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Úvodní slovo
Josef

Petráň

V roce výročí narození J. A. Komenského, vzpomínaného jako jubileum UNESCO je přirozené, že Archiv hlavního města Prahy zvolil za
téma své X. vědecké konference Školství a vzdělanost ve městech. Ještě
přirozenější pak je, že se pro adekvátní vyznění proponovaného tématu
spojil s Ústavem dějin Univerzity Karlovy. Je-li městský archiv ústavem
pro dějiny hlavního města Prahy,je mu Ústav dějin UK přirozeným partnerem, g. pracovištěm , které dějiny klíčové vzdělávací a vědecké korporace střední Evropy - pražské univerzity - zkoumá již bezmála čtyři
desetiletí, a neomezuje se přirozeně jen na samo vysoké učení , nyorž je
vidí v širokém kontextu středověkého i novověkého městského školství
a české i evropské vzdělanosti.
Konference, kterou zahajujeme, by měla ovšem i věcně zdůraznit spojení školství a vzdělanosti s městským prostředím a naopak naznači.t
význan1 škol všech úrovní a typů pro město, pro vzdělání jeho obyvatel,
pro kultivaci jeho mládeže a konečně, nikoli však na posledním místě ,
pro jeho ekonomich život a rozvoj. Školy b~ívaly ozdobou , chloubou
a ovšem i ekonomick\rrn břemenem měst. mohlv se stát centrem kulturního života. branou správních i technickÝch inovací, mohly však bvt
i katalyzátorem náboženských. ideových nebo sociálních či národnostních konfliktů ve městě , jeho potencionálni'· bolavým a neuralgickVm
bodem.
A( tak či onak, město , které se stalo školským centrem takového významu , jako jím je po tisíc let Praha, je ve svém ~oji školským živlem
v řadě ohledú ovlivněno a při úvahách o městských dějinách je k této
jeho tvářnosti třeba výrazně přihlížet. Dějiny školství a zejména dějiny
univerzit nelze rozvUet a badatelskv zkoumat bez porozumění pro dějiny
prostředí. z něhož lidé na univerzitu i na další školy přicházeli a do něhož
se také namnoze vraceli, bez vazeb na městské instituce a na dějinné
procesy, s nimiž školské dějiny souvisely.
Sled~jeme-li dnes sloužiti klíčových západoevropskvch vysokých škol
5

s městy, v nichž působí, setkáváme se s oboustranně podporovanou symbiózou, s cílevědomou vzájemnou podporou přinášející duchovní
a hmotný prospěch oběma zúčastněným partnerům, studentům , profesorům a univerzitním badatelům na straně jedné a obyvatelům města ,
jeho průmyslu i správě na straně druhé . Proto by měla i naše konference
být krokem k hlubšímu porozumění a každodenní spolupráci mezi měs
tem Prahou a jeho vysokými školami, především Univerzitou Karlovou .

6

Pohled na dějiny školství
z hlediska filozofie výchovy
Radim Palouš

Ptáme se po dějinách školství. Ptáme se široce: jaké určení má škola
v rámci společenského dění dnes a jaké dříve?
Nechceme však zůstávat ponořeni do předsudečných samozřejmostí.
Chceme-li pochopit rozměr, v}tznam a váhu jednotlivých faktů a skuteč
ností, je zajisté nutný dobrý nadhled. Nicméně proto ještě není vhodné
,.fakty" opovrhovat a oddávat se jen nadhledům, jen jakémusi vznešenému a vysoko se vznášejícímu "filozofírování", přiliš odpoutanému od
pevné země.
Tedy: co škola vlastně činila a co činí? Jak proměňuje ty, které opracovává? Jakou povahu má její skutečné učivo?
Chceme být konkrétní, chceme mít doklady o historické skutečnosti.
Prosím vás o trpělivost- nechtěl bych, abychom se bez náležité historiografické akribie vrhali rovnou do nejobecnějších úvah.
Dobrá- ptáme se po působnosti, po poslání a smyslu školy a při odpovědnosti za dostatečně konkrétní pohled se obracíme ke skutečnému
učivu. Co tedy bylo a je učivem školy jakožto instituce dnes společensky
tak potřebné?
Protože nám jde o rozbor učiva obecně, zaměříme svůj pohled spíše
na příklady z všeobecného školství, přičemž školství základní bude pro
nás oblastí nejvhodnější.
Bylo by však příliš rozsáhlé zkoumat učivo - pokud dodržíme požadavek co nejpřesvědčivější konkrétnosti- všech předmětů škol poskytujících základní vzdělání. Zkusme tedy zvolit předmět jeden a na něm
ověřme náš úkol. Nemusí to být za všech okolností práce bez širšího
významu. Vždyť celkové působení školy se jinde než v jednotlivých před
mětech nemanifestuje- může tedy být i v tomto jednotlivém předmětu
vystopováno.
Předmětem, který jsme jako příklad k rozboru vybrali, je chemie. Tato
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volba má některé vy110dy. Chemie stojí bezesporu plnýma nohama na
půdě moderní přírodovědy; pronikání přírodních věd do škol bylo jedním z velmi důležitých rysů při proměnách školství od 18. stol. dodnes.
To, že chemie se dnes pokládá za součást všeobecného základního vzdě
lání, nebylo vždy tak samozřejmé. Její pronikání do učebních plánů
a osnov není tedy bez významu. Nadto chemie měla v exaktní přírodo
vědě v jistém smyslu hraniční postavení: její kvantitativní povaha ji sice
vždy stavěla po bok matematice a fyzice, ale její povaha kvalitativní dává
danému smyslovému světu v chemii podstatně více místa než ve fyzice
a spojuje ji s ostatními předměty učebních plánů. Vzájemná proporce
a vývoj kvalitativní a kvantitativní složky v chemii mohou být též významným svědectvím .
Jaký byl stav výroby v oblasti chemických produktů a jaký chemie-vědy
v době ustavování a prvních počáqů základního školství ve druhé polovině 18. stol.?
Výroby chemické povahy existovaly ve světě i u nás dávno před vznikem chemie jako vědy. Ty'ká se to hutnictví, sklářství, výroby porcelánu,
keramiky a hliněného zboží, kvasných výrobků, koželužnictví, barvářství
a výroby některýéh látek z přírodních materiálů (např. extrakce olejů).
V 18. stol. se pak rozvíjela výroba kyseliny sírové; se zvyšující se spotře
bou skla se zavádí výroba sody, původně dobývané v přírodě . V té době
byla rovněž již známa výroba potaše loužením dřevěného popela a hydroxidu sodného kaustifikací sody a výroba kyseliny dusičné. K bělení se
začíná používat sloučenin chlóru.
Jako chemické však tyto výroby tehdy označovány nebyly. Chemie samotná se probouzí k životu teprve koncem 18. stol. a v první polovině
19. stol. se ustavuje" hlavních rysech ve své dnešní podobě.
V 18. stol. se obecně přijímá arabská klasifikace přírodních látek na
živočišné, rostlinné a minerální (tak, jak ji reprezentovala Leméryho
kniha Cours de Chymie z r. 1675). Existuje však již flogistonová teorie
pro interpretaci hoření, která se sice ukazuje mylnou především díky
bádání Lavoisierovu (cestu k tomu připravili J. Black, H. Cavendish,
J. Priestley a K. Scheele), avšak je již do jisté míry přírodovědnou teorií
v našem slova smyslu. Je myšlenkovým schématem určité přírodní skutečnosti, opírajícím se o jistá experimentální data; je obecným postižením jednotlivých případů, které vykládá tak, že všechny ostatní jevy toho
druhu předjímá. Jestliže r. 1778 Lavoisier prokázal, že hoření není rozkladem látek, z nichž uniká flogiston, ale naopak slučováním hořlavin
s kyslíkem přítomným ve vzduchu, nediskutoval proti flogistonové teorii
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z jiné myšlenkové

úrovně ,

ale na téže

půdě přírodovědy

dokázal mylnost

představ flogistoniků.

Deskriptivnost a kvalitativnost chemie je jejím charakteristickým znakem téměř po celé 18. stol. Odpovídá Boylovu výroku, že úkolem chemie je nalézání přirozené povahy a principů, jak lze věci rozkládat a jak
slučovat; hlavní zájem je zaměřen na popis, přípravu a některé děje látek.
Lavoisierův převrat v chemii záleží naproti tomu především v zavedení
kvantitativní interpretace jevů. Není sice prvním, kdo uvažoval o chemických látkách z hlediska kvantitativního, avšak nikdo před ním nepoužil kvantitativního zřetele a především váhy jako základního a nutného
nástroje při zkoumání chemických látek. Posuzovatel z naší doby nevidí
často tento obrat, protože je již vychován zcela v duchu lavoisierovském.
Ale např. autor flogistonové nauky G. Stahl považoval váhové údaje za
nepodstatný fakt; bylo mu sice známo, že některým kovům přibývá spalováním na váze (ukázal to např. Boyle), ale soudil, že je to úkaz vedlejší.
U Lavoisiera se tedy završuje vývoj počínající již v 17. stol., na nějž potom
navazují další: ještě koncem 18. stoL vyslovuje C. L. Berholet názor, že
složení látek je ovlivňováno množstvím látek reagujících. Proti tomuto
názoru diskutuje J. L. Proust. Vítězství Proustovo a platnost dalšího chemického zákona měly dalekosáhlý význam (např. možnost rozlišení sloučenin a homogenních směsí).
Na rozhraní 18. a 19. stol. získává tedy chemie své exaktní zaměření.
Na tyto základy potom navazují Dalton a Avogadro atomovou a molekulovou teorií.
O přírodovědném vyučování lze na školách před r. 1773, řízených
u nás jezuitským řádem, hovořit jen ve velmi omezeném smyslu. Piaristické školství podávalo žákům sice přece jen více poznatků o přírodě
a přírodninách, ale i zde lze těžko hovořit o přírodovědě, protože nejpodstatnější rysy zakládající moderní přírodovědu chybějí. Avšak i po
postátnění a sekularizaci školství po zrušení jezuitského řádu lze o pří
rodovědných poznatcích hovořit s obdobnými výhradami. Ve školství
nižším, reformovaném dle Felbigerova statutu r. 1774, se jistým poznatkům o přírodě elementárně vyučovalo v poslední třídě hlavních škoL
Je však třeba připomenout, že tyto tendence přírodovědě příznivé a započaté ostatně ještě za jezuitského školství r. 1764 Gaspariho novými
instrukcemi a návrhy Kollara a Martiniho (a podobně Hesse) omezit
učení latiny ve prospěch jiných jazyků a reálií, neměly dlouhého trvání.
Potřeba teorie pro výrobní praxi a život se v širší veřejnosti vůbec nepociťuje . Jsou to jen zcela ojedinělé případy , kdy se začíná tento praktický
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význam vědy chápat. Jedním z prvých, kdo u nás upozorňoval na tuto
souvislost, byl J. Štemberk. Seznámiv se s Lavoisierovými myšlenkami
a opustiv flogistonovou teorii pochopil, co znamená nové přírodovědné
stanovisko v otázkách hoření pro hutnickou praxi, především pro výrobu
železa.
Samotná chemie se ve školství 18. stol. objevuje na homické škole a na
univerzitě (chemické přednášky se konaly nejprve od r. 1745 do r. 1758;
znovu se chemie přednáší až od r. 1775). Některým technickým disciplínám souvisejícím s chemickou výrobou se učilo na technice, založené
již r. 1717. Školství střední po celé 18. stol. chemii jako předmět nezná;
podobně ani ve . školství nejnižším se chemie (ani přírodozpyt) nevyskytuje, jak patrno z osnovy pro školy normální a hlavní z r. 1776. Pří
rodovědné poznatky se zahmují do širších kompendií, chemických
poznatků je v nich málo. Kompendia bývají zaměřena spíše na fyziku
a přírodopis (rostlinopis, živočicho.pis), příp. na mineralogii.
Počátek 19. stol. byl ve znamení velkého rozvoje kvantitativních základů chemické teorie, objevu celé řady prvků, přiřazení organických
sloučenin k tradičním objektům chemického zkoumání a ve znamení
růstu chemického průmyslu.
Interesantní údaje v tomto smyslu uvádí K. Amerling: r. 1840 bylo
v Království českém 1 231 fabrik a 123 670 řemesel s 600 000 pracujícími 1l
(v té době mělo království přes 4 miliony obyvatel). Na uvedený počet
fabrik a řemesel připadalo celkem 92 parostrojů a 4 turbíny. V tomto
období se stále ještě nepociťuje potřeba vědeckého rozboru pro průmys
lovou problematiku~) a vydávají se jen technologická kompendia, spočí
vající především na informacích z 18. stol. Jistou výjimkou jsou některé
obory potravinářského průmyslu; českému pivovamictví již nestačí tradiční postupy a řepné cuk.rovamictví, založené v Evropě za Napoleona,
se kolem třicátých let silně rozmáhá. Tyto obory se pak obracejí o pomoc
k vědeckým instrumentům (teploměr, sacharometr apod.) a k vědecké
mu rozboru.
Ani ve světě, ani u nás nelze tedy v této době prokázat zvláště úzký vztah
mezi chemií-vědou a chemickou výrobou. V cizině se stal předmětem
zkoumání v mnoha laboratořích pouze dehet jako odpadní surovina při
výrobě svítiplynu, avšak průmyslové využití většiny objevů těchto výzkumů se uskutečnilo až od druhé poloviny 19. stol. Celkový ráz chemické
výroby průmyslové je dán dosavadní tradicí. Zvětšování objemu chemického průmyslu souvisí spíše se zvětšováním objemu průmyslu vůbec.
Avšak v tomto období je již poznáván význam chemie-vědy pro výrobu ,
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i když si tento objev proráží cestu k realizaci a obecnému uznání teprve
postupně a naplno až ve druhé polovině 19. stol.
Vývoj našeho školství v první polovině 19. stol. je ovlivněn dvěma vládnímí nařízeními : Schulkodexem (1805) a Gymnasialkodexem (1808) .
Tato nařízení dala v podstatě rakouskému školství podobu až do r. 1848,
resp. 1869. Hlavními typy obecného školství zůstávají školy triviální, hlavní a vzorové školy hlavní.
Rozvíjející se výroba nachází ve školství podporu jen spoře ve tříletých
až čtyřletých školách hlavních, v nichž se vyučuje též stavitelství, rýsování,
geometrii, zeměpisu a vědám přírodním . Střední školství zastupují pěti
letá gymnázia, v jejichž učebním plánu je matematika a z přírodních věd
pouze přírodopis. R. 1819 byla gymnázia rozšířena na šest tříd , ale bylo
zrušeno vyučování přírodním vědám. Po ukončení gymnázia se mohlo
pokračovat na dvouletém lyceu ; zde byl mezi volitelné obory zařazen
předmět přírodní vědy . Gymnázia nejsou však již v této době vy1učnými
reprezentanty středního školství. Rozvoj průmyslu a obchodu působí
vznik tzv. reálek. Uako prvá vzniká v rakouských zemích r. 1770 vídeň
ská Realhandlungsakademie.) Školy tohoto typu zakládají města nebo
bohatí soukromníci a mají vždy speciální odborné zaměření.
Ještě úžeji byly spjaty s výrobou školy průmyslové, zakládané ve třicá
tých letech 19. stol..\' Praze byla založena průmyslová škola r. 1837 a učil
na ní Arnerling chemii a chemické technologii . (Byla to však pouze škola nedělní. Večerní průmyslovkou se stala r. 1857 ar. 1863 se přeměňuje
na školu denní).
Vysoké školy jsou rozv~jem chemie zasaženy rozhodn ě více. Hned na
počátku století, r. 1806, se pražská technika proměňuje na polytechniku, rozdělenou na dvě větve: chemickou a matematickou . Učí se zde
obecné a praktické chemii (sklářství, železářství, běličstsví, barvářství).
Do celkového školského systému jsou tyto školy zapojeny až r. 1852 naří
zením, že na polvtechniky mohou přicházet jen absolventi reálek nebo
gvmnázií.
Též univerzimí chemie se v tomto období rvchle rozvíjí. R. 181 O se
chemie vyděluje z botaniky a přednáší se jako samostatm' předmět, rok
nato je založen na Karlově univerzitě samostalll)' chemick)' ústav a dva
roky nato zaveden doktorát z chemie.
V obecném a středním školství (s výjimkou gymnázií) a na technikách
ovlivňuje tedy vnikání chemie do učebních plánů a osnov spíše výrobní
společenská praxe. Panuje však všeobecně úzce specializovaný prakticismus, učivo i n a vysokých školách (technika) má především řemesl-
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ný charakter. Technologické poznatky jsou

vlastně

jen souhrnem ná-

vodů.

Rok 1848 je impulsem ke změnán především ve školství obecném
a středním. Byly založeny tzv. měšťanské školy (Unselbst.andliche Unterrealschulen nebo Bůrgerschulen), a to rozšířením 4. třídy hlavních škol
na 2-3 ročníky. Měly žáky připravovat k praktickým povoláním a tedy
mají ráz řemeslnicko-hospodářsko-obchodní. Ve dvou navrhovaných tří
dách se vyučuje též přírodopisu a přírodozpytu po čtyřech vyučovacích
hodinách týdně. V r. 1851 se v učebním plánu objevuje jako samostatný
předmět chemie s šesti (!) hodinami týdně ve 3. ročníku. Na školách triviálních a hlavních se však podle výnosu z r. 1855 reáliím samostatně
vůbec nevyučuje. V učivu se objevují při příležitostných zmínkách při
četbě ve 4. ročníku .
Pro gymnázia a reálky byla navr1ena nová organizace (Exner, Bonitz),
která byla potvrzena r. 1854. Gymnázium je od té doby osmitřídní (při
členěn dvouletý filozofický kurs), především se však pozměňuje obsah
gymnazijního vzdělání. Ve znamení vzestupu významu reálií se zvyšuje
počet týdenních hodin matematiky a fyziky; společně s přírodními věda
mi dostávají ve všech třídách od 1. do 8. po třech týdenních hodinách až
na třídu 5., kde mají dvě hodiny.
Co se týče reálek , ty byly navrženy r. 1849 jako šestileté školy ne již tak
vyhraněně odborné povahy. M3:jí na jedné straně připravit kandidáty
technice , na druhé straně však mají být středními školami všebecně
vzdělávacími bez klasických jazyků. Avšak toto poslání vzalo za své hned
r. 1851; vyučuje se převážně předmětům zcela speciálním, např. celním
tarifům .

Šedesátá léta 19. stol. jsou pro české školství základní a střední po stránce organizační významným mezníkem. Jako Felbigerův statut z 18. stol.
dal téměř na sto let podobu našemu základnímu školství, tak základní
školský zákon z r. 1869 ovlivnil dalších sto let. Předvídá se v něm mj . jednotný státní dozor, bezkonfesijnost škol , rovné právo všech na vzdělání
elementární, osmiletá školní docházka, uplatňuje se v něm nový osmiletý
systém školství, a to buď osmiletá škola obecná nebo pětiletá škola obecná
a tříletá škola měšťanská, staré trivium se rozšiřuje o řadu předmětů
(zvláště reálií), navrhuje se zlepšení metod, prohloubení učitelského
vzdělání, úprava učitelských platů atd. V následujících letech pak vychází
řada nařízení ty'kajících se osnov obecných i měštanských škol, pomůcek
a učebnic, zařízení budov aj . Ve šk. r. 1882-83 je vydána novela ke školnímu zákonu z r. 1869, která mj. zavádí na měšťanské školy přírodozpyt.
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R. 1903 byly připojeny k měšťanským školám jako 9 . ročník školní
docházky jednoroční učební kursy (JUK). Počet škol s tímto dalším roč
níkem je však nepatrný, rozrůstá se až por. 1918. Poslední předválečné
osnovy (191 O) měšťanských škol chlapeckých mají přírodozpyt v 1. třídě
dvě hodiny, ve 2. třídě tři hodiny a ve 3. třídě dvě hodiny; dívčí školy
mají přírodozpyt po dvou hodinách v 1.-3. třídě. Celkem je v Čechách
615 měšťanských škol, z toho 376 českých, na Moravě 239 měšťanských
škol, z toho 144 českých .
Rovněž pro střední školství jsou šedesátá léta 19. stol. významným
údobím (jsou totiž kolébkou reálných gymnnázií a vyšších dívčích škol).
Prvé reálné gymnázium vzniká v Táboře r. 1862. Má dvě větve. V klasické
větvi je chemie zastoupena celkem čtyřmi hodinami (ve 3. a 6. tř . po dvou
hodinách), v reálné větvi dvanácti hodinami (3 .-6. tř. po dvou hodinách ,
7 . tř. čtyři hodiny) . Po Táboru I_lásledují brzy Praha a Plzeň , takže r. 1874
u nás existují tři reálná gymnázia. R. 1872 byly pro ně vydány nové osnovy (na Moravě o dva roky později) . Podle nich se na nižším stupni učí
chemie v rámci fYziky ve 3. a 4. třídě po třech hodinách . Vyšší stupeň
má opět dva směry , reálný, který přebírá osnovu reálek, a gymnazijní s osnovou gymnázií. (Jejich osnova se znovu reviduje r. 1874 a 1876.) R. 1904
je ze sedmnácti reálných gymnázií šest s českým jazykem vyučovacím .
R. 1908 jsou navrhována tzv. reformní reálná gymnázia, která se však
ujímají až po prvé světové válce . Tehdy byly vydány poslední rakouské
osnovy pro reálná gymnázia, podle nichž se chemii vyučuje v rámci pří
rodozpytu ve 4. třídě tři hodiny. v 6. a 7. třídě po dvou hodinách .
Do vyšších dívčích škol. vznikajících v českvch zemích též od šedesátých let 19. stol. , se přírodozpyt a s ním chemie dostávají teprve úpravou
osnov z r. 1912.
Reálky se v tomto údobí pozměňují co do obsahu. R. 1867 byl poněkud
o~ezen jejich často úzce prakticistickV charakter vypuštěním některých
příliš speciálních disciplín. např . cla. R. 1868 je zvýšen počet ročníků na
sedm a zavedena maturimí zkouška , čímž je tento typ školy postaven na
roveň ostamím školám středním. R. 1872 se chemie stává předmětem
maturimí úsmí zkoušky (učební plán jí v té době přiděluje celkem čtr
náct hodin). R . 1879 a 1898 se osnova reálek přibližuje osnově gymnázií
(přidáno moderním jazvkům, ubráno matematickým předmětům ).
Ze všech druhu středních škol se nc::jméně měnila gymnázia, i když se
od osmdesátých let 19. stol. stále více namítá, že novohumanistické reformy duchu doby již nestačí, že je třeba dělat větší koncese přírodním
vědám. Novými nařízeními byla pak výuka klasickým jazykům zbavena
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přemíry

gramatiky a více zdůrazněny historické a literární poznatky, bylo
povinné kreslení a tělocvik, revidovány osnovy matematiky
a fYziky , avšak počet hodin přírodních věd se dlouho neměnil. Celkem
bylo v českých zemích r. 1907 53 gymnázií.
Rozšiřuje se i počet průmyslových škol, které se od druhé poloviny
19. stol. stávají školami s řádnou denní výukou. Prvá z nich, pražská, má
v r. 1863 směr stavitelský, strojnický, chemický, ornamentální a tkalcovský.
Školský systém v první republice stojí po stránce organizační na základním školním zákonu z r. 1869. Soustava pětitřídní školy obecné a trojtřídní školy měšťanské se 4. ročníkem fakultativním byla pak r. 1925 rozšířena i na Slovensko. Téhož roku bylo ukončeno vydávání nových osnov
pro základní školství. Přírodozpytu, do nějž je zahrnována též chemie,
přiděluje učební plán v 1. třídě tři hodiny (s přírodopisem), ve 2.-4. třídě
samostatně po dvou hodinách . ·
Celkový systém středních škol zůstává týž, i když učební plány jsou nově
koncipovány. Základní tendence, započaté ve druhé polovině 19. stol.,
se však udržují dál: školy se stále více stávají interprety vědeckých disciplín- na gymnáziích se z vševládného klasického vzdělávání čím dál tím
víc stává obsah jednoho či dvou předmětů učebního plánu vedle rovnoprávných předmětů ostatních. R. 1937 je z celkového počtu 311 střed
ních škol v ČSR 204 reálných gymnázií, 29 gymnázií a 40 reálek.
Hned po osvobození r. 1945 je vydán nový učební plán jednotný pro
nižší třídy středních škol a pro měšťanky - výjimkou j e jen venkovská
osmiletá obecná Škola. Ten již zcela opouští zbytky prakticistického pojetí
dřívější měšťanky a staví v podstatě na předmětech jakožto vyběru informací z vědeckých disciplín. Reforma z r. 1948 potom identitu , . pojetí
uplatňuje i organizačně: slučuje se nižší stupeň vyběrových středních škol
s měšťankou do jednotné střední školy se čtyřmi ro č níky, takže všichni
žáci společně absolvují celkem 9 tříd a teprve potom nastává diferenciace.
Vyšší stupeň reálek, reálných gymnázií a gymnázií je zároveň sloučen
v jeden typ školy.
Chemie tedy získává v průběhu sta let určité postavení ve všech typech
škol (základních i středních), i když po dlouhou dobu je spojována
s ostatními přírodovědnými předměty do větších celků. Chemické poznatky se stávají součástí nejen vzdělání odborného, ale i všeobecného.
Které to však jsou ony vědecké poznatky, jak se chápou na základě
věd, jaký názor vlastně žák získá, absolvuje-li přípravu, kterou na něm
společnost vyžaduje? Budeme analyzovat učivo chemie , a tedy se tážeme:
zaváděno
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které jsou to poznatky, jaký je vlastní obsah a povaha chemického uči 
va, které se takto stává součástí všeobecného vzdělání?
Knížky, které se jako kompendia užívaly na samotném počátku obecného školství, 3 l nemají s přírodovědnou koncepcí snad nic společného: 4 l
chybí ona nezúčastněná objektivita pozorovatelova, tak charakteristická
pro přírodovědný rozbor reality. Příroda je v nich příkladem dobrého
a zlého, obrazným poučením Prozřetelnosti pro lidské konání,je učitel
kou, jednotlivé příklady mají charakter vzoru, jehož užitek je především
symbolický a morální. K tomu ovšem není nutné vypracovávat ve vědomí
žáků složitou soustavu přesných pojmů, nybrž zcela vystačí se svou životní
zkušeností. Učivo o světě a přírodě je tak spíše součástí mravouky (resp.
věrouky) než samostatným předmětem, jehož zvládnutí dává člověku
skutečnou moc nad přírodou.
V průběhu dalších desetiletí se však již objevují jiná kompendia, kde
tomu tak- alespoň zcela- není: 'tl ne ní již onoho vzorového symbolického smyslu, moralizující pasáže se z učiva o přírodě vytrácejí. Jde zatím
jen o přehled, o registraci objektů, nejsou ještě k dispozici přesné pojmy
a kvantifikující prostředky, které by byly s to podřídit jeden objekt druhému . Ale přírodní realita je nazí rána distancovaně , lidský svět se oddě
luje od zkoumaných jevů . Není možno se již spokojovat s takovou volností při volbě příkladu -příklad musí být reprezentativní. Vyučování
o přírodě se postupně začíná oddělovat jako samostatný školní předmět.
Jako byly objeveny moderní přírodovědy, tak byl objeven ijejich význam pro praxi , a to především pro praxi výrobní. Chemie Lavoisierova
má ve své době s ,.chemickou" výrobou velmi málo společného a pokouší se v podstatě jen o teoretický vyKl ad některých skutečností (hoření) .
Odhalení praktických důsledků je právě tak překvapující , jako vědecké
objevy; teprve ted" je třeba seznámit s vědou a jejími důsledky široké
publikum. Proto se mezi prvými česky psanými knihami chemické povahy
objevuje tolik prací se zaměřením pro určitá povolání. ]. S. Presl zároveň se svou Lučbou"l překládá a doplň~je (podle svých slov přidal ještě
jednou tolik řemesel a umělostí) technologii]. H. M. Poppea.7 l Poppe
sepsal svou technologii s úmyslem uvést nejnovější stav řemesel a umění
v souvislosti s naukami , obzvláště s mechanikou a s chemií. Dokladem
toho j e především prvý díl , obsahující všeobecnou technologii; pojednává o různých prostředcích, nástrojích , strojích, zařízeních a postupech
výroben chemického charakteru. A Presl znovu v předmluvě překlada
tele připomíná , že průmyslník čili vzdělaný řemeslník či umělec musí
znáti základy přírodopisu, fyziky, chemie a matematiky.
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Též Amerling nazývá svou dvoudílnou příručku pro čekatele národních a průmyslových škol Lučební základové hospodářství a řemeslnic
tví.8l Stojí na počátku českých učebnic chemických. Pojem učebnice je
zde možno použít jen v omezeném smyslu. Prvý díl byl sice bezpochyby
míněn jako příručka pro práci učitelovu (viz podtitul), avšak není určen
pro určitý typ školy, pro určitý věk žáků či pro určitý počet hodin. Hlavním pramenem, místy doslovně použitým, byla Amerlingovi populární
kniha]. A. Stockhardta. 9 l
Jaký je tedy celkový pohled na učebnice těsně před r. 1869? Poznatky
tehdejšího učiva tvoří tři vrstvy. Je to jednak deskriptivní záznam podoby,
vlastností a chování látek z hlediska lučebních změn, pouhá sumace vněj
ších poznatků z valné části již dávno známých. Jsou členěny zpravidla
jediným vědeckým zřetelem, totiž rozlišením na prvky a sloučeniny. Jednotlivé další údaje se pak vrství volně nebo podle určité šablony opět
z hlediska chemického irelevantně (např. výskyt, příprava, vlastnosti,
použití) .
Druhou složku tvoří k praxi obrácené a obvykle zcela jakýkoli příro
dovědný základ postrádající poznatky technologické. I o těch možno říci,
že jsou ve své většině známy mnohem dříve než nová chemická teorie.
Třetí stránku, velmi chudou a izolovanou od prvých dvou, tvoří vědní
pojmy. Jsou však postaveny vedle ostatního učiva souřadně tak, že nesplňují předpoklady oné nosné konstrukce, umožňující komunikaci mezi
dosud na sobě zcela nezávislými a k sobě se nevztahujícími pojmy, konstrukci s kvantitativním zaměřením, neboť klíčem této stavby je redukce
mnohosti v matematickém duchu. Teorie je v těchto učebnicích jen
poznatkem vedle ostatních a jen v nepatrné míře plní svou pravou funkci, jsouc příliš slabá a opuštěná. Tak se stává, že ostatní údaje a fakta stojí
každý sám o sobě, lze z nich zdůraznit více méně náhodně a libovolně
to či ono. Vlastnosti se přinejlepším shrnují do skupin podle svého nositele a ty se pak třídí po způsobu přírodopisném do přehledu, ktery však
působí dojmem řádu pouze slovníkového, v němž se nepřihlíží k vnitř
nímu významu slov, ale pouze k začátečním písmenům.
Analyzujeme nyní učebnice por. 1869, kdy již existují školy se srovnatelným zaměřením především vzhledem k věku žáků a školskému
systému. Z řady učebnic pro měšťanské školy jsme vždy probrali ty nejpoužívanější. lOl
Veškery další vývoj přírodovědného učiva až podnes je možno charakterizovat rostoucím významem třetí složky. Obecné pojmy (např. pojem
prvku, atomu aj .) stále více aktualizují svůj potenciál. Zpočátku roste

16

pouze jejich počet, samy však zůstávaj í do značné míry navzájem izolovány. Jejich smysl stavební ajednotící se nerealizuje, takže se pouze
přiřazují k dřívějším poznatkům. Postupem času, obzvláště pak od poloviny 20. stol., se situace čím dál tím rychleji mění: pojmová výstavba jednotlivých věd se stá-vá základem učiva.
Kromě rozboru obsahově koncepčního jsem se pokusil nalézt vztah
i statistickým porovnáváním zmíněných komponent ve třech časových
úsecích , totiž od r. 1869 do první světové války, pak v období meziváleč
ném , a konečně po druhé světové válce až do sedmdesátých let našeho
století. Tabulka i graf zřetelně znázorňují přímé navazování a pokračo
vání ve zmíněném trendu.
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Arabské

číslice

- obecné pojmy anorganické
3 - obecné pojmy organické
5 - součet pojmů anorg . a org .
7 - prvky
9 - sloučeniny anorganické
11 - sloučeniny organické
1 3 - výrobní procesy
1 5 - ostatní pojmy

v prvém svislém sloupci tabulky:

2 -

průměr sloupců

řadě

4 -

průměr sloupců

řadě

1
3

řadě

5

řadě

7
9
11
13
15

v
v
6 - průměr sloupců v
8 - průměr sloupců v

1O
12
14
16

- průměr sloupců v řadě
- průměr sloupců v řadě
- průměr sloupců v řadě
- průměr sloupců v řadě

17

prvky a

sloučeniny

obecné pojmy
anorganické sloučeniny

organické
výroby
prvky

ll

sloučeniny
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Lze tudíž statisticky i posouzením koncepční povahy v celku učiva shrnout výsledek této historické komparace učebnic chemie : učivo mění
svou tvář! Vědecká rekonstrukce světa se stává páteří učiva . Vedle toho
ovšem existuje významem klesající učivo s poznatky "lexikálními" , ale
zcela mizí poučení moralistní povahy.
Na příkladu školní chemie, resp. chemie v základním školství (analogickým zkoumáním jsem ověřil stejné posuny v koncepci učiva středo
školského) se ukázalo pronikání oné vědeckotechnické spirituality do
školského působení v konkrétní podobě . Žáček, který je tímto soukolím
opracováván, se mění z účastníka světa přirozeně daného na distancovaného pozorovatele a k ovládání orientovaného pána tvorstva, a to díky
účinné rekonstrukci.
Dříve všeobecné školství snad býti mohlo, nyní vzhledem ke stylu dobý-
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vání chleba našeho vezdejšího být musí! Dříve byla škola prostorem otevřeným především verůkálně, nyní především horizontálně. Ještě Luther
žádá školství proto, aby se lidé naučili číst, toůž aby každý měl přímý pří
stup k Písmu: soJa Scriptura. Ještě Komenský koncipuje panscholii , aby
navrhl cestu k nápravě věcí lidských. Ještě osvícenství má školství přede
vším za eventuální kulturotvorný prostředek při historicky nezbytném
posouvání směrem výš a výš, toůž za prostředek pokroku (viz Turgot,
Montesquieu, Voltaire, explicitně bezesporu Condorcet).
Teprve v 19. a 20. stol. se pozměňuje určení a funkce školství. U nás
se tak stane zejména v druhé polovině 19. stol. a zvláště pak silně ve století
dvacátém, v jehož druhé polovině, spíše však v poslední čtvrů se ovšem
objevují náznaky jiné, světověké spirituální orientace- a to i" exaktních
vědách.

Tedy: škola se stává v souvislo~ů s pronikáním úspěšné vědotechnické
rekonstrukce přiro~eně daného světa do výroby průpravou pro všednodenní obstarávky zaměstnanecké praxe. Až do 19. stol. nebylo zapotřebí
školy v dnešním slova smyslu. Teprve když do obživy vniká ona původně
jen kabinetně filozofická a badatelská redukce mnohosů světa ,,more geometrico", tedy metodologie karteziánská, dále zároveň s ní i baconská
indukůvita a ovládání subordinovaného světa v duchu "scienůa et potenůa humana in idem coincidunt", teprve tehdy škola pozměňuje svůj základní "modus existendi".
Zdá se mi , že interpretovat vývoj školství jakožto nepřerušené kontinuum bez dramaůckvch proměn- např.,. duchu Kádnerově- je možné
jen v omezené míře. Škola ncměla dříve totéž praktické určení , jaké má
dnes! Škola. die Schule. School, ]' école jsou z latinského schola a to zase
z řeckého SCHOLÉ , což znamená prázdeň (prázdniny!), otium. opak
zaneprázdněnosti, ASCHOLIUM, negotium. Od Řecka až po 18. stol. bvla
škola především determinována tímto ,.nedělním" smyslem. smyslem pro
transcendenci, pro reflexi všednodennosů a obracením k svátečnímu.
Obrat se udál až v posledních dvou stech letech či ještě úžeji ve sto dvaceti letech. Vyvoz~ji to ze skutečností , které jsem se vám snažil ve značně
zkrácené formě předložit.
Konečně : jaký je smysl tohoto zkoumání pro nás) Pro dnešek) Historia
magistra vitae: poučuje nás, co s námi vlastně školství dělá, jak přicháze
jící pokolení ~jinačuje._jak nás ze světa přirozeně daného převádí do světa
rekonstruovaného. Je to sice nezbytné pro samotnou úživu, avšak cosi
podstatného se ztrácí. Poučeni můžeme potom vyhlédat za obzory naší
situovanosti.
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Poznámky:
1) K. Amerling, Průmysl v Čechách. Praha 1851.
2) L. Nový a koL, Dějiny exaktních věd v českých zemích do konce 19. století.
Praha 1961. (Autorem chem . části je M. Teich.)
3) Pro údobí před r. 1869 nebyly učebnice diferencovány podle typů škol, pro
něž byly určeny, jak jsme zvyklí dnes . Základním pramenem pro toto
období jsou seznamy nejstarších českých učebnic přírodovědy od M. Fendrycha, Nejstadí české učebnice přírodovědy, seriál článků in: Přírodní vědy
ve škole 9,1959 , č. 8, s. 696; 11 ,1961 , č . 6 , s. 503; č. 7, s. 599; 12,1961, č . 4, s.
233; č. 5, s. 340; 13,1962, č. 1, s. 16; č . 2, s. 74. Tyto seznamy jsem kontroloval a doplňoval podle vzájemných odkazů v seznamech použité literatury
u jednotlivých učebnic. Fendrychovy seznamy však nediferencují dosti
podrobně učebnice jednotlivých oborů . Zde se zabýváme jen těmi knížkami, které se svým obsahem tyhjí přímo chemie. Znamená to ovšem , že jde
i o ty přírodopisy, fyziky, mineraló gie a technologie, které obsahují části chemické.
4) Např. M. Šimek, Krátk)' vejtah všeobecné historie přirozených věcí ( ... )
k všeužitečné potřebě českýho jazyka v císařské královské tereziánské vojenské akademii v Novém Městě. Vídeťí 1778; M. Kadaň , Průbečka užitečné
kratochvíle ze známosti přirozených věcí v rozmlouván í učitele s dítkami .
Praha 1819; J Malý, Svět a jeho divy. Praha 1851.
5) Např. P. Michalko, Fysika aneb učení o přírodě (Nature) k prospěchu jak
celého národu , tak zvláště lidu obecného a pěkného umění žádostivého.
Budín 1819;]. N . J. Filcy'k, Přírodopis co kratochvilník pro mládež dospělej
ší československou . Praha 1834; F. Šír , Krátk)' přírodopis čili pouč e ní
o věcech,. přirozenosti se nacházejících , jakož i o živočiších. rostlinách a nerostech a jejich krátké popsání. Jičín 1835 ; V. Staněk. Přírodopis prostonárodní čili popsání zvířat. rostlin a nerostú vedle tříd a řádil jejich. Praha
1843.
6) J. S. Presl , Lučba čili chemie zkusmá. 1. díl , Praha 1828 , 2 . díl. Praha 1838.
7) Obšírné prostonárodní naučení o řemeslech ;1 umělostech čili technologie
všeobecná a obzvláštní k poučení a prospěchu všelikých stavů\'. 1.-3. díl , Praha 1836--37. Něm. orig. AusfUhrlich e Volks--Gewerblehre . St~ttgart 183?>--:-14.
8) K. Amerling, Lučební základové hospodářství a řemeslnictví . 1. díl. Praha
1851 , 2 . díl, Praha 1854.
9) J A. Stóckhardt, Die SchuJe d e r C:hemie. versinnlicht durch einfache Experimente, zum Schulgebrauch und zur Selbstbelehrung insbesonder fur
angehende Apotheker . Landwirthe. Gewerbtreibendc . Kniha vvšla ,. mnoh a
vvdáních, např . r. 1852 vvšlo ,. Braunschwei!D-I již ú. vyd .; " té dobč již bvla
přeložena v Americe. Holandsku , Švédsku a i tam "několika vydáních . Do
češtiny byla přeložena téměř současně dvakrát. Jednou ji použil za základ
své knihy Amerling ar. 185:-1 ji přeložil F. S. Kodvm pod názvem Navedení
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k lučebnictví pro hospodáře, nastávající lé kárníky i vůbec pro každého, kdo
cestou vlastního "zkoušení snadno i lacino v přeužitečné této vědě vzdělati
se chce. Stóckhardtova kniha se rozšířila nikoli díky svým odborným kvalitám, které byly leckdy pochybné; Šafařík právě kritizoval Amerlinga , že ve
své Lučbě použil Stóckhardta jako základu (a ovšem, že příliš l ibovolně zacházel s názvoslovím); avšak SchuJe der Chemie byla napsána přístupným
způsobem, četné návody k experimentům byly jasné a většinou snadno proveditelné a uváděla se i řada praktických receptur.
10) Klíčem pro stanovení nejpoužívanějších uče bnic byl počet vydání, jak byla
schvalována úředními výnosy; pramenem pro léta 1869-191 8 je Verordnungsblatt fůr Dienstbereich des Ministeriums fur Cultus und Unterricht,
pro léta 1919-1939 Věstník ministerstva školství a národní osvěty, pro léta
194~1945 Mitteilungen des Ministeriums fůr Schulwesen- Věstník ministerstva školství (dvojjazyčný), pro léta por. 1945 Věstník ministerstva
školství.
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Cíle humanitního vzdělání
v současné době u nás
Jaroslava Pešková

Z časových důvodů se v tomto krátkém příspěvku nelze zabývat všemi
aspekty nedostatků a nezbytnosti rozvoje humanitního vzdělání v Če
chách na přelomu druhého a třet!ho tisíciletí. Dovolte mi proto, prosím, jen malou etudu na téma "humanities", totiž na téma humanitního
vzdělání v pojetí, které není vystiženo tradičním pojmem ~humanitní" .
Úvodem je třeba položit otázku, co vůbec učitelé v současné době
znají, na co mohou navázat ajak je jim svět lidské skutečnosti otevřen
nebo jak a čím je jim uzavřen. Zároveň je třeba se zeptat i obecně, co je
v "duchovní krajině našeho žití" otevřeno , co uchováno, co zborceno
nebo zapomenuto. A konečně je třeba si položit otázku, pro co mají lidé
-učitelé i rodiče, dospělí i děti v našem osvětí "smysl"- pro co jsou s to
se nadchnout, čemu jsou ochotni naslouchat, pro co jsou schopni se
otevřít. Zdánlivě se to zdá všechno samozřejmé, nebo( ,.máme hluboké
demokratické tradice" , máme významné filozofické předkv od Husa přes
Komenského až po Masarvka a Jana Patočku- v čem je tedy problém )
Problém zřejmě je , protože se ukazuje , že nejsme otevřeni mnohdy
dostatečně pro ty nejprimitivnější demokratické nároky , že nemáme
smysl pro toleranci, nejsme s to společně se sejít u problémů s úctou vůči
partnerovi, nerozumíme dostatečně sami sobě a svému místu .
Dr. Jiří Fiala zformuloval v přednášce pro vysokoškolské učitele , při
pravující středoškolské profesory, svqji představu o střední škole a vytyčil pět základních úkolů: 1) péči o duši (ne psychologii v běžném slova
smyslu), 2) péči o společn): řád, ve kterém žijeme (ne pouhé informace
o sociologii nebo politologii) , 3) péči o jazyk a myšlení (což není tradil'ní logika a filologie) , 4) péči o vzdělání a konečně 5) péči o ducha. k níž
náleží i péče o tělo . V tomto smvslu je třeba uvážit. co je cílem vzdělání
našich generací.
Sám cíl v antické tradici neznamená jen konec nebo "účel" . Znamená

22

dosažení plného rozvinuti předpokladů, které jsou věcem imanentní.
V našem případě je cílem humanitního vzdělání otevřít mladým i starším generacím svět. V tomto smyslu vzdělanost není sumou vědomosti,
faktů, danosti. Vzdělanost znamená kultivaci , tedy pěstování toho, co lze
rozvinout a zároveň "kultus" znamená i ~asvěcení do tajemství", do
tajemství vznikání, rozvíjení a neustálé obnovy. Vzdělání tedy znamená:
otevřít si přístup k tajemství zrození od vesmíru po člověka. Naopak
,,fakt", faktum, je to, co bylo učiněno a je hotové. Pro vzdělání člověka
není důležité naučit se zacházet s hotovými věcmi instrumentálního
i duchovního char?-kteru, ale je důležité proniknout ke zrození věci ,
odhalit to, co se skrývá, ale není na první pohled patrné. Vzdělání tedy
znamená zabydlit se ve světě, do kterého jsme se narodili a jehož dění
se děje na společné půdě univerza.
K byti náleží okolnost, že zakládá jsoucna, která se ukazují. Ukazují se
lidem, kteří m3:jí klíče k tomti, co se ukazuje. To znamená, že principy
dějinného pohybu , psychických stresů či manažerských řešení se nemohou ukázat tomu, kdo nezná předpoklady fungování těchto vrstev reality,
neví, co už bylo v daném oboru učiněno , co se ukázalo jako neúspěšné,
kde jsou kořeny řešení, jaké odtud vedou cesty. Je tedy předpokladem
humanitního vzdělání na straně toho, kdo vzdělává sebe i jiné, rozumět
cestě k cíli v našem slova smyslu. To, co jsme nazvali "humanities", musí
učit nebo odkrývat lidé, lidé kteří zároveň rozumějí problémům odkrývajícího. Musí to být lidé, kteří znají kořeny sama sebe jako lidského tvora, který má více či méně jasné své místo ve světě, lidé, kteří mají větší či
menší porozumění pro možnosti a kteří musí překonávat řadu bariér.
Proto se učitel, pomáhající otevřít lidský svět svým svěřencům či spoluobčanům , musí vyznat v tom, co je to svět, kdo je lidsk)' tvor, co znamená
hledat své místo, a to jak faktid.:y, tak ve smyslu hledání klíčů , jimiž lze
tyto fenomény otevřít i ostatním.
Jen člověk "má" svět. Ví, že je překračován, ví, že cesta k obzoru znamená překročit dané. Zamyslíme-li se sami nad sebou, zjistime ovšem ,
že se nám nechce překračovat dané a ptát se po předpokladech . Spíše
se ptáme, k čemu je to dobré,jaký to bude mít efekt, jaký instrumentální
zisk z toho budeme mít. Zapomínáme, že moudf)' není ten, kdo mnoho
ví , ale ten , kdo má široký obzor. "Humanities" mají tento obzor člověku
otevřít. Je obecně známo, že ve světě na významnějších manažerských
místech je dávána přednost právě humanitně vzdělaným lidem , kteří
mají smysl pro život v distanci, kteří jsou schopni překročit dané a ptát
se neočekávaným, neběžným, tvořivým způsobem. Smyslem vzdělávací
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činnosti je tedy vždy nové a nové zvýznamnění toho, co se zdá být na
první pohled ukončené, dané , faktické. Možnost osmyslení je jen lidská
možnost (není to danost) -a je dána právě tím, že člověk žije v distanci,
nejenom je ve světě, ale má svět, a dovede v tomto světě cílevědomě jednat. Jen v člověku se svět odkrývá, jen člověk má vědomí celku ve vztahu
kjednotlivému, zná smysl instrumentu pro realizaci cíle, smysl cíle pro
kultivaci instrumentu, smysl instrumentálního cílového jednání pro nalezení místa jedince uprostřed společenství, člověka uprostřed kosmu,
poutníka na cestě životem i na cestě k cíli.
Můžeme proto mluvit o "světě" jako o společném díle, společném
"opus" člověka a řádu. Toto "dílo"- svět si vzděláním otevíráme. Otevíráme ho ve dvojím ohledu. Vzdělanost je, jak už jsme uvedli, schopnost
pečovat o duši, společenství, komunikaci, o obzor a o naši tělesnost, pečovat o porozumění kořenům a zrodu našeho "zde a nyní" a zároveň
rozvíjet horizont moudrosti, který nám umožní v nových a nových situacích vždy znovu spolu s druhými hledat otevřené možnosti a své místo.
Touto úvahou odpovídám zároveň na otázku, která se v souvislosti s problematikou vzdelání klade: je vzdělání právem c"lověka nebo povinností ve vztahu
ke státu a ve vztahu k celkové disciplinaci občana, vojáka, příslušníka nějaké
instituce?
Domnívám se, že když užjednoujsme jako lidé , kteří žijí u věcí (faktů
a daností) a mohou se v nich vyznat díky překročení k širšímu horizontu, nezbývá nám než abychom tuto okolnost (kterou jsme si nevybrali)
rozvíjeli ne v zájmu institucí, ale v zájmu možnosti každého jednotlivého
člověka žít důstojně v podmínkách, které si sice nevybral, za které ale
vždy nese plnou odpovědnost. A tak, řečeno s Werichem, když už jednou člověk je, tak má koukat, aby byl, a když už kouká aby byl , a je , tak
nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.
Výchova dítěte i odborníka musí vycházet ze společného setkání uči
tele a žáka na půdě společného problému. Jejich "komunikace" není
přenosem informace, kanálem, jímž tečou moudra od učitele k žákovi.
Oni dva se musí setkat u věci, která se jim společně ukazuje. Cestu k jejímu poznání nenalézá tedy ten, kdo je vybaven největším množstvím
znalostí a dovedností, ale vždy jen člověk , který je připraven k odpověd
nému rozhodování (spolurozhodování) na půdě věci, o kterou běží .
Připravit se na tuto roli je podstatnou úlohou všeobecného vzdělání
("humanities") a je v této souvislosti nejen právem, ale i povinností bez
ohledu na ty či ony instituce a jejich potřeby .

