní 
hudební kultuře. Naše skupina naopak čerpá z českých li-
dových motivů a z motivů českých hudebních klasiků, jako 
např. B. Smetany. jsme tedy přesvědčeni, že svým projevem 
bojujeme proti ideologické diverzi a doufáme, že v tomto 
boji nalezneme oporu u rozhodujících oficiálních činitelů, 
jakož i u našich hudebních fanoušků. Vlivem přehrávkové 
hudebně-hodnotící komise jsme pochopili, že hudební 
žánr těch beatových skupin, které propagují styl západní 
hudební tvorby, je nevhodný pro naši mládež, neboť by ne-
působil výchovně po ideologické stránce. Proto po 7 měsíč-
ní přípravě hrajeme hudbu vlastní tvorby, případně hudbu 
socialistické hudební kultury. Naším cílem je být ryze vlastní 

a nekopírovat. Tomuto cíli jsme v uplynulých 7 měsících 
obětovali téměř všechen svůj volný čas a energii. V rámci 
závazkového hnutí jsme se zavázali odehrát v předvolební 
kampani 3 koncerty pro mládež zdarma. Závazek hodláme 
splnit a zařadit se tak do správné linie k výchově naší mladé 
socialistické generace…“16  

Snad těchto několik příkladů stačí jako důkaz, že budou-
cí badatelé mají i v utajovaných dokumentech ZKNV široké 
možnosti badatelských témat. 

16 Viz ve spisu založený dopis o dočasném pozastavení činnosti beatové 
skupiny „Vozembouch“, zaslaný jejímu vedoucímu Petru Stelčíkovi inspek-
torem kultury Obvodního národního výboru Plzeň 3 dne 17. 6. 1976, a pí-
semné vyjádření členů skupiny k němu z 28. 6. 1976.

Geheim gehaltene Dokumente im Bestand Westtsche-
chischer Bezirksnationalausschuss Pilsen 

Miroslav eISeNHAMMeR

Der Beitrag macht mit der archivalischen Bearbeitung von 
ursprünglich geheim gehaltenen Dokumenten bekannt, 
die als Bestandteil des Archivbestandes Westböhmischer 
Bezirksnationalausschuss in Pilsen aufbewahrt werden. 

Der Beitrag widmet sich der Arbeit des Nationalaus-
schusses in der Entstehungszeit dieser Dokumente und 
macht mit einigen für die Regionalgeschichte der Mitte der 
70er jahre des 20. jahrhunderts besonders interessanten 

Beispielen konkret bekannt. Es handelt sich um Dokumen-
te, welche die Zusammenarbeit des Büros des Vorsitzen-
den des Nationalausschusses mit der Bezirksverwaltung 
der Staatssicherheit bezeugen, und zwar in Fällen, die dem 
damaligen Regime als gesellschaftsgefährlich galten. Zwei 
der Fälle, welche die damaligen einfachen Priester und 
heutigen Bischöfe František Radkovský und Václav Malý be-
trafen, illustrieren die Einstellung des Regimes gegenüber 
der Kirche. Ein dritter Fall zeigt im Detail auf, welcher Druck 
gegenüber einigen regionalen Bigbeat-Gruppen ausgeübt 
wurde – insbesondere gegen den populären Folksänger 
jaroslav Hutka im jahre 1976. 



články | bibliografie  157

Bibliografie archivářů Státního oblastního 
archivu v Plzni za rok 2011

AUGUStin Milan
Dr. Thomas Aigner, ředitel Diecézního archivu v St. Pöltenu 
a prezident Mezinárodního centra pro archivní výzkum ICA-
RUS. Západočeské archivy 2011, Plzeň, 2011, s. 57–61. (Spo-
luautorství Karel Halla)
Ludwig van Beethoven a Karlovy Vary: za vším hledej ženu. 
Západočeské archivy 2011, Plzeň, 2011, s. 84–92.
Počátky esperanta v Karlových Varech. In Sborník k poctě evy 
a Karla Waskových, západočeských archivářů. Plzeň, 2011, 
s. 241−248.
Státní oblastní archiv v Plzni v roce 2010. Západočeské ar-
chivy 2011, Plzeň, 2011, s. 169–175. (Spoluautorství Simona 
Pelcová, Karel Rom)
K otázce židovského majetku v Karlových Varech po roce 
1945. In Židé v Čechách 3: sborník příspěvků ze semináře kona-
ného 6. a 7. října 2010 v Tachově.  Praha, 2011, s. 45–50.
Skála kněžen v Karlových Varech. Sborník muzea Karlovarské-
ho kraje, 19 (2011), Cheb 2011, s. 399–404.

CAiS Petr
Luteránské soudnictví manželského práva v jáchymově ve 
světle Knihy rozsudků manželských kauz z let 1557–1616. 
Západočeské archivy 2011, Plzeň, 2011, s. 66–74.
Problémy německých samosprávných celků českých zemí 
v souvislosti s válečnými půjčkami, poskytnutými habsbur-
ské monarchii za 1. světové války, a jejich řešení v meziváleč-
ném období: IV. státní půjčka, 3% odškodňovací dluhopisy, 
Teplická dohoda. In Sborník k poctě evy a Karla Waskových, 
západočeských archivářů. Plzeň, 2011, s. 192−210.