24

Pražské školy
předuniverzitního

období

Marie Bláhová

Počátky škol v Čechách nejsou prameny zachyceny. Nejstarší období
jejich vývoje 1'je možno rekonstruovat jen na základě drobných pramenných zmínek, příslušných církevních předpisů a analogií s těmi oblastmi
latinského kulturního okruhu, 21 do něhož české země od vzniku českého
státu náležely, kde byla písemná kultura ve starší době více rozvinuta
a jimž náhoda, významný činitel působící na zachování pramenných informací,'1 byla příznivěji nakloněna.
Středověké školství, stejně jako vzdělání, latinského středověku bylo
úzce vázáno na katolickou církev. Až na V)Jimky ovládali základy intelektuálního vzdělání, v praxi většinou jen čtení , méně již psaní, 41 vraném
i vrcholném středověku pouze duchovní- a ani ti ne vždy. 51 Konkrétní
požadavky na vzdělání měla v této době většinou pouze církev. Pokud
vzdělání vyžadovala světská správa, z~išťovali příslušnou činnost zpravidla
duchovní. 6 ' Podobný vývoj lze předpokládat také v Čechách, kde počátky
škol nesporně rovněž souvisejí s počátky církevní organizace .
V latinské církvi byl kněz od nejstarších dob povinen zvládnout základní znalosti pokud šlo o litterae a vychovat si nástupce. Tento požadavek
poprvé formuloval koncil ve Vaisonu roku 529 , přičemž se odvolával na
podobný stav, ktery již dříve fungova l v ltálii. 71 Karel Veliký tento úkol
znovu ukládal franským biskupům . 81 Kněží tehdy měli okolo sebe shromažďovat a vyučovat nikoli pouze děti poddaných, což bylo do té doby
zřejmě obvyklé, ale i syny svobodných 9 ' Salcbursk)' arcibiskup Arno
nabádal biskupy, aby zřizovali v biskupském sídle školu a zajistili schopného učitele, který by učil podle římské tradice a naučil žáky vše potřebné
pro církevní praxi. 101 Na shromáždění,. Attigny r. 822 požadovali biskupové již ne jednu školu v diecézi, ale ve větších diecézích dvě i tři školy.
O výživu žáků se měli starat jejich rodiče a páni. Chudé diecéze měly
být podporovány místní šlechtou. 111 Do jaké míry byly tyto záměry reali-
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zovány, není ovšem známo. Později jsou tyto požadavky doplňovány také
povinnosti zajistit bezplatnou výuku pro chudé žáky (výslovně na třeti
lateránské synodě r. 1179) .'tl Ustanovení týkající se vzdělání kléru byla
postupně doplňována a rozšiřována. Např . Inocenc III. na lateránském
koncilu r. 1215 nařídil, aby u každého metropolitního kostela působil
učitel či doktor teologie, u katedrálního učitel či mistr svobodných umě
ní, který by byl povinen vyučovat žáky sloužící kostelu i jiné chudé žáky
zdarma.'~>

S ohledem na církevní předpisy lze nejstarší školu v českém státě před
pokládat při pražském biskupském kostele, kde vznikla nejspíše záhy po
zřízení pražského biskupství. Tuto školu také jedině potvrzují mladší
spolehlivé písemné prameny.
Obecně rozšířenou hypotézu o existenci starší školy na Budči , v níž se
podle tradice měl vzdělávat sv. Václav, 14 >se nepodařilo spolehlivě prokázat. Většina svatováclavských legend sice jmenuje Budeč jako místo , kde
měl být vychováván budoucí kníže Václav , žádná však konkrétně nezmiňuje školu. 15 ' Vzhledem k celkové situaci i způsobu výchovy panovnických dětí na počátku 1 O. stol. je existence školy v tomto místě málo
pravděpodobná.

Dámská škola v Praze je poprvé písemně doložena ve druhém desetiJeti ll. stol. Někdy mezi lety 1008-1018 zde nějaký čas působil mistr
Hucbald z tehdy proslulé školv v Lutychu. ,.Cestt~ící žák", který kdysi
z Lutychu utekl do školy u kostela sv. Jenovéfy v Paříži , v Praze nonnula .. . christianir religioni> documenta dedisset. 161
O svých studiích na pražské škole někdv okolo r. I 074 se zmiň~je také
Kosmas. 171Jeho tvrzení, že probošt Marek in omnibus liberalibus arti&us
valdt~ fuit bonus scholasticus, ~ 1 se však asi nevztahuje ke konkrétnímu úřa
du v pražské kapitulní škole, jak bývá tato zmínka někdy interpretována, 19 1 ale charakteri:i:~jt· Markovu učenost či znalost svobodných umění . :t<"
Další zprávy o pražské škole pocházejí až ze 13. stol. Tehdy alespoň je
-asi od r. 1212. spolehlivť:- 1213- již,. podstatť' průběžně doložen při
pražské kapitule úřad scholastika.m Zastávali ho vesměs přední členové
kapituly. Něktcří scholastikové (mistr .Jan . mistr Bernard. mistr Řehoř·
Z~jíc z Valdeka ) se pozd~ji stali pražskými biskupv.
Ve zmatcích za povstání české šlecht\• proti Václavovi ll. v letech 1247
ai. 1249 pražská dómská škola na n~jakv čas zanikla .2~ ' Byla však záhv
obnovena a n~jpozd~ji od sedmdesátých let 13. stol. nabvla značného
věhlao;u alespoií ve středoevropském měřítku. Admontskv opat Engelbert,
jenž. zde společni' s dalšími scholares de Austria et Stvria tehdy studoval.
1
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vzpomínal po letech na mistra Očka, který zde čeů gramatiku, a mistra
Bohumila, jenž vyučoval logice. Scholastik Řehoř Zajíc z Valdeka čeů
o Aristotelových libri naturales.t'> Studenti z rakouských zemí po volbě
Rudolfa Habsburského za římského krále ovšem opustili Prahu, kde prý
převládly protiněmecké nálady.t41 Engelbert sám pokračoval potom ve
studiu na univerzitě v Padově. 251 Asi o něco později studoval v Praze blíže
neznámý Bavor, mnich fůrstenfeldského kláštera, autor spisu De gestis
princi pum. 26 >
Pražská kapitulní škola byla ovšem pouze partikulárním učením. Pokus Václava II. o zřízení univerzity v Praze ztroskotal na odporu české
šlechty, obávající se posílení vlivu církve, a snad i prosazování římského
práva. 27 >Pokud chtěli dosáhnout vyššího vzdělání, byli obyvatelé českých
zemí od počátku odkázáni na zahraniční školy a později univerzity:
Slavníkovec Vojtěch studoval ':. osmdesátých letech 10. stol. v Magdeburku, kde byl žákem mistra Otrika, rivala Gerberta z Aurillaku, proslulého ciceronovskou výmluvnosti. 28 >
V ll. stol. přitahovala zájem Evropanů od Katalánska po Čechy hlavně
dámská škola v Lutychu. Ze známých osobností českého prostředí zde
děkan pražské kapituly a kronikář Kosmas studoval gramatiku a dialektiku u známého matematika mistra Franka. 28 >
Ve 12. stol. odcházeli čeští scholárové, podobně jako Němci!l(1 1 nebo
Uhři, hlavně na francouzské školy, nejčastěji do Paříže. Z Čech studoval
v Paříži především pražský biskup Daniel I. (někdy okolo r . 1140) a zřej
mě i jeho bratr Alexandr, ve Francii studoval i jejich příbuzný, pozdější
olomoucký biskup Jindřich Zdík. Pravděpodobně někdy okolo r. 1180
studoval v Paříži také Přemvslovec Jindřich Břetislav . ~ 11
Ve 13. stol. se Z<Í;jem dělil mezi univerzity francouzské (zejména Paříž ,
Orléans, a snad Montpellier) ~2 1 a italské (hlavně Bologna a Padova, eY.
Vicenza nebo Řím).~~~
Dámská škola nebyla jedinou školou v Praze. Od počátku čtyřicátých
let 13. stol. je v pramenech doložen scholastik vyšehradský. ~ 41 Lze přitom
předpokládat, že škola při vyšehradské kapitule měla již starší tradici .
Poněkud více je známo o škole pro veř<'Cjné notáře, kterou někdY okolo
r. 1270 založil na Vyšehradě Jindřich z Isernie. Podle wsledkú moderního bádání to byla škola rétorické stylistikY. \' každém případě na ní
byla vyučována gramatika. dialektika a rétorika, Yjejímž rámci studenti
získali i základní právní znalosti pro notářskou práci a advokaturu.~r. ;
Ještě méně nežli o dámské škole v Praze a kapitulní škole na Vyšehrad ě
je známo o školách klášterních, jejichž existenci je numo předpokládat
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již vzhledem k ustanovením klášterních řeholí. Nevíme nic konkrétního
o vzdělávání budoucích mnichů, tím méně o nějaké schola exterior, pokud
vůbec existovala, v břevnovském klášteře. O klášteře strahovském je v této
souvislosti známo pouze to, že tam Vladislav II. po smrti své první choti
v r. 1151 syna Vojtěcha sacris litteris et sancte conuersationi ad erudiendum
tribuit. 36 l O škole, tím méně o škole "vnější", jak bývá někdy tato zpráva
interpretována, však tato informace nic nevypovídám (Vojtěch se ostatně zaměřil na církevní kariéru, nemusel by tedy nutně pobývat na "vněj
ší" škole). Konkrétní informace o klášterních studiích v Praze a bezprostředním okolí jsou k dispozici až od počátku 14. stol. Někdy na počátku
14. stol. bylo zřízeno studium generale při klášteře augustiniánů-poustev
níků u sv. Tomáše na Malé Straně, založeném v r. 1285. Studium bylo
jistě organizováno podle řádových ustanovení , která právě vzdělání
věnovala značnou pozornost. ~~ 1 Ve čtyřicátých letech 14. stol. se těšilo velké vážnosti. o čemž . svědčí mj . skutečnost, že mohlo poskytnout jednoho
z učitelů nově založené univerzity (Mikuláše z Loun) . Další relativně významná učiliště v Praze vedli v první polovině 14. stol. minorité u S\". Jakuba a dominikáni u sv. Klimenta na Starém Městě, z jejichž řad rovněž
pocházeli vysoce specializovaní odborníci , kteří se mohli uplatnit na
univerzitě. ~Yl Podobně vysoké úrovně "první polovině 14. stol. dosáhla
také škola nedalekého cisterciáckého kláštera na Zbraslavi.4(1J
Existence škol , na nichž se vzdělávali žáci z širšího okolí. a zvláště těch ,
které přitahovaly zájem cizincú , jistě ovlivnila i život města , když ničím
jiným, tak svÝmi nároky na zásobování. které se zase odrazily" příjmech
měšťanů, i když zde ~studentsh obchod" nemohl dosáhnout takových
rozměrů, jako třeba'" Bologni. kde na něm bvl založen obdivuhodný
hospodářsk~' rozkvět. Ani kulturní vliv většího počtu inteligence nebyl
jistě zanedbateln~'· Bohužel o těchto stránkách městského života nejsme
blíže informováni . Konkurenční prostředí. které v Praze vzniklo v sedmdesátých letech 13. stol. hlavně díky vvšehradské škole Jindřicha z lsernie , mohlo bÝt jen ku prospěchu vzdělání" Praze pobýv<l:jících studentú, i když asi pkvvšovalo tehdejší z~jem. a moh lo vytvářet i určité napětí
mezi pražským i školami. To alespoú naznačují listY Jindřicha z lsernie.
jimiž se snažil přilákat scholares omnes Pragam habitantes ke svému ~tol u".
prosti·enému pokrmY a nápoji gramatiky. dialektikY a rétoriky. eventuálně též filozofic. 4 1 '
Přítomnost většího počtu kvalifikovaných lidí. z nichž mnozí- hlavně
asi absolventi vyšehradské notářské školv- zvládli alespoň základy právnického vzdělání. se odrazila záhv i v městské správě.\' ní se postupně
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začíná

prosazovat písemná evidence její činnosti 42 > a písemné potvrzení
právních úkonů konstituující se městské rady, a zřejmě i městského soudu!~> Tento vývoj posléze vedl k zavedení městských knih . Tak se pražské školství mohlo stát jedním z faktorů, který přispěl k rozvoji městské
správy a zdokonalení její činnosti , i k prosazení psaného textu v právním
životě města.

Sociální složení pražských studentů je v pramenech opět zachyceno
jen torzovitě. Ve .starší době zde studovaly zcela jistě děti z kněžských
rodin, 44 >jako byl pozdější pražský děkan Kosmas, nebo příští biskup
Daniel I. a jeho bratr vyšehradský probošt Alexandr. Ti všichni si doplňovali své znalosti ještě na zahraničních školách. Mohli zde studovat
i mladší synové z rodin předáků, včetně rodiny knížecí, i když v tomto
případě je zpravidla prameny doloženo až jejich studium v zahraničí. 4 ~ >
Studovali zde však i chlapci z nižších společenských vrstev, včetně poddaných (či ,,závislých") 46 >osob. Potvrzuje to především listina únětického
kněze Zbyhněva z doby vlády Soběslava I. (1126-1140), v níž vydavatel
v souladu s kanonickými předpisy, ustanovuje, že duchovní únětického
kostela mají zajistit za sebe nástupce, buď vyučením vlastních synů, nebo
jiných chlapců. 47 > Zbyhněv sám také poslal na studium jakéhosi chlapce
z poddanské rodiny (servus) s tím, že vyučí-li se, má být svobodný, pokud
nikoli , zůstane poddaným- si didiscerit liber sit, si non, serous. 4 ~ > Povinnost
učit zdarma nemajetné chlapce"9 >i eventuální- o něco mladší- doklady
o mecenášské činnosti Y této oblasti, včetně podpory studia na obecných
u č eních v zahraničí/"'' potvrzují. že Zbyhně\· nebyl výjimkou a že studium dětí z nižších společenských vrstev nebylo neobvvklým jevem. Se
studiem mohl být spojen i vÝznamn)í společenskývzestup , jako'" případě
pražského biskupa Daniela IP 11 Čast~ji však asi tito lidé obsazovali nepříliš výnosné venkovské fary . kde nežili o mnoho lépe n ežli jejich farníci.
Pro vzdělání většího počtu obyvatel Prahy , resp . v této době asi jen
d ě tí vyšších měšťanských vrstev , měly věL~í \')'znam nežli školy kapitulní,
zaměřené především na vzdělávání budoucích duchovních, a školy klášterní , které se zase věnovaly hlavnť'· VÝchově příštích řeholníků . farní
městské školy. 5 ~ 1 V těch se chlapci ze zámožn~jších kupeckých a řeme
slnických rodin , kromě toho . že měli jako zpěváci spolupůsobit při mších ,
učili základům křesťanské věrouky a čtení , snad také psaní. a teprve pozd~ji i počítání.~~~ O městskÝch farních školách však pro starší dobu víme
opět velmi málo. Nejstarší spolehlivé zmínky o farních školách . či- čas
těji -jejich správcích . scholasticích , v českÝch zemích ~ 4 1 se tÝk~jí Znojma
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(nejstarší zmínka z r. 1225) ,551 Brna (1234),~6 lJihlavy (1288) .~ 7 1 Litoměřic
(1298), 58 1 Mostu (1~H3), 59 lPlzně (1328-1331) 601 a Žatce (1335). 611
V souvislosti s počátky farních škol v Praze bývá uváděna listina Pře
mysla Otakara ll. z r. 1265 pro mincmistra Eberharda. Listina dochovaná
pouze v opisech uděluje měšťanům mj. právo habere solas, event. v mladších opisech- scolas, .. . modo et libertate per omnia, qua in aliis nostris
civitatibus haberi communiter consveverunt.621 Neobvyklé slovo solas svádí
k emendaci, kterou provedli již novověcí písaři obou mladších opisů.
Emendace slova solas na scolas nebo scholas ve smyslu "škola" by nejen
ukazovala na poměrně značné stáří svatohavelské školy, ale městských
škol v Čechách vůbec, neboť Přemysl se v listině odvolává na podobný
stav v ostatních městech království.
Také historikové zabývající se dějinami škol v Čechách zpravidla vztahovali údaj Přemyslovy listiny na školu.6 ~lJinak na něj pohlíželi badatelé
studující městské právo, ev. diplomatiku: 641J. Čelakovský interpretuje
termín solasjako "stánky či kotce", A. Zychajako "budova na tržišti s urči
tými privilegii, snad osvobozením z pozemkové činže". Z řady hypotéz
k vyKJ.adu příslušného místa privilegia Přemysla Otakara II. je asi nejpravděpodobnější ta, kterou vyslovil J . Kejř . Podle ní slovo solaszde ryjadřuje
nejspíše právo majetkových převodů městských nemovitostí. 6~ 1 Podobně
možná také nelze vztahovat na školu slova scolas v listině Přemysla Otakara II. pro slezské Hlubčice z r. 1275, kde, podle závěrů]. Šebánka, jde
zřejmě o prodejní kotce. 661 Představu o zřízení svatohavelské školy zároveň se založením a výstavbou Svatohavelského "města" bude tedy asi
nutno opustit. Tím ovšem odpadá i nejstarší informace o farních školách v Praze vůbec. (Farní škola u sv. Havla je s jistotou doložena ve 14.
stol.). 67 1
Spolehlivé informace o pražských farních školách pocházejí až ze 14.
stol. Pro druhou polovinu 14. stol. napočítal V. V. Tomek na Starém
Městě pražském jedenáct farních škol, na Novém městě sedm, na Malé
Straně byla jedna (u sv. Mikuláše) . Jeho informace se přesně shoduj e
s údajem zprávy o pohřbu Karla IV. , podle níž mělo být na Starém a N ovém Městě osmnáct škol. Jak upozornil V. V. Tomek, neodpovídá ovšem
počet škol počtu pražských far, jichž bylo více . Ve 14. stol. tedy ještě
nebyla škola při každé pražské faře . fiKl Vedle farních škol však sloužily
veřejnosti ještě kolegiátní školy u sv. Apolináře a u SY. Jiljí. Veřejnou školu
měl také johanitský klášter P. Marie n a konci mostu. 6Y1 Počátky ani starší
vývoj těchto škol nejsou v pramenech podchyceny. Pozdější zprávy však
zpravidla ukazují na jejich delší tradici .
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evropských měst latinského kulturního okruhu
nikoli bez konfliktů s církví, pod správu měst a staly
se tak školami městskými. Podobná situace je doložena i v některých
městech českého středověkého státu: v Litoměřicích bylo právo obsazovat místo rektora školy přiznáno měšťanům v r . 1298, Žatečtí dostali právo
volit scholastika v r. 1335. Farář v Mostu naopak s pomocí biskupa své
právo jmenovat scholastika r. 1313 uhájiJ.1°l Spory o školu v Jihlavě byly
na počátku r. 1375 vyřešeny tak, že rektora školy má dosazovat farář, ale
se souhlasem městské obce .71 l O Praze v tomto směru však není před
polovinou 14. stol. nic známo .
Před založením univerzity existovalo tedy v Praze několik typů škol:
nejstarší byla katedrální škola u sv. Víta, která také, přes vy1cyvy způsobené
především politickou situací, měla asi nejvyšší intelektuální úroveň
z pražských škol. Mladší byla kapitulní škola na Vyšehradě, o jejíchž
počátcích a nejstarších osudech však nejsme informováni. Jistým specifikem v českých poměrech vůbec byla krátkodobě působící škola pro
veřejné notáře na Vyšehradě .
Jen o něco mladší nežli kapitulní škola asi byla benediktinská klášterní škola v Břevnově. Postupně lze počítat se vznikem alespoň interních
škol dalších klášterů v Praze a v jejím bezprostředním okolí, konkrétně
především v premonstrátském klášteře na Strahově nebo vjohanitském
klášteře P . Marie . Širší působnost asi měly školy mendikantských klášterů , které vznikly v Praze během 13. stol. Bližší informace o nich jsou však
zpravidla k dispozici až pro první polovinu 14. stol. Z klášterních škol
v Praze a okolí vynikla v první polovině 14. stol. především škola kláštera
augustiniánů-poustevníku u S\' . Tomáše, dominikánů u S\'. Klimenta
a cisterciáckého kláštera na Zbraslavi.
Pro intelektuální úroveň samotných měšťanů měly však větší význam
farní školy. Prameny k jejich počátkům jsou opět velmi skoupé. Spolehlivé zprávy pocházejí až ze 14. stol. Jednoznačně z nich však vyplývá, že
šlo již o zavedenou instituci s jistou tradicí . Počátky alespoň některých
těchto škol sahají nejspíše do 13. stol. Zvýšený zájem o farní školy i jejich významnější rozvoj lze ovšem předpokládat až po zřízení pražské
univerzity. Univerzita vychovávala větší počet učitelů, kteří mohli na farních školách působit. Zároveň vyvolávala větší zájem o školy nižšího
stupně jako přípravu pro studium univerzitní. Univerzitní studium lákalo
syny zámožných rodičů, protože bylo předpokladem úspěšné kariéry, pro
synky z nižších společenských vrstev zase znamenalo možnost společenského vzestupu . Existence domácí univerzity umožňovala -alespoň
Farní školy ve

většině

přecházely, většinou
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teoreůcky- společenský
někteří

vzestup většímu počtu obyvatel, z nichž by jen
mohli studovat na univerzitách v zahraničí.

Poznámky:
1) Vývoj škol v Čechách nebyl prozatím kriticky důsledně zpracován. Jejich
počátkům věnuje pozornost především V. Novotnýv rámci svého rozsáhlého
kompendia o českých dějinách (České dějiny- dále ČD - 1/1-4, Praha
1912-1937, passiJn); ve stručném přehledu T . Slouka, K pramenům výchovy v době předhusitské, in: Zprávy VPÚ 29, Praha 1974, s. 27-29. Srv. též
Z. Winter, Život a učení na partikulárních školách v Čechách v XV. a XVI.
století. Kulturně-historický obraz. Praha 1901, s. 4n. Speciální literaturu
cituji níže . V tomto příspěvku se zaměřuji pouze na pražské, ev. další měst
ské školy. Obecnější přehle~ o školách v českých zemích před založením
pražské univerzity podávám ve studii Artes und Bildung im mittelalterlichen
Bohmen (Vor der Grůndung der Prager Universitat), in: Miscellanea mediaevalia 22,1994- v tisku.
2) Krátké období vývoje slovanské vzdělanosti na území pozdějšího českého
státu ponechávám v této souvislosti stranou. O něm srv. I. Hlaváček , Die
Formung der Westslawischen Schrift-, Buch- und Bibliothekskultur unter
dem Einfluss der lat.einischen Kultur, in: Gli Slaví occidentali e meridionali nell' alto medioevo. Settimane di studio deJ Centro italiano di studí sull '
alto medioevo XXX, 1983, s. 703; dosti hypoteticky též M. Riedel, První školy
na území Velké Moravy a školy na Moravě v době od zániku Velkomoravské
říše do založení Karlovy univerzity. Přerov 1967, s. 2n.; K. Čondl, První školy v Čechách a na Moravě, in: Pedagogika 13,1963, s. 697-709 aj. Základní
informace o vývoji vzdělání v oblastech latinského kulturního okruhu v raném a vrcholném středověku podávají: E. Lesne , Histoire de Ia propriété
ecclésiastique en France. \'. Les écoles de Ia fin du VIII' siecle a Ia fin du
XII'. Lilie 1940; P. Riché, Les écoles et l'enseignement dans l'Occident
Chrétien de Ia fin du V' au milieu du Xlcsiecle . Paris 1979; H. Engelbrecht,
Geschichte des Ósterreichischen Bildungswesens. Erziehung und Unterricht auf dem Boden Ósterreichs. Wien 1982; Handbuch der Geschichte
des Bayerischen .Bildungswesens. Bd. I. Geschichte der Schule in Bayern
von den Anfangen bis 1800. Ed. M. Liedtke. Bad Heilbrunn / Obb. 1991.
3) K tomu především A. Esch , Úberlieferungs- Chance und ÚberlieferungsZufall als methodisches Problem des Historikers , in: Historische Zeitschrift 240,1985 , s. 529-570.
4) Výuka čtení a psaní nebyla ve středověku spojena. Také např. benediktinská řehole požadovala, aby mnich uměl číst, o psaní se však nezmiňovala.
Proto nebylo ryjimkou, když se mnich neuměl ani podepsat. Srv. H. Fichtenau, Lebensordnungen des 10. Jahrhunderts. Studien uber Denkart und
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Existenz im einstigen Karolingerreich. Miinchen 1992, s. 382. Ještě na počátku 16. stol. nebylo zcela obvyklé požadovat, aby se děti ve škole učily také
psát. Srv. A. Wendehorst, Wer konnte im Mittelalter lesen und schreiben?,
in: Schulen und Studium im sozialen Wandel des hohen und spaten Mittelalters, Vortrage und Forschungen XXX, Sigmaringen 1986, s. 9.
5) Některé příklady uvádí A. Wendehorst, c. d., s. 21
6) Určité požadavky na vzdělání laiků měl snad pouze Karel Veliký. Srv.
T. Frenz, Das Schulwesen des Mittelalters bis ca. 1200. A. Gesamtdarstel. lung, in: Hdb. d. Gesch. d. Bayerischen Bildungswesens I, s. 85. Srv. též P. Riché, Écoles et enseignement dans le Haut Moyen Age. Paris 1979, s. 70n.
7) C. 1. ed. C. de Clercq, La législation franque de Clovis a Charlemagne. Études sur les actes des conciles et des capitulaires, les statuts diocésains et les
regles monastiques (511-814) . Paris-Louvain 1936, CC 148 A, s. 78. Srv.
též P. Riché, c. d., s. 192,349.
8) Epistola de litteris collendis (780-800) Karla Velikého adresovaná fuldskému opatovi Baugulfovi. MGH, Capitularia regum Francorum. Ed. A. Boretius. I, Hannoverae 1883 (dále MGH Capit. I), č. 29, s. 78n. Podobn)' list
byl - podle závěrečné věty - poslán všem arcibiskupům v říš i . K tomu srv.
P. Riché, c. d., s. 192n. a 349; T. Frenz, c. d., s. 83 a 124, pozn. 8.
9) Srv. Admonitio generalis z r. 789, kap . 72, MGH Capit. I, č . 30, s. 80n .
K tomu T. Frenz, c. d., s. 83n.
10) Arnonis instructio pastoralis, Concilia aevi Karolini I, rec. A. Werminghoff,
Hannoverae--Lipsiae 1906 (MGH, Concilia 11,1) č . 22 C, s. 197-201. K tomu T. Frenz, c. d., s. 84.
ll) Srv. T . Frenz, c. d ., s. 85.
12) Die elfte allgemeine, dritte lateranische Synode im Jahre 1179, Kap. 18.
Ed. C. J. von Hefele. Conciliengeschichte V. 2. vyd . Freiburg in Breisgau
1886, s. 715.
13 ) Die zwolfte allgemeine Svnode , viene im Lateran, Kap. ll. Ed. C. J. von
Hefele. Conciliengesch ichte V, s. 885.
14) Přehled zastánců existence budečské školy podává K. Čondl, c. d. , s. 697.
Srv. též K. Čondl, tamtéž, s. 698n .; I. Hlaváček, c. d ., s. 712; aj.
15) Srv. P . Spunar, La plus ancienne école, in: CCM 17, 1974, s. 125-128; Týž,
Školy a antická tradice v přemyslovských Čechách, in: Anti~a a česká kultura. Praha 1978, s. 19n.; J. Sláma, Příspěvek ke kulturním dějinám raně stře
dověkých Čech, in: Sborník Kruhu přátel muzea hl. města Prahy 1,1988,
s. 65-75 . Prameny nezmiňují žádnou školu, konstatují pouze, že Václav ...• in
civitate Budec litteris addiscendis est positus'· (Gumpoldúv Život sv. Václava. Ed. J. Emler. FRB I, Praha 1873, s. 149), nebo (Wratislaw) .misit eum in
civitatem nuncupatam Budceam, ut ibi disceret psalterium a quodam presbytero nomine Uenno" (Život sv. Václava- Crescente fide. FRB I, s. 183),
ev .•filium vero suum etatis preeuntis Wenceslaum estuans animi in lege
diuina literis imbuendum tradiderat in ciuitatem, que Budec vocabatur, ubi
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ab antecedente fratre suo Spitigneo in honorem principis apostolorum b.
Petri consecrata inerat et inest ecclesia. u (Křišťanův Život sv. Ludmily a sv.
Václava. FRB I, s. 205). Pozdější církevně slovanská legenda doplňuje také
slovanské vzdělání (FRB I, s. 128) . Srv. např. P. Spunar, La plus ancienne
école, s. 125,127; Týž, Školy, s. 18n.
16) Anselmi Gesta episcoporum Leodiensium c. 29. Ed. R. Koepke. Herigeri et
Anselmi Gesta episcoporum Tungrensium , Traiectensium et Leodiensium,
II, 29. MGH, Scriptores VII, s. 205. O škole v Lutychu a o Hubaldovi srv.
P. Riché, c. d ., s. 165n. a 203. Lutyšský biskup Notker r. 1002 přiměl Hubalda k návratu z Paříže do Lutychu; na nátlak kanovníků však souhlasil s tím ,
aby Hubald pobýval každý rok tři měsíce v Paříži, zbytek v Lutych u.
17) Cosmae Pragensis Chronica Boemorum (dále Kosmas) II, kap . 34. Ed.
B. Bretholz. MGH, Scriptores rerum Germanicarum, Nova series II. Berolini 1923, s. 130.
18) Kosmas II, kap. 26, s. 118.
19) Např. K. Beer. Aus Bohmensmittelalterlicher Schulgeschichte (Mit besonderer Beriicksichtigung der Urkunde Přemysl Ottokars II. vom Jahre 1265 ,
' 25. Sept.), in: Mitteilungen des Vereines fiir Geschichte der Deutschen in
Bohmen 54,1916. s. 76.
20) Tak také zmínku -interpretuje\'. \'. Tomek v českém překladu Kosmovy kroniky. FRB II, s. 100, nebo K. Hrdina. Kosmova kronika česká . Praha 1950,
s. 108.
21) Sn• .CDBII,č.99,s.9R (1212),č.106,s.101 (1213) , č . ll3 , s . 108 (1214 ) ,
č.125,s.ll4 (l216),č . 12G.s . 116(1216),č.270 , s.64 (1225) , č.299 , s.298

(1227) . CDB ll. č. 331. s. 340 (1229). č. 333, s. 342 (1229 ). Srv. CDB III ,
196. s. 251 (1238), č. 220. s. 296 (chybn ě datováno k r. 1239, správně123R- in: RBM I, č. 961. s. 446). CDB I\', ed.]. Šebánek. S. Dušková, Pragae 1962-1965. č . 331. s. :J13 (1243) , RBM I. č. 1085 , s. 517 ( 1243 ) - Steph<lnus scholasticus: CDB I\', é. 112. s. 206 (124 7). é . 113. s. 207 (124 7 ). é . 262.
s. 446 (1253 ) . č. 262. s. 446 (1253). CDB \'/ 1. é. 55, s. 112 (1255 ) - Marquardus: etc.
22 ) Sn·. Druhé pokračování Kosmovo . FRB II , s. 286 (.studium Pragae perit").
23) Sn·. Epistola ad magistrum Ulricum scholasticum Viennensem . Ed. B. Pez.
Thesaurus Anecdotorum IlO\' . 1. 1. Augsburg-Graz 1721, s. 429 . K tomu
F. Tadra . Kulturní stvkv c':ech s cizinou až do válek husitskvch. Praha 1897 .
s. 233 : A. Lhotsky. Quellenkunde zur · mittelalterlichen Geschichte Ósterreichs . MIÓG. Erg.-Bd . XIX. Graz-Koln 1963 , s. 280-283; H. Engelbrecht.
c d ., s. 160. K diskusi o Aristotelov~'ch Jibri naturales'' a jejich místu na západoevropskvch univerzitách v první polovině 13. stol. sn·. M. Asztalos. The
faculty of theology. in : A History of the Universin· in Europe 1. Universities
i11 the Middk Ages. Cambridge-New York etc. 1992 . s. 420n .
24) O tomto úd~ji Engelberta z Admontu pochvbuje ]. Bolland . Die hofische
llmgebung Konig Ottokars II. von Bohmen. 1naugural-Dissertation. Tiibingen 194:, , s. 30.
č.

35

25) Srv. A. Lhotsky, c . d. , s. 280n.; H. Engelbrecht, c. d., s. 160 a pozn. 17 na
s. 315.
26) Srv. J. Šusta, ČD ll, 1. Praha 1935, s. 381; O . Lorenz, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter seit der Mitte des 13. Jahrhunderts. l. 3. vyd.
Berlín 1886, s. 199n.
27) Chronicon Aulae regiae I, 52. FRB IV, s. 62n. Srv. též F. Tadra, c . d ., s. 234.
28) Srv. P . Riché , c. d ., s. 172.
29) Kosmas III, kap. 59 , s. 237. Srv. též P. Riché, c. d ., s. 166n. Mistr Franko byl
autorem spisu o kvadratuře kruhu. O Frankovi srv. např . M . Manitius, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters II. Můnchen 1923,
s. 781-786.
30) Srv. J. Ehlers, Deutsche Scholaren in Frankreich wáhrend des 12. Jahrhunderts, in: Schulen und Studium, s. 97-120.
31) Ke studiu Čechů ve Francii srv. zejména F. Tadra, c. d ., s. 23~54 ; E . Ott,
Das Eindringen des kanonischen Rechts, seine Lehre und wissenschaftliche Pflege in Bohmen und Mahren wahrend des Mittelalters, in: Zeitschrift
der Savigny-Stiftung fůr Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung III ,
1913, s. 25, 58n .; pro starší dobu méně spolehlivě M. L. Černá-Šlapáková ,
Studenti z českých zemí,. Paříži , in: Strahovská knihovna 5-6 , 197~1971 ,
s. 67-88. Srv. též H . Jireček, Právnický život v Čechách a na Moravě . Praha-Brno 1903 , s. 13; V. Novotný, ČD I, 2, s. 832; M. Boháček , Einflůsse des
ri:imischen Rechts in Bohmen und Mahren . lus Romanum medii aevi. Pars
V, ll. Mediolani 1975, s. , 12n. K příbuzenským vztahům jmenovaných osob
srv. Z. Fiala, Jindřich Zdík a Kosmas, in: Zápisky katedl)• čs. dějin a archivního studia Vll , 1963, s. 14n.
32) Srv. F. Tadra, c. d., s. 276--279; M. L. Černá , Studenti ze ze mí českvch na
universitě v Orléansu a na n ě kterých jiných francouzskvch universitách .
Praha 1934.
33 ) K tomu pře devším F. Tadra, c. d ., s. 2?">4-276; E. Ott, c. d ., s. 60-69: M. Bohá č ek , c. d ., s. 21n ., 28n .; M. Bláhov.í, Studen ten a u s den bi:ihmischen L'ind e rn in ltalien im Mittelalter. Die Přemyslidisch e Zeit. Civis. Studi e testi
17,1993 - v tisku.
34) RBM I, č. 1001 , s. 463 ; CDB IV, č . 256, s. 436n. (1252) ; č . 79. ~ - 16R (1246);
č . 85 a 86, s. 175 n . (1245 ) ; č . 125, s. 220 (1247) ; č . 187, s. 340 (1250 ); č. 256 ,
s. 436n. (1252) ; č . 266 , s. 455 (1253 ); č . 272 , s. 465 (1253) ; etc.
35 ) RBM II, č. 258~2596 , s. 1122-1128.
36 ) Letopis Vincencia, kanovníka kostela pražského. FRR ll , ~ - 420.
37) Téhož názoru je např . V. Novotný, ČD I, 3, s. 190, pom . 3.
38) Srv. J. Kadlec, Das Augustinerkloster Sankt Thomas in Prag . Vom Griindungsjahr 1285 bis zu den Hussitenkriegen . Mit Edition seines Urkundenbuches. Wůrzburg 1985 , s. 50n .
39) Srv. tamtéž, s. 50n .; P. Moraw, Die Universitát Prag im Mittelalter. Grundzůge ihrer Geschichte im europaischen Zusammenhang. in: Die Unive rsitát zu Prag, Miinchen 1986, s. 36n.
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40) Srv. M. Gerwing, Malogranatum oder der dreifach e Weg zur Vollkommenheit. Ein Beitrag zur Spiritualitat des Spatmittelalters. Miinchen 1986, s. 90.
41) Srv. RBM II, č. 2 589-2 593, s. 1 122-1 127. K charakteru této školy srv.
J. Šebánek, Česká listina doby přemyslovské, in: Sborník filosofické fakulty
brněnské university C ll , 1964, s. 62; M. Boháček, c. d., s. 21n. Tamtéž,
s. 19, se domnívá, že se Jindřich z lsernie obracel k pražským studentům
v době krize katedrální školy. Vzhledem k způsobu , jakým Jindřich z lsernie doporučuje svou školu pražským scholárům , a také ke skutečnosti, že
šlo o školu odlišného typu, nežli byla škola katedrální, mám za to , že obě
školy existovaly spíše vedle sebe. Problematiku vlivu studentů na hospodář
ský život Boloně sleduje např. W. Steffen, Die studentische Autonomie im
mittelalterlichen Bologna. Eine Untersuchung uber die Stellung der Studenten und ihrer Universitas gegeniiber Professoren und Stadtregierung
im 13.-14. Jahrhundert. Bern-Frankfut am Main-Las Vegas 1981 , s. 79n.
(tamtéž jsou uvedeny též odkazy na další literaturu).
42) Srv. J. B. Novák, Formulář biskupa Tobiáše z Bechvně . Praha 1903. č. 2:'>0.
K tomu V. Vojtíšek, K počátkům městskvch knih pražských a desk zemských ,
in: Vybor rozprav a studií Václava V~jtíška , Praha 1953 , s. 229n.; R. NoV\'.
Písemnosti městské správv ,. 1. 1310-1526, in: Československá diplomatika
I (Kol. aut.), Praha 1965. s. 176.
43) Srv. R. NoV)'. c. d., s. 177.
44) O této společenské vrstvě pojednáv;í Z. Fiala . c. d. , s. 7-19. O studiu kněž
ských synú v pozdním středověku sn·_ F. Šmahel. Noch eine Randgruppe:
die Konkubinen der Landpfarrer im vorhussitischen Bohmen. in: Biedni
i bogaci. in : Festschrift B. Geremek. Warszawa 199~ . s. 85-94; Tvž . Žáci a klerici na venkovských školách,. čes k ém středověku. in : Sborník k poctě prof.
F. K.·lVkY - , . tisku.
4:'>) Svn Boleslava I. Strach kvas studoval v i·ezenském kl ášteře s\·. Jimrama (Kosmas I, kap. ~~~- s . .S~n .. I. kap . ~0. s.5:í ). Kam b,·l poslán na studia Přemvslo
vec Jaromír, prarnem· neuv;idě_jí (Kosmas ll. kap.~~. s. 114 l. Jindřich Bi·etislav studoval , . Paříži (Letopis Jarlocha. opata kláštera milevského. FRB
II. s. 47/n.) . Pouze o s\'n\1 Vladislav;~ II. V~jtěchovi je známo. že byl vvchován ve strahovském klášteř<' (Letopis Vincencia. kanovníka kostela pražského. FRB ll. s. 420). Zprá''" o ndělání někteJ'Vch šlechtickvch synú pocházejí až ze 1:-\ . a 14. stol.: Heřman z Michalovic studoval,. první polovin i:· 1 ~~
stol. v Paříži, Oldřich z Paběnic tamtéž t'la konci 13. stol. Dětřich z Vanemberka j<' dolože11 k r. 129(i ,. Bolof!ni , Petr z Hclfensteina tamté:ž. k roku
1~03. Na počcítk11 14. stol. studoval,. Bologni Hvnek Žák z Dubé, k r. 1321
je tamtéž doložen Bartoloměj ze Strakonic <l wn čes kého komorníka Oldřich Pluh z R<1bštejna ml. Arnošt z Pardubic studoval ,. Bologni a v Padovi': .
Jan z.Jenšte_jna , . Bologni. _jeho bratr Václav v Padově. Vilém z Há.zmburka
rovnčl. Y Padovi:. apod. (Ke všem SI'\'. F. Tadra. c. d .. s. 213n.; E. Ott. c. d .. s.
59n.; rovně?. M. Bohál-ek. c. d .. s_ 20n .. 33. )
46 ) 1\. postaveni nižších spolecenskvcll vrsteY , . českém státi· do polovim·
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13. stol.- srv. F. Graus, Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhu
sitské I. Praha 1953, zvl. s. 159- 187.
47) CDB I, č. 124, s. 130. Podrobněji o tom pojednávám v příspěvku Nescadam
ad litteras posui servum. Poznámka k možnostem vzdělání nižších společensk~ch vrstev ve středověkých Čechách (do konce 12. století), in: Pocta
prof. dr. F. Kavkovi - v tisku.
48) Toto ustanovení zcela odpovídá kanonickým předpisům. Usnesení devátého koncilu v Toledu roku 655 (Kánon 11. Ed . C . J. von Hefele . Conciliengeschichte III. 2. vyd. Freiburg in Breisgau 1877, s. 101) ukládalo, aby závislá osoba byla před vysvěcením propuštěna na svobodu. K tomu srv. např.
J. Kincl, Studie o otrocích, kolonech a propuštěncích ve vizigotském státě
5.-8. století, in: AUC-Iuridica, Monogr. VIII, 1968, s. 87.
49) Srv. výše.
50) Konkrétně tuto skutečnost uvádí životopisec pražského děkana Víta. Srv.
Příběhy krále Otakara. FRB ll, s. 323.
51) Srv. V. Novotn).', ČD I, 2 , s. 1 152n.
52) Kritická podrobná práce o městských školách v Čechách neexistuje. S výhradami možno použít: H. J. Kaemmel , Geschichte des deutschen Schulwesens im Uebergange vom Mittelalter zur Neuzeit. Leipzig 1882, s. 90n.;
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Město

ve

a univerzita

středověku

Michal Svatoš

Ještě než se dostaneme k vlastnímu tématu Praha a její univerzita,
myslím, že bude užitečné uvažovat poněkud obecněji o vztahu města
a univerzity. Smyslem následujících poznámek není žádný vyčerpávající
výčet problematiky vztahu města , městské komunity a jeho obyvatel k univerzitě a univerzitnímu vzdělání, spíše bych se chtěl pokusit pojmenovat
ty nejzákladnější společné body vývoje obou institucí středověkého světa
a pokusit se o objasnění časového průběhu změn , k nimž došlo" jejich
vzájemném vztahu.
To první, co musí být výslovně konstatováno, ač se to zdá být naprostou samozřejmostí, je skutečnost, že středověká univerzita a vůbec vysoká
škola hluboko do novověku jsou vy1učně městskou záležitostí. Tato banalita je po mém soudu jen zdánlivá, uvědomíme-li si, že první školy
křesťanské Evropy jsou školami nejen církevními , ale především školami
převážně benediktinských klášterů , programově umístěných mimo větší
sídelní celky. Teprve ll. a 12. stol., tedy doba, v níž se konstituuje typ
západoevropských měst, přineslo převahu městských škol, čímž nechci
říct, že šlo o školy vytvořené městy , ale nadále většinou o církevní, ~j.
katedrální, farní nebo klášterní školy. Příčin skutečnosti, že univerzitu
můžeme bez nadsázky označit za městský prvek středověké společnosti ,
bylo však zjevně více . 11
Na první místě musíme myslet na koncentraci obyvatelstva v městských
celcích a tedy i na větší potřebu samotného vzdělání. K tomu pak při
stupuje fakt, že město a jeho správa začíná vyžadovat kvalifikovanv aparát, především juristich školen)'· Nároky církve, zvl. světského kléru, na
gramotnost a vzdělání jsou pak dalším významným popudem ke vzniku
univerzit. A především- město je vedle panovnického dvora (vzpomeň
me třeba jen na Alkuinovu školu Karla Velikého) jediným sociálním
prvkem středověku, kter:' je schopen školy ajejich příslušníkY vůbec
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se na to mnohdy zapomíná, v agrámí společnosti je stále tím
životním faktorem starost o prosté přežití rozhodující
většiny společnosti a proto univerzita a univerzitní vzdělání byly nadlouho jen záležitostí velice úzké vrstvy gramotných. Namístě je ovšem povědět, že univerzita přesto umožní vzdělání i těm naprosto nezámožným
a nabídne (podobně jako město samo) možnost vzestupu na společen
ském žebříčku. I tak jsou ovšem středověcí intelektuálové stále jen zanedbatelným zlomkem středověké společnosti. 2 >
Existují však daleko hlubší spodoby města a univerzity, především v jejich vnitřním uspořádání. Je přece obecně známo, že středověké vysoké
učení se hlásilo ke dvěma velkým vzorům: k radnímu a cechovnímu zří
zení středověkých měst. Podle slavného bonmotu jsou vlastně radnice
a univerzity jedinými skutečnými pozůstatky středověku v našem životě.
To, co symbolizují, bychom mohli s trochou nadsázky označit "svobodou", nejvýstižnější pojmenování tohoto jevu je však autonomie . To je
totiž nejvlastnější princip obou sociálních organismů, které se pokoušíme
srovnávat. Na jeho počátku stojí výsada svobodného sdružování a vytvoření autonomní, t. zn . samosprávné korporace, které je dána vlastní
soudní pravomoc a·právo svobodné volby vlastních představitelů . Teprve
k těmto základním privilegiím všech středověkých univerzit, vydobytým
postupně na světské a církevní vrchnosti, se připojí další akademické svobody jako právo svobodné výuky, privilegium volného přístupu na univerzitu (a tím nemyslím jen právní souhlas se studiem, ale i prostý fakt
ochrany při cestě do a z univerzitního centra) nebo výsada obecného
uznání nabytých učených hodností celým křesťanským světem .
Řekl jsem již, že druhým faktorem , který výrazně ovlivnil podobu stře
dověkých univerzit bylo cechovní zřízení , které bylo modelem pro vznik
fakult jako základních článků výuky. Fakulty byly vlastně cechy mistrů,
bakalářů a studentů jednotlivých oborů středověké učenosti , jež měly
všechny přednosti , ale i nevýhody cechovních korporací. Ostatně, pů
vodní význam slova facultas (=obor) ukazuje , že vytvoření fakul ty jako
místa výuky je teprve dodatečnou institucionální podobou již existujících oborů výuky. Fakulty byly stejně jako jejich řemeslnické vzory monopolními právními jednotkami, poskytujícími vzdělání v určité disciplín ě
a s ním spojen é učen é tituly, jejichž udělování si žárlivě střeží proti
okolnímu světu . Přijetí do učeneckého cechu stejně jako udělení titulu
podléhalo poplatkům. které tvořily jakýsi sociální ,.numerus clausus" stře 
dověké inteligence,jehož podoba byla ovšem výrazně ovlivněna křesťan
skou charitou , umožňující univerzitní studium i nemajetným.
uživit.