EDl Jan
Archivní prameny k dějinám Židů na okrese Tachov. In Židé 
v Čechách 3: sborník příspěvků ze semináře konaného 6. a 7. 
října 2010 v Tachově. Praha, 2011, s. 3−21.
První Okresní správní komise v Plané: budování poválečné 
správy na „zeleném drnu“. In Sborník k poctě evy a Karla Was-
kových, západočeských archivářů. Plzeň, 2011, s. 296−312.
Požár Nové Vsi v roce 1946. Český les, Přimda, 2011, č. 9−10, 
s. 18−21.
Stříbrská kronika Karla Ludwiga Watzky z let 1878−1883: 
poslední střípek mozaiky? Západočeské archivy 2011, Plzeň, 
2011, s. 112−120. (Spoluautorství Markéta Novotná)
Z archivních depozitářů tachovského archivu. Západočeské 
archivy 2011, Plzeň, 2011, s. 35−36.
Židé v čechách. Západočeské archivy 2011, Plzeň, 2011, 
s. 45−47.

EiSEnhAMMEr Miroslav
Osobní spisy a jejich archivní hodnota na příkladu Říšské-

ho poštovního ředitelství Karlovy Vary. Západočeské archivy 
2011, Plzeň, 2011, s. 153−155. 
PhDr. Karel Waska šedesátiletý. Západočeské archivy 2011, 
Plzeň, 2011, s. 4−5. 
Podnikový archiv Škoda. Západočeské archivy 2011, Plzeň, 
2011, s. 51−56. (Spoluautorství Ladislava Nohovcová)
Skleněné diapozitivy v archivním fondu Západočeské 
konzumní družstvo, s. r. o. Plzeň. In Sborník k poctě evy a 
Karla Waskových, západočeských archivářů. Plzeň, 2011, 
s. 347−357.
Vzdělávací akce západočeských archivářů: tradice a součas-
nost. Západočeské archivy 2011, Plzeň, 2011, s. 47−49.
Karel Foud – Ivan jíša – Milan Rollinger, 500 hodin k vítěz-
ství/500 hours to victory, Svět křídel, Cheb 2011, 288 s. Mi-
nulostí západočeského kraje, 2011, roč. 46, s. 457−460 (rec.).

FEnCl tomáš 
Domažlické městské brány a stavební regulace města 
v 19. století. Západočeské archivy 2011, Plzeň, 2011, s. 95–104.

hAllA Karel
Archivy na internetu – zkušenosti, výzvy, vize. Západočeské 
archivy 2011, Plzeň, 2011, s. 13–14.
Dr. Thomas Aigner, ředitel Diecézního archivu v St. Pöltenu 
a prezident Mezinárodního centra pro archivní výzkum ICA-
RUS. Západočeské archivy 2011, Plzeň, 2011, s. 57–61. (Spo-
luautorství Milan Augustin)
Léta šedesátá: Cheb, jak ho ještě pamatujeme: kulturní a spor-
tovní kalendář města Chebu pro rok 2012. Cheb, 2011. (Spolu-
autorství Hana Knetlová)
Porta fontium – bavorsko-česká síť digitálních historických 
pramenů. Západočeské archivy 2011, Plzeň, 2011, s. 6–7.
Porta fontium: Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler 
Geschichtsquellen. In Archive im Web – erfahrungen, Heraus-
forderungen, Visionen. St. Pölten, 2011, s. 66−71.
Skalná − Wildstein − Vildštejn: kapitoly z dějin města. Cheb, 
2011, 230 s. (Kolektiv autorů)

hrAChoVá hana
Oslavy mezinárodního dne archivů v západních čechách. 
ČAS v roce 2010: ročenka České archivní společnosti, Praha, 
2011, s. 97−98.
Pomník Matce ve Svojkovicích. In Sborník k poctě Marie a 
Karla Waskových, západočeských archivářů. Plzeň, 2011, 
s. 257−261.
Rokycany. Praha, 2011, 320 s. (Spoluautorství David Borek, 
Aleš česal, Dana Hradilová, Radka Křížková červená, Václav 
Šťastný).
Rokycany a oslavy 900 let od první písemné zmínky. Zápa-
dočeské archivy 2011, Plzeň, 2011, s. 50.

hUBKA Petr
Bolevecká tragédie 25. května 1917. Zpravodaj Společnosti 
bratří Čapků, 2011, č. 49, s. 41−47.   

zča 2012 bibliografie



158   zča 2012

Plasy: život a práce ve fotografii. Plasy, 2011, nestr. (Spoluau-
torství Karel Rom, Eva Sebránková)
Představujeme naše archivy: Státní oblastní archiv v Plzni. 
Genealogické a heraldické listy, 2011, roč. 31, č. 1, s. 86−94.
Řemešín. Kralovický obzor, 2011, roč. 21, č. 10, 11, 12, vždy 
s. 3.

KinKoroVá radka 
Cechovní řemesla ve Staňkově. Staňkovsko, 2011, č. 99, 
s. 9.
Cech krejčích v Domažlicích. Domažlický deník, 2011, roč. 20, 
č. 238, s. 10.
Konzervátorská a restaurátorská dílna SOkA Domažlice se 
sídlem v Horšovském Týně. Západočeské archivy 2011, Plzeň, 
2011, s. 27–31.
Kostel sv. Antonína v Domažlicích: příspěvek ke stavební 
historii města. In Sborník k poctě evy a Karla Waskových, zá-
padočeských archivářů. Plzeň, 2011, s. 178–191.
Prezentace horšovskotýnské konzervátorské dílny v Muzeu 
Chodska. Západočeské archivy 2011, Plzeň, 2011, s. 37−38. 
Ševcovský cech ve Staňkově. Staňkovsko, 2011, č. 98, s. 5.
Uprchlíci ve Staňkově v době první světové války. Staňkov-
sko, 2011, č. 64, s. 6.
Uprchlíci ve Staňkově v období druhé světové války. Staň-
kovsko, 2011, č. 96, s. 7.

KliKoVá Zuzana
jubilejní muzeum Františka Šafránka v Hedčanech. Západo-
české archivy 2011, Plzeň, 2011, s. 131−133.
Vývoj školství v Heřmanově Huti. Západočeské archivy 2011, 
Plzeň, 2011, s. 134−139.
Západočeský venkov na cestě k občanské společnosti aneb 
Spolkový život obce Dolní Bělá. In Scamna super Misam 2: 
sborník prací studentů a absolventů katedry historie FPe ZČU. 
Plzeň, 2010, s. 64−77. 

KnEtloVá hana
Kostelní kniha farnosti Lázně Kynžvart. Západočeské archivy 
2011, Plzeň, 2011, s. 75−78.
Léta šedesátá: Cheb, jak ho ještě pamatujeme: kulturní a spor-
tovní kalendář města Chebu pro rok 2012. Cheb, 2011. (Spolu-
autorství Karel Halla)

Kolář Petr
Vilém z Rožmberka a západočeští stavové ve světle jeho 
vztahů s Floriánem Gryspekem z Gryspachu. Archivum Tre-
bonense, Třeboň, 2011, roč. 12, s. 71−89.
Několik poznámek ke správě a provozu železné huti v Padr-
ti. In Sborník k poctě Marie a Karla Waskových, západočeských 
archivářů. Plzeň, 2011, s. 131−138.
August Sedláček v Rokycanech: příspěvek k uplynulému 
85. výročí úmrtí velkého hradologa. Zpravodaj klubu Augus-
ta Sedláčka Hláska, 2011, roč. 22, č. 3, s. 43−45.
Seminář západočeských archivářů v Caparticích. Archivní 
časopis, 2011, roč. 61, č. 3, s. 302−304. (Spoluautorství Mar-
tina Matušková)
Scamna super Misam 2. Západočeská univerzita v Plzni, Pl-
zeň 2010, 151 s. Minulostí západočeského kraje, 2011, roč. 46, 
s. 465−467 (rec.).

KoPEčKoVá Jana
Konzervátorská a restaurátorská dílna SOA v Plzni. Západo-
české archivy 2011, Plzeň, 2011, s. 32–34.
Restaurování a výstava mapy velkostatku Žichovice. Zápa-
dočeské archivy 2011, Plzeň, 2011, s. 41.

MArtínKoVá Petra
 „…a jistě tak tvrdých a trucovitých hlav jsem jakživ nevi-
děl…“ aneb krátký pohled do života obyvatel městečka Ka-
sejovice v době morové epidemie v čechách v roce 1680. 
In Sborník k poctě evy a Karla Waskových, západočeských ar-
chivářů. Plzeň, 2011, s. 125−130.
Seminář Židé v čechách. ČAS v roce 2010: ročenka České ar-
chivní společnosti, Praha, 2011, s. 133−135.

MAříK Antonín
Drobnosti o malíři josefu Kramolínu. In XX. historický semi-
nář Karla Nejdla. Karlovy Vary, 2011, s. 75–79.
Proměny Lázeňského orchestru v Karlových Varech do 
1. světové války. Západočeské archivy 2011, Plzeň, 2011,  
s. 105–112.

MAtUšKoVá Martina
Seminář západočeských archivářů v Caparticích. Archivní 
časopis, 2011, roč. 61, č. 3, s. 302−304. (Spoluautorství Petr 
Kolář)
Žernovník: jedna ze zaniklých obcí okresu Plzeň-sever. In 
Sborník k poctě evy a Karla Waskových, západočeských archi-
vářů. Plzeň, 2011, s. 25−38.

MírKA Jakub
Aleš Avenarius (1885–1963): ze starých vzpomínek. Moje 
dětství a chlapectví. Sborník prací z historie a dějin umění 
6/2011, Klatovy, 2011, s. 55−77. (ed.)
jičínsko na plánech z trauttmansdorffského archivu 
(1794−1840). Západočeské archivy 2011, Plzeň, 2011, 
s. 43−45.
Stříbrná a postříbřená: dvě oltářní sochy sv. jana Nepomuc-
kého v poutním kostele v Nepomuku. Minulostí západočes-
kého kraje, 2011, roč. 46, s. 152−186.