Ač

nejdůležitějším
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Vlastní život univerzitního příslušníka však nejvíce určovala kolejní
jejichž vzorem byly kolegiátní kapituly, svázaná jednak
celibátem a pravidly společného života, tak daleko více materiálními podmínkami, které nabízely ke studiu. Profesorské i studentské koleje zajišťovaly obživu, příbytky a místo pro výuku dvojí formou. Jednak obvyklým spojením s církevními beneficii a na druhé straně pravidelnými
výnosy kolejního pozemkového majetku. To sice odvádělo kolegiáty od
výuky a církevních úkonů, pomáhalo jim však vedle vlastního hmotného
zabezpečení vytvářet i jakousi sféru "univerzitních zájmů", určitou oblast,
odkud na univerzitu přícházelo studentstvo a kam také ve větším míře
odcházeli univerzitní absolvenů.
Pokud máme mluvit o vztahu Prahy a univerzity, musíme konstatovat
již dříve známé skutečnosů, že toůž prvotní období bylo poznamenáno
spíše konflikty než vzájemným porozuměním. Město zjevně považovalo
vznik vysoké školy za zásah do měŠtské integrity a nehodlalo uznat univerzitní jurisdikci jako samostatný právní okruh. Spíše než přímo doložit,
lze jen tušit, že se Praha brání univerzitě jako cizorodému prvku, vnucenému městu panovníkem a arcibiskupem. Poznamenejme již na tomto
místě, že se tím výrazně odlišuje od většiny ostatních středoevropských
univerzitních měst, která většinou patřila ke spoluiniciátorům univerzitních založení.
První spory, v nichž šlo především o střety studentů s městskou policií
a úřady , byly urovnány až po více jak čtvrtstoletí existence univerzity
(r. 1374) smlouvou mezi pražskými městy a v té době již dvěma pražskými univerzitami (jurisůckou a třífakultní) , která je zaměřena především
k úpravě vzájemných kompetencí obou insůtucí. Město tímto dokumentem uznalo univerzitní soudní pravomoc, když nařídilo svým úředníkům,
aby všechny akademické delikventy předávali rektorovu soudu. Vyhradilo
si pouze vybírání poplatků za "použití" městského vězení u těch provinilců, kteří nemohli být okamžitě předáni univerzitě k odsouzení. Naopak zástupci obou pražských univerzit se zavázali, že hudou brát do
ochrany pouze řádně imatrikulované (g. platící) a studující univerzitány.~ l Přestože není sporu o tom, že studentské "veselí", zvláště v nočních
hodinách , častokrát zavdá\'alo podnět k zásahům městské policie (znám
je i případ mučení zajatého studenta), město v podstatě respektovalo
dojednané "příměří" s univerzitou. 4 '
Přelomem ve vztahu města k univerzitě se z:jevně stala osmdesátá léta
14. stol. Obdobně jako v ostatních univerzitních centrech si Praha a její
měšťané začínají uvědomO\"at vzájemnou prospěšnost soužití: počínaje
společenství,
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ekonomickým prospěchem z pobytu velkého množství studentů a jejich
doprovodu ve městě (univerzita přispěla také k rozšíření specializovaných
řemesel jako byli pergameníci, knihvazači ad.) , přes vy1wdnost obchodních spojení s akademickou peregrinací (cesty kupců a studentů šly zpravidla stejným směrem) až po zvýšení prestiže samotného města , o výchově
kvalifikovaného správního aparátu nemluvě. Zájem měšťanstva o univerzitu se začíná markantně projevovat v podpoře univerzity, která začíná
převažovat nad mecenátem církve a panovníka.
První známou měšťanskou nadací, pomineme-li ovšem skutečnost, že
většina univerzitních budov prvotního období byla získána koupí od pražských měšťanů, byl testarnentární odkaz zhořeleckého měšťana a bývalého univerzitního studenta Vincence Nydeka z r. 1379 , který jednak
ustanovil pražského rektora správcem oltáře v novoměstském kostele sv.
Štěpána Na Rybníčku a vedle to.ho věnoval sumu osmi hřiven stříbra na
zřízení domu pro chudé studenty. Tím byl položen základ první studentské koleje (Collegium pauperum), umístěné ve staroměstské farnosti S\'.
Valentina . ~ l

Nedlouho poté se stěh~je nejstarší pražská mistrovská kolej - Karolinum do nového sídla na nvnějším Ovocném trhu , do samého centra
města v bezprostředním sousedství staroměstské radnice. Toto místo získalo darem krále Václava roku 1383. Komplex karolinských domů púvodně vlastnila pražská patric~jská rodina Rotlevů ajeho převedení do
univerzitního majetku je spojováno s anekdotickou historkou , podle níž
tehdejší majitel domu . královsh mincmistr Martin Rotle\'jej předal svému
panovníkovi jako \'V koupení z trestu, k tel)~ by ho čekal za porušení obvyklých soudních pravidel. Pravděpodobnější a rozhodně realističtější je doměnka o výměně domu za jim; pozemko"'' majetek nebo jeho prodej panovníkovi, která ovšem nevvlu č~je jistou finanční .. spoluúčast" RotlevúhJ
. Měšťanstvo st~jí potom u vzniku praktickY všech následujících pražskvch
univerzitních fundací. Vzorem tu bvla
zakladatelská činnost staro.
.
městského kramáře Kříže . jemuž univerzita vděčí za vznik studentské
Nazaretské a Litevské kol~j e (koleje královny Hedviky) a za spojení univerzit:• s Betlémskou kaplí a kaplí Božího těla na Novém Městě pražském.
Dary. určen(~ čes k ém u univerzitnímu národu. byly zárovei1 vyjádřením
podpon· reformního hnutí na univerzitě. které tak získalo Y českém
mčštanstvu svého výrazného podpůrce. Situace se nijak nezměnila ani
"pohusitském období. kdY k nejvýznamnějším fundátorům nowch univerzitních zařízení patřilo právě husitské měšťanstvo (studentské kol~je
založené Matvášem Loudovou a Janem Rečkem) _;;
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Pražská univerzita také nikdy netvořila v městském celku izolovaný
ostrov, nějaký univerzitní kampus. Byla sice převážně soustředěna na
Staré Město (V)Jimkou byl např . dům U růže na dnešních Příkopech
nebo kaple Božího těla na Novém Městě) , kde se však vytvořila při
nejmenším dvě univerzitní centra. To první vznikalo od osmdesátých let
14. stol. okolo nového sídla Karlovy koleje, do jehož blízkosti se postupně
dostaly i další kolejní domy - kolej královny Hedviky, kolej krále Václava
a kolej Národa českého na nynějším Ovocném trhu a nedaleko umístěná
kolej právníků. Karolinum se stalo sídlem akademických úřadů, místem
výuky přinejmenším dvou fakult (artistické a teologické) a jednoznačně
symbolem celé univerzity. Druhý univerzitní okruh se vytvořil na přelo
mu 14. a 15. stol. poblíž Betlémské kaple, kde mohl navázat na starší školskou tradici (nacházela se zde od konce 14. stol. cisterciácká kolej sv.
Bernarda). Zde také bylo původní sídlo Hedvičiny koleje a koleje Národa
českého. Při samotném BetlémŮ vznikla Nazaretská kolej a ve druhé
polovině 15. stol. našly v jeho bezprostřední blízkosti sídlo Rečkova a Loudova kolej . Jedinými významnými univerzitními domy, stojícími mimo
tato střediska , byla mistrovská kolej Všech svatých poblíž staroměstské 
ho kostela sv. Mikuláše a poblíž ležící medická kolej (v dnešní Kaprově
ulici), i když také ony nepřekročily rámec centra Starého Města.
Skutečn)' zlom v poměru univerzita - město nastal , jak patrno , až
v husitství. Nejprve se to projevilo v politické rovině , když panovník v podstatě rezignoval na svá zakladatelská práva a přestal až na obvykl é potvrzování univerzitních privilegií jakýmkoliv způsobem zasahovat do
univerzitních záležitostí. Fakt, kter\' bychom mohli interpretovat jako
posílení univerzitní autonomie , měl však za následek ztrátu mocenské
ochrany a trvalou hospodářskou mizé rii. která dovolila existenci pouze
jediné , artistické fakulty. Univerzita má s č eskÝmi měst\' i společnou kališnickou víru, která ji učinila téměř zcela závislou na domácím prostředí.
Jediným skutečným univerzitním patronem se stává městsk)' Sta\' a př e 
devším samotná Praha. Od husitství město aj~jí univerzitasdíl~jí shodn)í
osud , ktef)' je přivedl společně až k Bílé hoře .
Tou největší dominantou ve vztahu město a univerzita jsou však sami
pražští univerzitáni . Především na fakultě svobodných umění. která př-ed
stavovala dvě třetiny celé univerzity, tvořil už" předhusitsk é éř e měsL~k)'
stav dominantní prvek sociální strukturY. Rozhodně to platí o domácím
univerzitním národu (jak mezi jeho studenty tak,. učitelském sboru ),
v němž je měšťanstvo českÝch zemí,. naprosté převaz e H ' V 15 . a přede
vším\' 16. stol. j e pražská akademie už téměř' výlučnou záležitostí domá-
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cího měšťanstva, jež také absorbovalo až na \1jimky všechny pražské
absolventy. Univerzita, která na počátku své existence dokázala nabídnout svým členům společenský vzestup (zvláště v rovině církevní kariéry) do jisté míry bez ohledu na jejich sociální status, se po husitství stává
školou městského stavu . Univerzita se vlastně pohybuje v uzavřeném
kruhu, daném horizontem českého kališnického měšťanstva. Původní
nepřátelsk)í postoj je tak vystřídán téměř úplným ztotožněním města se
svou univerzitou .9 >
V pražském prostředí stejně jako v dalších městech českého království
najdeme univerzitní absolventy do počátku 15. stol. ovšem jen zřídka.
Nejčastěji se s nimj setkáme právě v pražských městech, kde můžeme
zaznamenat několik bývalých pražských studentů a absolventů v městské
kanceláři. Úřad staroměstského protonotáře (nejvyššího městského
písaře) byl již od padesátých le.t 14. stol. v rukou univerzitán ů, absolventů
artistické a právnické fakulty. V)jimečný je případ rodiny Weilburgů
(otce a dvou synů), kteří se v tomto úřadě vystřídali během dvaceti let
na přelomu 14. a 15. stol. Pnrý byl studentem práY, druhý doktorem
kanonického práva , třetí pak bakal ářem medicíny (všichni tři ovšem byli
absolventy ,.artes"). V nižších kancelářských funkcích nebo mezi písaři
ostatních městských úřadů se pražští absolventi vyskytují jen výjimečně.
Zato se s příslušníky některých pražských měšťanských rodin, pravidelně
se vyskytujících Y univerzitních matrikách (rody 1-í..á.merer, Aach. Zeiselmeister), setkáme v městských radách po celé předhusitské období. Znamená to tedy. že přinejmenším část staroměstského a novom ěs tského
patriciátu nevnímá univerzitní vzdělání jako prostředek obwklé sociální
mobilitv do církevního nebo panovnického prostředí. ale zůstává věrna
vlastnímu. měšťanskému stavu.
Nejčastěji se ale s pražskÝmi univerzitními příslušníkY setkáváme
v .městském prostředí jako s učiteli nižších škol. Atypich případ Prahv
s vysokou hustotou městských škol (evidovat lze na 28 škol do roku 1420)
však van* před unáhlenÝmi soudv . .Jde totiž o školy zřizované při farních, kapitulních nebo klášterních kostelech. kde rozhodování o místč
školmistra a jeho pomocníků bylo stále\' pravomoci církve. i kdvž už z tohoto období pochází ustanovení. že ,.lokační" právo k městshm školám
českého království patří pražskému rektorovi. Jsou školy (na pl. u S\'. Jiljí
nebo u Pannv Marie před Týnem na Starém Městč pražském, či u sv.
Barbory,. Kutné Hoře) , kde téměř všichni školní správci mají univerzitní
titul. Pravidlem však bvl asi opak . jak svědčí kupl'. případ třetího největ
šího města království (Plzei'l s přinejmenším třemi školami), o jejichž
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školním personálu nevíme, že by prošel univerzitními posluchárnami.
Stejně nápadná je skutečnost, že doktor Pavel z Janovic vizitující v letech
1379-1382 fary pražského arcijáhenství zachyůl v celém protokolu jediného graduovaného správce školy na Novém Městě pražském. Totéž
a ještě více platí o· mimopražských školách, ať městských nebo vesnických,
kde zatímní sondy ukázaly, že ůtul bakaláře nebo mistra svobodných
umění je maximum, čeho školní správci dosáhli ve své cestě za vzdělá
ním. Během 15. a 16. stol. se však parůkulární školy kališnické většiny
českého království staly jednoznačně doménou pražských absolventů,
v nichž začíná jejich společenská kariéra, směřující zpět do městského
stavu. 10 l

Poznámky:
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3) I. Hlaváček, Jeden dokument k vztahu university a pražských měst v druhé
polovině 14. století, in: AUC-HUCP Il-1,1961 , s. 89- 95.
4) V. V. Tomek , Děje university pražské. Praha 1849, s. 83- 84.
5) Mi . Svatoš , Hospodářské zázemí pražské univerzity v době Karla IV. ( 1~471~78) , in: AUC-HUCP XVIII-2,1978 , zvl. s. 25-26.
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7) Mi. Svatoš, Husitští mecenáši pražské univerzity. in: Husitsk)' Tábor~ . 1979,
s. 47-54, kde i další literatura.
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Humanistická a
Jiří

reformační

škola

Pešek

Co je to vlastně škola období humanismu a reformace, tedy zhruba
"dlouhého" 16. stol.? Prakticky pro celou Evropu , dotčenou humanismem a reformací, je škola instituce s knihou v ruce: na jedné straně korporace v podstatě cechovní povahy, určená k pochycení jistého specifického okruhu dovedností (instituce s klasickým latinským textem již
v ruce žáka i učitele), na druhé straně k faře a kostelu vázaná církevní
instituce, určená ku pomoci faráři a církevnímu provozu a spolu s tím
koncipovaná jako prostředek katechizace, křesťanské "občanské" výuky
a ukázňování mladé , zejména mužské generace. V tomto smyslu je to
instituce, vztažená k Písmu svatému. A kolem knihy, antického textu i kolem Písma se - obi:azně řečeno -ve školství sledované doby odehrává
vše podstatné.
Takováto charakteristika je samozřejmě příliš široká a nerespektuje
rozčlenění školské sítě ve smyslu vertikálním- od škol dětinských nebo
od vesnických neinstitucionalizovaných přípravek na faře , přes městské
latinské školy a gymnázia až k akademiím a vícefakultním univerzitám.
Svoji roli hrály i soukromé jazykové, kupecké či písařské školy a ovšem
početná síť soukromých preceptorů .
Školský systém a charakter jednotlivých škol v této době hodně závisel
na druhu vyznání v regionu, na místní školské tradici a ovšem na zájmu
a majetnosti daného města či dvora, resp. školské instituce jimi vydržované. Jistá srovnatelnost a propojenost školských systémů celé Evropy
západokřesťanského ritu vycházela jednak ze shodných křesťanských
a školských tradic , jednak z přetrvávajícího univerzalismu akademického
školství- tedy sítě univerzit a latinských škol jako v jistém smyslu přípra
vek na akademickou dráhu v celé Evropě. Studentská a v 16. stol. ve velké
míře i žákovská peregrinace mezi univerzitami a nižšími školami totiž
překračovala hranice zemí a států a - alespoň v jisté míře - pokrývala
celou Evropu . Ze středověku zděděný požadavek. aby univerzitní hodnosti platily na celém území římské církve , přetrvával i v období po roz-
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lámání západokřesťanského univerzalismu do podoby mozaiky vyznání
a notně uzavřených zemských církví.
Soustřeďme se k českému modelu, tak jak se vyvinul v období mezi
prosazením se německých a švýcarsko-francouzských reformačních
proudů do Čech a mezi zlomem školské tradice por. 1620. Tento model je v převážné většině ohledů shodný se situací přinejmenším celé
zaalpské Evropy.
Základem je tu latinská škola při městském farním kostele. Sem nastupují šesti až osmiletí synové obyvatel města, aby se učili číst a psát, samozřejmě spolu s počátky latiny, dále trochu počítat, zpívat. .. a především,
aby se seznámili se základy křesťanské víry, morálky a se standardem chování člena křesťanské obce, podle místních podmínek kališníka, českého
nebo německého. luterána, bratra nebo kalvinisty a ovšem i katolíka. Tato
konfesijně disciplinační složka výuky, resp . celého školského působení,
včetně účasti na bohoslužbách a pfi církevních obřadech a včetně mimoškolního života\' komunitě žáků a pedagogů, byla chápána jako základ
a účel školy, vše ostatní bylo tomuto účelu podřízeno nebo bylo chápáno
jako druhořadé.
Mezi podřízené funkce školy je třeba zahrnout především čtení a latinu jako prostředky otevření si cesty k slovu Božímu, ke čtení svatých textů
a náboženské literatury a zároveň k postupu na vyšší učiliště. Ta byla
určena přednostně k výchově učitelů a kněží, tedy lidí pověřených udržováním provozu a trvalým obnovováním řádně katechizované, ukázněné
křesťanské obce. Dokladem této tendence jsou školní řády německých
luteránských dívčích škol, které pro žačky doporučují jen náboženskou
výchovu , zpěv a čtení. Psaní, počty nebo jazyky se již zdály pro dívky zbytečné- škola měla vychovat především dobré křesťanky , čtenářky bible
a mateřské vychovatelky křesťanských dítek.
Škola měla ovšem -vzhledem k tomu, že dané období nepatřilo jen
reformaci, ale i humanismu - i další funkce. Především šlo o sociální
zkušenost a výuku k samostatnosti v cizím prostředí a v turbulentním
kolektivu kluků zhruba mezi 6. a 14. rokem. Zde bylo zapotřebí uplatnit
se, naučit se bez přílišné školské péče jazyk prostředí- měšťané své syny
často posílali do jinonárodnostních sousedních oblastí- seznámit se s cizím prostředím a udělat si pro život tak potřebné známosti. V druhé
polovině 16. stol: a na počátku 17. stol. patřilo pak absolvování latinské
školy, formálně završené imatrikulací do univerzitní matriky k prestiži
měšťanských rodin i v nevelkých venkovských městečkách. Stále více se
stávalo předpokladem uplatnění v městské samosprávě a v různých měst
ských i patrimoniálních úřadech .
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Konečně se dostáváme k tzv. praktickým oborům a znalostem, jejichž
ovládnutí je dnes namnoze chápáno jako vlastní účel provozování školy.
Tyto znalosti stály ovšem zcela na okraji zájmu nejen nižšího, ale i akademického školství. Za zmínku stojí jen trocha počtů. Reálné obory, tj.
úřednické, účetnické, obchodnické, ale třeba i stavitelské a různé technické profese, připravovaly mladou generaci na vlastním cechovním
základě a bez vazby na městské latinské, ale v převážné míře i na akademické školství, do jehož péče se svěřovali mladíci zhruba čtrnáctiletí a setrvávali v akademické obci za velmi diferencovaných podmínek několik
semestrů či let. Jediné, čím mládeži městská škola nebo univerzita v tomto směru přispěla, byla zběžná gramotnost, znalost latiny, dovednost
samostatného používání literatury a rozvinutá schopnost učit se, resp.
naučené a vyčtené učit dále.
Humanismus pronikal do škol spolu s rozšířením finančně dostupné
tištěné knihy především prostř~dnictvím kvalitnějších učebnic latiny, dále
-na semiakademickém a zejména plně rozvinutém univerzitním stupni
-nově akcentovanou a prohloubenou, především filologickou exegezí
rozšířené palety klasických textů, které byly i obsahově nově vykládány
a důraz byl namnoze položen na texty dosud spíše opomijené (zmiňme
tu oživlý zájem o Aristotelovu Etiku a Oeconomicu, interpretované jako
politické texty) . Alespoň sporadicky se i na neúplných univerzitách
a akademiích objevovaly již v artistickém studiu prvky předmětů vyšších,
speciálních fakult. Závažným momentem byla i politickokonfesionální
.. poradenská" i pedagogická působnost akademického školství.
Vzdělání, které přesahovalo obvyklý standard, však poskytovalo jen
několik exkluzivních univerzit ve Francii či Itálii. Většina vysokých škol
sloužila hromadné přípravě kultivovaných představitelů samosprávy
i státní nebo městské správy, úředníků, schopných další rychlé speciální
kvalifikace různých zaměření, dále vzdělání kněží a ovšem učitelů. Již
výchova a životní příprava renesančních kavalírů sice tradiční školskou
a univerzitní soustavu dílčím způsobem využívala, v nemalé míře se však
odehrávala mimo ni či pouze ve volném sepětí s ní. Renesanční věda byla
záležitostí omezených kroužků z;ijemců a byla celoevropsky rozv~jena
spíše v mimouniverzitním prostředí.
Důkazem, že takový rozvrh přetrval hluboko do 17. stol. a byl sdílen
v širokém spektru konfesí i zemí, je celoevropsk\' úspěch Komenského
DidaktikY, která západoevropské školské zkušenosti (českou situaci Komensk~; důkladně neznal) shrnovala,. soustavné podobě.
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Cestování jako nástroj
vzdělávání šlechty
Jaroslav Pánek

V rámci tématu, které mi pořadatelé této konference přidělili, se nebudu věnovat akademické peregrinaci ani speciálním šlechtickým školám. Jednak o tom již bylo mnohé napsáno (ač právě otázka po významu mimouniverzitního vzdělávání peregrinujících šlechtických studentů
by si zasloužila pokus o zodpovězení) ,jednak k této problematice se zde
mohou V)jádřit povolanější odborníci. Chci se soustředit k širším vzdělá
vacím aktivitám, k recepci vzdělanosti ve šlechtickém prostředí, k usměr
ňování obzoru šlechticů jakožto stále ještě nejvlivnější složky raně novověké společnosti. 1>
Při velmi stručném pohledu na vzdělávací úlohu cestování lze vyjít
z vypracovaného -nástinu typologie cest šlechticů i příslušníků ostatních
vrstev stavovské společnosti v 16. a 17. stol. V ní byly rozlišeny 1) cesty
obchodní, 2) politické a diplomatické, 3) vojenské, 4) náboženské ,
5) umělecké a 6) studijní v užším smyslu (se soustředěním k návštěvě univerzit) .2 ' Ovšem už při hledání těchto základních typů cest se ukázalo ,
že jde vlastně o pomocnou abstrakci , která zdůrazňuje jeden (řekněme
v daném případě nejvýraznější) motiv cestování, avšak zatlačuje do pozadí ostatní (vedlejší) podněty k uskutečnění cesty nebo její sekundární
následky.
Cestovatelské aktivity - nejspíše to platí v každém období, ale u cest
šlechti ců v raném novověku je to zvláště nápadné- jsou vždy vícestranné, do značné míry komplexní. Je tedy možno na celou problematiku
pohlížet i z opačné strany, ve smyslu slov jednoho ze soudobých znalců.
Sledovala-li totiž většina cest primárně nebo sekundárně záměr "cizí krajiny shlídnúti, řečí a obvčejúv jiných národův přezvěděti", 3 > pak vlastně
o nich všech platí, že byly do jisté míry cestami za vzděláním a že u výprav
raně novověkých šlechticů jako celku lze sledovat jednotlivé aspekty
přijímání vzdělanostního rozhledu , a to ve sféře komerční, politické
a diplomatické, vojenské, náboženské a umělecké.
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Ve skutečnosti každá cesta byla především záležitostí komerční . Pokud
by se šlechtic či jeho průvodci (hofmistr, štolmistr, preceptor apod .)
neseznámili s infrastrukturou cestovatelských aktivit, nemohli by se vů
bec na cestu vydat, nebo by velmi rychle ztroskotali. Pro mnohé, zejména
mladší šlechtice znamenala první větší cesta po vlasti či do zahraničí před
chozí nebo průběžné obeznámení se základními geografickými pojmy,
s metodami pohybu ve zvoleném prostoru, s řešením přepravních a finančních otázek. Zejména finanční zajištění cest i před lidi ze zapadlých venkovských sídel stavělo otázku materiální únosnosti, a tudíž i limitů sebevzdělávání a poté veřejné činnosti Qež se bez cestování neobešla),
a zároveň je nutilo k utváření klientských vztahů mezi zámožnějšími
a chudšími služebnými účastníky cest. Už příprava na zahraniční cestu
většího rozsahu nutila českého šlechtice proniknout do spleti mezinárodních bankovních vztahů a při zajištění půjčky nebo transferu peněz
se rozhodovat mezi nebezpečným a nepohodlným převážením drahého
kovu, či vplynutím do klientské sítě evropských obchodních domů . Není
třeba zdůrazňovat, že se tímto kontaktem se zeměmi na jihu a západě
Evropy dostával na dříve neznámou úroveň informovanosti.
Proniknutí do politiky a diplomacie bylo na cestování nezastupitelně
vázáno. Teprve po kratších či delších cestách se mohl šlechtic uplatnit
v politické činnosti na krajské , zemské či monarchistické úrovni nebo
v zahraničí. Zpravidla tím byl vytržen z domácího prostředí , jež mohlo
šlechtici přinášet jisté sebeuspokojení, a vystaven nelítostn é společen
ské konfrontaci. Teoreticky vzato. čím vzdálenější cestv podnikal, tím širší
obzor mohl získat a tím rozsáhlejší kontaktv mohl navázat. Jestliže cestování po vlastní zemi dovolovalo překonat lokální zakotvenost šlechtických vrchností. cestY po zemích horunv české a habsburské monarchie
skýtaly protiláth proti omezenému zemskému partikularismu a vedlY
k vyrovnávání panovnického a stavovského politického horizontu ; nejzávažn~jším výsledkem tohoto vzdělávacího procesu se stalo porozumě
ní společným zájmům středoevropskvch zemí a pokus o přebudování
habsburské monarchie ve stavovskou konfederaci z let 1619-1620. Bez
ohromného nárií.stu politicky motivovaného cestování ve druhé polovině
16. a na počátku 17. stol. si podobnou proměnu stavovské mentality
vůbec nelze představit.
CestY do vzdálenějších končin Evropv- z~jména do konfliktních oblastí na západč a jihovvchodi:· - znamenah· již jakousi praktickou politickou akademii . Tam se českVn1 a moravskvm šlechticům. odtrženVm od
domácích detailú. otvíral\· oči pro poznání kontinentálních (a při ná-
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vštěvě

maritimních mocností také světových) souvislostí českého a stře
doevropského vývoje . Názorně chápali možnosti a limity habsburské politiky, ale uvědomovali si rovněž vlastní osobitost, hodnotu a (omezený)
význam obhajoby zemských výsad. Na velkých šlechtických výpravách vznikaly rovněž neobyčejně vhodné předpoklady pro osobní seznámení (sblížení i averzi) mezi perspektivními politiky, pro názorové vyhrocení či
sjednocení a pro solidární postup . Není náhodou, že ve vyhrocujících
se vnitřních rozporech na prahu třicetileté války vznikaly konflikty inspirované kontaktem se zahraničními mocenskými centry (seskupení
prošpanělské, prosaské a profalcké) .
Konečné převládnutí orientace na vídeňské Habsburky bylo rovněž
těsně spjato se vzdělanostní recepcí politické kultury středoevropských
Habsburků . Ani to se neobešlo bez intenzivních cestovních kontaktů,
které však v 16. stol. prodělaly převratnou změnu. Zatímco ještě Ferdinand 1. a zčásti i Maxmilián II. by1i "kočujícími" panovníky bez jednoznačně ustáleného sídla, počínaje Rudolfem II. a Matyášem se prosadila
orientace na Prahu a potom na Vídeň. První Habsburkové ještě museli
objíždět stavy ve svých zemích, aby je získali pro svou politiku, kdežto
jejich nástupci už mohli představitele dynamizované šlechtické společ
nosti klidně očekávat ve svých centrálních rezidencích. I v tomto přípa
dě se vzdělanostní úroveň (včetně jazykové připravenosti) politicky
aktivních šlechticů během několika desetiletí změnila natolik , že byli
schopni přizpůsobit se dvorskému způsobu života a v průběhu 17. stol.
se stát představiteli zájmů tohoto dvora ve vlastních zemích .
Válečné či vojenské aspekty cestování rozšiřovaly obzory české a moravské šlechty jiným způsobem . Zdaleka nešlo jen o poznání vqjenské
strategie. taktiky a techniky. ani o posilování osobitého a" dobč ohro7.ení
spíše škodlivého českého pacifismu. Jelikož převažující zájem cestovateli!
směřoval do západní ajižní Evropy , permanentní válčení na východě
ajihovýchodě znamenalo prolamování bariér právě tímto směrem. Na
rozdíl od jagellonského pozdního středověku ztratily z~jména Uhry
kulturní přitažlivost a v raném novověku se stávaly spíše odstraš~jícím
"krchovem Europy". 4 J Avšak hromadm' vqjenské V)'pravy do této oblasti
podmiňovaly vědomí dílčí srovnatelnosti zájmů s hornouherským prostředím (a tím vytvářelv předpoklady pro pozd~jší přesun části pobělo
horské vzdělané emigrace východním směrem). současn{· ovšem u věL~i
ny šlechty prohlubovalY despekt k východnímu sousedství a wrazni·
posilovaly j~jí západní kulturní orientaci.
Jestliže většina šlechticl't utvářela svůj vztah k náboženství na rodinném
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sídle, v kontaktu s místní farou či blízkým klášterem, pak k dotváření
náboženských a konfesijně politických představ opět pronikavě přispí
valy cesty. Výpravy do Palestiny měly ještě obecně křesťanský charakter,
upevňující znalosti biblické topografie a zintenzivňující prožitek religiozity. Zato však nábožensky motivované cestování po Evropě nabylo od
nástupu protireformace ve druhé polovině 16. stol. konfesijně distinktivního rázu. Návštěva poutních míst a náboženských středisek katolických (Řím, Loreto, Altótting, Cz~stochowa aj.), kalvínských (Ženeva,
Basilej) či luteránských (Wittenberg aj.), stejně jako osobní kontakty
s nábožensky vyhraněnými panovnickými dvory dotvářely osobnostní
charakteristiky významnějších stavovských osob a v důsledku toho neobyčejně dynamizovaly náboženské uvědomění a konfesijně politické
aktivity českých a moravských šlechticů.
O cestách umělců českého p~vodu a působících v českých zemích známe zatím žalostně málo, zato umělecké aspekty jakožto zdroj inspirace
na šlechtických výpravách, kavalírských ajiných cestách vystupují do
popředí velmi výrazně. Návštěvy italských a nizozemských, ale i němec
kých, rakouských a francouzských měst a aristokratických rezidencí se
v 16. a 17. stol. stávaly zdrojem názorného poučení o architektuře o všech
složkách výtvarného umění, ale také o životním stylu renesance , manýrismu a baroka. Cestující šlechtici měli možnost poznat všechny stránky
života zahraniční aristokracie - počínaje VÝstavností sídel a konče odě
ním a stravováním- naprosto bezprostředně. což bylo nesmírn ě důležité
pro rychlou a přímou recepci italských a dalších vzorů. K ovlivnění bv
bezpochyby docházelo i bez šlechtick~ích výprav , ale právě ony umožnily
řadě pánů a rytířú , abY ke kulturní recepci přistupovali jako skutečně
vzdělaní a dobře orientovaní mecenáši. sběratelé a bibliofilové .5 '
Cestování české a moravské šlechtY. které dosáhlo na prahu novověku
dříve nevídané intenzit\·. se odehrávalo především ve středoevropském
prostoru, zhruba vymezeném Štrasburkem na západě. Berlínem na severu, Krakovem na východě a Innsbruckem na jihu. V tomto rámci upevňo
valo vědomí kulturní sounáležitosti a nejen jazykově , ale i reálně vzdělá
valo šlechtice. abv byli schopni uvědomělé recepce. adaptace i aktivního
spolupůsobení při formulaci mezinárodně srovnatelnvch nárokú na
aristokratick~' životní styl. \' raném novověku se pro příští staletí znovu
rozhodovalo o západní orientaci českých zemí a vzdělanostní úrovei1
cestující šlechtY při tom sehrála nezanedbatelnou úlohu. I když tato
překotná kulturní recepce přinášela vysoce rozporné vvsledky. právě
z českého prostředí vzešlo zvláště vvsoké uznání cestovatelských aktivit.
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Nejproslulejší český myslitel raného novověku J. A. Komenský byl mezi
prvními, kdož pochopili, že cestování se stalo vrcholem celoživotního
procesu vzdělávání, a také je zařadil do své didaktické soustavy i do velkorysého nápravného projektu.6l Česká historiografie není dosud zcela
práva tomuto hodnocení. I v rámci dějin vzdělanosti vlastně většina badatelských úkolů před ní teprve stojí.

Poznámky:
1) Vzhledem ke stručnosti této shrnující úvahy by nebylo účelné uvádět podrobné bibliografické odkazy, neboť by svým rozsahem převýšily vy'kladový
text. Základní literaturu k cestování v raném novověku jsem zahrnul do své
knihy Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551-1552. Praha 1987 ,
s. 208-226; doplňky jsem začlenil do studií Čeští cestovatelé v renesanční
Evropě (Cestování jako činitel kulturní a politické integrace). ČČH 88,1990,
s. 661-682; Reisende aus Bóhmen im Europa der Renaissance (Reisen als
kultureller Faktor und Katalysator der politischen Integration). Bohemia
32,1991, s. 338-367.
2) Nástin typologie cest v raném novověku: J. Pánek, Čeští cestovatelé, s. 664n.
3) List olomouckého biskupa Stanislava ll . Pavlovského z Pavlovic litevskému
knížeti Mikuláši Kryštofu Radziwillovi ze 16. 5. 1582 (SOA Brno / Moravský
zemský archiv/ , G 83 , kopiář 19, f. 161); v korespondenci aristokratú ze 16.
a 17. stol. lze podobm' názor nalézt častěji.
4) A. Rezek (ed.), Paměti Mikuláše Dačického z Heslova I. Praha 1878, s. 213.
5) Pro období po Bílé hoře srv. zejm. Z. Hojda , .Kavalírské cesty"" 17 . století
a zájem české šlechty o Itálii, in: Itálie, Čechv a střední Evropa. Prah a 1986,
s. 216--239; Týž, "Voyages de chevaliers" de Bohéme au 17'. si é cle , in: Zeszvty Naukowe Uniwersvtetu Jagiellorískiego , Prace Historvczne 88. Kraków
1989. s. 99-105; J. Kroupa, Dietrichsteinové \'polovině l i . století a mode l
tzv. kavalírské cesty, in: Historická Olomouc a její současnt' problém~ · 4 ,
1983, s. 109-117.
6) J. Popelová, Jana Amose Komenského cesta k všenápra~ě. Praha 1958,
s. 390n.; G. Šorm ,]. A. Comenius etles voyages, in : Arch i,· pro bádání o životě a díle J. A. Komenského (Acta Comeniana) 25 ,1969 , s. 231-235 ; J. Polišenský , Česká touha cestovatelská, in: S. Binkov;í-:J- Polišensk)' (edd. ), č:eská
touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. století. Praha 198~1 . s. 71l.
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Konfesionalizace univerzit
Ivana Čornejová

Kari Bosi napsal téměř před dvaceti lety: .,Univerzita měla ve městě
zvláštní postavení, byla to specifická korporace, která okolní prostředí
více převyšovala, než se nad ně vyvyšovala, byl to institucionální orgán
i zvláštní organismus se specifickým duchovně-etickým kosmem, ktery žil
zvláštními zákony a zároveň se snažil žít ve vztahu ke společnosti a kultuře, být spojen s mentalitou á duchem reálné epochy. " 1) Myslím , že
připomenutá slova významného německého historika nadmíru pěkně
postihují oboustranné propojení městského a akademického prostředí.
Tato vzájemná závislost je pochopitelně patrná v průběhu mnoha staletí, ovšem velmi dobře ji lze ukázat právě pro období konfesionálního
rozštěpení školských ústavů . Je notoricky známým faktem, že v Praze se
vysoké učení vymanilo ze sféry římské církve o více než sto let dříve než
došlo k německé reformaci. Jeho následný vývoj bývá různě hodnocen,
rozhodně nesouhlasím s přeceňováním významu této školy, v podstatě
podle lidového příměru .,co je české, to je hezké".
V Praze byla tedy nalezena odlišná cesta podstatně dříve, než tomu
bylo v okolních zemích. Položme si však otázku , zda lze situaci v Říši po
nástupu reformace plně srovnávat se stavem v Čechách v první polovině
15. stol.? Nebo tomu bylo trochu jinak? V poslední době je, myslím, už
i širší odbornou veřejností akceptováno zjištění, že se Čechy po husitství
vyčlenily svou konfesionální vy1učností ze širších evropských kulturních
vztahů , uzavřely se do sebe. Podobně tomu bylo i v případě Almae matris Pragensis.
O století později se nalézáme,. poněkud odlišných poměrech. Sice už
15. stol. není epochou bouřlivého rozkvětu starych univerzit, ovšem věk
následující je považován za jejich krizové období. V lůně římské církve
samé vznikají vzdělávací instituce nového typu , humanistické akademie,
které se jeví jako oživení, závan svěžího vzduchu. A pak dochází k vystoupení Martina Luthera a jiných reformátorů. Jejich myšlenky nacházejí přízni~' ohlas na značně velkém teritoriu, souběžně se zrodem
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nových vyznání vyrůstají i školské ústavy koncipované v duchu rozvi]ejících se odlišných konfesí. Ostatně, odkud lze lépe ovlivňovat smyslení
obyvatelstva než z kazatelen a školních kateder? Nadto pedagogické
ústavy mají ještě. větší výhodu, že působí bezprostředně na mladé lidi
a mladý stromek lze lépe ohyoat než starý peň. Budování školské soustavy
zahmuje školy od stupňů nejnižších po nejvyšší.
Tak vznikají nová založení, jako byl proslavený Marburk ( 1527), Královec (1544) či Jena (1556), další staré univerzity reformaci přijímají,
samozřejmě v bezprostřední závislosti na náboženské orientaci zeměpána
a především města, v němž mají své sídlo. Podobně tomu bylo i v pohusitské Praze; krom toho, jak už jsem naznačila, uvažovat o tom, že by
vysoká učení nebyla i v dobách dřívějších ovlivňována zvnějšku nelze.
Jistě je možné akceptovat výrok, míněný s určitou nadsázkou, že plná
univerzimí autonomie obecně existovala pouze při založení samém, od
té doby byla jen permanentně umenšována. v době náboženských střetů
vystupují tyto aspekty zvlášť markantně do popředí, v Říši tvoří vysoké
školy přímo "instrumenta dominationis".
Zatímco odpadnutí pražské Almae matris od římské církve mělo za
následek její vyloučení z do té doby jednomého vzdělávacího systému,
zakládání nekatolických univerzit nebo přijímání reformace na ústavech
starších znamenalo rozšíření počtu škol i možností peregrinace učitelů
a žáků, ale způsobilo i nové procitnutí institucí katolických. Proto je 16.
stol. z tohoto hlediska obdobím nadmíru dynamickým a tvůrčím. Nastává
epocha konkurence na učeneckém poli.
V nadcházejícím konkurenčním boji sehráli " této fázi na katolické
straně ~"Znamnou úlohu hlavně jezuité, jimž pedagogické působení dal
do vínku sám zakladatel řádu S\". Ignác z Loyoly. Fundace jejich kolejí,
často spojených s akademiemi, závisely na přízni vládců a mocných tohoto světa , činnost uvnitř škol byla ryze řádovou doménou" intencích
speciálních školských předpisů, kodifikovaných definitivně r. 1599. Vstup
Tovaryšstva Ježíšova na staré univerzity se nikde (a to zdůrazňuji) nesetkal s nadšením , a to i u katolických souvěrců. Svou roli tu sehrála
tradiční nechuť k novotám, averze vůči stále silnějšímu řádu, protěžova
nému nad jiné , jakož i ryze lidská řevnivost.
Je jasné, že 16. stol. bylo věkem velkých proměn. Proměňovala se tedy
také duchovní orientace škol, nezřídka i několikrát v nedlouhém časo
vém úseku. Zastavme se však u problému, nakolik konfesijní zaměření
škol ovlivňovalo kvalitu vzdělání samotného. Troufám si tvrdit, že nepří
liš výrazně. Byly dobré školy protestantské i katolické, ale i horší ústavy
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všeho druhu. Jejich kvalitu podmiňoval učitelský sbor i zázemí, z něhož
mohly čerpat. Protestantská i katolická pedagogika té doby těžily ze stejných zdrojů, ať už to byla anůka, humanismus, ale do jisté míry i aktuální přínosy věd a umění. Zcela se vytratil středověký univerzalismus, ale
dostalo se mu plnohodnotné náhrady.
Celých sto let od poloviny 16. věku do poloviny století následujícího
je klasickou dobou zakládání tzv. zemských univerzit. Tato činnost nebyla
kupodivu příliš narušena ani válečnou vřavou třicetiletého konfliktu . Co
znamená pojem zemská univerzita? Běžně se jím označuje ústav, jehož
většina profesorů i studentů pochází přímo ze země, kde má univerzita
sídlo, cizinci tu pobývají jen '1jimečně. Vzdělání bylo přístupné stále širším vrstvám obyvatelstva, už z toho jednoduchého důvodu, že vysokých
škol bylo více a byly snáze dosažitelné v rámci menších teritorií. Zároveň
se prohlubovalo i sepětí univerzit s univerzitním městem: na základě
rozborů matrik zjišťujeme, jak značné procento studujících bylo přímo
z města, jež se stalo sídlem vysokého učení. Proslulost vysoké školy spočívala více na osobnostech, které na jejích katedrách právě působily; jen
málokterá univerzita si podržela prvořadé postavení po celé období. Pražská teologie byla kupř . vyhledávána v časech Roderiga Arriagy, dobrou
pověst měla její právnická fakulta. Protestanté vzhlíželi ke školám svobodného Nizozemí (ani četným luteránům nebyl ku př . zcela po chuti
v 17. stol. ultraortodoxní luteránskýVitenberk), mezi katolíky se v tomto
období asi nejlepší pověsti těšila Lovaň.
Tím už se ale ocitáme v dobách pozdějších, kdy konfesijní přehrady
začaly vytvářet nepřirozené překážky nového pojetí vzdělávání , takže
k dalším proměnám mohlo dojít až po prolomení náboženských barié r,
a to v plné míře až v 19. stoi. Prvními vlaštovkami tohoto nového ducha
byly ve věku předešlém v Říši především Halle a Góttingen. Ale v etapě
původní konfesionalizace univerzit v 16. a první polovině 17. stol. bylo
ovšem náboženské rozlišení škol opravdu momentem stimulujícím úsilí
o dosažení vyšší kvality vzdělání.
Ostatně obávám se , že mé předchozí teze , sestavené na základě vlastního výzkumu a odborné literatury (mohu konstatovat, že ve světě se
dějiny univerzit těší velké popularitě) , nepřinesou příliš mnoho nových
poznatků . V podstatě to, co jsem tu mohla jen letmo naznačit , to, o čem
píše řada současných renomovaných badatelů , věděl dosti dobře už
"stal")'. do br;"" Friedrich Paulsen, nyní poněkud opomUený zakladatel moderního výzkumu historie vysokých učení. 2 l
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Poznámky:
1) K. Bosi, Stellung und Funktionen der Jesuiten in den Universitatstadten
Wůrzburg , Ingolstadt und Dillingen , in: Bischofs- und Kathedralstadte des
Mittelalters und der frůhen Neuzeit. Hrsg. von F. Petri. Koln-Wien , s. 163177, s. 164 (citát uvádím ve vlastním překladu) .
2) F. Paulsen , Die deutschen Universitaten und Universitatsstudium. Berlin
1902; Týž, Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Unive rsitaten von Ausgang des Mittelalters bis zum Gegenwart 1-11. Berlin
19 19-1921.