MírKoVá Marie
Bádání v Rakouském státním archivu ve Vídni. Západočeské 
archivy 2011, Plzeň, 2011, s. 10−12.
Rukopisné noviny a komunikační praxe Adama Matyáše 
z Trauttmansdorffu ve druhé polovině 17. století. Západo-
české archivy 2011, Plzeň, 2011, s. 79−84.
Řád zlatého rouna a rodová prestiž v představách Adama 
Matyáše z Trauttmansdorffu. In Václav Bůžek – jaroslav Di-
belka (edd.), Utváření identity ve vrstvách paměti, české Budě-
jovice, 2011 (= Opera historica 15), s. 249−282.

nohoVCoVá ladislava
Podnikový archiv Škoda. Západočeské archivy 2011, Plzeň, 
2011, s. 51−56. (Spoluautorství Miroslav Eisenhammer). 

noVotná ludmila
Acta publica – digitalizace matrik v SOA Plzeň. Západočeské 
archivy 2011, Plzeň, 2011, s. 7−9. 
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Falza na českém uměleckém a starožitnickém trhu. Západo-
české archivy 2011, Plzeň, 2011, s. 20. 

noVotná Markéta
josef Schön – židovský historik Tachovska. In Židé v Čechách 
3: sborník příspěvků ze semináře konaného 6. a 7. října 2010 
v Tachově.  Praha, 2011, s. 22−30.
Osudy pomníku josefa II. v Tachově. Sborník Muzea Českého 
lesa 32/2011, Tachov, 2011, s. 26−37.
Plánští kronikáři. Plánský měsíčník, 2011, č. 4−7, 9−10. (Seriál 
6 článků – kronikáři Andreas jakob Wenzel Schmidt, jakob 
Christoph, Karl Sauersick, josef a Franz Heissingerové, Edu-
ard Senft, Georg Weidl)
Stříbrská kronika Karla Ludwiga Watzky z let 1878−1883: 
poslední střípek mozaiky? Západočeské archivy 2011, Plzeň, 
2011, s. 112−120. (Spoluautorství jan Edl)

PElCoVá Simona
Státní oblastní archiv v Plzni v roce 2010. Západočeské ar-
chivy 2011, Plzeň, 2011, s. 169–175. (Spoluautorství Milan 
Augustin, Karel Rom)

PElEšKA Michal
Západočeské řeznicko-uzenářské družstvo Plzeň. Západo-
české archivy 2011, Plzeň, 2011, s. 149−152. 

PEšťáK Michael
Střípky z historie podniku československé automobilo-
vé opravny Plzeň. Západočeské archivy 2011, Plzeň, 2011, 
s. 158−160. 

roM Karel
Plasy: život a práce ve fotografii. Plasy, 2011, nestr. (Spoluau-
torství Petr Hubka, Eva Sebránková)
Státní oblastní archiv v Plzni v roce 2010. Západočeské ar-
chivy 2011, Plzeň, 2011, 169−175. (Spoluautorství Simona 
Pelcová, Milan Augustin)

řEháčEK Karel
Bezpečnostní poměry a incidenty v česko-bavorském 
pohraničí na Plzeňsku od května 1945 do února 1948. 
Sborník prací z historie a dějin umění 6/2011, Klatovy, 2011, 
s. 145−165.
Deutscher Kulturverband v meziválečné Plzni. In Sborník 
k poctě evy a Karla Waskových, západočeských archivářů. Pl-
zeň, 2011, s. 211−218.
jaroslav Fencl, Obec Žilov v letech 1918-1945, Praha-Žilov 
2010, 103 s. Minulostí Západočeského kraje, 2011, roč. 46, 
s. 537 (rec.).
Likvidační střediska konfiskovaných majetkových podstat 
lidových peněžních ústavů na Karlovarsku a Plzeňsku. Zá-
padočeské archivy 2011, Plzeň, 2011, s. 160−164. 
Muž pevný a čestný... josef Limpouch (1895−1965). Plzeň, 
2011, 66 s. (Spoluautorství Anežka Suková)
Národohospodářský sbor západočeský v Plzni. Minulostí zá-
padočeského kraje, 2011, roč. 46, s. 187−207.
Němci na Karlovarsku v letech 1945−1948. Plzeň, 2011, 457 s. 
Osidlovací úřad a Fond národní obnovy (umístění, per-
sonální obsazení a organizační struktura centrály a ob-

lastních úřadoven v letech 1945−1951). Paginae his-
toriae: sborník Národního archivu, Praha, 2011, roč. 19, 
s. 158−204.
Osidlovací úřad a Fond národní obnovy v Karlových Varech 
v letech 1945−1950. Sborník Muzea Karlovarského kraje, 
Cheb, 2011, roč. 19, s. 233−256. 
Organizace ostrahy česko-bavorské státní hranice na Plzeň-
sku od května 1945 do února 1948, in Dějepis XXIV. Sborník 
katedry historie FPe ZČU v Plzni, Plzeň 2011, s. 122-149
Přerovská konference Vyjděte ze školních světnic! Západo-
české archivy 2011, Plzeň, 2011, s. 19−20.
Vliv jihočeského regionalistického hnutí na západní čechy 
ve 20. a 30. letech 20. století. Archivum Trebonense, Třeboň, 
2011, roč. 12, s. 435−450.

SChöntAG Marie 
Konference k dějinám česko-bavorského pohraničí  
1945–2008. Západočeské archivy 2011, Plzeň, 2011, s. 18−19.

SVoBoDoVá Miloslava
Pomník jindřicha Šimona Baara na Výhledech. Západočeské 
archivy 2011, Plzeň, 2011, s. 144–148.

SýKoroVá lenka
Arizace některých židovských firem v Nýrsku ve světle ar-
chivních dokumentů. In Židé v Čechách 3: sborník příspěv-
ků ze semináře konaného 6. a 7. října 2010 v Tachově. Praha, 
2011, s. 119−125.
Cukrářské recepty z knížecího stolu. Nové Klatovsko, 2011, 
zvláštní č. prosinec 2011, s. 57.
Historie archivu města Kašperské Hory. Vlastivědný sborník 
Muzea Šumavy, Sušice − Kašperské Hory, 2011, č. 6, s. 75−82.
jubileum Ladislavy Váňové. Sborník prací z historie a dějin 
umění 6/2011, Klatovy, 2011, s. 279−284.
Sklárna johann Lötz vdova v Rejštejně: příběh světového 
úspěchu i úpadku. Západočeské archivy 2011, Plzeň, 2011, 
s. 125−130.
Třicetiletá válka v Horažďovicích – od požáru k plenění. In 
Sborník k poctě evy a Karla Waskových, západočeských archi-
vářů. Plzeň, 2011, s. 114−124.
Viktorin Antonín Graff – malíř a měšťan v Kašperských Ho-
rách. Vlastivědný sborník Muzea Šumavy, Sušice − Kašperské 
Hory, 2011, č. 6, s. 155−160.

tEJčEK Michal
Bibliografie josefa Brtka z let 1986–2010. Minulostí západo-
českého kraje, 2011, roč. 46, s. 406−433.
Mikuláš Sexstetter, první historik (nejen) přeštický. In Sborník 
k poctě Karla a Marie Waskových, západočeských archivářů. 
Plzeň, 2011, s. 139–153.
Zázračný obraz Panny Marie Bolestné v Přešticích. Pod Zele-
nou Horou, 2011, roč. 14 (26), č. 2, s. 9–11.
Životní jubileum, čtvrt století publikační činnosti regionál-
ního historika: josef Brtek padesátiletý. Minulostí západočes-
kého kraje, 2011, roč. 46, s. 395−405.

týCoVá Vladimíra
Muzeum Středních Brd ve Strašicích. Západočeské archivy 
2011, Plzeň, 2011, s. 38−40.
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VAlAChoVá Jarmila
jmenování jana Masaryka čestným občanem města jáchy-
mova. Západočeské archivy 2011, Plzeň, 2011, s. 156–157.

VAňAtA Jan
Od Mondega k Douru: univerzitní archiv v Coimbře a Ob-
lastní archiv v Portu. Západočeské archivy 2011, Plzeň, 2011, 
s. 21−26. 
Soudní spory firmy johann Lehrmann a synové se starostou 
obce Plesná v polovině 30. let 20. století. Západočeské archi-
vy 2011, Plzeň, 2011, s. 139−144. 

VEtráK Miroslav
Kostel sv. Anny u Pořejova. Sborník Muzea Českého lesa 
32/2011, Tachov, 2011, s. 38−52.

VlASáK Vladimír
Cesta hudebníků z Loketska do Ameriky v letech 1836 a 
1837. Západočeské archivy 2011, Plzeň, 2011, s. 92−95.

VlASáKoVá Eva
Loketský most přes Ohři. Západočeské archivy 2011, Plzeň, 
2011, s. 121−125.

WASKA Karel
Bukačová, Irena – Fák, jiří, Paměť krajiny VI. Soupis drob-
ných památek Úterska a Bezvěrovska. 1. vyd., Mariánská 
Týnice, Muzeum a galerie severního Plzeňska 2010, 184 s. 
Minulostí západočeského kraje, 2011, roč. 46, s. 519–522 
(rec.).
K užívání počeštěných tvarů cizích pomístních a osobních 
jmen. Západočeské archivy 2011, Plzeň, 2011, s. 62−66.
Paul Flammel, Herstellung und Vermarktung einer Auswan-
dererdatenbank durch das Staatsarchiv Hamburg. Das Pro-
jekt „Link To Your Roots“ (Pořízení a uvedení na trh databáze 
vystěhovalců Státním archivem Hamburk. Projekt „Spojova-
cí článek k vašim kořenům“), in: Archivar. Zeitschrift für Ar-
chivwesen, 63, 2010, Heft 02, S. 151−157. Archivní časopis, 
2011, roč. 61, č. 3, s. 333 −334.

WASKoVá Eva
Život je pes: krátký pohled do vztahů plzeňského živnost-
níka s policií v letech 1923 až 1953. In Sborník k poctě evy 
a Karla Waskových, západočeských archivářů. Plzeň, 2011, 
s. 249−256.

Martina MAtUšKoVá – Milan AUGUStin
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*) Vedoucí 2. odd. SOA a ředitel SOkA Klatovy jsou současně zástupci ředitele SOA, vykázáni jsou ve sloupci „Vedení SOA“
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Přehled množství a zpracovanosti archiválií za období 2002–2011

Celkový rozsah archiválií (běžné metry)     
Celkový rozsah zpracovaných archiválií (bm)
Z toho rozsah inventarizovaných archiválií (bm)

Personální stav SOA v Plzni k 31. 12. 2011
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Řízení (ředitel, zástupce, vedoucí oddělení, auditor) 4 1 *) 1 1 1 1 1 1 *) 1 1 1 1 1

Ekonomika, administrativa (ekonomové, účetní, 
hospodářky, sekretářky, podatelny apod.)