58

Školy a jejich žáci v Praze
v 19. a 20. století
Jan Havránek

Sledujeme-li proměny pražského školství v 19. a 20. stol. , musíme si
že město prošlo během padesáti let 1875-1925, pro které jsme
shromáždili údaje, velikou prmpěnou. Počet obyvatel pražské aglomerace vzrostl ze 164 000 na 760 000 , přičemž růst v prvním čtvrtstoletí byl
v průměru rychlejší než ve druhém. Žilo-li v Praze v r. 1900 na ploše , ke
které přihlížíme k r . 1875, 394 000 obyvatel a na ploše Velké Prahy v hranicích z r. 1922 514 000 11 • znamená to růst za prvé sledované čtvrtstoletí
bezmála dvaapůlnásobný ( 100-240), za druhé čtvrtstoletí již jen o polovinu (l 00-148) . Pochopitelně do Prahy se stěhovali převážně mladí lidé ,
kteří teprve později ve městě zakládali rodiny a měli děti, jejichž počet
v rodinách přistěhovalců, zvláště těch. kteří přišli bezprostředně z venkova, byl zpravidla vyšší než v rodinách , které žily ve městě již v druhé
generaci.
V r. 1875 ještě všech pět historických pražských čnTtí vykazovalo poměrně vvsoký podíl dětí v ročnících. na něž se vztahovala školní povinnost, vzhledem k celkovému počtu obyvatel; jen ukazatel pro stavebně
tehdy zcela stabilizované Staré Město a Josefov byl o poznání nižší. Měst
sli.á statistika tehdy· ~jišťm·ala ve všech čn•rtích počty dětí školou povinmích , které tam bvdlelv - tehdejší statistika hovořila o "přiškolených ditech"- a podávala informace o tom. kolik žákú bylo zapsáno ve školách
rúzných typů. přičemž u škol základních. u gvmnázií a u školy průmys 
lové lze předpokládat. že zapsaní se také pravidelné účastnili výuky, ani
u vysokoškolákú nebvlo tehdy ješté mnoho těch . kdo by byli bvvali zapsáni a přitom studovali in absentia. O stavu pražského školství r. 1875
vypovíd3:jí násled~jící tabulkY zpracO\-ané na základě úd3:jů zpracovanvch
statistickou komisí královského hlavního města Prahy za vedení .i<::iího
ředitele Josefa Erbena.t 1
uvědomit,
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Tab. 1: Obecné a
Počet

měšfanské

a podíl

školy v Praze 1-V ve šk. r. 1874/75

přiškolených děti

vzhledem k obyvatelstvu

Čtvrť

obyvatel

školou
povinných děti

jejich % podíl
na obyvatelstvu

Staré

Město

58

376

6 828

11,7

Nové

Město

77

780

10 336

13,2

Malá Strana

22

586

3 270

14,5

6

150

989

16,1

164

797

21 423

13,0

Hradčany

Praha

a Josefov

V tomto roce ,jak vypovídá Statistická knížka, byl podíl chlapců a zvlášdívek navštěvujících veřejné, tj. městské obecné školy ve srovnání s následujícími desetiletími dosti nízký; bylo to 5 899 chlapců, tj. 56,7% všech
školou povinných a 5 139 dívek, tj . 46,6% jejich celkového počtu. V témže roce bylo v soukromých školách v Praze 2 588 chlapců, tj. 24,9 %
a 3 861 dívek, tj. 35,1 %jejich celkového počtu . Statistika ovšem neuvádí, kolik ze zbývajících dětí bylo nevzdělavatelných, kolik jich chodilo
do nižších tříd gymnazijních či kolik bylo vyučováno domácími učiteli .
Soukromé školy však, jak s netajeným uspokojením uvádí městská statistika, začínaly již být na ústupu . Jenom v r. 1875 jich zaniklo sedm. Soukromé školy byly převážně školy s německým vyučovacím jazykem . Ze
soukromých základních škol (příp. i spojených s mateřskými školkami)
bylo 28 německých, 1O českých a 4 dvojjazyčné . Všech sedm soukromých
měšťanských škol vyučovalo německy.
Praha však byla v té době stále ještě místem, kam do středních školgymnázií a reálek- přicházelo nemalé množství žáků odjinud. Rok 1875
zachycuje ještě stav před růstem počtu českých venkovských gymnázií za
vlády Taaffovy.
Na německých a českých středních školách bylo ve šk. r. 1874/ 75 zapsáno bezmála stejné množství žáků (51 %v německých , 49 % v českých ).
Zatímco na německých středních školách bylo 25,4% českých žáků, na
českých bylo jen 0,7% žáků jiné než české národnosti, polovinu z nich
tvořili Němci. Vcelku tedy studovalo na středních školách v Praze 37,4 %
Němců a 61,7% Čechů . K maturitním zkouškám přistoupilo,. tomto roce
na českých gymnáziích 76 žáků a 12 cizích, 12 z nich neprospělo, ~j.
13,6 % . Na německých gymnáziích maturovalo 59 žáků a 32 cizích , z nich
neprospělo 31 , tj. 34,1 %. N a českých reálkách maturovalo 81 žákú
a 9 cizích, neprospělo ll, tj. 12,2%, na německých reálkách 58 žáků ,
neprospělo 5, tj. 8,6% . Maturitní zkouškv nebyly, z~jména pro příchozí ,
tě
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Tab. 2:

Střední

Veřejné střední

dívčí

školy v Praze ve šk. r. 187 4/7 5

školy (3

lyceum, 1

česká

německá•,

vyšší

dívčí

gymnázium

německá
česká

česká

gymnázia

reálka

německé

vyšší

dívčí

škola

lyceum

školy

!

z toho:

I

celkem

Němců

Čechů

1 238

8

1 225

5

1 118

857

243

18

939

školy

německé

gymnázia, 2 německé , 1 česká reálka, 1 německé

716

reálky

německé dívči
české

česká ..

žáků

Typ školy
české

4

škola)

jinych

715
588

277

334

17

276

260

247

12

2 231

8

2 216

7

2 317

1 692

589

36

!

• z toho 3 reálná gymnázia
-z toho 1 reálné gymnázium
kteří školu nenavštěvovali , žádnou formalitou . Značný význam nejen pro
Prahu , ale i pro celé české a českoněmecké kultumí prostředí m ě ly uči
telské ústavy, které vychovávaly v té době neobyčejně vlivnou složku in teligence . Pro ženy to vlastně bylo nejvyšší dosažitelné vzdělání, které
mohly uplatnit v praxi. V Praze bvlo 225 žáků českého ústavu pro vzd ě 
lávání učitelů a 264 žaček ústavu pro vzdělávání učitel e k . V obdobných
německých ústavech bylo 115 žáků a 197 žaček. Aprobační zkoušky pro
obecné školy podstoupilo 60 českých a 35 německvch kandidáti'! pro školy
obecné a 4 české a 13 německvch kandidátek pro týž školský stupeň .
Všichni uspěli, i kdvž osmina až v reprobačním termínu . Pro měšťanské
školy se kvalifikovalo 1 O českých a 15 německvch kandidátů i 3 české a 4
německé kandidátky ,
. Velkou roli v životě města hráli studenti vvsokoškolští.
.
Výsledkv tv'kající se univerzity ukazují, že již osm let před jejím rozd ě 
lením byl poměr českých a německých studentů 2 : 1, přičemž studenti
jiných národností tvořili pouze 2.5 %. Češi převažovali nejvýrazněji mezi
studenty teologie, také na filozofii byla značná , bezmála trojnásobn á
početní převaha Čechů. na právech byly Čechů tři pětiny , zatímco m ezi
studenn• lékařství bvl rozdíl v počtu obou národnosti jen nevelik\'. Čes
ká technika měla dva německé posluchače, na německé však tvořili Češi
i šest let po rozdělení púvodně společné školy dvě pětiny všech studentů. Vcelku tehdv. v Praze mezi studenn•. obou technik tvořili Češi více než
čtyři pětiny

61

Tab . 3: Vysoké školy v Praze v zimním semestru 1874/75
Studentů

Škola
Univerzita

Z toho:

%

%

celkem:

Geši

Němci

jiní

Češi

Němci

2 011

1 275

688

48

63,4

34,2

fakulta:
109

91

18

83,5

16,5

. 920

557

350

13

60,5

38,0

teologická
právnická
lékařská

325

207

169

19

52,4

42,8

filozofická

587

420

151

16

71,6

25,7

Čes. technika

775

766

2

7

98,8

0 ,3

Něm.

568

319

237

12

56 ,2

41 ,7

technika

Údaje z r. 1900~> ukazují již na p_!)čínající pokles podílu školních dětí
v poměru k úhrnu obyvatelstva. Vzhledem k tomu, že stále ještě trval silný příliv přistěhovalců a dětská úmrtnost se zmenšila jen nepatrně , svědčí
to o růstu podílu rodin, kde již bylo rodičovství plánováno.
Tab. 4: Obecné a

měšfanské

školy v Praze I-Vlil ve šk. r. 1900/01

Ctvrť

obyvatel

Praha I-V

158 344

13 962

8 ,8

57 369

5 808

10,1

Praha Vl-Vlil

zapsanych

dětí

jejich % podíl na obyvatelstvu

Karlín

19 411

2 545

13.1

Smíchov

47 109

6 416

13,6

Kr . Vinohrady

52 501

5 843

11,1

Žižkov

59 296

8 381

14,1

394 030

42 955

10,9

Praha a spojené obce

I
.I

Údaje o podílu školou povinných dětí na populaci jednotlivých čtvrtí
a městských obcí·byly výrazně odlišné. Projevují se značné rozdíly mezi
starými a novými čásuni města, mezi čtvrtěmi, kde převažo:vali starousedlíci a mezi předměstími , která lákala přistěhovalce z venkova a z menších měst. Zatímco podíl zapsaných dětí vzhledem k úhrnu obv\'atelstva
byl v historickém jádru 8,8 o/c, a ve starVch předměstích 10 ,1 Cf~. vykazovala čtyři nedávno zbudovaná předměstí 13 ,0 Cfé, školních dětí mezi obvvateli, přičemž Královské Vinohrady, které měly od počátku charakter
čtvrti ob:rvané středními a vvššími třídami obyvatelstva. se přibližují sVÝm
podílem dětí na obyvatelstvu starým předměstím a dost výrazně se odlišují od ostatních, jinak stejně prudce rostoucích předměstí.
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Rok 1900 je rokem prudkého růstu Prahy. Mezi lety 1890 a 1900 vzrostl
obyvatel Prahy (v hranicích z r. 1922) o 117 075 obyvatel, tj.
o 29,5% původního stavu. Není proto divu , že na jednu třídu obecných
a měšťanských škol připadalo 52 žáků, na Žižkově byl tento ukazatel 63
žáků na jednu třídu.
Pro Prahu I-VII podává statistika údaje o počtu žáků v školách s čes
kým a německým vyučovacím jazykem s přihlédnutím k tomu, jaký byl
jejich mateřský jazyk. Pro srovnání je třeba uvést podíl českých a němec
kých obyvatel Prahy I-VII. V r. 1890 zde žilo 84,3 % Čechů a 15,6%
Němců, v r. 1900 90,6 % Čechů a 9,3 % Němců. Počet Němců poklesl
i absolutně, a to o 31,2 %, z toho na Starém Městě o 50% a v Josefově
dokonce o 75%. Jaké byly příčiny tak výrazného poklesu?
I když je třeba uvést mezi ně i nevelké německé přistěhovalectví a nepříznivou věkovou strukturu německé složky pražského obyvatelstva v r. 1900 bylo v Praze a předměstích mezi Čechy 40,3 % osob do 20 let
a jen 12,9% padesátiletých a starších, mezi Němci bylo pouze 29,8 % do
20 let, avšak 18,1% nad 50 let4 >-je zcela jasné, že rozhodující příčinou
této změny, více než třetinového poklesu počtu Pražanů uvádějících
němčinu jako svůj "obcovací jazyk", bylo překlonění značné části bilingvní židovské komunity k uvedení češtiny jako své "obcovací řeči" ve
sčítacích arších. Tento příklon nemalé části židovské populace k Čechům
bylo možno v menší míře pozorovat i dříve, např. ze srovnání údajů z r.
1880 a 1890 5 > vyplývá, že kupř. v Josefově se v r. 1880 hlásilo k češtin ě
minimálně 14 %obyvatel židovského náboženství, r. 1890 již minimálně
28 % . Zdá se však, že jejich počet byl vyšší, protože také část křesťanské
většiny obvvatel Josefova (1880 55 ,0 % , 1890 67,3 %) byla německá . Na
Starém Městě , kde se židovský podíl během desetiletí 1880--1890 nezmě
nil (15,5-15,7 %) , poklesl počet německy hovořících z 22,4% na 18,7 %.
Nelze pochybovat, že při rozhodování židovských rodin, zda uvést češtinu
či němčinu jako obcovací řeč ve sčítacích arších zapůsobily také obavy
z opakování nacionalistických excesů z r. 1897. To mohlo vést k nepravdivým údajům o tom , která řeč v židovských rodinách převažovala a která
z obou jazykově odlišných kultur byla dominantní, avšak údaje uváděné
při následujícícm sčítání v r. 1910, které probíhalo v klidné a stabilizované atmosféře , potvrdily výsledky změn v národní příslušnosti pražských
židů. Census z r. 191 O vykázal ve srovnání s r. 1900 jen malé změn y v početnosti německé (\· hranicích z r. 1922 přibylo 9,4 % Němců) a židovské (přírůstek 6 ,7% židů podle náboženské příslušnosti) komunity
v Praze, kten' byl podstatně menší než celkový růst obyvatelstva Prahy za
počet
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těchto

deset let (přírůstek 18,1%) .6 > Tolik o uvádění národnosti při sčí
táních lidu. Údaje o volbě českých a německých škol vypovídají pak
o tom, kterou řeč pokládaly židovské rodiny za vhodnější pro to, aby v ní
získávaly jejich děti základní vzdělání.
V Praze I-VII navštěvovalo ve šk. r. 1900/01 16 825 dětí (85,1 %) české
školy a 2 945 dětí (14,9 %) školy německé. Zatímco v českých školách
uvádělo 99,9% dětí češtinu jako mateřštinu, byla v německých němči
na mateřskou řečí jen pro 65,8 %, čeština pro 33,3% a pro 0,9% to byl
jiný jazyk. Podle těchto údajů bylo ve všech pražských školách 9,8 % 7>
dětí s německou mateřštinou. Tento údaj je o 0,5 %vyšší než podíl ně
meckého obyvatelstva v Praze. Je to překvapivé vzhledem ke skutečnos
ti, že pražské německé rodiny měly v průměru méně dětí (3 a více dětí
mělo v Praze a čtyřech předměstích r. 1900 24,0% německých domácností a 28,1 %českých domácností, přičemž 29,9 %německých a 26,2 %
českých domácností bylo bezdětnýČh. 8 > Navícještě podíl gymnazistů mezi
dětmi deseti až čtrnáctiletými byl u Němců poněkud vyšší než u Čechů.
Pravděpodobné vysvětlení spočívá v tom, že některé rodiny uváděly v dokumentech podávaných německým školám němčinu jako mateřštinu
dětí i tehdy, kdy při současném censu uváděly češtinu jako obcovací řeč .
Heinrich Rauchberg si vybral pro své srovnání základnu poněkud širší, a to děti ve veřejných a soukromých obecných školách v Praze I-VIL
U nich se zjišťovala znalost jazyků . V r. 1890 znalo z dětí navštěvujících
české školy 99,3% jen česky a 0,7% oba jazyky a v r. 1900 bylo bilingvních dětí 0,9% a 0,1 % umělo pouze německy. Na německých školách
byl obraz odlišný. V r. 1890 tam bylo 76,0% dětí, které znaly jak německy
tak i česky a 4,6 % těch, které uměly jen česky , v r. 1900 to bylo 66,5 %
dvojazyčných dětí a 6,2 % dětí znajících jen češtinu. > Tento paradoxní
nárůst počtu dětí , které vůbec neznaly vyučovací jazyk, byl nejspíše způ
soben školami Schulvereinu, kteiJ' lákal například v Holešovicích české
děti zdarma poskytovanými obědy . Nevelký pokles podílu dvojjazyčných
dětí při celkovém úbytku žáků německých škol ve sledovaném desetiletí
z 6 568 na 5 237, ~-o 20 %, podává jen další doklad o tom , že část židovských rodin, de facto dvojjazyčných, sice změnila údaje o své národnosti
při sčítání lidu, avšak i nadále posílala své děti do škol s němed"Ým
..
vyučovacím jazykem.
Židovských dětí v bylo v r. 1900 v německých pražských veřejných školách 1 643 a tvořily tam 55,8 %veškerého žactva. V českých školách jich
bylo 163 a tvořili· tam 1 ,O % žactva. Vcelku tedy 91 % dětí židovského
náboženství navštěvujících veřejné školy chodilo do německé školy v do9
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bě, kdy v Praze I-VII se 9 751 osob židovského náboženství hlásilo k české
obcovací řeči a 8 571 k německé. Disproporce mezi tím, že 51,4% osob
židovského náboženství se hlásilo k české obcovací řeči a současně jen
9,0% židovských dětí navštěvovalo české školy, byla bezpochyby značná.
Školská statistika v r. 1900 zachytila osobitý mezistupeň v procesu pře
klánění části pražské židovské menšiny k češtině jako dominujícímu prostředku komunikace a k přihlašování se k české národnosti . Uvedená
data vypovídají o tom, že při deklarování národnosti ve sčítacích operátech na židovské domácnosti žijící v Praze působily mnohé faktory jak
psychologického, tak i ekonomického charakteru, které však neovlivnily
mnohem podstatnější rozhodování o tom, v jakém jazyce dostanou jejich
děti elementární vzdělání. Příslušníci židovské menšiny předpokládali,
že jejich děti musí být připraveny na větší geografickou mobilitu a zejména u dcer se očekávala s~le značná pravděpodobnost provdání do
německého kulturního prostředí. Německé školy vykazovaly o 250 víc
židovských dívek než chlapců, u českých byl týž rozdíl v opačném smě
ru. I jiná svědectví potvrzují preferenci německého vzdělání pro dívky
v židovských rod inách trvající i v těch případech, kdy synové již chodili
do českých škol.
Tato zjištění z vnitřní Prahy potvrzují i srovnatelné údaje ze čtyř pražských předměstí- Karlína, Smíchova, Královských Vinohrad a Žižkovakde se 60 % osob židovského náboženství hlásilo k české obcovací řeči ,
ale 83 % židovskvch dětí chodilo do německých obecných a měšťanských
škol. 101 V pražských předměstích se tak opakovala situace známá již
z vnitřní Prahy. Zatímco jen 7 % jejich obyvatel se hlásilo k německé
obcovací řeči, 12% dětí navštěvovalo německé školy. Také zde navště
vovalo německé školy podstatně více dívek židovského náboženství ( 439)
než chlapců (293) -na rozd íl od českých škol, kam chodilo 91 židovských chlapců, ale jen 55 dívek. Je zřejmé , že i zde některé křesťanské
české rodiny posílaly děti do německých škol. Statistika předměstských
škol však potvrzuje skutečnost, která je patrná i ze školské statistiky vnitř
ní Prahy, že totiž pětiprocentní rozdíl mezi počtem žáků německých škol
a podílem Němců mezi obyvateli těchto předměstí byl asi ze dvou třetin
způsoben dětmi z židovských rodin, které se hlásily k české obcovací řeči.
Židé hlásící se k češtině tvořili mezi obyvateli čtyř předměstí 4 %, avšak
židovských dětí bylo v českých školách jen 0.7% .
Bylo zcela pochopitelné, že u nemalé části židovských rodin stejně jako
v nevelkém procentu českých rodin při volbě školy rozhodovala snaha
zlepšit životní perspektivy dětí německým vzděláním. V době vyhroce-
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ného nacionalismu však reakce obou stran na tuto volbu nemohla nebýt
poznačena politickým přístupem, v němž hospodářský pohled na vydání
za udržování německých škol zůstával daleko ve stínu stránky nacionálně
prestižní.
Poměry na gymnáziích a reálkách, které nebyly financovány obcemi,
již nebyly sledovány s takovým zájmem, o čemž svědčí mimo jiné i skutečnost, že příslušné tabulky v městské statistice nemají úhrny pro školy
s jedním či druhým vyučovacím jazykem, takže následující tabulku bylo
numo propočítat z údajů o jednotlivých školách. 11 >
Tab. 5:

Střední

školy v Praze a

čtyřech předměstích

ve šk. r. 1900/01

Veřejné střední

1

německé

školy (6 němeci<Ych, 7 česi<Ych• gymnázií, 4 německé , 6 česi<Ych reálek,
dívčí lyceum. 1 české dívčí gymnázium, 1 české městská vyšší dívčí škola)'
žáků

Typ školy
česká

gymnázia

německá

české

gymnázia

reálky

německé

reálky

česká vyšší divči
německé dívčí

české

a dívčí gymnázium

lyceum

školy

německé

školy

z toho :

celkem

Němců

čechů

2 275

1

2 274

1 088

954

118

2 905

2

2 901

2

1 315

1 062

247

6

-

722

-

722

jiných

16

248

234

12

5 902

3

5 897

2

2 651

2 250

377

24

2

• v tabulce neni přihlédnuto k soukromému gymnáziu ve Strakové akademii s 46 žáky (25
Čechů a 21 Némců)
• z toho 2 reálná gymnázia

a českých středních škol se ve šk. r. 1900 I O1
lišil (31 % ze všech pražských středoškoláků bylo zapsáno na
německých, 69 % na českých školách). Podíl českých středních škol
vzrostl za 25let o 20 %. Na německých středních školách bylo stále ještě
14,2 % českých žáků , jejich podíl však poklesl bezmála na polovinu
(r. 1875 jich bylo ještě 25,4 %) . Na českých školách bylo méně než jedno
promile žáků jiné než české národnosti, zatímco na německých školách
studovalo vedle Němců a Čechů také bezmála jedno procento žáků
jiných národností.
Vcelku tvořili ve šk. r. 1900/ 01 mezi všemi středoškoláky,. Praze Češi
73,4 % a Němci 26,3 %, také zde stoupl česk); podíl o 12 %, stále však
podíl Němců mezi gymnazisty více než čtyřnásobně převyšoval podíl
Němců mezi obyvateli Prahy (v r. 1900 činil 7,5 %I 2 > Na pražských něPočet žáků německých

již
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značně

meckých gymnáziích byli sice zapsáni i žáci, jejichž rodiče nebydleli v Praze, těch však byl jen nevelký počet. Rozhodující roli tu měl veliký zájem
o středoškolské vzdělání mezi dětmi pražských Němců , křesťanů i židů,
podmíněný u prvních z nich rodinnou tradicí, u druhých vedle tradice
i velikou vahou, která byla i v mén ě majetných rodinách na vzdělání kladena. O rozdílnosti rodinných tradic svědčí data o profesionální struktuře pražské německé menšiny. Z výdělečně činných Němců v Praze
a čtyřech předměstích příslušelo 51,8 % ke skupině povolání D -veřej
ná a vojenská služba, volná povolání, bez povolání (u Čechů jen 27,8 %) .
Podle postavení v povolání mezi Němci 30,3 % tvořili úředníci (mezi
Čechy jen 10,8 %), 40,3 % samostatní (mezi Čechy 31 ,8 %) ale jen
29 ,1 %dělníci a nádeníci (mezi Čechy 56,7 %) _ul K maturitním zkouškám se dostavilo ve šk. r. 1900/ 01 na českých gymnáziích a reálkách 440
uchazečů, z nichž bylo 38 neby!o žáky příslušných škol. Neprospělo z nich
42, poměrně víc neúspěšných bylo na reálkách (25 , tj. ll ,8 % proti 7,5 %
na gymnáziích) . Na německých maturovalo 203 osob , z toho jen 9 cizích.
Neprospělo zde 28 žáků ( 13,8 %) . Maturity tak probíhaly na českých i na
německých školách podstatně úspěšněji než o čtvrt století dříve.
Statistika ze šk. r. 1900/ 01 podává i informace o náboženství středo
školákú.
Tab. 6:

Střední

školy v Praze a

čtyřech předměstích

ve šk. r. 1900/01

Veřejné středn í

1

německé

školy (6 německých , 7 českých• gymnazíí, 4 německé , 6 ceských realek .
divč í lyceum , 1 české divcí gymnazium , 1 české městska vyšší divC:i škola)
žaků

Typ školy

z toho :

celkem

katolíků

evangel íků

2 275

2 149

36

87

1 088

582

44

461

C:eské realky

2 905

2 739

77

88

německé realky

1 315

667

68

579

česka

gymnazia

německa

gymnazia

· čes . dívC:i gymnazium ..
německé dívči
české

školy

německé

školy

lyceum

židů

jiných

3

95

92

2

248

204

4

40

5 275

4 980

115

176

4

2 651

1 45 3

116

1 080

2

·z toho 2 realna gymnazia
•• u české Vyšší divči chyběj i údaje o naboženstvi

67

Tyto údaje zachycují větší zájem o studium u příslušníků obou menšinových náboženství. Evangelíci s 1,8 % obyvatel Prahy a čtyř předrněs
tí14>tvořili r. 1900 3,0 % gymnazistů, přičemž na českých gymnáziích jich
bylo 2,2 % (mezi. pražskými Čechy 1,5 %) , na německých 4,4 % (mezi
pražskými Němci 3, 7 %) . Židovské víry bylo v Praze vcelku 6,6 % obyvatel, mezi gymnazisty jich bylo 15 ,8 %. Židovští gymnazisté tvořili na čes
kých školách 3,3% žáků (mezi pražskými Čechy 3,9 %) na německých
40,7% (mezi pražskými Něrnci 38,6 %).
Při vyhodnocování těchto údajů nesmíme zapomínat na skutečnost,
že v Praze tvořili lidé hlásící se k německému obcovacímu jazyku r. 1900
7,5 %, zatímco mezi všemi gymnazisty bylo 33,5 % žáků německých
gymnázií. Rozhodující zde bylo zcela odlišné sociální postavení pražské
německé menšiny, a to bez ohledu na náboženskou příslušnost. Dále byla
pražská německá gymnázia navštěvována dětmi z německých rodin
z vnitřních Čech . Až na dalším m Ístě tu měl svou váhu i převážný podíl
židovských žáků hlásících se k české národnosti mezi oněmi 377 žáky
německých gymnázií české národnosti, kteří tvořili 14,2 %jejich žactva.
I když stále ještě 86,0 pražských židovských gymnazistů navštěvovalo
německé školy, byl podíl těch , kteří chodili do českých škol mezi židovskými gymnazisty se 14 % o málo větší než u podíl těch, kteří v Praze a čty
řech předměstích chodili do českých základních škol ( 13 ,5 %) . Hrál tu
jistě svou roli fakt, že na gymnázia chodili tehdy stále ještě v drtivé v ě tšině
chlapci, ale je to také doklad narůstající přitažlivosti češtiny jako jazyka
veřej ného, hospodářské ho a kulturního života v Čechách.
Dvě d ese tiletí po rozdělení m ě la česká unive rzita o ] 45% stude n tú
více než univerzita německá , podíl jejích studentů z jiných slovanských
národů činil jen ·1,4 %; podíl německých studentú s 0,2 Cfr., byl zce la zanedbatelný. Na bohoslovecké fakultě studovali pouze Češi, a to ještě
navíc na německé teolog-ické fakultě byla pětina českých studentů . Mezi
všemi bohoslovci pražské arcidiecéze, které vychovávaly obě pražské
univerzity , bylo r. 1900 stále ještě 80,8 % Čechů. Na ostatních fakultách
české univerzity převažovali Češi , kteří tvořili kolem 98 % j ~jich studentů, zatímco Něrnců bylo na týchž fakultách německé unive rzity kolem
90 % , mezi zbývajícími] O % převládali , s výjimkou medicíny . Češi. Česká
právnická fakulta měla třikrát více studentt:·t nežli německá a na filozofii
byl rozdíl jen o málo menší, naproti tornu obě lékařské fakulty měl v bezmála shodn)' počet studentů. Česká technika předstihl a co d o počtu studen tú německou víc než dvojnásobně, a přitom stále ještě na německt'
technice tvořili Češi 12.5 % studentu . Zdá se tedy. že situace mezi tech-
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Tab. 7: Vysoké školy v Praze ve šk. r. 1900/01 151
Zimní semestr

I
Studentů

: Škola

celkem :

Srbové
Češi

Němci

I

Chorvati

%

ji ni

Češ i

Němci :

98,4

0,2

Slovinci

I

Ceská univerzita

6

36

1798

2

24

2 908

2 862

126

126

4

i

fakulta:
teologická
právnická

1

1824

100,0
98 ,6

O, 1

96 ,4

0,8

lékařská

247

238

2

6

filozofickil

711

700

2

6

3

98 ,5

0 ,3

1185

87

1068

13

17

7,3

90 ,1

22,0

75 ,6

Německá

univerzita

! fakulta:

! teologickil
1

právnickil

' lékařskil

. filozofickil
1 Čes.
I

technika

• Něm. technika

41

•9

31

611

42

557

8

4

6,9

91 ,2

269

13

244

4

8

4 ,8

90 ,7

236

4

8.7

89 ,4

6

99 ,4

O, 1

3

1 2,5

85,8

264

23

1183

1176

520

65

446

6

niky se jen málo změnila ve srovnání s r. 1875: Ceši stále ještě tvořili m ezi
posluchači obou pražských technik 72.9 %.
Situace ve šk. r. 1925 / 26 byla zcela odlišná. Již sedm let bvla Praha
hlavním městem Československé republikY. Avšak zároveií ještě byly
pociťovány v mnoha směrech důsledky čtyi" válečn ých let. N a počtu školních dětí se obrazil pokles počtu d ě tí narozen~ích ve vál e čný c h le tech.
A. ten byl v Praze velmi vÝrazný. Zatímco z posledních čtvi" pi"edválečný ch
roč níků , g. osob narozených mezi 16. 2. 1911 a 15 . ~- 191 5 žilo v Praze
k 15 . únoru 1921 36 584 , z následt~jících čtyi' ročníků, ~j. až do data
narození 15. února 1919 tu žilo j e n 18 187 osob. 11;1 Dě tí z těchto osmi
ročníků, které mělv ,. r. 1925 dosáhnout školního věku , žil o ,. Praze 1 S.
ún ora 1921jen 8.1 %. Silm' přistěhovalecký příliv v n ásledujících le tech,
kte~' převvšoval dvě procenta ro č ně. j eš tě snížil podíl d ětí ve školním
věku. Úd~je o počtu zapsaných d o základních škol ve šk. r. 1926 / 27 vysůh~jí tuto situaci.
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Tab. 8: Veřejné obecné a měifanské ikoly v Praze ve ik. r. 1926/27 17 '
. Podíl zapsanych

Čtvrť

obyvatel

Praha I-Vll

děti

děti

vzhledem k obyvatelstvu

zapsanych ve školach

obecnych

měšťanskYch

jejich společny podíl na
obyvatelstvu v %

209 535

6 323

3 958

4,9

Praha Vlil

46 484

2 316

1 503

8,2

Praha lX

20 237

913

724

8,1

Praha X

24 539

887

808

6,9

Praha XI

86 232

4 039

2 434

7,5

Praha XII

89 428

2 885

1 614

5,0

Praha XIII

55 960

2 842

1 701

8,1

Praha XTI/

60 545

3 230

1 900

8 ,5

Praha XV

13 229

721

309

7,8

Praha XVI

66 928

3 152

Praha XVII

19 14 7

1 488

Praha XVIII

23 689

Praha XI

46 423
762 372

33 620

Velka Praha

.

1 991

7,7

667

11,2

1 266

650

8,1

1 870

1 364

7 ,0

19 623

7' 1

Přestože přistěhovalci do Prahy byli až na nevelké V)jimky Češi, nacionální struktura města se v letech 1921 a 1930 stabilizovala a převaha české
(resp. československé) národnosti se dokonce poněkud zmenšila, a to
i ve srovnání sr. 191 O. Pro území Velké Prahy rekonstruoval jejich podíl
Antonín Boháč. ·
Tab . 9: Podíl obyvatel české národnosti mezi domácími obyvateli Prahy 1880-1930'"'
Rok

1880

1890

1900

1910

1921

1930

Podíl v%

86 ,2

89,3

93 ,1

93,8

94 ,2

93,6

Důvody tohoto vyrovnávání byly především " tom , že r. 1930 se k ně
mecké národnosti v Praze přihlásilo 41 701 osob (1921- 30 429 osob),
g. 5 ,0 % obyvatel namísto 4,6 % a počet (ne však podíl ) občanů židovské národnosti také vzrostl z 5 959 (0,9 %) na 6 747 (0 ,8 %).
Pražské elementární školství vykazovalo větší shodu národnosti žákú
s vyučovacím jazykem než před válkou. Na českých obecných a m ěš tan
ských školách, veřejných i soukromých bylo ve šk. r. 1926/ 27 zapsáno
z 51 743 žáků 51 615 žáku národnosti če skoslovenské , ~j . 99 ,8 %. Ze zbÝVajících bvlo 94 žáků národnosti n ěmec kt' a 34 jiné. Na německých obec-
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ných a měšťanských školách bylo ze 1 309 žáků 1 213 německé národnosti (92,7 %) , 51 národnosti české (3,9 %) a 45 jiné národnosti (3,4 %) .
Podíl německých dětí na školách obecných a měšťanských v Praze byl
jen 2,5 %, ~. poloviční ve srovnání s podílem německé menšiny mezi Pražany. To souvisí s věkovou (studenti, vojáci) i sociální strukturou němec
ké etnické skupiny v Praze.
Z žáků izraelského náboženství bylo na českých školách 942 (68,8 %) ,
na německých 409 (29,9 %) a na jiných (francouzské a ruské) 18
(1,3 %). Jejich podíl mezi všemi žáky byl 2,6% v době, kdy k židovskému náboženství se hlásilo 4,4 % . Důvody u této skupiny jsou zčásti shodné s předchozí, pro obě je také chrakteristický větší podíl gymnazistů
mezi 10-141etými.
Tab. 1 O: Střední ikoly v Praze ve ik. r. 1926/27'11
Veřejné střední školy (3 německá, 17 čest<ých, 2 ruská, 1 francouzské gymnázium•, 1
ká, 12 českých reálek, 3 české, 1 německý učitelský ústav)
žáků

i Školy

národnost:

z toho:

:

mužů

žen

českost.

1 české

11 893

8 273

3 620

11 832

21

1 445

j

německé
ruské a ukrajinské

i francouzské
; součet

ruská-

německá

celkem

j

němec

9

875

570

55

1 358

312

195

11 7

26

-

64

27

37

37

4

11

13 714

9 370

4 344

11 950

1 383

274

I

jiná
31

6

26

248

38
I

12 I
107 I

• včetně reálných a reformních reálných gymnázii
•• také ukrajinská a rusínská

Tab. 11:

Střední

školy v Praze ve šk. r. 1926/27'"'

. Školy
. české
německé
1

ruské a ukrajinské

: francouzské
součet

žáků

náboženství:

celkem
11 893

I

kat ol.

čs i.

evang.

prav.

8 065

1 298

665

35

548

jiné

izr.

1 445

714

155

9

540

312

12

4

227

6

64

35

5

6

11

2

13 714

8 826

1 303

830

282

1 096

75

bez v.

1

1 207 !
27

57

6

132

1 245

5

I když se zmenšil počet německých středních škol z ll na 5 a naopak
vzrostl počet středních škol českých z 15 na 32, odpovídal podíl němec
kých a českých středních škol (80 %, ~· 12,5 %) početní relaci obou
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národností, ba dokonce stále ještě poněkud zvýhodňoval německou
etnickou skupinu. Odpovídal zhruba zájmu o studium mezi oběma etnickými skupinami, který byl u Němců vzhledem k sociální struktuře
německé menšiny výrazně vyšší- 87,1 %pražských studentů tvořili Češi,
respektive Čechoslováci, 10,1 % Němci. V žádném případě nelze hovořit o preferování vládnoucího národa. Ovšem na rozdíl od doby před r.
1918 se změnilo to, že jen 0,5% českých studentů studovalo na němec
kých středních školách, méně než na středních školách francouzských
a ruských dohromady. Novým jevem byla existence ruských a ukrajinských středních škol v Praze, tehdy předním centru emigrace.
Také údaje z r. 1926 zachycují stále ještě větší zájem o studium u pří
slušníků některýc:h menšinových náboženství. Evangelíci, k nimž se v r.
1930 hlásilo v Praze 5,6 % obyvatel (z toho 4,4 % k českobratrské církvi
evangelické a 0,5 % k německé evangelické církvi), tvořili 6,1 % mezi
středoškoláky . Izraelité, kterých bylo mezi Pražany 4,5 %, byli mezi studenty středních škol zastoupeni 8,0 %. Nicméně se jejich podíl mezi
gymnazisty ve srovnání sr. 1900 snížil bezmála na polovinu. Přesně 50%
z nich studovalo na českých školách a 49 % na německých, což byla výrazná změna ve srovnání s relací 14 : 86 o čtvrtstoletí dříve a jen nemnoho se odlišovala od podílu občanů československé národnosti mezi pražskými izreality (r. 1921 18 336, tj. 57 ,7 %, zatímco 7 426, tj. 23 ,4%
izraelitů bylo národnosti německé a 5 959, tj. 18,8% se hlásilo k židovské národnosti). 20 l Nedávno vzniklá církev československá byla mezi stře
doškoláky zastoupena výrazně slaběji (9,5 %) než mezi Pražany vůbec
(r.1921 12,7 % , 193015,6 % ). Bezvěrců, jichž bylo v Praze r. 1921 18,8 %
ar. 1930 14,9 %, bylo r. 1936 mezi gymnazisty jen 9,2 % . Tyto rozdíly
ukazují , že odklon od katolictví po 1. světové válce byl více věcí dělnictva
než středních vrste\', o podílu inteligence více vypoví data o vysokoškolácích.
Situace r. 1925 se značně lišila od r. 1900. Praha se stala nejen hlavním městem samostatného státu, ale její univerzity přitahovaly studenty
z východní a také z jihovýchodní Evropy. Slovanství tu bylo jen jednou
z motivací, svoboda a tolerance byly pro většinu příchozích lákadlem
neméně významným. V tomto roce studovalo v Praze 4 704 cizích státních
příslušníků , tj. 22 ,9 %všech pražských studentů . Jejich podíl na českých
vysokých školách byl vyšší než na německých- 36,0 % na české technice
a 17,2 % na české univerzitě proti 21,0 % na německé technice a 8,0 %
na německé univerzitě. Rozhodující tu byl v tomto roce vrcholící počet
emigrantů ze Sovětského svazu.
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Tab. 12: Vysoké školy v Praze ve šk. r. 1925/26 211
Škola:

Studentů

Z toho národnosti:•
něm.

pol.

6 483

21

62

3 447

45

2 591

Husova
evang. boh .
fakulta

135

129

-

Ukrajinská
univerzita

390

8

Ruská práv.
fakulta

330

2

5 922

Ceská
univerzita
Německá

univerzita

Ceská
technika
Německá

technika
Akademie
výtv . uměni
Součet

celkem:
8176 .

česk.

srb.

bul.

maď

947

88

22

9

8

3

4

2

2

1

1

375

-

296

-

1

rus.

žid.

jiné

65

409

79

230

535

22

-

-

-

-

-

2

3

-

5

26

1

-

-

3 923

. 39

18

1 574

95

73

8

124

68

1 925

24

1 425

11

25

9

13

99

284

35

201

140

32

-

14

8

-

-

4

3

20 526

10 754

4 109

3 241

204

113

402

1 363

23

103

1

I

• Plné názvy národnosti: československá; německá ; polská; ruská, rusinská, ukrajinská; srtr
ská, chorvatská, slovinská; bulharská; maďarská ; židovská ; jiná (vč . rumunské) .