3 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Správa budov, autoprovoz (správci budov, topiči, 
údržbáři, uklízečky, ostraha, řidiči)

2 2 2 1 2 1,5 1 1,5 0,5 0,5

Informatika 2

Konzervace a restaurování, preventivní péče 
o archiválie

2 4

Reprografie 3 1

Badatelské služby 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Předarchivní péče, kontrolní činnost 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Archivní evidence a metodika 2 1

Péče o archiválie, zpracování arch., správa arch. souborů 8,875 2 3 2 5,875 3 3 2 2 1 1 2,5

Celkem pracovních úvazků
4 12,875 7 5 11 8 11 12,875 8,5 6 5 6,5 5,5 5,5 6,5

115,250
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Vývoj návštěvnosti v letech 2003–2011

Skartační a mimoskartační řízení v roce 2011
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j kArchiv Běžné metry Archiv Běžné metry

a SOA v Plzni, 1. odd. 205,42 g Plzeň-jih 60,04

b SOA v Plzni, 5. odd. 25,72 h Plzeň-sever 89,78

c Domažlice 116,78 i Rokycany 30,80

d Cheb 163,08 j Sokolov 37,32

e Karlovy Vary 124,15 k Tachov 61,65

f Klatovy 87,72 Celkem 1002,46

Zpracování archiválií v roce 2011
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Počet digitalizovaných archiválií v roce 2011

Počet restaurovaných a konzervovaných archiválií v roce 2011

Archivní pomůcky v roce 2011

Archiv
Počet druhů dokumentů

Listiny Knihy Spisy (kart.) Alba Fotogr. Skl. negat. Mapy Plány Veduty

SOA v Plzni, 1. a 4. odd. 400 2022 0 0 3988 0 0 99

SOA v Plzni, 5. oddělení 0 95 0 0 0 0 0 0 0

Domažlice 0 2 195 kart. 0 0 0 0 0 0

Cheb 52 152 0 0 1303 0 45 12 0

Karlovy Vary 0 235 0 78 5424 0 0 0 0

Klatovy 0 19 0 0 0 0 0 0 19

Plzeň-jih 0 411 24 listů 0 0 0 0 0 0

Plzeň-sever 0 198 0 0 0 0 0 0 0

Rokycany 0 263 0 0 0 0 0 0 0

Sokolov 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tachov 0 16 4 kart. 6 0 346 0 0 1

Celkem 452 3413
199 kart.
24 listů

84 10 715 346 45 12 119

Digitalizace pro všechna pracoviště se provádí převážně v digitalizačních dílnách 4. oddělení SOA v Plzni a ve Státním okresním archivu Cheb.

Archiv

Počet druhů dokumentů

Listiny
Pečetě přivě-

šené
k listinám

Knihy Spisy Mapy Atlasy
Skleněné
negativy

SOA v Plzni, 1. a 4. odd. 36 66 12 0 5 0 0

SOA v Plzni, 5. odd. 0 0 0 0 0 0 0

Domažlice 1 0 9 5 kart. 2 0 0

Cheb 0 0 3 0 0 0 0

Karlovy Vary 0 0 12 2 kart., 4 fasc. 0 0 0

Klatovy 0 0 0 0 0 0 0

Plzeň-jih 1 0 1 0 0 0 0

Plzeň-sever 0 0 1 0 0 0 0

Rokycany 0 0 2 0 0 0 0

Sokolov 1 0 0 0 0 0 0

Tachov 0 0 1 2 kart. 0 0 400

Celkem 39 66 41 9 kart., 4 fasc. 7 1 400

Archiv Počet schválených AP
Metráž archiválií 

zpřístupněných schvá-
lenými AP (bm)

Archiv Počet schválených AP
Metráž archiválií 

zpřístupněných schvá-
lenými AP (bm)

SOA v Plzni, 1. odd. 4 46,15 Plzeň-jih 6 8,38

SOA v Plzni, 5. odd. 3 8,46 Plzeň-sever 34 23,34

Domažlice 42 76,33 Rokycany 2 3,83

Cheb 5 28,85 Sokolov 2 2,83

Karlovy Vary 4 14,29 Tachov 25 12,40

Klatovy 51 38,48 Celkem 178 263,34
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Restaurování a konzervování archiválií pro všechna pracoviště se provádí převážně ve specializovaných dílnách 4. odd. SOA v Plzni a ve 
Státním okresním archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně.



Archiv
Celkem archiválií Uspořádáno

Počet fondů Rozsah v bm Celkem zpracováno Z toho 
inventarizováno

SOA v Plzni 1506 20 248,91 6704,39 5233,11

Domažlice 1665 2814,81 1255,13 1219,96

Cheb 1514 5502,85 2501,65 2001,56

Karlovy Vary 1822 3531,23 1297,84 1131,04

Klatovy 2017 3981,85 1431,27 1276,70

Plzeň-jih 1293 3082,81 998,40 909,41

Plzeň-sever 1181 1814,50 379,67 361,18

Rokycany 1274 2697,96 915,44 907,94

Sokolov 1480 3750,74 775,76 775,76

Tachov 1184 3439,36 627,48 550,11

Celkem 14 936 50 865,02 16 887,03 14 366,77

Plzeň Domažlice Cheb K. Vary Klatovy Plzeň-jih Plzeň-sever Rokycany Sokolov Tachov

20 248,91 2814,81 5502,85 3531,23 3981,85 3082,81 1814,50 2697,96 3750,74 3439,36

5233,11 1219,96 2001,56 1131,04 1276,70 909,41 361,18 907,94 775,76 550,11
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Celková metráž evidovaných fondů (bm)
Z toho inventarizováno (bm)

Metráž evidovaných fondů v jednotlivých archivech k 31. 12. 2011

Celková metráž evidovaných fondů (bm)Celková metráž evidovaných fondů (bm)
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Počet badatelských návštěv
Počet badatelů

Badatelská návštěvnost v jednotlivých archivech v roce 2011

Plzeň 
1. a 4. odd.