Značné podíly Čechů na německých vysokých školách byly již minulostí - na německé technice studovalo 1,2 % a na německé univerzitě
1,3% Čechů . Na české univerzitě bylo 79,2 %Čechů, ll ,6% Rusů, Ukrajinci'! a Bělorusů a 5,0 % studentu židovské národnosti. 409 z 800 studentú izraelského náboženství na české univerzitě se hlásilo k židovské národnosti a na české technice to bylo dokonce 56,8 %-doklad o silném vlivu
sionismu mezi českými a slovenskými židy. Studenti z jižních slovanských
zemí nebyli tehdy v Praze zvláště silně zastoupeni. Na české univerzitě
tvořili 1,4 %a na české technice 2,8 %; na německé univerzitě 0,2 %a na
německé technice 1,2 %. Německé vysoké školy měly dosti vysoké procento studentů maďarské národnosti (6,7 a 5,2 %) , hlavně ze Slovenska.
I když absolutní počty studentů izraelského náboženství i židovské národnosti na německých vysokých školách jen o málo převvšovaly jejich
počty na školách českých , byl jejich podíl na německé univerzitě i technice podstatně vvšší, což bylo způsobeno tím , že v r. 1925/26 měla česká
univerzita 237% studen tú ve srovnání s německou a česká technika do-
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Tab. 13: Vysoké ikoly v Praze ve šk. r. 1925/26
Škola:
Ceská
univerzita
Německá

univerzita

Studentů

celkem:

Z toho náboženství:•
řim.

kat.

čs I.

ev.

prav.

izr.

jiné

bez v .

8 176

3 812

334

438

632

800

410

1 750

3 447

2 134

-

196

15

1 028

17

57

1

-

-

-

Husova
evang . boh .
fakulta

135

-

73

61

Ukrajinská
univerzita

390

1o

-

-

Ruská práv.
fakulta

330

5

-

5 922

2 391

1 925

1 221

201
20 526

Česká
technika
Německá

technika
Akademie
výtv.

umění

Součet

153

2

217

4

307

5

9

319.

272

1 372

218

226

1 124

-

148

36

455

16

49

98

14

13

14

5

4

53

9 671

740

1 132

2530

2 513

899

3 041

8

-

· Plné názvy nábožensivi: řimsko-katolické; československé; evangelické; pravoslavné; izraelské; jiné (vcetně řecko-katolického); bez vyznáni.

konce 308 % . Tato mimořádná situace byla vyvolána přílivem ruských
s tudentů, avšak dvojnásobek studentů na českých vysokých školách ve
srovná ní s n ě meckými se stal pravidlem .
V n á boženské statistice se odrazily na české univerzitě prudké změny
spojené s protikatolíckým hnutím prvních poválečnách let. I když 7,7%
pravoslavných na české univerzitě a více ještě jejich 23 ,1 %na české technice poněkud deformuje obraz, nelze přehlédnout, že podíl katolíků
mezí studenty české univerzity poklesl z 95,6 %na 46,6 % a.na české technice z 93 ,3% na 40,4 %. Vzrostl počet izraelitů na české univerzitě
z 2,3 % na 9 ,8 %, na technice méně,jen z 2,8% na 3,7 %. Novinkou však
byli bezvěrci- 21,4% na české univerzitě a 19,0 %na technice a přísluš
níci církve československé se 4,1 % na univerzitě a 5,4% na technice.
Černými přestupy se zvýšil také podíl evangelíků na české univerzitě
z 1,8 % na 5,4 % i na technice ze 3,3 % na 4 ,6 % .
Proměny na německých vysokých školách byly jen nevelké - katolíků
ubylo na univerzitě z 67,1 %na 61,9% a na technice zůstal jejich podíl
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nezměněn na úrovni 63 %. Českoslovenští se zde nevyskytovali vůbec
a bezvěrci byli jen málo významnou skupinou s 1, 7 % na univerzitě
a 2,6 % na technice. Vzrostl sice podíl evangelíků z 2,5 % na 5,4 % na
univerzitě , avšak na technice mírně poklesl z 9,0% na 7,7 %. Podíl izraelitů na německé univerzitě se nezměnil, dosáhl r. 1925 týchž 29,8 %jako
o čtvrtstoletí dříve, na technice dokonce poklesl ze 29 ,0 % na 23,6 %.

Poznámky:
1) A. Boháč, Hlavní město Praha. Praha 1923, s. 2 .
2) Statistická příruční knížka král. hl. města Prahy za rok 1875. Praha 1876,
s. 75-83.
3) Statistická knížk~ král. hl. města Prahy a spojených s městskou statistickou
komisí obcí Karlína, Smíchova , Král. Vinohradů a Žižkova za rok 1901. Praha 1904, s. 166-1 8 1.
•
4) H. Rauchberg, Der nationale Besitzstand in Bohmen II . Leipzig 1905, s. 151.
5) A. Boháč , c. d ., s. 15-16.
6) Tamtéž, s. 17,32,37.
7) Stat. knížka 1901 , s. 169.
8) H. Rauchberg, c. d ., s. 384.
9) Tamtéž, s. 174-175.
1O) Tamtéž , s. 163; Statistick;í knížka . s. 177-178.
ll) Stal. knížka 1901 , s. 161-164.
12) A. Boháč , c. d., s. 37.
13) H. Rauchberg, c. d., s. 320.355.
14) A. Boháč . c. d. , s. 83 .
15) Stal. knížka 1901, s. 154-155.
16) A. Boháč. c. d .. s. 34-3:,.
17) Statistická příručka republik\' Československé I\' . Praha 1932 , s. 2: Statistická
zpráva hl. m. Prahy za léta 1926-192~. Praha 1933, s. 410--41 3,414,415. Při
údajích o _jednotlivých čtvrtích se přihlíželo k žactvu českvch i německvch
veřejných škol, naproti k žactvu pražských soukromvch škol obecnvch a měš
ťanskvch- 17 českvch, z toho 3 měšťanských (1 271 žáků), 4 německvch
(226 žákil), 1 ruské (59 žákú ) a 1 francouzské ( 132 žáků) bvlo přihlédnuto
j en ,. celoměstském součtu jako ke školám obecnÝm, protože nebvlo možno zjistit jejich rozmístění podk čtvrtí. Údaje o počtu obyvatel jednotlivých
čtvrtí jsou určem- pro r. 1926 jako aritmetich průměr výsledkú sčítání lidu
1921 a 1930. Riziko chvb _je nepodstatné.
Hl ) A. Bohá č. c. d .. s. 38: pro r. 1930 Ottitv slovník naučn); nové dob\· \ '. 1. s. 29 .
19 ) Stal. zpráva 1926-29. s. 408 .
20) A. Boháč, c. d., s. 12-13.
21) Stal. zpráva 192()-29, s. 404-405 .
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Škola jako budova a symbol
od konce 19. do poloviny 20. století
Zdeněk

Lukeš

Ve druhé polovině minulého století patřila stavba budov pro školní
k významným společenským a též architektonickým úkolům na
území Čech, Moravy a Slezska. Ať už to byla škola česká či německá, kladl
se důraz na určitou okázalost stavóy, která se měla stát jednou z dominant obce nebo města , důkazem , že na rozvoj vzdělání věnuje příslušná
radnice dostatek finančních prostředků. Tato okázalost se projevovala
často i v měřítku objektu - nejsou výjimkou případy, kdy školní objekt
byl největší stavbou obce, často jedinou vícepatrovou budovou. V duchu
tehdejšího úzu převažoval na sklonku 19. stol. (a na venkově i v prvních
letech století tohoto) neorenesanční sloh, podobně jako u dalších veřej
ných budov. V)jimkou byly některé církevní školy, kdy přicházela v úvahu
i neogotika .
Za honosnou fasádou s římsami , tympanony, šambránami a často
i sochařskou výzdobou se však zpravidla skrývala tradiční třítraktová dispozice , tj. tříd y po obou stranách střední chodby. Tento běžm' princip
byl účeln ý vzhledem k ekonomice zastavění pozemku- prostě maximálně využil danou parcelu . Orientace tříd na sever a na jih anebo lépe
východ-západ přinášela problémy; nepř~jemným prostorem se u tohoto
typu stala střední chodba sloužící také jako promenoir o přestávkách.
Mohla být přímo osvětlena jen z čel chodby , a působila. tedy ponuř e.
Postupně se zlepšovalo hygienické vybavení- u městských škol na pře
lomu století byly obvyklé splachovací záchody s umývárnami; důraz byl
kladen i na prostor pro cvičení, hqjně užívaný též ke společenským úče
lúm (aula), zejm . pro slavnostní shromáždění , ale též bohoslužby. divadlo, plesy apod. Škola se tak stávala víceúčelovou stavbou . kte rá často
plnila rovněž funkci jakéhosi místního kulturního domu . U rozlehle_jších škol nechyběla též samostatná školní kaple.
\'Praze prqjektovalv školní budovy téměř \'\'lučnč příslušné stavební
účely
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úřady,

v nichž jeden odbor byl zpravidla tématu edukativních budov
vyhrazen. Mezi významnější architekty sklonku 19. stol. patřili
pánové Srdínko a Velich, přednostové Městského stavebního úřadu ,
nebo Antonín Turek- hlavní architekt (a na čas i starosta) Královských
Vinohrad, autor řady příkladných školních areálů, z nichž uvedu např .
školu Na Smetance poblíž Národního muzea.
Úplný převrat v pojetí projektování škol nastal por. 1900, kdy se začaly
rychle uplatňovat moderní hygienické požadavky na stavbu administrativních budov i školních areálů. Začal se prosazovat dvoutraktový systém,
tedy s třídami situovanými pouze na jedné straně široké chodby, která
měla přímé osvětlení (zpravidla do dvora) po celé své délce . Tento systém ovšem vyžadoval jiné sestavení objemů- aby byl daný pozemek lépe
využit, stavělo se více propojených křídel v půdorysném tvaru L , U, H
nebo ještě složitějším. Akcentován zůstal noblesn ě řešen)' hlavní vstup
do budovy s monumentálním sČhodištěm. Vedle prostorných tříd, dobře
prosvětlených a provětraných velkými okny, se objevily i větší posluchárny
(často se stupňovitou podlahou), kabinen• a speciální třídy pro určité typy
výuky (chemie, fYzika , dílny, kreslení, v dívčích školách domácí práce
apod.) Zlepšilo se i zázemí tělocvičen, běžné již byly školní jídelny a prostory pro družinu .
Náročně budované ústavy vyžadovaly ovšem značné fin anční prostřed
ky . Tomuto pojetí pochopitelně muselo odpovídat i architektonické
řešení objektu včetně náročné dekorace; ta se již neomezovala jen na
fasádu, ale pronikla i do vestibulů. schodišť či aul. Neorenesance však
byla vytlačována jen pozvolna - stále totiž platila za nejdůstojn ější a současně i vzhledem k funkci racionální stvl pro tento typ staveb.
Vzornými příklady moderních školních areáh'l období těsně por. 1900
se staly kompleX\· Vesna" Brně (A. Pfeifler. J. Fanta)." Praze škola U Stud;inky \'Holešovicích od Josefa Zlatníka a Sakařova škola na karlínském
Lyčkově nám. Na karlínskou školu byl vypsána soutěž, jíž se s úspěch em
zúčastniltehdv ještě student Vídeňské akademie a později pros luh; projektant Pavel Janák. Stavba ale byla nakonec zadána zkušenému Josefu
Sakařovi (tehdY karlínskému měst~kému architektovi), ktef)' pro soutěž
připravoval zastavovací podmínkY a bvl vlastně autorem velmi moderního
půdorysu. kdy z centrální partie vystupují zalomená křídl a obklopující
školní dvůr. Velká péč e bvla věnována dekoraci fasád s rozm ě rn~Tili freskami s historickÝmi výjevy; štuková dekorace už směřovala jasně od historismu k secesi.
Možná méně okázalá. ale neméně VÝznamná byla i Zlatníkova !etenpřímo
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ská škola. I ona měla rozměrné okenní otvory, prostorné třídy, dvě tělo
cvičny, monumentální aulu s nákladnou dekorací, vtipně řešené odborné třídy v mezipatrech napojené na příslušné kabinety. Výzdoba průčelí
byla střízlivější- kombinace režného zdiva a omítky. Tak jako u Sakařovy
budovy, bylo i zde průčelí zakončeno renesančními štíty. Poblíž školy
U Studánky vzápětí vyrostly další objekty jeslí a školky (arch. Velich)
a sokolovny (arch. Hodek), takže se tu objevil celý školní a sportovní
areál.
Obdobné, i když ne tak rozsáhlé školní budovy se objevovaly na mnoha
místech. V Praze patřily k nejzdařilejším Turkova budova na nám. Jiřího
z Poděbrad nebo Velichova škola ve Vojtěšské ul. (ta již se secesní fasádou) . Z mimopražských areálů patří k nejlepším škola s kaplí od Aloise
Dryáka v Kladně .
Po první světové válce nastal b_rzy úplný boom ve stavbě nových školních budov všech typů. V Praze pracoval speciální odbor Městského stavebního úřadu teď už sjednocené Velké Prahy. V jeho čele stál po Velichovi arch. Mečislav Petrů se svými stálými spolupracovníky, Kotěrovým
žákem z UPŠ Vratislavem Lhotou a arch. Vladislavem Martínkem. Později
přibyli další projektanti mladší generace E. Linhart, K. Popp, K. Brada,
V. Frýda a K. Beneš. Tato skupina si vytvořila v hlavním městě úplný
monopol na stavbu škol. Architekti stavebního úřadu pracovali buď pří
mo n a zakázkách nebo vítězili v soutěžích (až na nečetné výjimky) . Nebylo divu - s projektováním tohoto druhu zařízení měli velké zkušenosti.
Architektonické ztvárnění bylo v první polovině dvacátých let poplatné
tzv. "národnímu slohu ", který zprvu prosazovali Pave!Janák,JosefGočár ,
Otakar Novotný, Ladislav Machoň nebo RudolfStockar. Šlo o svéráznou
českou variantu an-déco, často s patrným vlivem doznívajícího kubismu.
Školy zachovávaly moderní dispozici prosazenou už v předválečném období. samozřejmostí byly ještě valbové střechy; fasáda, pojednaná obvykl e
v červenobílé (g. "národní") kombinaci , byla z tvrdé omítky. Průčelí bvla
členěna výraznými římsami . pilastl)', rizality, hlavní vstup v ose budovy
zdůrazněn portikem. Důležitou složkou dekorace zůstala sochařská")'
zdoba . Figul)' byly zpravidla umístěny na atiku , portikus do vestibuli'L
Příkladem tohoto typu architektU!)' jsou napl'. Masarykova škola na Ortenově nám. v Holešovicích (Petrů . Lhota , Martínek) , budova na nám .
SvobodyvBubenči (arch . Pacl), vPodskalské ul. (Petrů) a mnohé a mnohé další prakticky ve všech pražských čtvrtích. \'Brně "tomto duchu
prqjektoval zejm. arch. prof. Syřiště .
Snad nejextrémn~jším příkladem architektu r\' tohoto období se stal
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areál průmyslovky v Mladé Boleslavi od tehdy začínajícího Jiřího Kro hy
ve stylu jakéhosi protokonstruktivismu. Škola stojí na polovině cesty mezi
art-déco a moderní architekturou- má rovné střechy a avantgardní pů
dorys, ale je natolik členitá a obsahuje takové množství různorodých
prvků (prakticky zde nenajdeme dvě stejná okna), že její údržba je
nesmírně náročná a nákladná. A to byl jistě nechtěný cíl.
Nové trendy přineslo hned několik architektů tehdy střední generace:
Ladislav Machaň byl u svého školního komplexu v Pardubicích ovlivněn
holandským racionalismem , podobně jako Josef Gočár v areálu zahrnujícím prakticky všechny typy škol od mateřské přes základní až po gymnázium v Hradci Králové. Typickými atributy těchto objektů se stávají
prakticky bezozdobná průčelí, fasády z režného zdiva, rovné střechy.
Sochařská dekorace se omezuje na akcent vstupních partií budov, ale
zato se na ní podílejí nejvýznamnější osobnosti té doby. S Machaněm
spolupracuje Jaroslav Horejc, s·Gočárem Jan Štursa, jenž pro prostranství před hradeckýmn gymnáziem navrhl svého slavného Vítěze, užitého
později též jinde: před čs. pavilonem na výstavě dekokrativního umění
v Paříži 1925 nebo u letohrádku Belveder na Pražském hradě.
Za archetyp těchto prvních skuktečně moderních škol lze považovat
stavby v areálu Albertova v Praze, kde už před první světovou válkou navrhl Alois Špalek Hlavův patologický ústav (a po válce ještě ústav Purkyňův) jako prostou stavbu se střízlivou dekorací a s důrazem na funkční
řešení (prosklené sály piteven vystupující z tělesa budovy).
Ve druhé polovině dvacátých let přichází ke slovu postupně mladší
generace projektantů , sledující nejnovější trendy evropské architektury:
purismu, konstruktivismu a funkcionalismu. Přichází éra rovných střech ,
hladkých bílých průčelí, racionálních dispozic. Mizí jakákoli dekorace
(podle tezí koryfejů avantgardy je dokonale funkční stavba také dokonale
krásná a nepotřebuje žádná ,.vylepšení"). Nastává konečně zcivilnění
architektury školních areálů , dochází také ke zpřísnění hygienických
nároků. Zdůrazňuje se význam maximálního prosvětlení a provětrání
budovy, hovoří se stále více o tzv . .,školách na volném vzduchu " (OpenAir schools) aplikovaných nejdříve v Holandsku a Německu. Značn é
pozornosti se těšil zejm . školní areál arch. Duikera v Amsterodamu s možností alternativní výuky na terasách přístupných přímo ze tříd . Projekt
i realizace byly široce publikovány ve sbornících Devětšilu i v architektonickém tisku . Rozvíjí se pavilonový systém uplatňovaný např. profeSOIJ'
a absolventy slavného desavského Bauhausu (pavilonová škola H. Mayera
,. Bern au , projekt škol absolventa Bauhausu \'. Zralého aj.). Racionální
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konstrukce- většinou železobetonový skelet, lehká zavěšená fasáda, pásová okna, flexibilní půdorys, střešní terasy, začlenění školy do okolní
zeleně, otevřená í krytá hřiště, bazény apod . jsou hlavními atributy funkcionalismu. Čistota-Prostor-Světlo jsou hlavními hesly nové generace
projektantů těchto budov. Je to totální revoluce ve stavbě škol- nejen
změna konstrukcí a materiálů, ale celého pojetí školního systému. Takováto ideální škola se objevuje ve Vančurově filmu Před maturitou,
bohužel zde jen v ateliérových kulisách Bedřicha Feuersteina, jedné z klíčových postav avantgardy.
Z mnoha špičkových realizací je třeba zmínit řadu brněnských staveb
(Brno bylo kolem r. 1930 jedním z hlavních center funkcionalismu ve
střední Evropě) projektovaných zejm. B. Fuchsem,]. Poláškem,]. Kumpoštem, O. Pořízkou a dalšími.
V Praze je bezkonkurenční realizací areál tzv. Francouzských škol
v Dejvicích, projektovaný kolem ř . 1930 a dokončený r. 1934. Projekt byl
zadán na základě soutěže mladičkému Janu Gillarovi (nar. 1904), čerst
vému absolventu AVU (prof. Gočár). Oproti návrhu, který je inspirován
Duikerovým pojetím křížového půdorysu s přilehlými terasami, bylo provedení poněkud změněno (především pro finanční náročnost). Zůstalo
však pavilonové členění : vysoké těleso objektu gymnázia, nižší protáhlá
partie základní školy s přilehlými terasami pro alternativní výuku, dále
samostatné objekty mateřské školy s prosklenou harmonikovou stěnou
do zahrady, tělocvična s divadlem. Chybí internát, na jehož stavbu již
agilnímu Spolku pro výuku francouzského jazyka nezbyly peníze . Komplex byl s velkým. citem zasazen do krajinné scenérie a je ironií osudu,
že se na něj dnes se závistí dívají studenti architektury z nedaleké novostavby fakulty - studené a doslova nevlídné stavby z konce šedesátých let.
Gillar u svých Francouzských škol uplatnil řadu fines, důraz kladl na stříz
livé barevné řešení (šedobílé omítky, tmavomodré a černé ocelové a dře
věné rámy oken, šedé dlažby atd.) , navrhl též jednoduchý nábytek z ohýbaných ocelových trubek. Část areálu byla později bohužel devastována
nevhodnými úpravami, přesto dodnes zůstává škola jedním z nt:jobdivovanějších příkladů meziválečné architektury na našem území.
Byly-li Francouzské školy pýchou Devětsilu i avantgardních českých
architektů, platí totéž i pro další školní stavby ze třicátých let "Praze .
Nejsou již tak náročné, ale přesto mají vysokou mezinárodní úroveň .
Jejich projektanty byli Evžen Linhart (Benešovo gymnázium v Praze-Dejvicích), dvojice Kněžek-Václavík (gymnázium na nám . Jiřího z Lobkovic na Vinohradech), Ferdinand Fencl (tzY. Ruské gymnázium na Pan-
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kráci), Jihoslovan Nikola Dobrovič (kolej jugoslávských studentů na
Hládkově), Vladimír Frýda (školy ve Vysočanech, Hloubětíně, Hrdloře
zích , školka v Kodaňské ul. ve Vršovicích), Karel Popp (školka pod Petřínem), Karel Brada (školka na Zámečnici na Smíchově).
Po druhé světové válce se už bohužel nepodařilo na předválečné tradice navázat: postupně došlo k typizaci školních budov, v architektonickém
pojetí se uplatňoval stalinský pseudohistorismus (tzv. sorela), později
od šedesátých let až dosud - převládla stupidní panelová výstavba, která
diktovala i architektům. Tvůrčí přístup a fantazie se postupně vytratily .. .
Lze však najít V}]imky,jako jsou např. školky arch. M. Petříkové aJ. Mayera z konce let čtyřicátých nebo pražské gymnázium Nad štolou z poloviny
šedesátých let (arch. Poličanský) .
Shrneme-li na závěr vývoj školních budov, lze konstatovat, že na pře
lomu století se ustálil určitý model, otázky půdorysného řešení zůstávaly
poněkud v pozadí. Velký důrai se kladl na reprezentační vzhled objektu.
Po r. 1900 dochází k radikálním změnám dispozičního řešení ve prospěch dvoutraktových dispozic nikoli již monobloků , ale areálů s křídly.
Význam bohaté dekorace neklesá. V meziválečném období dominuje
nejdříve monumentalizující architektura tzv. "národního slohu". Kolem
r. 1930 je pak vytlačována moderními funkcionalistickými areály, které
představují dodnes nepřekonaný vzor nejen pokud jde o supermoderní
půdorysné schéma, konstrukční systém a použité materiály, ale i pro
důraz na sepětí s městskou zelení v okolí. Po druhé světové válce pak
nastává postupná degradace spojená především s typizací dovedenou ad
absurdum.
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Školy v metropolích:
mezi aglomerací a diverzifikací
(trendy a problémy na

příkladu

Frankfurtu a Tokia)

Botho von Kopp

1. Úvod
Struktury formálního vzdělání, jak je známe dnes, mají své kořeny ve
a to zvláště v metropolích, g. politických a kulturních stře
discích, majících nadregionální, popř . i globální význam. Tím není ře
čeno, že mimo města se nachází jen inferiorní vzdělání nebo zředěná
kopie městského modelu; jak známo , byly dějinné situace, kdy vzděla
nost přežila právě v tichých koutech mimo centra moci. Kromě toho
nalézáme i významná výchovná centra, založená plánovitě mimo existující velkoměsta . Nicméně zpravidla právě ve velkoměstech a hlavních
městech existuje nejvyvinutější školská a vzdělanostní infrastruktura zemí
nebo oblastí a podle všech běžně použitých sociologických ukazatelů je
to mládež velkoměsta, která má nejlepší možnosti přístupu ke vzdělání,
a která dosahuje v průměru nejvyšší školské vzdělání. Ovšem velkoměsto
je také jakýmsi katalyzátorem soudobých trendů a problémů , které se
odrážejí i v kultuře, ve společenských vztazích a v určitém smyslu i ve
školství. Právě tam se ukazují nejenom infrastrukturní výhody velkoměsta,
ale také nevy1wdy, které tkví v tom, že velkoměsto je i centrum akutních
a navíc právě se rýsujících a často jenom v něm pociťovaných problémů.
Chtěl bych zde poukázat na dva typické trendy, které se však projevují
ve vždy specifické podobě a se specifickou akcentací. Jako příklady volím Frankurt nad Mohanem, velkoměsto v Německu, kde pracuji a žiji,
a Japonsko, kde jsem dva roky pracoval a žil.
městech,

2. Frankfurt
Podle samotné velikosti není Frankfurt (zhruba 640 000 obyvatel)
nijak zvláště pozoruhodné velkoměsto a v některých zemích tak ,.malé"
město by si přívlastek ,.velkoměsto" vůbec nezasloužilo. Nicméně má
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Frankfurt určité metropolitní postavení jako centrum cestovní, bankovní
a obchodní. Jak známo, je v Německu právě školství v rámci spolkové ho
uspořádání státu velice různorodé . Německo ve svých dějinách bylo pře
vážně bez jednotíc_
ího centra, naopak, přílišná centralizace byla spíše
jevem patologickým. "Metropolitní" centra v Německu proto měla vždy
spíše význam regionální anebo parciální. Společnou charakteristikou
školství ovšem je stále existující (v evropském kontextu už pomalu exotické) třídění postprimárního všeobe cného školství do tří proudů. Při
tom lze pozorovat dva trendy: za prvé existují tradičně veliké rozdíly
v tomto rozdělení studentů do tří proudů škol podle jednotlivých zemí,
za druhé se tyto podíly výrazně zm ě nily během posledních d e setiletí
(a třídění se poněkud zmírňuje sblížením kurikul v 5. a 6. ročníku tzv.
"Fórderstufe") . Nejnovější čísla v některých spolkových zemích- ale také
tendence přestavby školského systému v bývalé NDR- vykazují trend čle
nění do dvou typů (g. zánikein , resp. marginalizací tzv. Hauptschule ).
Jak vidno ze statistiky, vyskytuje se nejmenší podíl stud e ntů v "H a uptschule " na jedné stran ě a největší podíl studentů v Realschule a Gymnasiu , popřípadě v ,.Gesamtschule" na straně druhé, v tzv . ,.městských
zemích" , v uvedeném případě v Berlín ě (s velmi podobnou strukturou
se setkáváme ,. Hamburku a Brémách) :
Tab.1: Německo (západní): Rozděleni studentů sekundárnich všeobecněvzdělávacich
škol do různých typů škol r . 1989 (v závorkách r. 1960) v procentech

typ školy
Hauptschule

SRN

Berlin

Hessensko

Bavorsko

34 ,2 (6 3, 9 )

15 .8 (45 ,8)

20 ,1 (59 ,9 )

40 ,8(6 7, 1)

j Realschule

28 .8 (15 ,6 )

20 ,9 (30 ,5)

29 ,1 (18 .7)

30 ,6 (14 ,3)

! Gymnasium

30,8 (20 ,5 )

3 6, 4 (2 3. 7)

2 1,4 (3 5. 1)

28 ,2 (18 ,6 )

26.9 (- )

15,7 (-)

l lntegnerte Gesamtschule

6 ,2 (-)

0 ,4 (-)

Pramen : Bundesminister tur Bildung und Wissenschaft : Grund- und Strukturdaten , 1991 / 92,
s: 10-11 .

Citovan)' jevjc ,. naprostém souladu s '"'šc uvedenou charakteristikou
a tak nepřekvapuje. že stt:jm' trend lze pozorovat i ve Frankfurtu . kde v roce 1986 chodilo zhruba 5 000 studentú d o Hauptschule ,
~ 500 do ,.Forderstufe" (pátý a šest)' ročník s integrovanými učebními plán y a osnovami ) . 8 000 studentů navštívilo Realschule a 20 600 studenttl
chodilo do Gvmnasia (resp. ,.Gvmnasiale Oberstufe" v rámci Gesamtschule )n To znamená . že do tohoto typu chodí naprostá většina frankfurtsk~ mládeže, kdežto v Hauptschule se nachází už jenom 14 % studentú všeobecně vzdělávacích škol.\' takowch strukturálních situacích.

velkoměst ,
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typických pro větší města, a vzhledem k tomu, že třídění do různých typů
škol se provádí převážně podle sociální aspirace rodiny a podle prospě
chu dítěte, se mluví také o "Hauptschule", která je nejslabším článkem
školského systému, jako o .,zbytkové škole" ("Restschule").
Specifickým jevem aglomeračního trendu je v případě Frankfurtu stálý
přírůstek pracujících především v terciárním sektoru (při paralelním
odlivu domácího obyvatelstva z některých části centra města na jeho
okraj a do sousedních oblastí) na jedné straně a enormní přitažlivost
města pro zahraniční pracovníky a imigranty na straně druhé.
Podle posledního sčítání lidu mělo v r. 1986 ve Frankfurtu 633 278
lidí své trvalé bydliště . Z toho bylo 22,7% (oficiálně hlášených) cizinců.
Město je rozděleno do 16 obvodů ( "Ortsbezirk ") s různými počty obyvatel. Obvod s největším, resp. nejmenším podílem cizinců byla jedna část
centra ("lnnenstadt I") s 45,65 % cizinců na jedné, a okrajová vesnice,
která byla kdysi přičleněna do Frankfurtu s 6,8 %cizinců na druhé straně. Obvody se člení dále do čtvrtí ("Ortsteil") a na té úrovni se nachází
dokonce maximální podíl cizinců 78,3 % (nádražní čtvrť) . Citované složení obyvatelstva ovlivňuje i věkovou strukturu: zatímco průměr dětí do
15let činí v celém městě 12,2% obyvatelstva, stouplo toto číslo ve čtvrti
s největším podílem cizinců na 18,6 % . Oproti tomu činí procento starších více než 65letv průměru 16,8% celkového obyvatelstva, v citované
čtvrti ale jenom 5 %. 2 >
Daná struktura ovlivňuje výrazně sociální i věkové složení studentstva
a staví před školy soubor úplně nových problémů, resp . zostřuje stávající
problémy. I když obyvatelstvo cizích národností samo o sobě obsaht~e
prakticky všechny vrstvy od rodin nejvyšších manažerů, bankéřů a obchodníků až k nejchudším, podporovaným sociální péčí,je odpovídající
struktura přece jiná než u původního německého obyvatelstva, což se
potom jasně odráží i v rozdělení žáků a studentů do jednotlivych typtl
škol (Tab. 2).
V centru (obvod .. lnnenstadt I") s největ.<iím podílem cizincú žilo 1986
celkem 44 027 obyvatel. Z toho bvlo gvmnazisttl jenom 45; to odpovídá
0,1 O procentnímu podílu odpovídajícího obyvatelstva . kdežto tento
poměr ve městě v celku činí 3,25 a Yjiném obvodě až 7.87 %. ~ >
Jedním závažným problémem škol ve městě typu Frankfurtu je tedy
zvládnutí situace, která je charakterizovaná tím . že žáci a studenti pocházejí z desítek ruzných kulturních a jazykových kontextu. v mnoha
případech jsou věk vstupu těchto mladých do německt~ školy. jakož
i předcházející vzdělání velmi různorodé . Nemalá část této mládeže se
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Tab.2: Frankfurt: Žác i ve školách podle typu školy
frekvence

I
I

typ školy
Primami škola
Hauptschule

'

i Forderstufe

IRealschule

I Gymnasium/gymnasiale Oberstufe

'

procento

cizinců

dohromady

cizinci

18 336

6 857

37.4%

4 988

2 728

54,7%

2 589

1 174

45,3%

7 7 41

2 328

30,1%

20 590

2 656

13 ,0%

I

Ii

Pramen: Amt fůr Statistik, Wahlen und Einwohnerwesen Frankfurt am Main : Frankfurter statistische Berichte . Sonderheft 47, Frankfurt 1987 , s. 20-27 .

zde narodila, mateřským jazykem rodičů už mluví jenom nedostatečně
anebo vůbec ne. Přes dobrou vůli a mnohdy obětavou snahu mnoha
frankfurtských učitelů a ředitelů vytvořit ve třídách (zvláště na primárním stupni) multikulturní atmo sféru vzájemného seznámení a respektování se , není školsk~; systém v podstatě připraven na tuto situaci. Není
to vskutku jednoduch)' problém : do jaké míry by m ě l a frankfurtská škola, ve které často většina žáků pochází z cizích kultur, integrovat tyto
kultury do výuky, resp . do jaké míry má škola integrovat děti , jejichž integraci si společnost nežádá ani nepřeje ? V mnoha cizineckých rodinách
vznikají konflikty mezi kulturním kódem přijatým dětmi ve škole a tradičním kódem rodičů. Jakou identitu si tedy vytváří dítě -"cizinec bez
domova"? Konec kanetl to není ani problém školy (anebo městské školské politiky) , ale problém celospolečenské politiky: německé zákonodá rství je v rozporu s realitou (mylné představY , že všichni ,.Gastarbeitři"
a azylanti se jednoho dne vrátí domú ) a faktickou a často neod\Tatnou
imigraci vůbec neuznává. Připouští j ediné za určit:Vch předpokladu totální asimilaci do němectví . které se sVÝm nárokem na výlučnou monokult'-:lrnost stalo u ž dávno fiktivním . Taková asimilace je nepř~jatelná pro
většinu imigrantů .

3. T o kio
Protože pozadí dnešní školské aglomerace" .Japonsku je relativnč málo
známé . chci tu krátce naznačit hlavní rysy ''Ý''~je:
Jako Yjinvch zemích , i zde se pěstovala vzdělanost púvodn ě" mocenských centrech světských a nábožensk\ich . Přitom lze rozlišit velice zhruba
tři fáze,. předmoderní éře: období silné světské moci (období ~Heian ")
a období jeho pomalé ho úpadku. ve kterém držela vzdělanostn í mono-

85

pol dvorní šlechta. V té době (v 8. a 9. stol.) už bylo např. plánováno zří
dit podle čínského vzoru medicínskou univerzitu s několika fakultami .
V následující éře rozpadajícího se centra a vleklých vnitřních válek, ale
také v průběhu rozvoje budhistického myšlení vznikly terakoya- "klášterní školy", které se zabývaly hlavně školením klášterního dorostu a exegezí děl (převážně čínských) klasiků . S nástupem poslední předmoderní
éry (1603--1867) se změnil znovu ráz vzdělanosti . Za vlády vrchních vojenských velitelů z rodu Tokugawa, formálně zástupců (bezmocného) císaře, bylo hlavní město přemístěno do periférního místa ("Edo" , pozdější
Tokio) . Pod tlakem extrémě silné centrální kontroly nabylo vzdělání
obou nositelů vzdělanosti , šlechty a duchovenstva, převážně "civilního"
charakteru: bojovná šlechta (dvorní šlechta spolu s dvorem vcelku ztratila na významu) zaměnila meč za štětec na psaní, a "terakoya"- stále
ještě provozována kláštery, i když stoupl podíl učitelů ne-mnichů tak, že
ti se koneckonců ocitli v minoritě - se staly posléze něco jako "národní
školou" poskytujíCí znalosti ve čtení,'" psaní a v počtech . Vedle "terakoya"
existovaly ještě jiné typy škol: jedná se o školy na doménách vládnoucích rodů, "local schools", původně vy1učně pro děti samurajů, později
postupně i pro děti občanů , a konečně "shijuku"- privátní akademie,
komerční školy různého charakteru, délky a stupně.
Na samém začátku moderní éry "Meiji", ve které byla svržena vláda
rodu Tokugawa a znovu nastolena vláda císařská , a ve které se ihned
z a čalo budovat moderní formální školství podle evropského (amerického ) vzoru, je evidováno v celé zemi 17 000 škol , do kterých chodilo přes
milión žáků a studentů. Umožněno to bylo značnou expanzí školství
a vzdělanosti právě v éře Tokugawa. J~jich dynamiku lze ilustrovat čísly
nově zřízených škol v daném období:
Tab.3 : Expanze 'kolstvi před revoluci .Meiji": nově zřizené školy různych typů
obdobi
typ školy

1751-1788

1789-1829

1830-1867

1 ••terakoya··

558

3 050

6 691

49

89

50

54

68

122 •

47

42

78

7

26

44

l . domain schools"
.. local schools"
a) pro samuraje
b) pro obcany

Pramen: H. Passin. Society and Education in Japan . Tokyo et al. 1982 , s. 14 .
• Počet soukromych instituci ne lze přesné určit. JSOu oviiem dokumentovany misledné
škol : r. 1829 437 ; r. 18531 066 ar. 1867 1 528 .
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počty

Rozvoj školství byl zkrátka takový, že koncem éry Tokugawa zhruba
79 %chlapců a 21 %děvčat procházelo terakoya, kdežto prakticky všechny děti šlechty dostaly formální vzdělání!> Přitom v hlavním městě Edo
(Tokio) zhruba 86% všech dětí z občanských rodin chodilo po určitou
dobu pravidelně do školy a dostaly přinejmenším základní školení ve
čtení, v psaní a v počtech. Podobná situace byla v některých ostatních
městských centrech zvláště v Ósace a Iqótu. Na druhé straně byly periferní oblasti, kde školní docházka prakticky neexistovala. Vedle toho se
odhaduje, že v ostatních "průměrných provinciích" se pravidelná školní
docházka vztahovala přibližně na 25 % mládeže (hlavně chlapce). Nemů
že se přitom říci, že malá města nebo vesnice by byly zásadně bez vzděláva
cích možností: dokumentován je například případ horské vesnice u Kjóta, kde už před obdobím "Meiji" 56% chlapců a 15% děvčat dostalo
školské vzdělání. 5> Takový jev se mohl vyskytnout především tam , kde
existoval venkovský klášter.
·
.
Od tohoto vcelku už velmi vyvinutého startovacího bodu modernizace
se realizovala během třiceti let všeobecná povinná školní docházka a vzápětí vybudování diferencovaného moderního školského systému. Principiálně se ovšem rýsuje už v té době "metropolizace" určitých oblastí,
které dneska tvoří pás sahající od Tokia po Ósaku, ve kterém nyní žije
převážná většina všech Japonců .
Aglomerace, mající tedy kořeny už ve starší době, pokračovala a nabyla
zvláště po druhé světové válce nevídaných rozměrů. Protože zevšeobecnění-školní docházky s ukončením úplného středního vzdělání, kterým
prochází dnes přes 95 % veškeré mládeže, se realizovalo už v sedmdesátých letech, je v současnosti aglomerační pohyb nejlépe vidět na úrovni
vysokého školství.
Počet univerzit (vynechám zde a'" následujícím ostatní formy vyššího
vzdělání) vzrostl z pěti v r . 1918 přes 45 v r. 1938 a 228 v r. 1955 na 507
v r. 1990. 6 >Z toho se nachází ve městě Tokio 105 institucí, což představu
je 20,7% celkového počtu a na nich studuje 32% všech univerzitních
studentů. Připočte-li se celá metropolitní oblast ("Tokyo metropolitain
are a"), stoupá podíl institucí na 32 % a podíl studentů na 42 %. 7 >Přitaž
livost hlavního města je ještě výraznější, když se díváme jenom na privátní univerzity (přes 73% všech univerzit): už trochu starší, ale podrobll)' rozpočet z r. 1981 ukázal, že ,. tomto roce studovalo 42 % všech
studentů privátních univerzit ve městě Tokio a 55 %v jeho metropolitní
oblasti. Stejná studie dospěla k závěru, že v celém metropolitním pásmu
od vět~ího Tokia přes Nagoju až k Ósace (9% celkové plochy Japonska)
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studovalo v daném roce 71 %všech univerzitních studentů a 74 %všech
doktorandů. 81

Této aglomeraci odpovídají statistické šance absolventů škol jít studovat na univerzitu. Ta byla podle citované studie největší ve městě Tokio ,
kde přešlo 38,2 % odpovídajícího ročníku na univerzitu a nejnižší na
ostrově Okinawa, kde toto číslo dosáhlo pouhých 14,5 %. 9 > Přitažlivost
metropolitního pásma a v tom zvláště Tokia pro absolventy univerzit při
hledání práce je zřejmě též veliká: 44 % (68 %) všech absolventů r. 1981
našlo práci v tokíjské metropolitní oblasti (v metropolitním pásmu Tokio, Nagoja, Ósaka). Přitom nejsou čísla takzvaného "U-turn"- těch, kteří
se po studiu jinde vrací do regionu (prefektury), kde absolvovali školuúplně jednoznačná: sice zaujímá i tady Tokio přední místo (78,5 %) , ale
i některé vyloženě periferní provincie vykazují též velice vysoký "U-turn
rate" . Alespoň z části se to dá vysvětlit silnou hierarchizací univerzitního
sektoru. To znamená, že značné cásti absolventů sice metropolních, ale
druho- nebo třetiřadých univerzit nezbyde po absolvování nic jiného ,
než hledat práci v periférii. Oproti tomu se vrací absolventi nejprestižnějších institutcí jen velmi zřídka zpátky do provincie: podle výzkumu
mezi 2 809 absolventy ekonomické fakulty špičkové Tokyo University se
vrátilo jenom 30 (= 1,1 %) domů do prefektury, odkud pocházeli. 10l
Excesivnost aglomeračního trendu japonské společnosti, která se projevuje i na poli školství,je politikou a veřejností už dávno problematizována. Různá opatření však změnila zatím málo, nebo měla efekt jenom
kosmetický. Kromě toho , že obvykle každá metropole má silnou přitažli
vost na periferii , je aglomerace v .Japonsku zesilovaná kulturně podmiňovanými tendencemi hierarchizace a homogenizace společnosti. Podle
jedné j e blízkost anebo vzdálenost měřená od centra výrazem společen
ského postavení, podle druhé chce co nejvíce lidí participovat na smě
rodatném ,.lifestylu" centra. Svým způsobem výrazem stejného trendu
je relativní uniformnost školských kurikul, které už nejsou kompatibilními s rychle sílicí obchodní a kulturní internacionalizací Japonska.
I když imigrace do Japonska je zatím nepatrná (ale rostoucí a soustře
děná na Tokio), ukázala se tato problematika na příkladě vzrůstajícího
počtu dětí cizích pracujících , ale i dětí japonských rodin , které byly urči
tou dobu mimo vlast. Diverzifikace je nevyhnutelným důsledkem tohoto
trendu a je také- i když v malých a opatrných krůčcích- součástí soudobé školské politiky.

88

4.

Závěr

Situace a problémy v obou uvedených městech mají na první pohled
pramálo společného: v případě Tokia jde o soudobý jev ,.megapolizace"
celých oblastí. Lze ho pozorovat např . i v Mexiku, v Číně, ve Spojených
státech a dalších zemích. Typický metropolitní trend, totiž přesun čím
dále většího podílu mládeže do čím dále vyšších stupňů škol se spojuje
v případě Japonska s aglomerační přitažlivosti metropolitní ohlasů, resp.
širšího metropolitního pásma, následkem které se právě tam koncentruje valná, respekůvě převážná část všech univerzitních studentů. V pří
padě Frankfurtu se projevuje tento trend jako posun studentů ke gymnáziu ajako devalorizace nejnižšího typu školy .,Hauptschule". Kromě
toho je Frankfurt především příkladem nástupu multikulturní společ
nosů. Přes všechny odlišnosti. v obou případech je stejnou hnací silou
představených dynamik určitá centripedální tíže metropolitních center.
V nich jinde teprve se rýsující tendence nabyly už akutního stadia. Konkrétní situace a dynamika aglomerace a diverzifikace v metropolích jednotlivých zemí se liší podle různých tradičních "geokulturních typů", ke
kterým patří, a které lze hrubě rozdělit do čtyř skupin: a) centripetální
země s centripetální metropolí (např. Japonsko, Francie), b) centripetální země, centrifugální metropole (např. Německo a Spojené státy) ,
centrifugální země s centripetální metropolí (je možné, že do tohoto
typu patří Československo / Česká republika), d) centrifugální zem'ě
a centrifugální metropole (Itálie, Španělsko).
V novější sociologii se ocitá pojmová dvojice ,,metropole (centrum)periferie" také,. kontextu specifického paradigmatu , které bere v úvahu
mocenskou strukturu globálních vztahů určující obsahově a formálně
vývoj kultU!)' a společnosti v epoše globalizace . Pád východního bloku
podnítil některé experty k tomu, aby prohlásili konec bipolárního světa
a nástup éi)' multipolárního světa. I z pozic některých postmodernistických teoretiků je dichotomie "centrum- periferie" odmítána jako autoritářský model. Pokud jde o politické a hospodářské vztahy, je mulůpo
lární , a to v tomto postmodernisůckém smyslu: ne-hierarchický řád sice
sympatickou představou , ale zřejmě hudbou daleké budoucnosti, nastane-li vůbec. V kultuře je věc trochu jiná: zvláště v anglosaském světě
pronikají,. poslední době do ,.center" literární a jiná kulturní díla, která
vznikla v periferii. I když to není nic úplně nového (třeba .,objevení" asijského a afrického umění dalo rozhodující podněty k vývoji moderní
výtvarné avantgardy), je to přece poprvé pro tato centra, že dokonce
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(podle centra:) nestandarní jazyk dobyl rovnocenného postavení. Půdu
k tomu připravilo možná také hnuti .,PC" radikálních kulturních pluralistů a anticentralistů ve Spojených státech. Metropole jsou a budou v rostoucí míře multikulturní. V amerických metropolích se ovšem z různých
důvodů integrace typu "melting pot"- splynuti do společné (v podstatě
ale Evropou dominované) kultury nepodařila . Stejně byla založená na
filozofii ''Y.Íadřující velice specifickou situaci málo osídleného, imigračně
chtivého "nového světa". Jak citlivá a křehká je také rovnováha metropolí integračního typu "salad bowl"- vzájemně od sebe nezávislých , ale
také izolovaných kultur a subkultur - ukázaly nedávné příhody v Los
Angeles, městě, které je svým způsobem předvojem postrnoderního
uspořádání společnosti. Zmíněné americké hnuti, které pod pojmem
.,PC- political correctness" dbalo o to, aby se ve školské a vysokoškolské
výuce neuplatnil nějaký skrytý eurocentrismus, sexismus či jiná potenciální diskriminace jiných kultur, se sice chovalo mnohokrát až inkvizitorským způsobem; je nicméně nejkonsekventnějším protimodelem koncepce "rasových čistek" . Tady se uzavírá kruh : Tokio a Frankfurt jsou
svým (pokaždé specifickým) metropolitním postavením vystaveny hlavnímu proudu globalizace a integrace. Problémem přitom není tento
trend , ale jeho zvládnuti tak, aby byla demokratickým způsobem nalezena střední cesta mezi centralismem dusícím pluralitu a fragmentací
spolu už nekomunikujících kultur a subkultur.

Poznámky:
1) Amt fi.ir Sta tistik, Wahlen und Einwohnerwesen. Frankfurter Statistisch e
Berichte , Sonderheft 47 . Frankfurt a. M. 1987, s. 20-27.
2) T amtéž, s. 8-15.
3) Tamtéž.
4) H. Passin , Society and Educatin in Japan . Tokyo 1982, s. 43-46.
5) T amtéž.
6) Ministry ofEducation , Science and Culture: Mongu sokei yoran (Statistical
Abstract of Education , Science and Cul ture) , heisei 3 nen Tokyo. Tokyo
1991, s. 10-11.
7) Tamtéž, s. 14-1 5.
8) W. Fliichter, Hochschulstandsorte und Bildungsverhalten unter Aspekten d e r
Raumordnung in Japan. Paderborn 1990, s. 46,48-58 a tab. 15.
9) Tamtéž, s. 89 .
10) Tamtéž, s. 137.
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K obsah u s tu dia
na pražské lékařské fakultě
v době působení Albíka z Uničova 1 )
Milada Říhová

Problemaůka

poznávání středov~ké medicíny, která až dosud zůstává
neprozkoumanou oblastí, je úzce závislá na výzkumu problemaůky středověkých lékařských fakult v evropském rámci; o lékařstsví
jakožto o jedné ze středověkých vědeckých disciplín nemůžeme hovoi"it
před založením univerzit a j~jich lékařských fakult. Tak tomu bylo jinde
i u nás; teprve univerzita mohla vytvořit prostředí, které favorizovalo jak
formování samomých lékařů. tak i jejich posluchačů či čtenářů medicínských spisů.
Položíme-li si důležitou otázku, jaká byla úroveň lékařské fakulty
v Praze v prvních deseůletích po jejím vzniku , klademe si tím otázku
velmi nesnadnou. Historiografie si dosud komplexní zhodnocení stře
dověké lékařské fakulty jako reálný úkol nekladla. Z problemaůky medicíny2i vnašich zemích ve 14. stol., lékařské fakulty a výuky na této fakultě je zatím zpracováno- a to jen okrajově- minimum . O většině postav
nebylo a ani nemohlo být řečeno takřka nic. Narážíme zde na stále st~j
né základní a velmi závažné nedostatky; na absenci základních pramenů, na nevydanou převážnou většinu literární pozustalosti středověkých
mediků, na nedostatek tolik potřebných pomůcek- soupisových prací,
podrobných slovníkú středověké latiny , kvalimích studií o středověké
literatuře atd . Nemalou úlohu zde hraj e i značná náročnost, kterou
problemaůka klade na badatele v této ohlasů, musí-li zvládnout filologické, filozofické, historické i pomocně-vědecké disciplíny. z nichž hlavně paleografie a základy kodikologie představují conditio sim qua rum
všech prací v tomto oboru.
Problém je tudíž mnohostranný. K pražské lékařské fakultč jako takové nám chybějí všechny prameny archivní povahy; nedochoval se žádný
pro nás
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takřka

úřední doklad, chybí univerzitní matrika i liber decanorum. Přesto zde
došlo v posledních letech ke znatelnému pokroku; v r. 1985 byl vydán
moderní, spolehlivý a přehledný soupis rukopisů Pavla Spunara, bez
něhož by tato práce byla složitější a na nějž se neustále odvolávám . Dále
posunuly naše kusé znalosti výrazně vpřed dvě studie, 3' které přinesly
nové poznatky o počtech studentů na pražské lékařské fakultě v době
předhusitské. K oběma studiím se nebudu vracet, pouze poznamenám,
že jejich výsledkem je toto důležité zjištění: počet studentů i profesorů
byl vyšší, než se původně předpokládalo , a fakulta existovala hned od
založení univerzity v r. 1348, nikoliv od šedesátých či osmdesátých let,
jak se až do publikace Beránkovy a Šmahelovy soudilo.
Co však existuje takřka nepovšimnuto a co by mohlo důkladnou mě
rou obohatit naše Vědomosti o tomto prozaúm ,.temném" období , je
bohatý rukopisný materiál, spisy z okruhu pražské lékařské fakulty, které
byly vydány až dosud více než torzovitě~! a jejichž většina spočívá nepovšimnuta v rukopisných sbírkách českých . evropských a dokonce i amerických knihoven.~> Lékařské literatuře byla nejen u nás, ale i všude jinde
věnována nepatrná pozornost a zůstává využita jen okrajově. Takřka veškerá lékařská literatura středověku je ukryta "rukopisech. psaných
nesnadnou kurzívou s mnoha a mnoha zkratkami. Tato literatura byla
totiž jen velmi vzácně psaná kaligrafickým písmem krásně vypravených
kodexů , 6 ' čitelným a zdobeným; ,. daném oboru jde převážně o osobní
záznamy studentů i středověkých mediků, psaných pro jejich praktickou
potřebu , takže písmo je často až nečitelné a užívání zkratek vysoce př·e
sahuj(' obsah známého Capelliho slovníku. Někd\' jim rozuměli pouze
sami písaři textů.
Právě množství těchto medicínshch manuskriptú je však '"ímluvnvm
svědectvím o životaschopnosti pražské lékařské fakult;· dobY předhusit
ské. Pokud bY přece studium medicínY" Praze oné dobY bylo zanedbatelné , jak se stále ještě traduje, 7 ' stěží bvchom se dnes mohli shledávat
s takovým množstvím rukopisů . kdv7. navíc je nutno předpokládat, že
dochované spisy jsou nepochybnt' pouhým torzem. Je přece všeobecně
známo, jak barbarsh se nakládalo s rukopisY během husitských válek
a pak znovu po rozšíření knihtisku. zvláštt:· šlo-li o nevýpravné a nepěkně
psané kodexy.~ ' což, je právě případ tčch lékařských.!' !
Dalším důkazem vitalitv středověké pražské lékařské fakult\' je univerzitní knihovna, k níž lze z části rekonstruovat katalogy; 101 zvl. po odkazu
.Jana Šindela . kten' obsahoval přes 200 lékařskvch a matematickvch spisů . 11' šlo o pozoruhodnou kolekci ; podle údajů Paula Dumaitra 12 ' měla
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pařížská lékařská

fakulta v r. 1395 pouze 13 svazků, pozd~ji se rozrostla
a tento stav je konstatován ještě v r. 1516!
Nejvýznamnějším důkazem o činnosti lékařské předhusitské fakulty
a o jejích ambicích je však především rozsáhlé literární dílo Albíka z Uničova, zvláště ta jeho část, která se prokazatelně vztahuje k výuce na

na 40

svazků

fakultě .

Až dosud jsou v literatuře považovány za jediné dochované Albíkovy
Tractatus de rectificacione aeris a v témže kodexu následující
Reportate ex leccionibus z NK I F ll;'~> poslední se shoduje i s textem
dochovaným v knihovně kapitulního archivu KK M 156, který však dokládá poněkud širší znění. Oba spisy jsou shodné s větší částí obsáhlého
rukopisu, uváděného v soupisech vždy jako zcela jiné dílo, s tzv. Practica
medicinalis či Compendia medicine, 14 > a jsou tedy jeho částí.
Jde o rozsáhlý text, zachycující patrně úplný cursus přednášek o nemocech, který byl nepochybně rykládán až ve vyšších ročnících. Je opisován ještě začátkem druhé poloviny 15. stol. 15 > Pražský klementinsk):
rukopis Compendia VE 24 a rukopis kapitulního archivu M 156 byly
opsány v r. 1434, lipský rukopis má letopočet 1424 - zde by možná mohlo
jít o poměrně časté vynechání jedné desítky písařem -jiná univerzitní
lekce , Tractatus de crisi, dochovaná Y kodexu M Vll kapitulního archívu , má letopočet 1436 a dá se tedy předpokládat, že i ostatní Albíkovy
texty v tomto kodexu byly opisovány přibližně,. této době- to vše dovoluje vyslovit domněnku , že právě tehdy , ~j . ve třicátých letech 15. stol. se
l é kařská fakulta snažila o své zmrtvýchvstání po husitských válkách a k V\'uce byly opět používány Albíkovy přednášky.
Compendium medicine př e dstavuje nejscholastičt~jší metodicky pře
hledný a sjednocen~' spis , jak je ostatn ě i přirozené : vždyť je těsnt'· svázán
s univerzitou' Porovnáme-li Albíkovy lekce s jeho jinými dílY , dosvědčují
tyto nejméně Alhíkovu osobitost. Jsou nepochvbně objemnou kompilací , vzniklou z různÝch prací autorit starých i moderních; ve srovnání s reKiminJ sanitatis se zde o~jev~je daleko vyšší počet citoYanÝc11 veličin. Citované autority mohou být pro nás významn~' m vodítkem . Samozřejmi:· si
při posuzování c i tátů, pramenú i pouhého dovol<ívání Sl' věhlasmí ch
jmen ve středověké literatui·e zachováváme skeptickY laděm' odstup. nicméně alespoň někdy můžem e amorm:irn údajům dúvěřovaL. a to přede
vším tam . kde jde o čast~jší shod u anebo o inspiraci doloženou konkrétněji udávaným pramenem , nikoliv pouhÝm jménem.
Oproti staršímu, rovněž tehdy věhlasnému kolegovi, literárnt'· i peda gogicky činnému Havlovi ze Strahova 11;1 S<' zdá - pokud se soustředíme
přednášky
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na citované autority- že ve druhé polovině 14. stol. došlo ke značnému
obohacení znalostí a literatury na pražské lékařské fakultě. Havel ještě
cituje pouze nezviklatelné autority: Hippokrata, Galéna, Avicennu a Constan ti na, pouze jednou je zmiňován i Averroes, 17>a několik veršů proslulé
salernské životosprávy. 18 >Albík se zdaleka neopírá pouze o tato nezviklatelná božstva středověkého lékařství, ale často dokládá svá tvrzení výroky
takřka současných autorů. Tyto autory někdy hodnotí: nejlepším anatomem je mu Mondino de Luzzi, 19>z nesčetných pojednání o moči si
nejvíce cení známého Aegidia Corboliensis, 20 >ale nejobdivovanějším
a nejzkušenějším je mu Arnoldus z Villanovy. 21 >S největší pravděpodob
ností znal jeho proslulý komentář k salernské životosprávě Flos medicine a jeho spis Breviarium sue practice, který vlastnil ve své knihovně.!2 >
Pro anatomii je zde tudíž uveden již zmíněný Mondino de Luzzi, pro
chirurgii, která ovšem Albíka kr9mě venesekce vůbec nezajímá, je na jednom místě uveden Gwido a Abulcasis. 2~> K otázkám flebotomie je ještě
zmíněn Haly. 24 >Mezi známými autoritami anatomie a chirurgie nenalézáme zmínku o velkých chirurzích, jimiž byli G. Lafranchi ze 13. stol. a W.
Saliceti přibližně z téže doby. Mondinova anatomie je o něco mladší a je
považována za důkladnější a modernější knihu. V Montpellier ještě pů
sobil ve 14. stol. velmi důsledn)í vědec, lékař a anatom Henri de Mondeville,25> později osobní lékař Filipa Sličného, jehož obdivuhodná Chirurgia et anatomia však ve své době vedle díla průbojnějšího Guy de
Chauliac zapadla a nerozšířila se; v Praze se v Albíkově době opisy jeho
knih nenacházejí. Jak už jsem uvedla výše , chirurgie a anatomie však Albíka vůbec nezajímaly. Soustředuje se na nejrozmanitější choroby, které
dnes zařazujeme nejspíše do interní medicíny, a zde uvádí tyto autority:
1) antické autority Hippocrates a Galénos 21;>
2) autority arabské medicíny: Iohannes ebe Mesue 27 >aAvicenna 28 >
3) salernští autoři: Constantinus,:tY> Nicolaus- Antidotarius Nicolai , ~n
Platearius .~ 1 > Gariopontus.~ 2 >Viaticus~~>

4)

mistři

z Montpellier: Arnoldus de Nova Villa, Bernhardus de Gor-

donia~4 >

5) autoři, které se mi nepodařilo zařadit, jsou: Galicus~5 1 a Thadeus .~;>

Uveden)í soupis autorit ve spise o praktické medicíně přesvědčivě dokládá důraz na salernskou a montepessulánskou lékařskou školu; antič
tí lékaři jsou k nosologii citováni jen řídce.
Cel)' tento obsáhlý spis se vyznačuje velmi dobrým metodickým plánem: je přehledný, ucelený a až do konce jednotný. Jednotícím prvkem
je osnova; látka je pqjednávána topograficky "a capite ad plantam pedis".~ 7 '
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Choroby jsou vysvětlovány podle schématu signa, cause, cure. Autor zde
neinovuje znalosti o nemocech, úzkostlivě se drží početných citátů a velkých jmen, pouze někde ve farmakologicky zaměřených částech podává
vedle jiných osvědčených receptů i svůj vlastní. V rozsáhlém Compendiu
medicine je často zmíněn Albicus.~~ Tyto citace nemohou představovat
nic jiného, než Albíkovy exkursy od pevně daného rámce, jeho vlastní
osobní komentář, jeho názor . Albík, citovaný jako autorita ve 3. osobě
neboť on sám, kdykoliv o sobě mluví, užívá l. os. singuláru- se objevuje
v několika svých spisech, !lY>což je možné vysvětlit právě výše zmíněnými
a zapsanými exkursy od textu čteného při univerzitních lekcích.
Na jeden význačný a zajímavý rys těchto univerzitních přednášek,
jemuž se v budoucnu budu věnovat, bych zde chtěla upozornit: celým
spisem prostupuje tendence dobýt pro medicínu náležité místo na výsluní tehdejších věd. Po všechen středověk platí často opakovaná definice,
inspirovaná Galéhem: "Medicina ěst studium rernm naturalium, rernm non
naturalium et rernm contra naturam. "Definice je v této podobě snad poprvé formulována v tzv. Johannitiovi, který je i Albíkem citován, a souhrnné pojmy res naturales, res non naturales a res contra naturam - a jejich
vyKlad- volně prostupují celým Albíkovým dílem. Albík však volí jinou
definici, jejímž nemusí být autorem, ale je nepochybně autorem své
volby: "Medicina est ars summe artificem decorans et ideo cunctis aliis est
preservanda." 40 >Povšimněme si zde slova ars; medicína se nepočítala mezi
artes liberales a Albík by chtěl pro lékařské vědy získat vyšší a pevnější postavení. Silná tendence povýšit lékařské povolání, dát mu větší důleži
tost, dát větší důležitost studiu medicíny, zvýšit požadavky na odborný
i morální profil medika - právě tak jako pohrdavé odsouzení mizerného a nekompetentního lékaře - je u Albíka zcela prokazatelná. Tvoří
jednotící didaktické memento, vinoucí se jako spojující pouto přednáš
kami z praktické medicíny. Jakou váhu klade na studenta medicíny, tlu močí citát: "Omnis studens theologiam primo dehet studere medicinam et curare
omnes in practica . .. tunc talis est verns sequens Christum"! 1> Pro medika požaduje Albík široce založené vzdělání: "Item bon um est scire astronomiam ... et
similiter bene valet scire medico ius canonicum et omnes alias Jacultates".42 > Pří
značné pro Albíkovo pojetí medicíny je zde ono spojení "studere medicinam et curare omnes in practica .. . ", ~j. důraz na sepětí teorie s praxí, které
vůbec není u středověkých lékařů obvyklé.
Můžeme předpokládat takřka s jistotou, že čtení tohoto obsáhlého díla,
Compendia medicine nebo také Practica medicinalis , které obsahuje
vyKlad o tehdy známých chorobách , bylo povinnými leccionibus ordinariis
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pro studenty na pražské lékařské fakultě ve vyšších ročnících v Albíkově
i později, ve třicátých létech 15. stol., jak svědčí data v explicitech.
Na pražské lékařské fakultě totiž, stejně jako na vídeňské, 4 ~) byly kromě
povinných uznávaných předepsaných spisů autorů starších čteny i spisy
autorů "moderních". Nechceme-li započítávat komentáře jiných mistrů
k autoritám, víme prozatím pouze o Albíkovi jakožto o tehdy samostatném autorovi některých lekcí. Albík tak dosahuje významného stupně
věhlasu: stává se sám autoritou. Jev svědčí nesporně o značném vědec
kém sebevědomí tohoto představitele univerzity; v určitém smyslu dokládá i jeho proslulost v tehdejším univerzitním světě i význam pražské
lékařské fakulty.
Compendium medicine nám tedy poskytuje cennou, zdánlivě vyčer
pávající mapu nosologickou a terapeutickou pro onu dobu. Zde je však
třeba varovat před ukvapenými závěry•, jichž se někdy historikové medicíny dopouštějí. Zůstává totiŽ velkým problémem, nakolik se naše sémantická pole výrazů kryjí s tehdejšími , nakolik jsme schopni uchopit
pojmenování v jeho skutečné realitě; 44 l v tomto druhu výzkumu by měl
mít nutně své profesionální slovo i lékař.
Mimořádně zajímavý je pro naše možné poznání didaktického procesu
na pražské lékařské fakultě ve středověku kodex M 7 z pražské kapitulní
knihovny. Po jeho prostudování bude třeba poněkud pozměnit dosavadní členění v Podlahově i Spunarově soupisu rukopisů. Především Podlahou jmenovaný Tractatus de signis pestilencie et aliorum morborum,
u Spunara Commentarium maius, je ve skutečnosti hledané Collectorium maius , na které se Albík v jiných svých spisech odvolává, 45 ) zatímco
Podlahou i Spunarem označené Collectorium maius jím prostě nemúže
být už z toho důvodu , že se hned v úvodu vyskytuje věta "ut supra in collectorio maiori duxi ... " Ke změně názvu došlo zřejmě dle explicitu této
univerzitní lekce, kde je zapsáno jinou písařskou rukou na f. 112: ,,Explicit collectorium maius editum a magistro Albico doctore artis medicine. . . "Ale
jde zjevně o omvl písaře, kterÝ explicit dopisoval. Ponechme tedy tomuto
druhému traktátu, "soupisech uváděnému jako Collectorium maius,
raději název Tractatus de crisi. 46 l
V Podlahově i Spunarově soupisu je uveden~í spis vymezen folii 37-68,
ale ve skutečnosti se na těchto místech skrývají spisy dva : Collectorium
maius a noV)' . dosud neznámý Albíkův spis, De regimine corporum . Oba
spisy jsou totiž zapsány těsně za sebou, bez změny písařské ruky a bez
viditelného označení názvu, v hustých řádkách psaným rukopisem , takže
bez podrobného čtení navázání nového, dalšího textu snadno p ři
době
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soupisech rukopisů uniklo. Tento další spis nazývám "cvičným regiminem".
Že jde o další, dosud neznámou Albíkovu univerzitní lekci, lze velmi
snadno prokázat: Collectorium maius končí na f. 46v explicitem: Sic igitur
huic collectorio utili opuscularifinis irule positus pro generalibus tradendum etc.
Explicit se až na malé změny shoduje s explicitem u Sudhoffova vydání
daného spisu_4 7l Na f. 46 dole: Sequitur de regimine corporum ... a na další
řádce: Qu.oniam regimen consistit in debita administracione rerum non naturalium et quarundem rerum medicinalium ... Explicit této lekce pak zní: Hec sunt
compilata perrroerendum doctorem Albicum supremum physicum regis Boemie pro
exercitacione iuvenum studencium in medicina et sic tibi innotescit compositor.
Spis jsem nazvala "cvičným regiminem"; je totiž obsahově shodnýale nikoliv totožný- s jinou Albíkovou univerzitní lekcí, nazvanou nevhodně De rectificacione aeris,41ll která však není ničím jiným než regiminem iuxta. res non naturales stejně jako dan)í nově nalezený spis
v KK M 7. Podoty'kám znovu, že nejde nikterak o lekci zcela stejnou stejný je pouze její obsah. S uvedenÝill De rectificacione aeris se dále,
tentokrát podstatně shoduje i další regimen , u něhož se o Albíkově autorství pochybovalo.•Yl
Z těchto tří regimen vyvozuji poznatek, že tématem jednoho druhu
cvičení na lékařské fakultě byl i nácvik skládání regimen sanitatis iuxta
sex res non naturales, což bylv aer, cibus et potus, exercicium, motus et coitus,
somnus et vigilia, inanicio et replecio, accidencia anime. Pro lepší zapamatování kolovaly v lékařské literatuře verše , které nejsou Y původním, neobohaceném salernském regiminu: Aer, esca, quies, replecio, sompnus et irahec sunt pensanda medico curare volenti. Těchto šest bodli se slohově zpracovávalo do větší či menší šíře , ale vždy tvoří osnovu regimen. Všechny
tři zde uváděné spisy jsou tedy takovým neosobním , všeobecně pqjatým
regiminem , jehož nácvik tvořil jeden z tematických okruhů výuky v nižších ročnících na lékařské fakultě.
Kodex M 7 podle pozměněného dělení obsahuje tudíž .tyto spisy:
1) f. 1-32: Tractatus de morbis (autorem by rovněž mohl být Albík))
inc.: Capitulum primum dr cephalea . Cephalea. est dolor capitis ...
expL: chybí , traktát není dopsán, chybí konec.
2) f. 37v-46: Collectorium maius
i ne.: Signa vero febrium pestilencium tam in pestilencialibusfebribus quam
in aliis febribus acutis ...
ex pL: Sic igitur huic collectorio utili opuscularifinis inde positus pro genf'ralibus tradendum etc.
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3) f. 46v-68: De regimen corporum
inc.: Quoniam regimen sanitatis consistit in debita administracione rerum
non naturalium et quarundem rerum medicinalium ...
expl.: Hec sunt compilata per reverendum doctorem Albicum supremum
physicum regis Bohemie pro exercitacione iuvenum studencium in medicina et sic tibi in notes cit compositor.
4) f. 68-112: Tractatus de crisi
inc.: Crisis g;rece est iudicium lati ne, quia tu ne Nicolaus ... ut supra in
collectorio maiori duxi similitudine quadam de iudicio consistorum ... utbi
requiritur extraordinarius, actor, reus, testis et iudex.
expl. (jinou písařskou rukou než předchozí a následující text): Explicit collectorium maius editum a Mg;ro Albico doctore artis medicine. Et
rescriptum anno domin i 14 36 ante.festum Margarete virginis ad vata Petri dicti Bibat,..>> baccalarii l!rcium, resumentis speram maturalem scolaribus scole sancti Egidii , jier quos est opus hor rescrij1tum .
5) f. 112-140:
in c.: Questiones sujJer Antidotarium. Queritw· quid est medicinam acui.
Si dicitur medicinam a.cui est ij1sam .facere laxativam.
ex pl.: Expliciunt questione.1 sujJer A ntidotarium reportatc a Mgro A lbi co
do ctorf' et summo phisir.o regis Boemif' Wenceslai sanr.ú• memoriť nť( non
Romanorum semj)(n· Au[.;!.I.Sli . Laus Deo Christo .
6 ) f. 140v-145: Not.-1bilia circaAntidotarum Nicol a i
inc. : Est sciendum sir.ut dicit PLatmrius, Avir.enna , Constantinus in libro
simj1licium medir.inaru.m.
expl.: chvbí.
7 ) f. 14!.-~14: Liberdescripcionum reccptarum (PetrusdeTussiano )
8 ) f. 214-2~h: Varic recepte medice.
Tento kodex nám tu dí~ dochová\'á ceh' soubor AJbíkov~; ch lekcí . čte
nvch na lé karsk( faku lt(·. .Jde o te oretickou část středov ě k é medicínY.
která tvoři l a podklad ke studiu její části praktické: všechny lekce , zapsané v tomto kodexu. přť:'d c ház e lv pozdějšímu čtení Compendia ve vvšších
ro č ní c í c h .. Je velmi pravd ě pod o bnl- . že lekce:' bvh čtenY,. tom sledu ,
,. n ě m ž jsou seř·azenY" kodexu M 7. n e bol Y lekci De regimine corporum ~ll i v dále zařazen é m De crisi je odkaz na lekci. uvedenou na začát
ku. na Collectorium maius. r•~ >
Teore ti ch ráz tfch to le kcí se _jasni" pro_jť'vuje i na souboru citovanvch
autorit. Citován j e Aristotel es .":'' naz,~·án někdY jako doctu.1 physicus,
fJhvsicus anebo thebir.us. a 10 Probleumata. Libri Metheororum. Libri
Ethicorum a De imag-inibus. Uvedené spisY bvh· čtenv na artistické fakul-
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tě~> a Albík předpokládá jejich znalost. Z řeckých filozofů nikdo jiný
citován není.
Ve vy1dadech, týkajících se- vždy jen okrajově- astronomie, je citován i Ptolemaiův Almagest a Cenůlogium, o nichž platí totéž co o zmínkách o Aristotelovi.
Další citované autority můžeme opět určitým způsobem roztřídit:
1) Hippokratés et Galénos: z Hi ppokratových děl jsou jmenovány všudypřítomné Aphorismi, Pronosůcaciones a Liber de aqua et aere
et regionibus, 55 >z Galéna je uváděn Liber epydimiarum, Liber pronosticorum, De crisi a De ingenio sanitatis.!"K>>
2) Z arabských autorů jsou jmenováni: Rhazes, Ysac, Hali, Avicenna,
Averroes, -~ 7 > Avenzoar.
3) Oblíbený Arnold z Villanovy je jmenován pouze jednou;r>H1 jde
o část komentáře k Hippokr~tovým Aforismům. Jiný AJbíkůY oblíbený mistr, Gordonius neboli Liliator, není uveden vůbec.
4) Ze salernských autorů není "lekcích jmenován nikdo. Salernská
škola přichází na pořad až ve spisech, zařazených ,. M 7 na páté
a šesté místo; v Questiones super Antidotarium a" Notabilia circa
Antidotarium Nicolai. To už ovšem nejsou přímo lekce, ale jiný typ
univerzitní scholastické výuky- kvestie .
5) V ,..novém" Albíkově spise, Regimen corporum , se o~jevuje dvakrát
jinde nejmenovaný Rosarius/~ > vQuestiones super Antidotarium
Nicolai jakýsi Alexander.ti(11
Postupuje se tudíž od spistt teoretických k praktickým; se salernskvmi
mistry, soustředěnými na praktickou medicínu , začali bvt studenti seznamováni patrně studiem Antidotaria Nicolai. Ve spise Questiones super
Antidotarium je celkem 52 kvestií, které s obdivuhodnou důkladností
a scholastickou až snad k omrzelosti vedoucí minuciózností probír~jí
všechnY problémy daného spisu. Metoda to musela bvt didaktickY velmi
účinná. Questiones i Notabilia jsou vlasmě svého druhu komentářem
k Antidotariu.
Všechny tvto poznatky, které zde uvádím , n~jsou samozřejm(· nové stejným způsobem byla vedena výuka všech předmětů i na ji m ích fakultách; jde tu ovšem spíše o zcela konkrémí materiáL jemu7. až. dosud
nebyla věnována pozornost. Postup ve výuce bvl tudíž velmi logický: od
otázek teoretických k praktickÝm, od klasikú medicínY k salernshm
mistrům , od všeobecně pqjatých problémů ke konkrémi:· chápant- nosologii, kde se u každé chorobv se snahou o přesnost a s úporným hledač
stvím snaží středověk\' lékař o~jasnit příznaky, pří čim- a léčbu.
1
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Kodex M 7, jemuž jsme se tu hlouběji věnovali, byl sepsán žáky školy
sv. Jiljí. Objednavatelem kodexu byl Petrus Bibat, bakalář arcium, v r.
1436 pravděpodobně správce školy. 61 ' K této škole nemáme pro 15. století vůbec žádné prameny, pouze u Tomka621 můžeme číst, že podle pozdějšího stavu věcí lze usuzovat na její vynikající úroveň . Velmi pozoruhodné je sdělení, že "iuvenes medicine studentes"631 se v oněch letech
učili teorii medicíny- ukrytou ve spisech, jimiž jsme se právě zabývalii ve škole sv. Jiljí, nikoliv pouze v koleji mediků, jak bychom očekávali .
Můžeme to vykládat dvojím způsobem: např . kolej mediků byla ve
druhé polovině 15. stol. v tak špatném stavu, že ji mistři i studenti opustili a ponechali svému osudu.M 1 To znamená, že ve špatném stavu mohla
být už ve třicátých létech 15. století. Kvůli tomu byla výuka mediků pře
ložena do školy sv. Jiljí, jejíž žáci pro studenty univerzity opsali soubor
Albíkových přednášek a cvičení. Po dlouhé přestávce ve výuce medicíny
na univerzitě byl jistě nedostat~ k textů , a tak Petrus Bibat, správce školy , přistoupil tímto způsobem k jejich zaopatření,
Jiný vy1dad , který se mi zdá být vhodnější , by mohl být ten , že škola
u SY. Jiljí měla tak dobrou úroveň. 1 ;" 1 že se Ynejvyšší třídě mohly číst lekce
a provádět cvičení v rámci přírodních věd i z medicíny (v explicitech
uvedená sjJera naturalis). Petrus Bibat, kter;' měl sám vztah k univerzitě,
nebo( se později stal děkanem artistické fakulty , mohl ovlivnit- snad kvůli
vlastním přírodovědn ým zájmům- vyoě r učiva . Analogicky- dle prokázaného určitého prop~jení týnské školy s univerzitou lili >- mohlo jít Y uvedent' dob(· i o úzké sp~jení školv sv. Ji~jí s univerzitou.
Jisté je. že se ve třic át~k h lé tech 1 ?i. stol. objevm·aly četné pokusY ,
vedoucí ke znovuoživení
umrtvené lékařskt' fakultY. . Svědčí o tom ceh'
.
uvedem' kodex M 7 i data opisú Albíkon'clt velhch přednáš e k - roh
1434-46 se o~je\1.~jí ,·ícekr<ít. \'úbc c v ě L'iina pražsk\ích opisú l é kařsbí c h
spisú pochází z třicát\' ch let 1S. stol., což je zajisté znakem slibného oživení medicínskvch studií anebo alespoi1 touhY po tomto oživení.
Přes veškeré nesporiJ(' snahv se však nepodařilo fakultu uvést Y dřívější
úroveň. Dosud přetrváv<í výklad,. tom smvslu. že nevalné niveau a slabá
návštěvnost pře dhusitsk é lékal"ské fakulty nebvlv schopnv zajistit dostatečni· pevnou tradici. na kterou bv bvlo možné navázat. 671 Domnívám se
však. že diivodv postupného skomírání l ékařského učení je třeba spatřovat jinde: Y duchovním klimatu poválečné dobY , v mentalit ť' tehdejšího obvvatelsrva . ,. reformním sm,íšlení a jeho jisté přísné vážnosti. kter('
nedovolovalv příliš se zab\"-'at nadměrnou péčí o tělo a o fyzické zdraví.
Jak podotkl .Jacques Lc Goff.tw. • středověb medicína obsaht~je u ž sam a
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v sobě základní problém: na jedné straně vyžaduje péči o tělo, o jídlo
a o dobré duševní rozpoložení- a na druhé straně je toto všechno zbytečné a nežádoucí, neboť tělesnost je hodná opovržení. S podobným
problémem se setkal i Albík, jak svědčí opsaná část ze sv. Bernarda Super Cantica canticorum a nadepsaná Contra Albicum. 69 >
V našich zemích pak zvítězilo reformní smýšlení, a to bylo v určitém
smyslu protiváhou italské renesance, tak jak ji běžně chápeme; medicína
i její jedna významná součást, anatomie, byla přece stejně silným a skvě
lým plodem renesančního myšlení jako např. literatura nebo malířství.
Studenti pocházející z katolických zemí, hlavně z německých oblastí,
kteří dříve hojně zaplňovali pražskou univerzitu, dávali přirozeně před
nost univerzitám katolickým a odcházeli na studia do Krakova, Vídně,
Lipska nebo do Itálie. Když se pak v šedesátých letech 15. stol. stala pražská univerzita nejenom vy1učně ~emskou, ale i vy1učně kališnickou univerzitou, vyhasly snahv o obnovení lékařské fakulty docela.

Poznámky:
Uničova (1358-1426): na univerzit(· púsobil patrni" od 1. 1392. čin
nost univerzitního učitele ukončil nejpozději v r. 1411: v 1. 1412 byl kráth
čas pražskÝm arcibiskupem.
Článek j e upravenou a značni· rozšíi·enou verzí referátu pí·e dneseného
v če rvenci 1992 na mezinárodní vědeckc' konferenci .His tori e čs. meclicinv
a farmacie ve světovém kontextu'· ,. Plzni. in: lkjin,· vi-d,· a technikY ( ,·ti~ 
ku ).
Litera tura poskvtující souhrnm' pí·ehled: é:. Zíbrt. Staro (esb ti~lov(·da
a zdravověda . Praha 1924: C. Gellner . .Jan ( :enl\' <tjiní l ékař"i {ešt í do kon ce doby jagellonské, in : VK(:S!\. tí. l.J!J :~4 : .J Vinaf'. Obrazv z minulosti
českého l ékařst v í. Praha 19!l9: M. Vojtov;i. D<~jim · i::eskoslovenského lékaisrví I . Praha I 970: L. Niklíček-L. Stein. D<:jim medicíny,. datech a fakt('Ch .
Praha 1985.
I\.. Beránek, O počátcích pražskc' lékaí-sh fakulty n41'-Hi22. in : AliCHUCI' IX-2 , 196ti . s. 44-R7 ; f. Šlllahel. Mistři a studenti pražsk<' lc'kařskť
faku lrv do roku H Hl. in : AU C-Hll CP XX-2.l9HO. '· 3:-•-lif-1 .
Soupis až dosud vvdanvch střt, dověbich lékaí·skVch spisú. nniklvch ,. okruhu pražsk!' lékař·sk!' fakultY. uvádím" seznamu pmú.it<' literatun.
Např". rukopis jednoho A lbíkova regintirt<t sat ti t.ati,, .Jeho ?. mikrofilm se mi
podařilo získat , se dnes nach;ízí ,. Arrut'd Force s Medical Libr;trY "1\it'w
Yorku. sg. NLM 491.
K tomu M -:J. lmbault-Huan . La mt' derin,. au move11-agc . l'an' !9t; :-~. ' · 7 .

1) Albík z

2)

3)

4)
5)

G)
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7) M. Vojtová, c. d., s. 116-137: V. Herold-Z. Horský-M. Mráz, Filozofie a pří
rodní vědy v době Karlově, in: Karolus Quartus, Praha 1984, s. 267.
8) Z. Winter, O životě na vysokých školách pražských knihy dvoje. Praha 1899,
s. 379.
9) V pražských rukopisných sbírkách se nachází jen jeden ilustrovaný a výpravný lékařský kodex, a to v NK, sg. XVII D 10.
10) J. Bečka-E . Urbánková, Katalogy knihoven kolejí Karlovy university. Praha
1948, s. 8-95; F. Šmahel, Knihovní katalogy koleje národa Českého a koleje RečkoVJ', in : AUC-HUCP II-1,1961, s. 59-88.
ll) Z. Winter, c. d ., s. 377; E. Urbánková, Zbytky knihovny snad M. Jana Šindela v Universitní knihovně, in: Ročenka UK v Praze 1960-61 (vyšlo 1962).
12) P . Dumaitre, L'Histoire de Ia médecine etdu livre médical. Paris 1978, s. 15.
13) Praha, NK I F ll , f. 6v-18v; NK F ll, f. 18v-54v; Praha, KK M 156, f. 300v-460.
14) Soupis rukopisů k tomuto spisu: P. Spunar, Repertorium auctorum Bohemorum provectům idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans I. Wroclaw-Warszawa.-Kraków-Gdansk-Lódi 1985, č . 248 (s. 107)
-dále jen Spunar + poř. číslo. Shoda Albíkovy přednášky, g. Reportate ex
leccionibus z NK I F ll, s textem spisu Compendium medicine začíná částí
o horečkách , inc .•Febris est calor extraneus .. . ", NK VE 24, f. 6- NK I F 11 ,
f. 18v. Shodnv text končí v NK VE 24, f. 209- NK I F 11, f. 54v.
15) Dle Spunarova soupisu má nejmladší opis datum 1458: text byl zapsán .per
Johannem Wratislaviensem clericum" a je uchován v UK Wroclaw, sg. BU
III F 24.
16) K porovnávání citovaných autorit jsem použila těchto Havlových spisů:
Missum imperatori, Praha, KNM II F 2, f. 242v -243 (Spunar 221); Regimen sanitatis ad Carolum imperatorem v Mullerově vyd. z r. 1819 (Spunar
222) -viz následující pozn.; Tractatus urinarum Praha. KNM XI A 27 ,
f. 2v-3v (Spunar 224).
17) Vitae vivendae ratio in g-ratiam Caroli 1\'. a magistro Gallo medico et mathematico conscripta. Prag-ae 1819 , ed. S. Muller , s. 15 (Spunar 222).
18) Tamtéž, s. 24: Regimen sanitatis salernitanum. Roma 1961. I, verše 2-6 ,
s. 21-22: Walther. Carmina 18 083 .
19) Praha NK VE 24, f. 14v: .Non est melior de anathomia quam Mundini ... "
20) Praha NK VE 24, f. 24: .Item magnum iuvamentum est medico scire Egidium de urinis et amphoris ... "
21) Vetularius f. 12v: .... Arnoldus de Villa Dei, peritissimus medicorum ... "
22) \' Albíkově Compendiu medicine je Arnoldus de Nova Villa zmíněn celkem
9x . cituji dle rukopisu NK VE 24: f. 36v, 41,50,87,88v, 12h, 186,189v, 196.
23) Pod jménem Gwido je pravděpodobně myšlen Gm de Chauliac, n~jzná
mější chirurg středověku vůbec; jeho spis Chirurgia magna byl dopsán v r.
1363. Albík znal patrně jenom ůrvvek o léčení kv1v. Zmíněné místo zní (NK
\' E 24, f. 18lv) : .Gwido dicit: Qui habet rupturam. non vivit sine periculo
quia si contingeret quod intestina caderent. .. i ta paciens morieretur ut ego
vid i et Albucasis testa tur." Abulcasis. čili A bu 1-Quasim Halaf az-Zahráwí,
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10. stol., sepsal objemnou lékařsko-chirurgickou encyklopedii, jejíž různé
pak kolovaly Evropou v latinském překladu . Latinizované jméno je
uváděno jako Abulcasis i Albucasis. Podrobný rozbor jeho knih Al-Tasrif
je naposled v knize, uvedené v pozn. 24.
Haly, vlastním jménem Ali-ibn al'Abbas al-Magúsí, 10. stol.,jmenovan)' často
jako Halí Abbas, Peršan, píšící v arabském jazyce. K němu naposled podrobně D. Jacquaq-F. Micheau, La médecine arabe et l'occident médiéval. Paris 1990. Citované místo zní (NK VE 24, f. 150) : .Item de flebotomia dicit
haly in practica sua; habens malam complexionem epatis calidam minuat
basilicam que est radix et fundamentum omnium venarum et omnes alie
ve ne sunt rami eius et basilica minuitur in manu dextra."
K osobnosti Henri de Mondeville naposled velmi zasvěceně M . C. Pouchelle, Corps et chirurgie a 1 'apogée du moyen-age. Paris 1983.
Hippocrates, psáno Ypocras, je v Compendiu uveden pouze jednou: f. 173.
V jiných spisech je však uváděn často. U Galéna Uméno je uváděno vždy
v latinizované podobě, tj . jako Galienus) je tomu stejně a zde je zmíněn
pouze na f. 60v.
Yuhanna ibn Masawaih , psáno lo. Ebemesue nebo lo. ebe Mesue, 8.-9 . stol.
Většina jeho knih nebyla nikdy vydána a jsou známy pouze citace, které se
nacházejí u pozdějších autorů. Oblíbené byly hlavně jeho lékařské sentence, podobné Hippokratovým Aforismům; tento typ lékařské literatury, kde
se mísily praktické rady, filozofie a morální doporučení byl ve středověku
velmi oblíbený. Pro bližší poučení odkazuji opět na vynikající c. d . D . Jacquart-F. Micheau. Mesue je ,. Albíkově Compendiu zmiňován lOx: f. 73Y,
77v, SOv, 98v, 105, 109v, 113v, 12h, 157,223.
Ibn Siná, Avicen na. ll. stol. , se ve sledovaném spise vyskytuje rovněž 1Ox:
f. 9a , 60v, 73v, Sh, 92v, 105 , 109Y, 164., 175 . 22lv.
Constantinus Africanus, u Albíka psáno Constancius, ll . stol. , jehož obrovské překladatelské dílo z ře č tiny a arabštiny do latiny položilo základy pro
rozkvět salernské lékařsk é školy a tím i pro novou orientaci evropského
lékařství. Pod jeho jménem kolovah· kompilační spisv z antickvch a někte
rých arabských. lékařů. Velmi rozšířeným spisem se stala Articella, dílo, zaměřené prakticky a obsahující některé nové poznatky z arabské farmakopey .
Spis se nazývá Antidotarium (nebo Antidotarius) Nicolai a doznal obrovské rozšíření na středověkvch univerzitách . H . Sigerist prokázal, že polovina
spisu pochází už z 10. stol. a byla převzata z Pantegni od al-Magúsí; arabská
farmakopea tudíž pronikala do salernské lékařské školy velmi záhy. Viz
H . Sigerist, The Latin medicalliterature , in: Journal of the History of Medicine 13,1958, s. 124-146; E. Seidler, Die Heilkunde des ausgehenden Mittelalters in Paris. Wiesbaden 1967, s. 47 rozeznal celkem tři spisy různých
autorů , kolujících pod stejným jménem. Albík si tohoto spisu velmi váží
a píše v Compendiu na f. 7lv: .Notandurn illi qui practicant de libro seu
Antidotario Nicolai numquam possunt errare quia ille est approbatu~ et
bene a doctoribus commendatus."
části

24)

25)
26)

27)

28)
29)

30)
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31) Platearius a jeho spis Passionarius je ve sledovaném díle uveden pouze jedenkrát, f. I 04: .Item pleuresis vera fit de flegmate . Hec Platearius in Passionario suo."
32) Gariopontus ze Salerna napsal rovněž Passionarius. Spis je orientován k lékařské praxi. V Compendiu se jeho jméno vyskytuje na f. 44v, 163,164,164v.
33) Spis Viaticus je rovněž dílem salernské lékařské školy. K. Sudhoff, Geschichte der Medizin. 3. vyd., Bertin 1922, s. 175-177 o něm hovoří jako o Pseudoconstantinově díle, D. Jacquart jej považuje za Constantinův překlad
spisu arabského lékaře lbn al Gazzar. Viz D. Jacquart-F. Micheau, c. d .,
s. 115. V Compendiu je o Viaticu pouze jedna zmínka, a to na f. 173: .Viaticus di cit ignoranciam urine seu missio urine in lecto."
K salernské medicíně je bohatá literatura. Odkazuji zde na základní člá
nek P. O. Kristellera, The School of Salerno, its development and its contribution to the history of learning, in: Bulletin of the history of medicine
17,1945, s. 138-194. Později v italské verzi s novými dodatky: Týž, Studi sulla scuola medica salernitana~ Napoli 1986, s. 11-96. Podrobná bibliografie
k salernské škole: G. Baader, Die SchuJe von Salerno, in: Medizinhistorisches Journal 3,1978, s. 124-145.
34) Bernhardus de Gordonia, Gordonius, u Albíka Liliator podle spisu Lilium
medicine , profesor medicíny v Montpellier a plodný spisovatel. Dle K. Sudhoffa, c. d., s. 199 působil na montpellierské lékařské fakultě v letech
1282-1318. Jeho spis je zaměřen spíše k praxi, pojednává o horečkách , všeobecné terapii, dietetice, diagnostice. V Albíkově Compendiu se vyskytuje
na f. 42 ,47,175 ,179,180.
35) Galicus: v Compendiu pouze jednou zmíněn na f. 189v: .Lepra non est aliud
nisi eror virtutis in mutacione sangvinis."
36) Thadeus je zmíněn dvakrát (f. 173) : .Thadeus vocat istam egritudinem (0 .
passionem renum) exitum urine .. ; (f. 192): .Thadeus: Nullus medicorum
nisi ex forma et figura faciei corrupte de bet indicare lepram ... Snad bv zde
mohlo jít o věhlasného Thaddea Florentina, doktora boloňské lékařské fakulty, působícího pak léta na padovské lékařské fakultč . K němu v poslední dob ě obsáhlá monog-rafie: 1'\ . Siraisi. Taddeo Alderotti and his pupils.
Princeton-New Jersey 1979.
37 ) Schéma je ve středověkých lékařských spisech, pojednávajících o ne mocech ,
zcela obvyklé . Jako první zpracoval látku stejným zúsobem Cassius Felix
v první polovině 5. stol.: E. Sigerist, c. d., s. 133.
38) F. ll a , 34 , 43Y, 53, 69, 83v, 89v, 96\', 97Y, 98v, 99, JOh:, 113, 113v, 120, 12lv,
144 , 168, 168v, 177, 178,·, 179v, 186v, 187, 188v, 189 , 198, 206v, 209v.
39) Jde o univerzitní spisy: Compendium medicine , Collectorium maius et minus (dále jen Col. ma. , Col. min.) , Tractatus de crisi.
40) NK VE 24. f. 227 , KRM 156, f. 322.
41) NK\'E24,f.14.
42) NK \' E 24 , f. 145v.
43) K. Beránek, c. d ., s. 47.
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44)