Plzeň 
5. odd. Domažlice Cheb K. Vary Klatovy Plzeň-jih Plzeň-sever Rokycany Sokolov Tachov

2334 278 285 289 361 382 362 146 251 111 270

598 153 139 106 131 202 128 91 81 68 141

117 23 7 25 9 1 0 0 2 11 15Z toho cizinců



AuguStin Milan 
Digitalizace matrik v České republice. Pracovní worshop Mezi-
národního centra pro archivní výzkum ICARUS, Poznaň.
Porta fontium. Pracovní worshop Mezinárodního centra pro 
archivní výzkum ICARUS, Národní archiv Praha.

Edl Jan 
Nepevná hráz míru a socialismu – Ochrana státní hranice 
v letech 1948–1949 ve světle archiválií ONV Tachov. Technické 
muzeum Brno.
Odsun Němců z okresu Tachov. Muzeum Českého lesa Ta-
chov.

HAllA Karel 
Die tschechischen Archive im Web. Digitale Quellen zur geme-
insamen bayerisch-tschechischen Geschichte. ENARC-Lek-
türe, Bavorský hlavní státní archiv Mnichov.
Farář Dr. Gottlob Traugott Alberti (1824–1914) – reprezentant 
své doby a zasloužilý představitel církve z Aše/Hranic. Projekt 
Překračování hranic, Hledání historických stop s podtitulem 
Protestanté na Ašsku a sasko-durynském pomezí. Kulturní 
centrum AKS Aš.
Přehled dějin města Chebu do roku 1918. Projekt Překračování 
hranic, Hledání historických stop – Cheb v 19. a 20. století, 
Muzeum Cheb.
Zvláštní dějiny Ašska do pol. 18. století. Projekt Překračování 
hranic, Hledání historických stop – Protestanté na Ašsku a 
sasko-durynském pomezí, Kulturní centrum AKS Aš.
Libá v historii. Zurčící Chebsko – řeka bez Hranic, Workshop 
IV – Hrady a jejich podhradí, Libá.
Porta fontium – bavorsko-česká síť digitálních historických 
pramenů. Setkání bavorských správců soukromých sbírek a 
zástupců Heimatstuben, Passau.
Porta fontium – bavorsko-česká síť digitálních historických 
pramenů. Konference pořádaná Stiftung Deutsche Kultur 
im östlichen Europa, Bonn.

KnEtlová Hana
Cheb 60. let 20. století. Kostel Zvěstování Panny Marie Cheb.
Cheb roku 1459 aneb město jevištěm velkolepých slavností. 
Muzeum Cheb.
Komenda křížovníků s červenou hvězdou v Chebu. Městská 
knihovna Cheb.
O historii ulice Svobody v Chebu. Muzeum Cheb.
Reformace a rekatolizace Chebu. Evangelická luteránská cír-
kevní obec Marktredwitz.

MírKová Marie 
Komunikační síť Adama Matyáše z Trauttmansdorffu. 
Workshop posluchačů a posluchaček doktorského progra-
mu České dějiny HÚ FF JČU, České Budějovice.

novotná ludmila
Digitalizace matrik v SOA Plzeň. 14. konference archivářů 
České republiky „Archivy zpřístupněné a otevřené? Součas-
né trendy ve zpřístupňování archiválií“, Františkovy Lázně.

novotná Markéta 
760 let od první písemné zmínky o Plané. Městský úřad Planá.
Jak se v Plané učilo. Městské kulturní středisko Planá.

ŘEHáčEK Karel 
Archivní prameny k událostem let 1938-1945 v západočeských 
archivech, aktuální stav bádání. Hledání historických stop 
města Cheb v 19. a 20. století, Cheb.
Muž pevný a čestný – prof. Josef Limpouch. Křesťanská aka-
demie Plzeň.
Spolupráce československých a amerických bezpečnost-
ních složek při ochraně státní hranice na Plzeňsku v letech  
1945–1946. Historie česko-bavorského pohraničí v letech 
1945–2008, Železná Ruda.

SýKorová lenka 
Nýrsko v době okupace. Městská knihovna Nýrsko.
Nýrsko v roce 1938. Městská knihovna Nýrsko.

výstavy archiválií v roce 2011

SoA v Plzni, 1. odd.
Milovat dobro a odporovat zlu, Magistrát města Plzně.

SoA v Plzni, 1. a 4. odd.
Loos – Plzeň – souvislosti, Západočeská galerie Plzeň.

SoA v Plzni, 5. odd.
Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo, Národní galerie Praha.

SokA domažlice
Od Marie Terezie po dnešek – školní vysvědčení v proměnách 
času, Národní pedagogické muzeum Praha.

SokA Cheb
Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice, Klášter sv. Anežky 
České, Praha.

SokA Sokolov   
Kouzlo dokumentu, Hrad Loket o. p. s.
Loketské kroniky, Městská knihovna Loket.

Přednášková činnost archivářů Státního 
oblastního archivu v Plzni za rok 2011
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Publikace v roce 2011
Samostatně vydané publikace

SokA Karlovy vary
Západočeské archivy 2011. Plzeň, Státní oblastní archiv 
v Plzni 2011, s. 175. 