45)
46)

47)

48)
49)
50)

51)

52)
53)
54)
55)

56)
57)

J. Macek,

Historická sémantika, in: ČČH 99, č. 1, s. 1-30. K problému historické sémantiky a k filozofii výrazu v historické souvislosti a složitosti:
M. Foucault, L'archéologie du savoir. Paris 1969.
Odvolává se na něj mnohokrát v Col. min. a v citovaném úvodu k traktátu
De crisi.
Podle explicitu i incipitu existuje k tomuto dílu ještě jeden prozatím známý opis, který jsem prozatím neviděla: Leipzig UB 12 000, f. 78v-108v
(Spunar 253).
K. Sudhoff, Pestschriften aus den ersten 150 Jahrren nach der Epidemie
des .schwarzen Todes" 1348, VI , in: Archiv f. Geschichte d. Medizin 1916,
č. 3, s. 156: .Sit igitur huic collectorio utili opusculari finis impositus pro
generalibus tractandis."
Rukopis NK I F ll, f. 6v-18v (Spunar 251).
Rukopis NK XIV G 45, f. 79-84, je ve Spunarově soupisu (č . 296) zapsán
mezi dubia.
K tomuto Petrovi Bibat jsem nalezi'a v Podlahově popisu kodexu KK L XLIII,
s. 225: .In operculo inf. intrinsecus annotati sunt magistri legentes in facultate Pragen'sis artium 1450-1459. lt. a. Dei Mag. Petrus Bibat legit Gilbertum sex principiorum post festum Galii ... Anno Dei 1450 ... intitulatus
sum ad examen baccalaureatus. ln eodem vero examine erant examinatores Mgr. Petrus Bibat decanus." Z. Winter, c. d., s. 573, uvádí v seznamu
děkanů artistické fakulty pro r. 1449 jediného děkana Petra, a to Petra Bradatého z Dvékačkovic, kterého můžeme ztotožnit s Petrem Bibal.
KKM 7, f. 49: .Nunc secundario dicendum est de amministracione 6 medicinarum quarum prima est pilule descripte prima parte tractatu de pestilencia ... Recipe aloes . .. " Collectorium maius je skutečně teoretický traktát
o moru, jeho příčinách, příznacích a léčení, opírající se o množství autorit, a v Sudhoffově vydání tohoto spisu jsou na s. 148 uváděny léky, které se
opírají o oblíbenou aloe .
Odkaz na Col. ma. je citován v incipitu traktátu De crisi . viz,. textu uvedem'
obsah kodexu M 7 č. 4.
Col. ma, s. 140,141,156.
F. Kavka, Organisace studia na pražské artistické fakultě,. době předhusil
ské, in: AUC-HUCPVIII-1,1967, s. 7- 40.
Pronosticaciones i Aphorismi jsou uváděm velmi často, Liber de agua et
aere et regionibus pouze jednou, I G 31, f. 15. \'Col. min. je uvedena další
Hippokratova kniha, Liber epyddimiarum, Col. min., s. 134.
Galénos je jmenován často , uvedené spisy jsou,. Col. ma., s. 141,144,145.
Viz pozn. 24 a 29. Od Rhasese je jmenován Continens a Ad Almansorem
(Col. ma., s. 145,154), čteny na všech lékařských fakultách v Evropě. Ysac.
lshaq al-lsra'ílí, psáno u Albíka nejčastěji jako Ysac, ev. Ysac Iudeus. 9. stol..
je jmenován pouze jednou, Col. ma., ~ - 141, Avicennův Canon i na mal{
ploše Col. ma.; s. 139,140,147,149,150,154,155. Colliget od poměrnf řídce
v Albíkových spisech jmenovaného Averroa je zmíněn v Col. ma., s. 145.
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58)
59)

60)
61)
62)
63)
64)
65)

66)
67)
68)
69)

Poprvé je citován i Avenzoar, a to ve spise o moru, Col. ma., s. 148, 152,1 54
(2x) . Nikde jinde než v tomto spisu se Albík o slavné m andaluském Arabovi, učiteli Averroa, nezmiňuje. Jmenoval se celým arabským jménem Abu
Marwán Abd al-Malik ibn Zuhr- lat. Avenzoar (12. stol.). Jeho spisy byly
cele zaměřeny k praxi. K jeho dílu: G. Colin, Avenzoar, sa vie et ses oeuvres . Paris 1911 , in: Publications de Ia Faculté des lettres d'Alger, sv. 44.
Col. ma., s. 139: .Bene ergo allegabat dominus Arnoldus d e Nova Villa . ..
in Aphorismis. •
Rosarius, s největší pravděpodobností oxfordský mistr John of Gaddesden ,
ktery dokončil v r. 1314 svůj spis Rosa anglica, zakládající se na Gordoniovu o něco staršímu dílu Lilium medicine (K. Sudhoff, Geschichte, s. 199) .
Uváděná místa znějí (f. 57v): .Rosarius in capitulo de urina ponit regulam
illam: Quidquid com petit colericum, competit et sanguineum, et quidquid
flegmaticum, et melancolicum"; (f. 59v): .Sed quia in peste solent antraces, carbunculi , varioli , apostemata seu glandule , ignis pro sicco , ignis seti
Antonii ... de quibus circa finem prim i libri rosarii lacius invenitur."
Snad Alexander Tralliensis' Citované místo zní (f. 130): .Di ci t Alexand er
in fine sui operis practica per balneum ."
V. V. Tomek, Dějepis města Prahy IX, s. 247 uvádí. že správci škol blízkvch
univerzitě bývali nej častěji jmenováni bakaláři umění.
Tamtéž, s. 245.
Viz explicity v kodexu Mi , citované v této práci.
V. V. Tomek, c. d. IV, s. 240; K. Beránek, c. d ., s. 55.
Tamtéž IX, s. 245: .Pohříchu nemáme z },.'V. a ze za č. >..'VI. století dostateč 
ných zpráv o jednotlivých školách , jaké ho stupn ě kter<í byla. Tolik z pozdějšího stavu věcí, kten' byl ve 2. pol. :>..'Vl . stol. , lze soudit. že na Starém
měst ě škola T\'nsk.á a škola sv. Jiljí . na Novém pak m ě st ě školv sv. Jindři c ha
a sv. Štěpána \'Vnikalv nad jiné."
V. Herold-Z. Horskv-M . Mráz. c. d .. s. 267.
Tamtéž.
J. Le Gofl', Kultura středověké Evropy . Praha 1991. s. 44G.
Rukopis NK Xlll F 16, f. 114-114,·: "Contra Albicum et omnes sequaces
Yppocratis et Gallieni . ··Text si zapsal s největší pravděpodobností reformn ě
smýšlející kazatel.
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N ejstarší česky tištěné početnice
z doby předbělohorské
Jitka Raichlová

V české historiografii se všeobecně hovoří o 16. a začátku 17. stol. jako
o době, pro niž je charakteristická poměrně vysoká úroveň vzdělanosti.
K této skutečnosti významně přispělo i předbělohorské školství, ke kterému se v poslední době opět obrací pozornost badatelů . 1 l
Ne zcela doceněným pramenem, který by mohl prohloubit naše dosavadní poznatky o této problematice, jsou učebnice. Většina historiků
zabývajících se rozborem předbělohorského školství se převážně omezila na stručný přehled základních údajů o jednotlivých učebnicích a na
jejich popis. ~ljiž méně badatelů si položilo otázku, do jaké míry se v učeb
nicích odrazily potřeby doby, g. zda se učivo přizpůsobilo změněným
hospodářským a kulturním podmínkám a zda připravovala tehdejší škola žáky nejen po stránce teoretické, ale také pro běžn)' praktický život.~ l
Vzhledem k poměrně značnému množství učebnic užívaných na růz
ných stupních šk.o 141 bylo nutno okruh zkoumaných učebnic zúžit. Vybrala jsem si učebnice matematiky, a to záměrně z toho důvodu, že jim
byla věnována pozornost z řad matematiků , kteří je zhodnotili po stránce
matematicko-didaktické . ~ ' Mvm cílem pak bylo doplnit tento poměrně
úzce zaměřený rozbor početnic i o pohled historika.
Ve své práci vycházím z rozboru dostupných vydání pěti česky tiště
ných učebnic aritmetiky české a moravské provenience, které se nám
z 16. a počátku 17. stol. zachovaly. N~jstarší z nich je česká početnice
Ondřeje Klatovského , jako druhá vyšla moravská učebnic e psaní a počtů Beneše Optáta, dále pak byla" Praze vydána početnice Jiřího Mikuláše Brněnského a mladší učebnice Jiřího Goerla z Goerlštejna. Velkou
pozornost jsem také věnovala nejmladší, dosud opom~jené učebnici aritmetiky Pavla Šrama.
Kromě formálního a obsahového rozboru těchto početnic jsem porovnávala \'ÝÚsky většího počtu vydání jedné učebnice, což dosud nebvlo

108

provedeno, dále jsem porovnávala všechny učebnice mezi sebou navzájem a pokusila se kriticky shrnout literaturu vztahující se k tématu a opravit některé nepřesné údaje o početnicích.
První česky psaná učebnice matematiky, jejímž autorem byl Ondřej
Klatovský z Dalmanhorstu, vyšla v r. 1530 v Norimberku v tiskárně Friedricha Peypuse s názvem .,Nové knížky vo počtech ... •<6> Druhého vydání
se tato početnice dočkala r. 1558, tentokrát v Praze na Starém Městě
u knihtiskaře Jana Kantora. Porovnáme-li obě vydání, jsou knihy až na
několik drobností v úvodu a závěru slovo od slova totožné, a to včetně
chyb ve výpočtech, které se na stejných místech opakují v prvním i druhém vydání.
Klatovského učebnice je z dosud známých českých početnic předbě 
lohorského období nejrozsáhlejší. První vydání má 107 nečíslovaných
listů, druhé pak o list více. Kniha začíná často reprodukovaným titulním
listem s pěkným dřevorytem,7l iýrnovaným úvodem a dedikací. Učební
text, také vyzdobený dřevoryty. je rozdělen na čtyři části : první traktát
,.Vo počtu na cifry", druh)' ,.Vo počtu na linách", třetí s názvem "Vo obecném lámání počtů" a poslední "Vo rozličném běhu kupeckém". V závěru
pak najdeme doslm·.
Početnice O. Klatovského patří v odborné literatuře k nejčastěji citovaným učebnicím vůbec. 8 1J e jakousi syntézou učební látky z elementární
aritmetiky a příkladů vybíraných ,.ze života" a pro praktick)' život snad
také určených . Počtáři, kteří se z této učebnice učili. mohli zvládnout
"umění početní" na dobré úrovni. neboť všechny výklady a návody k výpočtům vysvětluje K.latovsk)' velmi podrobně a důkladně . Následující
úlohy na procvičení pak autor řadí vždy podle obtížnosti od nejjednodušších k složitějším.
Z moravského bratrského prostředí ,·yšla v první polovině 16. stol.
učebnice všeobecnč označovaná jako ,.Isagogicon ".~ ' Sepsal ji Beneš
Optát z Telče,jemuž snad po stráncejazvkové pomáhal Petr Gzel. Prvně
byla tato kniha \'Vdána r. 1535 v Náměšti nad Oslavou u knihtiskaře Matě
je z Dvořišť. Dalšího vydání se Isagogicon dočkal r. 1548 v Prostějově ,
,. dílně tiskaře Jana Gunthera. Toto druhé vydání neslo pozměněný název ,,Knížky početní na rozličné koupě ... " . IU 1.J. Jungmann v Historii literatury české uvádí ještě třetí vydání. 11 1 Od něj pak tento údaj převzali
mnozí autoři. nicméně existenci tohoto vydání. byť v jediném dochovaném exempláři. se mi nepodařilo prokázat.
Optátova učebnice je uspořádán~ velice jednoduše a přehledně. neboť
autor jako jedim' opatřil text marginálními poznámkami. První \'Vdání
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má rozsah 84 nečíslovaných listů, druhé vydání je o něco obsáhlejší.
Rozsah 88 listů je zde dán vedle menšího formátu i dodatkem dvaceů
příkladů. Prostě zdobený text bez dřevorytů je rozdělen na dvě samostatné čásů. Tou první je ,.Ortographia", v níž učí Optát abecedě a základům psaní. 12 >Více než polovina učebnice je pak věnována "Arithmeůce,jakž se v české řeči vykládá", kterou autor rozdělil na dvě čásů: první
zahrnuje "sedmerý způsob počtů", druhá pak ,.speciální regule".
Spis Beneše Optáta je po matemaůcké stránce mnohem elementárnější než např. učebnice Ondřeje Klatovského . B. Optát v lsagogiconu
odloučil výuku čtení od náboženství a spojil ji s naukou o počátcích
,.umění početního". A tím se Isagogicon stal jakousi čítankou s matemaůckou temaůkou, která svým obsahem, jak se domnívám, více odpovídala úrovni matemaůcké výuky na parůkulárních školách než ostatní
české početnice, ve kterých byl kladen velký důraz na prakůčnost a využitelnost, hlavně v kupeckých křuzích. Op tát se ve své učebnici soustře
dil zejména na dobré zvládnutí základních početních úkonů , příklady
složitější nejsou příliš procvičovány .
Optátův lsagogicon byl zřejmě oblíbenou učebnicí psaní a počítání,
jak dokládá exemplář druhého vydání knihy uložený v Knihovně Národního muzea, na jehož přídeští a šesů prázdných listech jsem nalezla kromě množství dílčích výpočtů a kresbiček také vpisky o koupi knihy z let
1661 , 1664 , 1666 a l687. 1 ~ 1 To dokazuje, že z druhého vydání Optátova
Isagogiconu se mohlo učit ještě po třiceůleté válce, ~j. více než sto let od
jeho prvního vydání.
Vedle učebnice aritmeůky Ondřeje Klatovského bwá ,. odborné literatuře nejčast~ji citována praktická početnice Jiřího Mikuláše Brněnského.
Autor ji nazval ,.Knížka," níž obsahují se začátkové umění aritmetického . . . " 141 a nechal ji vvdat r. 1567 na Starém Městě u knihůskaře Jana
Hada Kantora. Je to první a zároveú jediné známé vydání této knihy .
Učebnice obsaht* 100 nečíslovaných listů: vlastní učební text je pak
doplněn množstvím dřevorytů, jež jsou shodné s obrázky v Klatovského
početnici . U Brněnského jsou však Yjiném pořadí a na jiných místech
knihy, což dokumentuje např. i sám ůtulní list Brněnského početnice. 1 ~ 1
Stejně jako u ostatních učebni c pak následuje dedikace a úvodní stať.
Vlastní učební text]. M. Brněnský rozdělil na dva traktáty: "Vo počtu na
liny" a "Vo počtu ·na cifry'".
Z celkového uspořádání a p~jetí Brněnského početnice je zř~jmá
snaha autora o to, aby čtenáře seznámil s početními postupy , ale zároveú aby ho nauči l i samostatně řešit úlohy. Jisté je, že ]. M. Brněnsk\'
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znal početnici O. Klatovského, ba z ní doslovně převzal některé úlohy
a všechny dřevoryty, avšak rozhodně nelze hovořit o epigonství. Brněn
ský svou početnici zpracoval samostatně, látku rozvrhl odlišně a kladl také
jiný důraz na určité partie z aritmetiky. Z mého pohledu je Brněnského
učebnice velice cenná, neboť slovní úlohy v ní uváděné jsou pestřejší
a bohatší, i když snad méně přehledně uspořádané než u O. Klatovského či v dalších českých početnicích.
V pořadí již čtvrtá učebnice aritmetiky, která se na konci 16. a na začátku 17. stol. s největší pravděpodobností používala na partikulárních
školách, vyšla česky poprvé r. 1577 v tiskárně Jiříka Černého-Nigrina na
Starém Městě pražském. Sepsal ji Jiří Goerl z Goerlštejna a dal jí název
"Arithmetica, to jest knížka početní... "} 6 ' Jako předloha k tomuto čes
kému vydání mu posloužila jeho vlastní německy sepsaná početni ce
z r. 1576. 17' Česká verze však není pouhým překladem německé knihy,
ny'brž jejím volným přepracováňím . Dalších vydání v češtině se Goerlova
početnice dočkala r. 1597 a 1610. Třetí vydání vyšlo zcela jistě u pražského tiskaře Jonaty Bohutského, tiskař druhého vydání je však sporný.ls)
Svým rozsahem 100 listů textu odpovídá průměrné délce zkoumaných
učebnic matematiky. Učební text, který Goerl rozčlenil na pět traktátů,
je doplněn několika velice pěknými původními dřevoryty a znakem města
Litoměřic, jehož měšťanům autor knihu věnoval. 19 '
Po formální stránce je Goerlova ,Arithmetica" mnohem dokonalejší
než předešlé početnice, což dokazuje poprvé užitý Jndex" (obdoba dnešního obsahu v úvodu knihy) a číslování listů . J. Goerl se nedržel starších
českých početnic ani při sestavování závěrečných tabulek s převody jednotek, avšak určitě tYto početnice znal , neboť naprosto shodné znění
několika slovních úloh je více než usvědčující.
Početnice Jiřího. Goerla z Goerlštejna není '"literatuře zabývající se
dějinami matematiky a starými učebnicemi možná vždy plně doceněna.
Máme-li však hodnotit oblibu knih v námi sledovaném období podle
počtu vydání , měla by to být právě Goerlova početnice, která svými třemi
vydáními během tří desítek let získala mezi čtenáři největší ohlas.
Jako poslední z česky psaných početnic před bělohorského období bývá
uváděna kniha Pavla Šrama z Budišova, jejíž přesn)' název dnes již těžko
zjistíme. To proto, že v j ediném dochovaném exempláři , ktef)' vlastní
Knihovna Národního muzea, chybí titulní list. Z tohoto důvodu zřejmě
zvolil J.Jungmann ve své Historii literatury české pro tuto po četn ici pracovní názeY ,Arithmetika, knížka počtŮ\' přeložená do řeči moravské"~n ,
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a po něm tento n~ev převzali i další autoři. J. Jungmann přitom vycházel z textu předmluvy, v níž se také dočteme, že česká "Arithmetika" je
překladem německé početnice, kterou Šram napsal "před šesti lety" (g.
r. 1609), ale která se nám do dnešních dní nezachovala.
Česky psanou učebnici vydal Pavel Šram vlastním nákladem r. 1615
v Olomouci. Jediný zachovaný exemplář obsahuje lOl listů v původní
vazbě, odkud byl vytržen titulní list a neznámý počet folií z konce knihy.
Poslední stránka má číslo 173. Šram totiž ve své učebnici, na rozdíl od
Jiřího Goerla, už nečísluje listy, ale od prvního traktátu jednotlivé stránky. Projevem autorových snah o přehlednost textu je také důsledné oddělování jednotlivých slovních úloh a kapitol souvislou čarou . Učební
text, který postrádá obrázkové dřevoryty, pak rozdělil Pavel Šram do dvou
traktátů.

Početnice sepsaná a vydaná P. Šramem není dosud podrobně z matematického hlediska zhodnocena. Naopak autoři, kteří se zabývali dě
jinami matematiky, měli spíše tendenci stavět tuto knihu někam na okraj ,
příp . se o ní nezmínili vůbec. 21l Dovoluji si tedy tvrdit, že dosti podrobný
popis a rozbor této početnice, který jsem podala ve své diplomové práci,
je první její provedenou analýzou vůbec. Považuji Šramovo dílo za nedoceněné , a to nejen z matematického hlediska, ale také vzhledem k nebývalému množství příkladů ajejich pestrému obsahu, i pro Šramovu
snahu napsat učebnici ariunetiky pro co nejširší okruh uživatelů .
Všechny výše jmenované učebnice ariunetiky, vzniklé u nás Y 16. a na
začátku 17. stol., bývají,. odborné literatuře často označovány přívlast
kem "praktické". Je tím vyjadřována skutečnost , že tyto početnice byly
určeny nejen žákům partikulárních škol, ale s největší pravděpodobností
všem, kteří se bez znalosti matematiky nemohli '"běžném životě obejít.
Potvrzují nám to sami autoři počemic , kteří v předmluvách (a někdy
i v samém názvu knihy) jmenují celou řadu oborů lidské činnosti, kde
se podle nich dají počtářsk é dovednosti uplamit.
N<':jen z předmluv však můžeme dnes usuzovat, pro jak velkV okruh
uživatelů byly početnice určeny. V každé u č ebnici také najdeme kapitolu
nebo alespoň část příkladu , věnovanou přímo kupcům a tzv. kupeckým
počtům. V zadání těchto příkladů (a v mnoha dalších slovních úlohách
i v jiných částech počemic ) se proto objevuje množství zajímavých údajů , jejichž rozbor mne vedl k domněnce , že autoři u čeb nic reagovali při
psaní svých děl na danou situaci a potřeby předpokládaných uživatelů
početnic. Slovní úlohy a příklady k procvičení učiva pak byly zcela jistě
vybírány tak, aby počtáře nejen zaujaly, ale zároveň aby jim byly blízké
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a srozumitelné. Autoři procvičují novou látku na jednotvárných a nezáživných příkladech jen v malé míře, zpravidla se snaží oživit text zajímavými formulacemi, vyběrem různého počítaného zboží, vedlejšími
poznámkami, popisem situace apod.
Podle toho by se daly slovní úlohy a příklady v učebnicích aritmetiky
rozdělit zhruba do dvou skupin. První, nepatrnou skupinu tvoří slovní
úlohy zadávané sice velmi z<1Jímavě, nicméně doklád<1Jící nám spíše fantazii autora a jeho snahu zpestřit počítání např. "Ryčantem", g. zábavnými hlavolamy třeba o klenotech, o měšci, o třech dcerách apod. Druhým,
v učebnicích zcela převažujícím typem příkladů jsou úlohy praktického
charakteru, z nichž nejpočetnější část tvoří příklady spjaté s obchodem
a podnikáním, tedy určené převážně kupcům, živnostníkům, řemeslní
kům apod. Zajímavé je např. sledovat, jaký sortiment zboží se v zadání
těchto slovních úloh, sloužících k procvičení rozličných aritmetických
vy1conů, objevuje a liší-li se tento sortiment od toho, s čím se u nás v před
bělohorské době obchodovalo.22 >
Ve všech učebnicích jsou s naprostou převahou nejvíce zastoupeny
příklady o suknu, zčásti i o plátnu, což by odpovídalo zvýšené produkci
tohoto zboží u nás a potřebě kupců umět dobře pracovat s jednotkami
délkové míry. V poměrně velké míře objevují se v učebnicích i příklady,
v nichž je zastoupena celá škála zemědělských a živočišných produktů
a užitkových zvířat , zejm. hovězí dobytek a víno domácí produkce. Autoři
postihli ve svých učebnicích i téměř celou šíři sortimentu tzv. kramář
ského zboží, a tak počtáři v některých úlohách pracují občas s různými
barvivy, léčivy , drahými látkami , kožešinami či drobnými kovovými
výrobky apod. Velice rádi zadávali autoři úlohy o koření či exotických
plodinách dovážených k nám z ciziny, zejména o pepři , vanilce a hře
bíčku. Sortiment zboží Yvskytující se,. příkladech zkoumaných početnic
je opravdu velice pestrý a téměř zcela odpovídá tomu , s čím se u nás
v předbělohorské době obchodovalo. Konkrétní vyběr zboží do příkla
dů však také zřejmě závisel na individuálních zájmech a zkušenostech
autora. 2 ~ >
Autoři početnice museli mít o obchodování dobré informace a znalosti, což se promítá i" příkladech, kde učí kupce různým praktikám.
Např. se m~F naučit vypočítat si předem výši zisku nebo ztráty, přepo
čítat si peníze , které si směnili ,. cizině, nepřímo se jim ve slovních
úlohách také- připomíná nutnost započítat si do částky vydané za fůru
i náklady spojené s cestováním (za mýto, clo , stravu), bohatší kupce
mohly zajímat i úlo.hy "0 faktořích ". Pro obchodníky s kramářským zbo-
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žím pak bylo jistě potřebné naučit se pracovat s "tárou", tj. vahou obalu,
co jsou to "fulty" apod. 24 >
Lze také předpokládat, že autoři početnic v slovních úlohách vycházeli i ze skutečných cen, za které se zboží v jejich době prodávalo, nebo
alespoň se těmto cenám snažili přiblížit. Posoudit však, do jaké míry se
tyto ceny promítly v početnicích, je dnes velice obtížné.25> Zkreslovat
může i snaha autorů uvádět v příkladech zaokrouhlená čísla, aby se počtářům lépe počítalo. Pro znalost počtů nejen v kupeckém světě, ale všude, kde se pracovalo s oběhem peněz, měla důležitost velká rozličnost
mince, která kladla i na jednoduché početní vy'kony zvýšené nároky. Z tohoto důvodu zařadili autoři do svých početnic i přehledné tabulky na
převody peněz a ještě v textu často zdůrazňovali měnu, ve které se má
počítat. 26 > Obdobným způsobem se do učebnic aritmetiky promítla i nejednotnost měr, vah a objemových jednotek, mnohdy autoři věnovali
převodům samostatné kapitolky a ~nožství příkladů nejrůznějšího typu.
Další skupina příkladů je spjata z velké části s finančnictvím, s finan čními transakcemi vůbec. Autoři tyto úlohy věnovali zejména úředníkům
a správcům, avšak mnohdy se v tomto obracejí na počtáře a zdůrazňují
obecnou platnost těch kterých úloh. Např. důrazně upozorňují na nebezpečnost lichvy. Poněkud specializovanější jsou již příklady o dědic 
tví, do slovních úloh se také promítla práce důchodních písařů, výběr
čích daní, správců majetku apod., kteří se mohli na příkladech naučit
vypočítávat výdaje a příjmy, výši dluhů či pohledávek, nebo stanovit
výplaty. Pavel Šram jde ve své učebnici ještě dále a přímo úředníkům
ukazuje , jak co nejpřehledn~ji zapisovat do register a jak si uspořádat
jednotlivé položky.
Ve všech početnicích se ve slovních úlohách a příkladech , ať už se t)'kají obchodování nebo agendy spojené s úřady, odráží také společenská
struktura i škála profesí, jimž se měši.ané věnovali . Nejčastěji se aktél)'
v zadání úloh stávají páni nebo rytíři a kupci; kupec ve spojení s prodejem a koupí zboží , šlechtic když má spočítat mzdu nádeníkům nebo žold
vojáků m. Tak je např. v úlohách vystižena skutečnost, že námezdní pracovní síla (ženci, kopáči vinic) dostávala denní mzdu, zatímco služebníci
(v knihách např. pacholek) byli přijímáni n a delší dobu a kromě peněz
dostávali za odměnu i sukno, bOt)' apod . Poslové pak byli najímáni krátkodob ě a placeni od míle.
Vedle šlechticů a kupců jsou v příkladech často jmenováni měšťané,
a to zpravidla jako řemeslníci nebo živnostníci. Jsou to např . hrnčíři,
soukeníci, řezníci , pekaři, kožešníci apod. , živnostníci jsou zastoupeni
vědět,
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rybáři,

voJáky a V)jimečně i knih tiskařem. Některým z nich autoři počet
nic pomocí příkladů i nepřímo radili,jak co nejefektivněji pracovat. Tak
pekaře učí, jak si spočítat novou váhu pecnu chleba, aby i po zdražení
žita stál pořád stejn_ě, zedníci by se měli naučit předem si spočítat, kolik
budou potřebovat cihel určitého rozměru apod.
Pozornost věnovali autoři početnic i vojákům, a to ve výpočtech výše
žoldu nebo vyse nákladů za vydržování vojska. U B. Optáta aP. Šrama,
tedy v moravských učebnicích aritmetiky, se promítla v úlohách tohoto
typu i blízkost nebezpečí Turků, které oba autoři neopomíjejí jmenovat
v každém příkladě o vojácích.
Shrneme-li stručně předchozí informace , zrcadlí se v poměrně bohatém sortimentu uváděného zboží i v kupeckých praktikách, které autoři
učí ve svých početnicích ovládat, stav obchodu u nás v 16. a na začátku
17. stol., odráží se zde i spoleš_enská struktura a skladba běžných řeme
sel, jimž se měštané věnovali. Zkrátka autoři učebnic aritmetiky se snažili
zahrnout do svých děl všechny možné úlohy, o nichž se domnívali, že
jich lze v obměněné podobě praktickv využít. A aby se přiblížili co nejvíce
skutečným potřebám doby. vybírali si příklady přímo ze života. Otázkou
zůstává, jestli si žáci "umění početní" opravdu osvojili a své znalosti pak
v budoucím životě využili.

Poznámky:
1) Nezpracované otázkY a další úkolv studia se pokusil vvrýčit např. J. Martínek. Úkoly Y oblasti d~jin českého humanistického školství. in: AUC-HUCP
XX-2 ,1985. s. 3:'>..-46.
2) Základní a poměrnč ucelem' pi·ehletl o všech tištěnvch učebnicích užívan ých na vysokvch a partikulárních školách lze n~jít v práci J. Štrause, Nejstarší tiš tě nt' učebnice na našem území,. 16. a začátkem 1 í. století a pokrokové prvkv v nich. Praha 1963 (rkp. uložen v Pedagogické knihovn ě Praha)
aj. pracích autora. Dák učebnicím věnují pozornost různá díla o dějinách
školství: Z. Winter, Život a učení na partikulárních školách,. Čechách v)\'"\'.
a XVI. století . Praha 1901 ; J. Šafránek, Školy české. Obraz jejich VÝVoje
a osudú I. Praha 1913: O. Kádner , Dějiny pedagogiky I. Praha 1923 ad .
Samozřejmf zmínky o učebnicích najdeme takt' v dějinách literatun· či
, . rúznvch článcích věnovanfch předbělohorskému školství. Zde odkaZl~ji
n<t přehled literatury ve svt: diplomové práci .Nejstarší českY tištěné počet
nice jako historickY pramen pro, poznání dobv předbělohorské". kterou
_jsem obhájila na Pedagogické fakulti- v Ústín. L. v r. 1990 pod dívčím jmén e m .J. Bártm·.í a z níž čerpá i tento článek.
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3) Částečně se na tuto otázku pokusil odpovědět např. J. Kubálek, Naše slabikáře. Praha 1929; M. Bohatcová, Česko-německá konverzace pro kupce, in:
Sborník NM-řada C, sv. 21,1976, s. 117-158; J. Kašpar, Učebnice psaní
Christofa Lindenspergera z poč. 16. století, in: AUC-Phil. et Hist. 5,1975,
s. 105-116.
4) Je nutno si uvědomit, že pojem učebnice v 16. stol. se neshodoval s dnešní
představou této základní školní pomůcky . Mezi učebnice byly řazeny nejen
knihy, které odpovídají současné představě o učebnici, ale i knihy vědec
ké, odborně popularizační a lidovýchovné, různé slovníky nebo i díla humanistů či antických klasiků.
5) Kromě stručných hodnocení těchto početnic v různých dějinách matematiky zabývali se jejich rozborem po stránce matematické I. Fiizeková- Vrchotková v dipl. práci České praktické početnice z 16. a 17. století. Praha, MFF
UK 1982 aJ. ŠOuta, Matematika v 16. století. Ústín. L., Ped. fakulta 1987.
Tehdejší výuce všech početních úkonů se věnuje podrobně např. Z. Balada, Z dějin elementární matematiky. Praha 1959; možnost využití starých
slovních úloh a příkladů ve výuce matematiky dnes naznačil J. Šedivý, Antologie matematických didaktických textů (období 1360--1860). Praha 1987
(skripta).
6) Plné znění názvu početnice Ondřeje Klatovského z Dalmanhorstuje: ~Nové
knížky vo počtech na cifry a liny, přitom některé velmi užitečné regule
(a exempla mi.nce rozličné) podle běhu kupeckého krátce a užitečně sepsaná".
1. vyd., Norimberk 1530:
Knihovna Národního muzea (dále KNM), sign . 28 G 5
Knihovna Památníku národního písemnictví (dále KPNP). EP IX 2?.
2. vyd., Praha 1558:
Národní knihovna ČR (dále NK) , 54 E 108
KNM, 28 G 6. neúplné .
7) Reprodukci titulního listu početnice O. Klatovského uvádí napi·. .J. .Janáček. České dějiny l / 1. Doba před bělohorská 1526-1547. Praha 1971. s. 241.
8 ) Klatovského početnice je jmenována nejen ve všech knihách a příručkách
o dějinách matematiky. ale též v přehledech dějin české literatury, ,. d~ji
nách pedagogiky, též J. Janáček , c. d.
9) Titul 1. vyd. knihy Beneše Optáta zní: "lsagogicon, jenž jest uvedení každému počínajícímu se učiti, a to ku poznání dvojího každému velmi potřebného umění, Onographii předkem .... Aritmetik\' potom".
1. vvd. , Náměšť nad Oslavou 1535:
KPNP, AG Xlll 133
KNM , 2G E 32, neúplné
Londýn. British museum. C 40 b 21.
10) 2. vvd. knihy Beneše Op táta mělo tento náze\': . Knížky početní na rozličnt'
koupě v nově vytištěné . Přitom kterak se jeden každý mince čísti a psáti učiti
má . o čemž druhá stránk.o1 listu tohoto uk.oizuje".
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2. vyd. , Prostějov 1548:
NK, 65 E 2042
KNM, 26 G 13; 26 G 23, neúplné.
ll)]. Jungmann, Historie literatury české . Praha 1849, s. 128.
12) Obsah i metodu Optátovy výuky psaní podrobně popsal ]. Jakubec, Nejstarší české slabikáře, in: Pedagogický rozhled 11,1899, s. 145--152 a 193201.
13) Kromě letopočtů jsou v tomto případě zajímavé i údaje, za jakou cenu byla
kniha v kterém roce koupena. Tak např. r. 1661 to bylo za 15 gr. , r. 1664
opět za 15 gr., ale v r. 1666 dal někdo kantorovi (!) za knihu už jen 1O gr.
14) Plný titul početnice Jiřího Mikuláše Brněnského zní: ftKnížka , v níž obsahují se začátkové umění aritmetického , to jest počtův na cifry neb liny pro
pacholátka a lidi kupecké sebraná".
1. vyd., Praha 1567:
NK, 54 K 85
KNM, 28 F 18, neúplné
KPNP , AG >..'VII 19.
15) Titulní list Brněnského početnice je vyzdoben dřevorytem zachycujícím
počtáře , jak vysvětluje obchodníkovi počítání na linách; u Klatovského je
tento dřevoryt zařazen na začátek-druhého traktátu "Vo počtu na liny".
16) Titul poče tnice Jiřího Goerla z Goerlštejna zní: ~itmetika , to jest knížka
početní neb umění počtův na linách a cifrách skrze exempla a mince rozličné všem v handlech , v Ouřadech a ,. hospodářství se obírajícím velmi užitečn á a prospěšná".
1. vyd., Praha 1577:
NK. 54 F 124 , neúplnt'
KNM , 28 G 1, neúplné
Náprstkovo muzeum , I F / ~2~
Mlad;í Boleslav- muzeum , ll A 48
Olomour-Vlastivědn~' muzejní spole k. 4191
Třebí č -muzeum

2. vvd ., Praha 1597:
KNM , 28 G ~.neúplné
NK, 60 F 44. neúplné
3. vyd .. Praha 1610:
KNM, 28 G :1
KPNP , XVII 14
Brno. Knihovna Mitrovského , 6314 přÍ\· .
Plzeil, Knihovna Husova domu. 3 H ll.
17) Náze" n ě mecké po če tni ce J. Goerla z Goerlstt:jna zní: .Ein nutzlich und
kiinstl ic h Rechenbuch a uf der Federn etc"
18) Podrobn ě_j i k problému tiskaře 2. vvd. viz má dipl. práce (pozn. 2), s. 69-70.
19 ) .Je to zřt:jm č z toho dúvodu , že podle zjištěných životopisnÝch údajů Jiří
Goerl z Gocrlštejna pobýval v letech 156&-67 v Litoměřicích u svého švagra
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Jiřího

Teplického, kde se prý naučil česky a kde zřejmě prošel latinskými
školami a stal se učitelem počtů .
20) J. Jungmann, c. d. , s. 171. Jediný známý exemplář početnice Pavla Šrama
je uložen v Praze v KNM, sign . 28 G 4.
21) Vůbec se o této učebnici nezmiňují např . J. Smolík, Matematikové v Če
chách , in: Živa 12,1864; J. Štraus, c. d. ad. Pouze J. Šedivý, c. d ., s. 69-70
a I. Fůzeková-Vrchotkokvá, c. d. , s. 40 věnují Šramově učebnici několik
řádků, kde zejména oceňují, že jako jediná z tehdejších početnic obsahuje
pravidla o dělitelnosti zlomků.
22) Ve své dipl. práci uvádím v příl. 1 přehledné tabulky sortimentu zboží obsaženého v příkladech a slovních úlohách, kde vedle druhu zboží poznamenávám i v kolika příkladech se zboží objevuje u jednotlivých autorů .
23) Srovnáme-li všech pět početnic, zjistíme, že nejméně pestrý sortiment zboží
uvádí B. Optát, u něhož převažuje zboží domácího původu, zatímco ostatní
autoři si vybírají k oživení úloh i luxusnější druhy tovaru: J. Goerl má velkou oblibu v drahých látkách, Q. Klatovský v koření, J. M. Brněnský měl
patrně zase blízko k obchodu s hovězím dobytkem . Jistě by to mohlo souviset s původem a rodinným zázemím autorů nebo s prostředím, ve kterém
se pohybovali.
24) Termínem .fulty" se označovalo rozdrobené nebo jinak znehodnocené
koření (zejm. hřebíček), prodávané zvlášť za nižší cenu.
25) Kdybychom se chtěli této otázce podrobněji věnovat, nesmíme zapomenout,
že je třeba porovnávat údaje o cenách vždy jen s rokem, v němž vyšlo 1.
vyd. knihy , protože potom už byly učebnice jen mechanicky přetiskovány
a nebyly v nich žádné údaje aktualizovány.
26) Pokud se mi podařilo v literatuře zjistit, jaké byly kursy peněz v době 1. vyd.
té které učebnice, mohu potvrdit, že autoři ve svých přehledných tabulkách
měny uváděli údaje odpovídající realitě, tj. kursům peněz v době vzniku
početnice .
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Promoce v Klementinu roku 1573
Karel Beránek

Když jsem před lety počal sbírat materiál k dějinám pražské univerzity, opsal jsem si z jednoho z nejstarších dochovaných diářů koleje sv.
Klimenta popis promoce doktora bohosloví Fra. Jiřího Benigna de Doyonis OFM, která se konala v Klementinu dne 4. října 1573. 1) Na tomto
popisu mne zaujaly tři věci: bylo to především to, že jde o nejstarší známou jezuitskou promoci u nás a připomíná tedy trochu svým významem
nejstarší diplom pražské univerzity zachovaný v erekční knize pražského
arcibiskupství.t1 Za druhé to byl způsob udělení licence a za třetí to, že
mezi přítomnými uvádí tento zápis doktory a mistry všech fakult- právníky, lékaře a bohoslovce.
Bratr Georgius Benignus de Doyonis byl zapsán do nově pořízeného
alba koleje po čtyřech jezuitech promovaných na mistry svobodných
umění (třech z r. 1565 ajednom z r. 1571) jako první doktor teologie
a k tomu jako "extemus", lj. nečlen jezuitského řádu.~l Zápis se skládá ze
dvou částí. První obsahuje sdělení o konání promoce za přítomnosti
pražského arcibiskupa (bvljím tehdy Antonín Brus z Mohelnice) a před
ními členy svatovítské kapituly; dále tu bvli doktoři a mistři ostatních
fakult, totiž pět právníků, tři lékaři a tři bohoslovci, které pozval arcibiskup po promoci do kolejního refektáře na oběd .
Tento záznam doplňuje v druhém sloupci dodatečně připsan)í popis
promoce , celkem běžného rázu, jak je známe z jiných univerzit. Kandidát Ue zde nazýván "fJTomovendus", tj. ten, který má být promován) před 
nesl řeč, po které obhájil třikrát své teze. Poté promluvil promotor (tehdy
to byl rektor koleje P. Jindřich Blisenius) o bohoslovecké fakultě. Promovend pak složil vyznání víry do rukou arcibiskupa, který předal promotorovi doktorské odznaky (biret, knihu a prsten) , které promotor promovendovi udělil. Nově promovan)í doktor přednesl z katedry své první
čtení a poděkoval přítomným. Někten' student poetiky přednesl pak
báseň složenou k oslavě promoce.
Na tomto popisu promoce mne nejvíce zaujala kratičká věta: ,,Tum
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a reverendissimo insignia ad promotorem transmissa sunt (pileus, liber et anulus), quibus promovendus a promotore exomatus esť' (Tehdy nejdůstojnější
[g. arcibiskup]) předal promotorovi odznaky biret, knihu a prsten, kteryrni promotor promovenda ozdobil). Je to vlastně udělení licence, g.
práva konat přednášky na univerzitě. Kdyby arcibiskup přitom vůbec
nepromluvil, mohli bychom mluvit o symbolickém udělení tohoto práva; jsem však přesvědčen, že to bylo spojeno s krátkým proslovem, i když
se o tom písař diáře nezmiňuje.
Právo udělovat licenci měl pražský arcibiskup na pražském vysokém
učení jakožto kancléř podle privilegia papeže Klimenta VI. z 26. ledna
134 7 "ln suprema dignitatis apostolicae specula ". 41 Na husitské univerzitě
po obnovení arcibiskupství r. 1561 toto právo však neuplatňoval, a tak
rektor univerzity uděloval nadále licence nezbytné k dosažení magisteria či doktorátu na podkladě privilegia papeže Inocence VIL z 13.ledna
1405, kteryrn byl rektor pražské uňiverzity pověřován úřadem místokancléře v době sedisvakance pražského arcibiskupského stolce. 5 1
V jezuitských kolejích byla ovšem situace jiná. Tam řídil studium a udě
loval licenci jeden z otců podřízený rektorovi koleje a nazývaný kancléřem nebo studijním prefektem. Toto právo si jezuité přísně chránili,
a když dostali po Bílé hoře r. 1622 statky a veškeré jmění pražské univerzity, aby rozšířili svou univerzitu skládající se z teologického a filozofického studia též o právnickou a lékařskou fakultu, uděloval jejich kancléř licenci i na těchto fakultách. Poněvadž však nový arcibiskup Arnošt
kardinál z Harrachu počal uplatňovat své arcibiskupské právo na kancléřský úřad pražské univerzity, byl veden mezi oběma stranami tvrdý spor
vrcholící zákazem promocí dekretem kongregace propagandy r. 1628
a osamostatněním Univerzity Karlovy r. 1638. Tento spor byl pak ukončen novou, obrácenou unií, která doplňovala právnicko-lékařskou uni verzitu sídlící v koleji Karlově bohosloveckou a filozofickou fakultou
v Klementinu a zajišťovala pražským arcibiskupům kanclé řs ký úřad na
všech fakultách spojené Karlo-Ferdinandovy univerzity. 61 ·
V r. 1573 byla však jiná situace. Když se králi Ferdinandovi I. nepodařilo reformovat pražskou univerzitu a zřídit společnou školu katolíků
a utrakvistů,. budově Andělské koleje, povolal do Prahy jezuity. 71 Ti se
snažili svou kolej u sv. Klimenta, nazývanou též císařskou kolejí Tovaryšstva Ježíšova\' Praze inkorporovat do rámce vysokého učení pražského.
Pro ně bylo překážkou působit na univerzitě ovládané tajnými luterány.
Nejjasněji to vyjadřovala návštěva dvou jezuitů u rektora univerzity
M. Curia l 9. února 1560: tito jezuité přišli pozvat jeho i všechny členy
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univerzity na divadelní představení , poněvadž prý "touží a přejí si, aby
se obě studia spojila". 8 l Tak si můžeme také vysvětlit pokusy klementinských studentů účastnit se disputací v Karolinu. Pozdější posun ve vztahu
jezuitů ke koleji Karlově můžeme pozorovat v básni "Triumphus" sepsané
studenty poetiky u příležitosti promoce bakalářů v Klementinu 9. května
1602. Tato alegorie vypráví o rozkvětu věd a zbožnosti za Karla IV. v Praze
a úpadku za husitství. Praha prosí Boha o slitování a Múzy se do města
vracejí... (tzn. , že jezuitské studium navazuje na předhusitskou univerzitu} .9 l
Situace se zcela změnila vydáním Rudolfova majestátu, podle kterého
připadla univerzita evangelickým stavům. Ale ani po bělohorské porážce
nepřestali jezuité navazovat na tradice Univerzity Karlovy: přejímají studentskou přísahu ze starých statut univerzity, připravují po unii r. 1654
nová statuta na podkladě statut předhusitské univerzity, zachovávají
v platnosti univerzitní pečeť z r~ 1348.
Věta "lnterfuere quoque omnium facultatum doctores ac magistri ,
iuristae quinque, medici tres, theologi tres" mne přivedla k úvaze o době
zániku vyšších fakult. Nemyslím , že k tomu došlo za husitských válek.
Ještě po bělohorské porážce existovala pečetidla lékařské a bohoslovecké fakulty . To bohoslovecké s obrazem monstrance, JO) domnívám se,
vzniklo až za husitství. Městská práva přednášel novoměstsk}~ písař mistr
Prokop po husitských válkách. V knize statut je uváděn profesor lékař
ství Hofmann v r. 1527. 11 lVtéže knize se uvádí, že dne 4. července 1562
zemřel "ctihodn~' kněz M. Jan Kolínský, někdy pražský profesor teologie, pak arciděkan chrámu Páně v městě Hradci Králové, potom pastor
při kostele sv. Mikuláše na Větším Městě pražském, administrátor pražské konzistoře pod obojí přijímajících , rovněž rektor akademie ". 12 lTento M . Jan Kolínský byl ordinO\"án na kněze" Benátkách v září r. 1539. 1 ~ )
Domnívám se . že právníci , lékaři (i ti, kteří byli katolíci) se dávali nadále imatrikulovat na univerzitě a že vyšší fakulty v omezené míře existovaly pravděpodobně až do příchodu jezuitů. Vznik jezuitské vysoké
školy zpusobil , že se tito doktoři přiklonili k nim a vyšší fakulty sice živořící , avšak ještě existující,. polovin ě 16. stol. , zanikly.
Příloha

Modus promotionis hic fuit: Promovendus ex loco sub cathedra aliquantulum tum eminentiori orationem sedens exhibui t, qua finita theses
suas contra argumenta ter defendit. Absoluta disputatione promotor
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superiorem cathedram conscendit et de facultate theologica orationem
habuit. Ea absoluta promovendum ad archiepiscopum misit, ut, antequam promoveretur, fidei professionem in manus reverendissimi faceret. Qua facta, promovendus ad promotorem accessit et sub cathedra
vultu ad promotórem et reverendissimum verso stetit. Tum a reverendissimo insignia ad promotorem transmissa sunt, pileus, liber et anulus,
quibus promovendus a promotore exornatus est. Tum promotor promoto loco cessit, ut is altiorem conscendens cathedram lectionem faceret.
Qua peracta a promoto ad astantes gratiarum actio subsecuta est. Quam
puer quoque in fine eleganti cohonestavit carmine . Idem modus in
magistrorum promotione servatus est primo ex illis pro principio ac fine
perorante ac professionem fidei dare recitante, quam alii simul submisse
recitabunt.
Strahovská kr:ihovna v Praze , sign. DC III 20, f. 172.