Publikace vydané ve spolupráci s jinými institucemi

SokA Cheb
Skalná Wildstein Vildštejn. Kapitoly z dějin města. Cheb, Mu-
zeum Cheb 2011, s. 230.

Knetlová, Hana – Halla, Karel: Kulturní a sportovní kalendář 
města Chebu. Léta šedesátá – Cheb, jak ho ještě pamatuje-
me. Cheb, Město Cheb 2011, s. 60.

Simona PElCová – Milan AuguStin – Karel roM 

Pořádané Státním oblastním archivem v Plzni

Seminář západočeských archivářů. Tělovýchovné středisko 
Sport Centrum, Žinkovy 17.–19. 10. 2011.

Jednodenní interní semináře k pořádání archivních fondů. 
SOkA Cheb 15. 11. 2011, SOkA Plzeň-sever se sídlem v Plasích 
22. 11. 2011, SOkA Domažlice se sídlem v Horšovském Týně 
24. 11. 2011, SOA v Plzni, 5. odd., pracoviště Klášter 29. 11. 2011.

Pořádané s jinými institucemi, popř. navštívené

14. konference archivářů České republiky „Archivy zpřístupně-
né a otevřené? Současné trendy ve zpřístupňování archiválií". 
Františkovy Lázně 26.–28. 4. 2011.

Projekt ENARC-Lektüre. Bavorský hlavní státní archiv Mnichov 
23. 3. 2011.

Historie česko-bavorského pohraničí v letech 1945–2008. Že-
lezná Ruda 4. 11. 2011.

Překračování hranic. Hledání historických stop – Cheb v 19. a 
20. století. Cheb 20.–22. 5. 2011.

Překračování hranic. Hledání historických stop – Protestanté 
na Ašsku a sasko-durynském pomezí. Kulturní centrum AKS 
Aš 16.–18. 9. 2011.

Ochrana státní hranice 1948–1955, 60. výročí započetí vojskového 
střežení státní hranice. Technické muzeum Brno 17.–19. 5. 2011.

Konference pořádaná Stiftung Deutsche Kultur im östlichen 
Europa. Bonn 24.–26. 8. 2011.

Pozemkové knihy – v analogové i digitální podobě. Národní 
archiv Praha 10. 6. 2011.

Problematika historických a vzácných knižních fondů. Olo-
mouc 20.–21. 9. 2011.

Seminář věnovaný problematice audiovizuálních médií v pa-
měťových institucích I. část – Fotografie. Národní archiv Praha 
3. 11. 2011.

Setkání bavorských správců soukromých sbírek a zástupců 
Heimatstuben. Passau 9. 7. 2011.

Workshop posluchačů a posluchaček doktorského progra-
mu České dějiny HÚ FF JČU. České Budějovice 9. 2. 2011.

Zurčící Chebsko – řeka bez Hranic. Workshop IV – Hrady a 
jejich podhradí. Libá 19. 5. 2011.

Konference, semináře, odborná setkání 
v roce 2011
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Společný přeshraniční projekt je zaměřen na digitalizaci ar-
chiválií v západočeských a některých bavorských archivech, 
která umožní v minulosti násilně roztržené archivní fondy 
znovu spojit do jednoho virtuálního celku prostřednictvím 
společné webové prezentace (www.portafontium.eu). Pro-
jekt je financován z programu příhraniční spolupráce Cíl 3 
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013.

Účastníci projektu
Státní oblastní archiv v Plzni
Generální ředitelství státních archivů Bavorska Mnichov

Zaměření a realiZace projektu
Státní oblastní archiv v Plzni zajistí digitalizaci a prezentaci 
následujících okruhů archiválií:
– matriky (cca 11 000 knih)
– kroniky (cca 2000 knih)
– fotografie do roku 1948 
– listiny, aktový materiál a knihy z provenience cisterciáckého

kláštera ve Waldsassenu (uloženy v SOkA Cheb)
Generální ředitelství státních archivů Bavorska zajistí digitali-
zaci a prezentaci následujících okruhů archiválií:
– Říšský klášter Waldsassen: celkem1607 listin z let 1132–1798 

(uloženy ve Státním archivu Amberg)
– Zprávy z bývalé vlasti (Heimatberichte)
– fotografie do roku 1948
– kroniky
Výše uvedené archiválie budou na web dodávány postupně, 
dokončení se předpokládá v roce 2013.

Projekt POrtA fOntiuM je v České republice dosud zcela 
ojedinělý. Společnou prezentací digitalizovaných archiválií 
bude poprvé vytvořeno přímé internetové spojení mezi čes-
kými a bavorskými archivy, v němž budou poprvé společně 
na internetu prezentovány historické prameny značného vě-
decko-kulturního významu, týkající se obou stran společné 
hranice. Společná webová stránka Porta fontium byla slav-
nostně představena dne 8. dubna 2011 v aule cisterciáckého 
kláštera ve Waldsassenu.

POrtA        fOntiuM

Ex libris karlovarské městské knihovny (nahoře) a 
návrh jiného ex libris, jež nebylo nikdy zavedeno 
(dole). Viz článek Antonína Maříka „K počátkům 
knihoven v Karlových Varech“

Evropská unie. Evropský fond pro 
regionální rozvoj: Investice do vaší 
budoucnosti / Europäische Union.  
Europäischer Fond für regionale 
Entwicklung: Investition in Ihre 
Zukunft

www.portafontium.euBavorsko-česká síť 
digitálních historických 
pramenů
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