Poznámky:
1) Viz Příloha .
2) C. Borový, Libri erectionum archidioecesis Pragensis I. Pragae 1875, s. 1516, č . 25, diplom z 12. června 1359.
3) M. Truc, Album academiae Pragensis S. I. Praha 1968, s. 4.
4) Monumenta historica Universitatis Carolo-Ferdinandeae Pragensis II,
s. 219-222, č . I.
5) Tamtéž, s. 413-415 , č. LV, Jn apostolicae dignitatis specula".
6) I. Čornejová, Kapitoly z dějin pražské univerzitY 1622-1773. Praha 1992,
s. 14-27.
7) F. Kavka a kol.. Stručné dějiny UniversitY Karlovy. Praha 1964 , s. 85-88.
8) K. Beránek , Manuál rektora Univerzity Karlovy I. Praha 1980, s. 48.
9) NK, sign . 52 C 11, adl. 45 .
10) F. Dvorský, Paměti o školách českých . Praha 188G, s. 479.
11 ) Mon. hist. Univ. C.-F. Prag. III , s. 97.
12) Tamtéž , s. 160-161.
13) Tamtéž 1/ 2, s. 376.
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Pražský arcibiskupský seminář
a jeho studenti v 17.-18. století
Jan Vichra

Ustanovení o povinnosti biskupa pečovat o výchovu kněžského dorostu
zakládáním diecézních seminářů (alumnátů) bylo jedním z nejdůleži
tějších výsledků tridentského koncilu,jehož dvacetiletá jednání v letech
1540-1560 byla reakcí katolické církve na postup reformace Evropou.
Takovým alumnátem byl i pražský arcibiskupský seminář , jemuž připadla
v pobělohorských Čechách zvlášť obtížná úloha. V celé, do značné míry
nekatolické, zemi bylo v době jeho založení z 1 000 far obsazeno jen asi
350, přičemž nebylo neobvyklé, když jeden kněz měl na starosti až sedm
beneficií. Jak se tohoto bezpochyby složitého úkolu zhostil , jaké místo
v systému barokního školství zaujímal, jací lidé do něj přicházeli studovat, odkud a v jakém počtu , za jakých okolností a kam z něj odcházeli
na beneficia - na tvto otázky se zde pokusíme odpovědět a přispět tak
k doplnění obrazu dějin pražského církevního školství.
Dějiny pražského arcibiskupského semináře nejsou dosud monograficky zpraco\'ány a ani literatura k nim není příliš bohatá. Nejstarším
pokusem je kapitola De seminarii seu collegii archiepiscopalis v Hammerschmidově Prodromu gloriac Pragenae . 1 ' Autor.,. letech 169~1710
rektor semináře, přinesl relati\'ně spolehlivé zpracování dějin doplněné
přehledem rektorů s jejich stručnými biografiemi sah~jící až do dobY
vydání knihY . Z něj pak" hojné míře čerpali i další autoři. Mezi nimi se
nejobsáhleji věnoval problematice Krás) ve své dodnes cenné monografii
o kardinálu Harrachovi.~ 1 kteráje díkv kombinaci pramenů z arcibiskupského a harrachovského rodinného archivu aj~jich pečlivému zpracování pro nás nejdůležit~jší prací. Souhrnně se tématu věnují ještě František Vacek~l a František Soldát 41 a celková zpracování doplňuje několik
dílčích studií. 51
Vlastní počátkv pražského arcibiskupského semináře bylY provázenv
řadou obtíží. Katolická církeY v předbělohorské době zdaleka nedispo-
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novala finančními prostředky nutnými k jeho založení a císař ani stavové
potřebné nadání zřídit nehodlali. Přesto se arcibiskupu Martinu Medkovi podařilo otevřít prozatímní seminář ve staroměstském konventu
křižovníků s červenou hvězdou . Potřebný obnos přinesl odkaz svobodného pána z Breitenbachu, a tak se zde mohlo od r. 1587 připravovat na
kněžství ročně kolem dvaceti studentů. 6 l Absolventi tohoto semináře sice
zdaleka nestačili obsadit většinu uvolněných beneficií, byl to však počin,
který zavedl v pražské diecézi ve výchově kněžského dorostu alespoň urči
tou pravidelnost.
V daleko lepší finanční situaci byli jezuité , usazení od roku 1556 v koleji u sv. Klimenta přímo naproti zmíněným křižovníkům . Zde také
v r. 1560 zřídili pro 22 chovanců z řad šlechtické mládeže tzv. konvikt,
nazývaný po Bílé hoře podle svého nového sídla konviktem sv. Bartoloměje. Již o rok dříve vznikl seminář sv. Václava pro studenty z chudších
vrstev. Protože absolventi obou· ústavů (byli mezi nimi arcibiskupové
Zbyněk Berka z Dubé a Jan Lohelius, zpovědník Ferdinanda II. Vilém
Lamormain a historik Tomáš Pešina z Čechorodu) mohli být svěceni , oba
ústavy také zčásti pokrývaly potřeby světského kněžstva. 7l Hlavním úkolem jezuitských škol však byla výchova dorostu pro potřeby vlastního
řádu . Tovaryšstvo , bohatě dotované předními představiteli katolické aristokracie, navíc vytvářelo pro jejich absolventy v rámci řádu daleko lepší
podmínky, než by je čekaly ve farní správě . Není tedy divu , že většina
z nich dávala přednost dalšímu působení v některé řádové koleji před
nejistými vyhlídkami života na doslova ožebračených venkovských farách.
Rovněž některé další řehole, které neprovozovaly vlastní školy, by vzhledem k určité nevraživosti vůči jezuitům přivítaly vznik diecézního semináře, kam by mohly posílat své mladší členy za vzděláním.
Změna nastala až v r. 1623 intronizací Arnošta Vojtěcha z Harrachu
na pražský arcibiskupsk)~ stolec. Mlad)' a ambiciózní Harrach , vědom si
nejen obtížnosti situace, ale i pro katolickou církev příznivé změny politického klimatu po bělohorské bitvě, postavil zřízení semináře v tridentském duchu na přední místo svého rekatolizačního programu . Pro jeho
účely zakoupil v r. 1631 od Polyxeny z Lobkovic za 18 000 zl. Králův dvúr
u Prašné brány na Starém Městě pražském (v místech dnešního Obecního domu) _H l Protože někdejší sídlo českých králú mělo dobu své n~j
větší slávy už dávno za sebou ajeho část dokonce sloužila jako řemesl
nické dílny, arcibiskup nechal budovy postupně opravovat a vvbavovat
nábytkem . Ještě však nebyly práce dokončeny a do Prahy vtrhlo saské
vojsko, které podle dobových svědectví vyrabovalo vznik03:jící seminář tak.
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že z něj zbyly pouze holé zdi.9 1A protože ani pobyt císařských vojáků o dva
roky později nebyl zrovna šetrný, výuka mohla začít až v r. 1636.
Tržní sumu 18 000 zl. uhradila po Harrachově naléhání římská Kongregace de propaganda fide z takzvané solní pokladny určené pro restituci církevního majetku. 10 l Mimoto poskytla dalších 20 000 zl. , z jejichž
úroku měl být hrazen provoz semináře. S jejím souhlasem také Harrach
zavedl "daň na seminář" - tzv. seminaristicum, vybíranou dvakrát ročně
z farních (1 zl.) a filiálních (0 ,5 zl.) kostelů . Po zdvojnásobení daně v polovině čtyřicátých let 17. stol. činil výnos ročně jen asi 1 800 kop, protože
vybírání bylo komplikováno všeobecnou chudobou duchovenstva. Ně
které řády dokonce za své inkorporované fary odmítaly vůbec zaplatit. 11 l
Poměrně značnou vzpruhu představovaly pro finanční rozpočet semináře i různé odkazy a donace. Příkladem šel sám Harrach a věnoval škole
1 000 zl. ze svých ročních přij1pů . Po něm přispívali další arcibiskupové,
téměř všichni její rektoři a také někteří absolventi . 1 ~ 1
Ve stejné době také začaly vyvíjet aktivitu některé řády, jejichž konventů se absence vlastního vyššího školství dosti citelně dotýkala. Strahovští premonstráti v čele se schopným opatem Kašparem z Questenberka proto založili vlastní seminář- tzv. Norbertinum , r. 1639 potvrzený
papežem. Rok na to byla dokončena jeho budova, ležící v těsné blízkosti
Králova dvora v místech dřívější komendy řádu německýc h rytířů, z níž
zde zbyl kostelík sv. Benedikta. 1 ~ 1 Současně s tím koupil opat zbraslavského kláštera dům v ul. Na příkopě a nechal v něm v r. 1638 zřídit cisterciáckou kolej sv. Bernarda zvanou Bernardinum. 141 Harrach , vědom si
společných zájmú s oběma řády , využil nabízené příležitosti a smlouvou
s opatem strahovskvch premonstrátů ustanovil. že v Norbertinu bude
v této době obvvklé šestitřídní gymnázium a,. arcibiskupském semináři
filozofické a teologické studium . ~ 1 .Kdy-2 bvlo obdobnou smlouvou v r.
1663 inkorporováno do a! umná tu také Bernardinum , výuka mladých cisterciáků byla přenesena sem a semináf' se tak stal i po právní stránce
společnou institucí pro výchovu světských kněží a řádového dorostu .
Seminář s filozofickým a teologickým cyklem měl tedv podobu běžné
ho soudobého vysokého učení. Kardinál Harrach se snažil využít rozdě
lení univerzity na dvě části a spojitjej s Karolinem , čímž by vznikla nová
univerzita se čtvřmi fakultami (karolinskou lékařskou a právnickou a seminární filozofickou a teologickou) pod arcibiskupovým vlivem. Jezuité
ovšem přirozent- preferovali spojení Karolina s vlastním filozofickÝm
a teologickÝm studiem v Klementimu do jednoho celku, jak tomu bylo
před rozdělením pražského vvsokého učení v r. 1629. Spor doutn~jící
1
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mezi arcibiskupem a jezuity se naplno rozhořel r. 1638 po vydání papežské buly dávající semináři právo udělovat akademické hodnosti, čímž byl
vážně ohrožen do"savadní monopol klementinské akademie. Představitelé
Tovaryšstva se rozhořčeně obrátili na císaře, který platnost buly zrušil
a promoce v alumnátu zakázal. Spory vyvrcholily uzavřením škol v semináři a obsazením budovy vojskem v listopadu a prosinci 1641. Zmírnění
rozepří přineslo až spojení Karolina s Klementinem do Karlo-Ferdinandovy univerzity v r. 1654. 16 > Myšlenka sloučení semináře s univerzitou se
objevovala i v dalších letech , k její faktické realizaci však pro odpor
jezuitů nikdy nedošlo . 17 >
Výukou v semináři byli v r. 1636 pověřeni irští františkáni- hybernové ,
kteří sídlili od r. 1629 v konventu u sv. Ambrože naproti Královu dvoru.
Zájem o výuku v semináři projevili brzy také premonstráti a cisterciáci,
motivovaní jednak snahou ovlivň (!_vat výchovu vlastních studentů , jednak určitou nevraživostí vůči žebravému řádu, teprve krátce usazenému
v Čechách . Harrach jejich žádosti sice vyhověl, ale definitivně bylo napětí
kolem profesur, chápaných jednotlivými řeholemi také jako prestižní
záležitost, ukončeno až v r. 1692 smlouvou mezi arcibiskupem Bedřichem
z Valdštejna a opaty premonstrátských a cisterciáckých klášterů. Podle ní
obsazovaly profesury církevního práva a teologie oba řády střídavě po
šesti letech a o filozofii se měly navíc dělit s benediktiny. 18> Tento stav,
potvrzený v roce 1696 papežem , trval až do konce 18. století.
O konkrétních profesorech jsme alespoň pro 17. stol. informováni
díky katalogu, vydanému v r. 1697 arcibiskupskou tiskárnou , 19 >jenž obsahuje jména profesorů , rozdělená podle jt:jich příslušnosti k řádům,
od vzniku semináře do doby vydání tisku. Nejpočetněji jsou zde zastoupeni irští františkáni s 41 řeholníky, mezi nimiž st~jí za zmínku kromě
zakladatele pražského konventu Malachiáše Fallona a jeho prvního kvardiána Edwarda Tyrella především Bonaventura Bruodin a Bernard Sanning, nejvýznamnější představitelé barokní skotistické filozofie působící
na našem území.~'' Pedagogická činnost hy bernského řádu v semináři
skončila v r. 1693 po uzavření zmiňované smlouvy o přerozdělení profesur. Premonstrátští učitelé zde působili takřka stejně dlouho jako jt:jich
hybernští kolegové, nejpozději od konce třicátých let 17. stol. (kdy bylo
do alumnátu inkorporováno Norbertinum) '"celkovém počtu osmnácti .
V průběhu následujících let se k nim přip~jili i členové dalších řádú cisterciáci (16), benediktini (9). minorité od S\". Jakuba (7) , františkáni
od P. Marie Sněžné ( 4) a v devadesátých letech i malostranští theatin i
od P. Marie Pomocné. Právo přednášet v semináři měli kromě zmíně-
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ných řeholí již jen rektoři semináře . Využívali ho podle katalogu velmi
sporadicky a spíše dočasně formou náhradních přednášek za neustaveného řádného profesora. Tak rektor Jiří Peischel vyučoval v prvních dvou
letech existence semináře morální teologii a od roku 1650 přednášel Jiří
Meckenburger po tři roky katechismus.
Studium v semináři bylo odvozeno od jezuitského vzoru, který měl na
svou dobu vysokou úroveň. 21 1 Skládalo se z dvouletého filozofického a tří
letého teologického cyklu a bylo tedy o dva roky kratší než u jezuitů, kde
filozofie trvala tři a teologie čtyři roky. Podmínkou pro přijetí bylo absolvování humanitních studií, g. Norbertina nebo jiného šestitřídního gymnázia. Od tohoto požadavku se však muselo v průběhu doby ustoupit a začali být přijímáni také malí hoši, kteří uměli číst a psát, byli schopní
a mravní a byli katolického vyznání. Důraz byl kladen na znalosti českého
i německého jazyka s ohledem na pozdější ev. působení v národnostně
smíšených oblastech. Při přijímání se bral s ohledem na Fuchsovu nadaci
zvláštní zřetel na děti staroměstských konšelů (viz dále) a hochy pocházející ze seminárního statku Sovínky.
Po přijetí skládali adepti studia přísahu a slib, že budou nejméně tři
roky působit v diecézi a nevstoupí do řádu. V případě, že by slib nesplnili,
případně ze semináře vystoupili nebo byli pro nějaký delikt vyloučeni,
mají všechny vy1ohy spojené se studiem zaplatit. 221 Studium bylo ukonče
no závěrečnou zkouškou před komisí v čele s arcibiskupem, po jejímž
úspěšném složení následovala promoce na univerzitě a slavnostn í vysvě
cení. Poté se mladý kněz v souladu s rozhodnutím tridentského koncilu
podroboval farnímu konkursu, po němž obdržel příslušné beneficium .
Každodenní život "semináři se řídil pevně stanoveným denním řá
dem.2~ 1 Seminaristé vstávali ve tři čtvrtě na pět. Půl hodiny se věnovali
ranní modlitbě a meditaci a od půl šesté do sedmi pod dohledem rektora
studovali. Mezi sedmou a desátou hodinou probíhaly přednášky a pak
se alumnové odebrali na mši. Po ní si krátce zopakovali probrané učivo
ve svých celách a v jedenáct hodin obědvali . Po obědě byl stanoven odpočinek do tři čtvrtě na jednu , kdy se opět začalo se studiem, které trvalo
až do večeře v šest hodin . Do osmi měli studenti volno . Poté se shromáždili k večerní modlitbě a v půl deváté se odebrali do svých cel k odpočinku . Ve dnech , kdy se nepřednášelo a o prázdninách (trvaly tři až čtyři
týdny) vstávali alumnové ve tři čtvrtě na šest. Po ranní modlitbě se účast
nili mše a poté se zabývali samostatným studiem a duchovním čtením.
V neděli a ve svátek se konaly bohoslužbv" kostelíku SY . Benedikta, jenž
byl součástí sousedního Norbertina, od r. l68i pak v kostele sv. Vojtěch a
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v areálu semináře. Volného dne v týdnu, ktery byl určen na odpočinek
a volil se podle řádových svátků řeholí vyučujících v alumnátu, se obvykle
využívalo k delší společné procházce za město .
V semináři se vzdělávaly dvě skupiny studentů. Relativně autonomním
celkem byli mladí řeholníci, vysílaní svými konventy, aby si zde doplnili
vyšší vzdělání a připravili se na další dráhu v rámci řádu. Jsme o nich
informováni díky tisku , vydanému v souvislosti s citovaným katalogem
profesorů . 24 >Jsou v něm nejpočetněji zastoupeny konventy premonstrátské s 303 členy (nejvíce Strahov a Teplá) a cisterciácké s 233 členy (nejčastěji Vyšší Brod, Zbraslav a Plasy). Oba řády vyslaly za sledovaných 61
let do alumnátu více než 80 %z celkového počtu 638 řeholních seminaristů. Dobré zázemí vytvářené existencí Norbertina a Bernardina jako
přímé součásti semináře bylo jistě nespornou vy1wdou . Naopak velký
počet studentů vytvářel tlak na představitele řádů , aby zvyšovali svůj vliv
na výchovu spolubratří a snažili se "o nové rozdělení profesur více odpovídající složení studentů , což se jim nakonec v r. 1692 podařilo . V tom
jim ostatně nepřímo pomáhal poměrně malý počet studentů z řad hybernů (4.5), kteří zde měli nejvyšší po čet profesorských míst a na jejichž
účet se nakonec nové obsazení profesur uskutečnilo. Z ostatních řádů
zaznamenává seznam benediktiny (51) , františkány od P. Marie Sněžné
(18) a paulány od sv. Michala (8). Soupis ovšem není podle přiznání
samotných autorů úplný- chybějí zde jména blíže nespecifikovaného
počtu augustiniánů kanovníku z kanonie na Karlově, emauzských benediktinů, obutých karmelitánů od sv. Havla a patrně i některych dalších .
Přes tuto mezerovitost svědčí seznam o dosud nedoceněném významu
semináře jako vyššího učení pro řeholní dorost, jenž byl o to výraznější ,
že se přes rozpOl)' mezi jednotlivými řády podařilo uskutečnit m yšlenku
společné výchovy mladých řeholníků.
Druhou velkou skupinu tvořili světští studenti. Právní základ pro jejich výuku položil Harrach smlouvou se staroměstskou radou z 28. února
1628, v níž se zavázal vydržovat v semináři 18 alumnů, k nimž měla prezentační právo městská rada. Dvanáct z nich si mohlo vybrat po skončení
semináře další dráhu , zbylých šest mělo setrvat v duchovním stavu. Východiskem byla závěť apelačního rady svobodného pána Petra Fuchse
z Wramholzu, ktery odkázal r. 1626 radě svůj statek Sovínky v boleslavském kraji, jehož výnos byl původně určen na vÝchovu dvanácti hochů
na jezuitských školách.:~.~ > KFuchsově nadaci brzy přibyly další. První
z nich učinil svobodný pán Jan Ignác Putz jistinou 5 000 kop určenou
pro výchovu a výživu dvou seminaristů a poté přispěla r. 1723 hraběnka
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Marie Markéta z Valdštejna 12 800 kopami pro vydržování 5 alumnů.
Téhož roku odkázal 2 000 kop prelát metropolitní kapituly u sv. Víta Jan
Mořic Václav Martini a v r. 1730 lékař Fridrich Stowasser 4 000 kop- obě
fundace byly určeny pro jednoho alumna. Celkem tedy prostředky z nadací postačovaly na výchovu 27 seminaristů. 26 >
O složení této skupiny studentů jsme pro období let 1636--1746 informováni poměrně podrobně díky matrice seminaristů s typicky barokním
názvem .,Consignatio reverendorum dominorum alumnorum in collegiurn archiepiscopale Pragense ad divum Adalbertum episcopum et
martyrern susceptorum ab eminentissimo principe ( . . . ) cardinale ab
Harrach archiepiscopo Pragensi, quod erecturn est 1636 et confirmatum
ac privilegiis dotatum a sanctissimo patre Urbano VIII. anno 1638 2.
Decernbris", uložené ve Strahovské knihovně.%?> Rukopis obsahuje celkem 1 036 zápisů zachycujících jména a příjmení seminaristů, jejich
rodiště a působiště po vysvěcení. Zápisy jsou velice rozmanité, zvláště
v části ty'k<~;jící se dalších osudů bývalého studenta, kde písař podle dostupnosti informací uváděl i několik působišť, postup v hodnostech a občas také zajímavé zmínky o životě , činech nebo povahových vlastnostech
dotyčného studenta (např. vir joviali, benefactor seminarii, ale i malesacrus
apostata) a případně i o jeho posledních dnech ( obiit in hydropii, sepultus
est apud hybernos). Zápisy jsou členěny podle funkčních období jednotlivých rektorů/8 > por. 1698 navíc podle le t. Rukopis je psán v naprosté
převaze jednou písařskou rukou s tval)· písma typickými pro polovinu
18. století. Není tedy typickou průběžně vedenou matrikou, nýbrž opisem vzniklým někdy krátce po r. 1746. Literatura se o rukopise nezmiňuje , mezi prameny tvoří jedinou (nicméně důležitou) V}]imku Harrachova instrukce rektorovi z r. 1663,29 >v níž nařizuje ., ... rector habeat lilnum,
in quo singulorum alumnorum nomina et cognomina ( ... ), patriam, aetatem,
studia ante peracta, diem receptionis, testimonia natalitorum, juramentum ( . .. )
notet. Et in eodem libro successive notet, qua singulis accident, verbi gratia, tali
die promotis ad talem ordinem, tali die studere philosophiam et theologiam, tali
die publice defendit tales theses, tali die deessus e seminario et ad parochiam promotus est et tali die obiiť . Instrukce je tedy o téměř sto let starší než rukopis sám . nehledě na to, že ten ani zdaleka neobsahuje všechny v ní uváděné údaje. Lze se tedy důvodně domnívat, že Consignatio vzniklo
opsáním předlohy, kterou byla patrně původní seminární matrika, prů
běžně vedená podle citované arcibiskupovy instrukce. Protože však asi
nevyhovovala potřebám přehledné evidence seminaristů (ať už kvůli
přílišnému množství údajů nebo fVzické opotřebovanosti vzniklé častým
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použí\'áním), byl někdy na konci čtyřicátých let 18. stol. pořízen její
opis- dnešní Consignatio- a původní matrika byla vyřazena z používání
a nedochovala se.
V souvislosti s vydáním V)rse citovaných katalogů profesorů a řeholních
posluchačů v r. 1697 vyšla tiskem také část původní matriky.~ 0 l Mezi touto
tištěnou verzí a Consignatiem jsou patrné značné odchylky vzniklé růz
ným čtením původní matriky, ačkoli je na první pohled jasný společný
pramen. Další pokračování Consignatia se nedochovalo, ačkoli lze jeho
existenci z dopsání posledního folia a poznámky ,,Primo" nad záhlavím
předpokládat.

Rozbor Consignatia přináší některé zajímavé poznatky o složení studentské obce v semináři. V rukopise je zapsáno celkem 1 036 jmen při
jatých alumnů. O dalších třech, jejichž jména rukopis neuvádí, víme, že
byli v r. 1 716 ze semináře vyloučeni. Podle rukopisu bylo tedy do semináře v letech 163&-1746 přijato Čelkem 1 039 mládenců. Ani tento počet však nebude definitivní, jak dosvědčuje poznámka "Hic desuat multl••, vztahující se k r . 1736. Vzhledem k tomu , že byla napsána současně
s ostatním textem, nevznikla mezera chybným opsáním předlohy, nyorž
chybami v ní nebo ztrátou její části. Obdobné omyly ''jiných částech
rukopisu nelze vyloučit, můžeme je však s ohledem na poměrně pečlivé
vedení knihy považovat za nepravděpodobné .
Při sledování vývoje zájmu o studium v semináři v jednotlivých letech
musíme pro období do r. 1697, kdy je rukopis členěn pouze podle rektorských období, vystačit s průměrným počtem studentů , který se pohyboval kolem pěti až devíti ročně. Kolem přelomu století, kdy již disponujeme ročními údaji, počet alumnů poněkud stoupl a pohyboval se
kolem deseti . Další výrazné zvýšení následovalo ve dvacátých letech 18.
stol., kdy bylo do semináře přijímáno ročně mezi 15-18 alumny, přičemž
vzrůstající trend pok.račo\'al až do konce sledovaného období. V r. 1724
poprvé dosáhl počet přija~'ch dvaceti a dvacítku překročil ještě dvakrát:
v r. 1738 (27) a 1746 (24) . ~1) Zájem o seminář vzrůstal a svědčil tak o úspě 
ších rekatolizace a zvýšení katolické religiozity nejširších vrstev obyvatelstva, zvláště v první třetině 18. století.
Místa původu seminaristů (vesměs rodiště, bydliště, ale také místa, kde
byli pokřtěni nebo navštěvovali školu) jsou rozmístěna víceméně souvisle
po celé zemi s největšími koncentracemi v jihozápadních Čechách (oblast mezi Klatovy a Českými Budějovicemi), v Podkrušnohoří, na Boleslavsku a Nymbursku a ve východočeské oblasti. Objevují se zde oblasti
jak tradičně katolické, tak protestantské , což jistě svědčí o postupu
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rekatolizace. Naopak nejméně uchazečů o studium pocházelo z řídce
oblastí pohraničních hor a Tepelska a Tachovska a v 17. stol.
také z třicetiletou válkou těžce postiženého středního Povltaví a dolního
Poohří, zatímco z katolického a válečnými událostmi prakticky nedotče
ného Českého Krumlova přišlo do semináře studovat během 17. stol. 9
mladíků. Mezi 32 místy původu s pěů a více alumny mají převahu města,
především královská, a mezi nimi na prvním místě Praha se 124 seminaristy, což je prakticky jedna osmina z celkového počtu. Ze sovinského
statku pocházeli pouze 3 mládenci, takže jejich přednostní přijímáni,
slíbené již Harrachem, bylo komplikováno jejich zjevným nezájmem .
Samostatnou kapitolu tvořili zahraniční studenti, jichž se zde ve sledovaném stodesetiletém období vzdělávalo 24. Pocházeli především
z vedlejších zemí Koruny (Moravy a Slezska) a Lužice, ojediněle také ze
Saska, Vestfálska, Uher a Itálie .• Protože v těchto zemích semináře podobné pražskému existovaly a o nějakém velkém středoevropsk ém věhla
su pražského alumnátu asi můžeme těžko hovořit , lze se domnívat, že
rozhodující roli tu 'hrála osobní vazba dotyčného mládence na Čechy,
resp . Prahu.
Naprostá většina seminaristú po svém přijetí úspěšně studovala . Výjimkami byli tři již zmiňovaní vyloučení a další čtyři, u jejichž jmen je
poznamenáno "dimmissus ex seminario". Důvody byly vesměs studijní a kázeňské- například Y dopise rektora Ludegera z r. 1741 , jímž žádá arcibiskupa o vyloučení Augustina Marinelliho z Náchoda ,~~l se uvádí. že
dotyčni nestuduje , chová se nezdvořile k představeným semináře a ně
kolikrát opusů] semináf" a toulal se po Čec hách . Obdobnvm ~'střelkům
se již sto let předtím snažil zabrániL Harrach. kdvž vybízel představené
školy, abv přísn ě trestali nepřístojné chování někter\ich studentů provázené dokonce i ničením inventáře.~~ . Naopak řada alumntl byla podl e
svědectví rukopisu pečli'"'mi studentY a pílí a dobrymi mravy se vvrovnala univerzitním studentům.
Téměř všichni alumnové (pokud nebvli mezi osmnácti. kteří v prúběhu
studia zemřeli) seminář úspěšně dokončili (z rukopisu nevyplývá , zda
někteří opakovali) a po závěrečných zkouškách a vysvěcení semináf- opustili . Púsobili převážnť'· ve farní správě jako kaplani a faráři. 124 z nich
dosáhlo vyšší děkanské hodnosti, 44 bylo vikáři a 37 kanovníky v některé
z kapitul - metropolitní u SY. Víta, Všech svatých na Pražském hradě.
vvšehradské. litoměřické a staroboleslavské. Řada z nich obdržela titul
palatina. rvúře Řádu zlatého rouna nebo apoštolského protonotáře. Osm
z nich se po čase vrátilo do semináře, kde púsobili jako rektoři nebo
zalidněných
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provizoři .

Jeden italský student se stal po návratu do své vlasti dokonce
biskupem. Čtyři absolventi vstoupili přes Harrachův zákaz do řádu- k cisterciákům, minoritům, augustiniánům poustevníkům, jeden z nich po
vyloučení ze semináře. Vojtěch Klu pp po vysvěcení v polovin ě třicátých
let 18. stol. dokonce odešel do protestantského Saska, kde se oženil a měl
děti .

Místa, kde absolventi

semináře

po svém

vysvěcení působili,

jsou ob-

dobně jako místa jejich původu rozmístěna po celých Čechách v přibliž
ně

stejných oblastech, navíc zaznamenáváme poněkud hustější koncentraci působišť v jižních Čechách a v pražském okolí. Mladí kněží byli tedy
vysiláni zhruba ve stejné míře do míst katolických i tam, kda byla pří
chylnost obyvatel k víře dosti problematická. Z Consignatia ani nějaká
bližší souvislost mezi místem původu seminaristy a jeho dalším působíš
těm nevyplývá. Naopak málo bývalých seminaristů působilo v oblastech,
kde vykonávaly duchovní sprá~ řády- na Tepelsku, Vyšebrodsku a ve
středním Povltaví. ~ l
Arcibiskupský seminář v podobě, jak jsme se ji snažili nastínit, existoval až do tereziánských reforem. Jejich zásahem byl přestěhován v r. 1775
do jednoho z traktů Klementina , uvolněného jezuitským řádem, kde jej
zastihlo rušení diecézních seminářů nařízené dvorským dekretem Josefa II. z 30. března 1783. Obdobný osud postihl o rok později také Norbertinum. Seminaristé přešli na teologickou fakultu pražské univerzity
a pro výchovu světského kléru byly po celém habsburském soustátí zří
zeny tzY. generální semináře vyňaté z církevního dohledu. Toto josefinské opatření však bylo" květnu 1790 zrušeno a biskupům bvlo opět povoleno otevírat vlastní diecézní semináře, k čemuž došlo záhy i" Praz e.~'' '
Ačkoli pražský arcibiskupský seminář nebyl nijak zvlášt proslul)' a úroveň výuky na něm můžeme dnes již jen těžko posoudit. jeho význam
tkví především\' tom , že dal" průběhu 17. a 18. stol. vzdělání několika
generacím řeholní a kněžské inteligence , která se aktivě podílela na vzniku české barokní kultury a počátcích našeho národního obrození.
Poznámky:
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Zabudnutý pokus o reformu rudových
škol. K aktivite K. A. Fúrstenberga
v oblasti rudového školstva l)
Eva Kowalská

Pnré pokusy o zriadenie rudových škól, ktoré by presahovali svojím
výchovným a vzdelávacím zaměraním rámec tradičného modelu konfesionálnej školy, sa v Čechách obvykle spájajú s menom Ferdinanda Kindermanna.2l Jeho výnimočná aktivita priniesla plody v podobe špecifického typu industriálnych škól, ktoré však mali utilitárne zameranie len
navonok. V súlade s Felbigerom akcentoval výchovné pósobenie školy,
i keď sa to móže zdať paradoxné práve vzhfadom na typ zavedenej vyučovacej metódy a demonštrovaný utilitarizmus. Ciefom školského vyučovania mal o byť sformovanie kresťana, uvedomujúceho si zmysel svojho
bytia na Zemi a poznajúceho prostriedky na dosiahnutie pozemskej
i večnej blaženosti, občana, ktorý prekračuje Jen poddanský vzťah k vrchnosti a v rámci svojho stavu sa podiela na úspešnom fungovaní štátu. ~l
Kindermann patril nielen k priamym stúpencom Felbigerovej metódy
organizovania školského vyučovania, ale bol aj významným predstavitel'om reformného prúdu v rámci katolíckej cirkvi. 4 l Možno uňho predpokladať názorovú príbuznosť s ozvenami jansenizmu a katolíckeho
osvietenstva, ktoré našli silnú oporu u niektorých predstavitefov vysokej
katolíckej hierarchie. Toto ideové prúdenie si však získalo stúpencov
nielen medzi osobami duchovného stavu, ktorým starostlivosť o vzdelávanie "rudu" v najširšom zmysle slova patrila "ex offo", ale aj medzi
príslušníkmi svetskej spoločenskej elity. Vďaka nemu sado procesu obnovy rudového školstva zapojil už pred vydaním osnovy školskej reformy
v r. 1774 okrem Kindermanna aj jeden z najvyšších hodnostárov Čiech
"purkrabí" Karol Egon knieža Fiirstenberg.
Fiirstenberg patril do okruhu osvietensky orientovanej šl"achty, 5 lvnázoroch ktorej sa uplatnili aj silné vplyvy filantropizmu a sociálne cítenie.6 l
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Ako jeden z najvyšších štátnych úradníkov bol denne konfrontovaný
s následkami materiálnej chudoby poddaných a najma s jej negatívnym
vplyvom na morálny a duchovný stav obyvatefstva a celého štátu. V dobe,
kedy nastúpil do svojej funkcie, sa kumulovali sociálne nepokoje, zapríčinené hladomorom a epidémiou, a šírenie vplyvu "sektárstva", v ktorom
sa naplno prejavila povrchnosť metód a výsledkov účinkovania proůre
formačnej církvi v Čechách. Sonnenfelsom a Seibtom formulované názory o význame š_koly pre rozvoj a "blaho štátu" 71 sa uňho pretavili do
konkrétneho činu- založenia siete reformovaných škól na jeho panstve
Dobrovice, ktorým si získal aj pozornosť medzinárodnej verejnosů .
Fůrstenbergova starostlivosť o fudové školy sa začala rozsiahlou korešpondenciou so zahraničnými odborníkmi, štúdiom pedagogickej
literatúry a nákupom zahraničných učebníc vrátane katechizmov. 8 l Výsledkom konzultácií a štúdia bol vyoer zahánskej metódy, ktorú Fůrsten
berg rovnako ako ďalší považoval za n<1Jvhodnejšiu pre potreby a pomery
rudových škól. Jej primárna orientácia na kresťansko-eůckú výchovu
predurčila vyoer kandidáta, ktorý sa mal v Zaháni u Felbigera zasvaůť do
tajov novej metódy a doma uplatniť získané poznatky. Stal sa ním dobříšsky kaplán Benda, ktorého knieža sám vybral a na vlastné trovy vyslal
21. i . 1773 k Felbigerovi. Pred odchodom ho prijal, odovzdal mu odporúčací list a v rozhovore v}jadril presvedčenie, že Benda sa po návrate
stane reformátorem školstva na všetkých kniežacích panstvách v Če
chách.9l
Fiirstenberg v liste Felbigerovi oznámil svoj úmysel zlepšiť úroveň vzdelávania dedinskej mládeže. Najdóležitejšou úlohou by preto malo byť
zlepšenie vyučovania náboženstva, vhodné usporiadanie učiva trívia (so
základnÝmi poznatkami o pofnohospodárstve) a mravná výchova. Jej
ciefom malo byť osvojenie si povinnosti voči panovníkovi, zemepánovi,
predstaveným, rodičom, ale aj sebe samému a spoluobčanom , teda toho
minima, ktoré malo zabezpečiť udržanie rovnováhy a harmónie stavO\',
ako ho formuloval ]. von Sonnenfels. 10 )
Tieto myšlienky Fůrstenberg nezdóraznil náhodou . Vo svojich memorandách o situácii v Čechách 11 ) sa kriticky vyslovoval o materiálnom i duchovnom úpadku vidieckeho obyvatel'stva, ktorému ani kresťanstvo
nemóže pomócť zmierniť jeho duchovnú biedu. Príčina sa zdala byť
jasná: viera sa brala ako čosi nanútené , prinajlepšom mechanickY preberané, čo však v žiadnom prípade nesmerovalo k srdciam a prebudeniu svedomia. I'..udia bez pocitu osobnej zodpovednosů voči nadradeným
princípom nie sú schopní vlastnou vól'ou zlepšovať svoj osud, čo niá za
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následok aj úpadok hospodársky. No čo je horšie, nedokážu rozoznať
a vzdorovať propagande ,,falošných učení", čo ich fahko zvádza k sektárstvu. 1 ~> Ak. sa k tejto tendencii pripojí nespokojnosť s vlastnou vrchnosťou a ilúzia, že cudzí poddaní sa maJú lepšie, fahko sa rozhárajú plamene
povstania. Pravými príčinami častého prelievania krvi poddaných v Če
chách boli nevedomosť, s ňou spojená nenávisť, zloba a hnev. Tieto
názory jasne smerovali voči tým, ktorí tvrdili, že "osvietenie" myslí poddaných je potenciálnym nebezpečenstvom pre poriadok štátu.
Felbiger mal všetky uvedené dóvody vziať do úvahy pri koncipovaní
"poriadku" alebo inštrukcie, ktorú mal Benda priniesť pri svojom návra. te . Tento "Pian fůr eine bohmische Land-Schule" chcel Fůrstenberg
nechať preložiť do češtiny, aby sa mohol uplatniť v čo najširšom meradle.
O jeho existencii nemožno pochybovať. Felbiger v súvislosti s ním totiž
vyslovil požiadavku, aby mu boJi poslaní na zaučenie 1-2 ďalší učitelia ,
aby sa mohla otvoriť ,.komplemá" škola. Hneď po Bendovom návrate aj
skutočne odišiel 5. 9. 1773 do Zahána ďalší adept, loučínsky učitef Jan
Václav Můller. 1 ~>
Benda podl'a vlasmých slov získal vďaka pobytu nielen znalosti o princípoch Felbigerovho modelu školstva, ale aj záfubu v učení a vo (prírodných) vedách . V tom ho bezpochyby inšpiroval príklad Felbigera, ktorý
sa ven oval najmá meteorológii. 14 > Felbiger však nezabudol informovať
svojich poslucháčov aj o staršej a súčasnej pedagogickej teórii, čo vyvráca
obvinenie z jeho údajného ignorovania najnovších poznatkov. 15 >
Benda bol ustanovený za riaditel'a ,.normálnej" školy v Dobroviciach,
pre ktorú knieža určil niekofko miesmostí VO svojom zámku. Dokial' sa
učebne zariaďovali (na náklad,· panstva) , Benda sa venoval prekladaniu
hlavných partií učebnej látky a učebných pomócok (tabuliek katechizmu a mravouky). Podla nich sa začalo vyučoval' už v zime r. 1773. Najar,
22. 3. 1774 začali deti chodit už do novozriadenej školy v zámku, kde
pribudla k póvodným dvom triedam aj tretia. Učitefský z bor tvorili riaditel' školy Benda, ktOI)~ vyučoval biblické dejiny, mravouku , katechizmus
a vy1dad evanjelií, J. V. Muller, ktorý učil predmety trívia, a Bendom
vyškolený tretí učitel' František Ferdinandy. Učitel' póvodnej dobrovickej školy Jozef Springer učil deti základom hudby. 16 >
Knieža Fiirstenberg venoval škole mimoriadnu pozornost. Spolu s dalšími hosťami navštívil už 1. 4. 1774 školu a po vizitácii vydal 28. 5. 1774
dekrét, ktorým nariadil všetkým duchovným a učitel'om na svojich panstvách zaviesť nový systém vyučovania. Benda mal dva razy do roka viesť
zaškolovacie kurzy (preparandiu), a v budúcnosti sa na post duchovného
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a učitefa nemal dostať nikto, kto by sa uňho nepodrobil skúške. Prvý
takýto kurz pre 7 kaplánov a ll učitefov sa začal onedlho, 25. 6. 1774. 17 >
V počiatočnom období pósobenia školy sa všetky prezentácie výsledkov práce školy stali vhodnou príležitosťou pre jej popularizovanie v širšej verejnosti. Na skúške prvých Bendových poslucháčov 4. 7. 1774 bol
prítomný Fiirstenberg so svojou manželkou a ďalšími "vysokými hosťami".
Fiirstenberg sám skúšal preparandistov, z ktorých niektorí si iniciatívne
už vopred preštudovali tabufky a spisy ]. I. Felbigera. Fiirstenbergova
manželka rozdávala najlepším žiakom v triedach darčeky a o úspechoch
školy informovali aj Felbigera, ktorý bol už v tom čase vo Viedni. Prostredníctvom neho sa správy o škole dostali aj Márii Terézii, ktorá vyslovila Fiirstenbergovi oficiálne uznanie. Výsledkom bolo aj venovanie
200 exemplárov Knihy metód pre potreby budúcich preparandistovv Prahe . IBJ

Fiirstenbergova angažovanosť na poli starostlivosti o fudové školstvo
bola v dobe pred prijatím Všeobecného školského poriadku výnimočná
a zaujímala sa o ňu aj verejnosť v zahraničí. Vyplývala organicky z osvietenského presveqčenie Fiirstenberga o účinnosti osvety a charity, ktorej
sa ven oval s rovnakou pozomosťou, ako školstvu. 19 > Relatívne vefký dosah
jeho pokusu naznačil, že zavedením vhodného spósobu a organizácie
vyučovania sa podarí zlepšiť úroveň školstva v širšom meradle, než len
na úrovni jedného majetkového komplexu .
Poznámky:
1) Touto štúdiou by som chcela poďakovai PhDr. Josefovi Hanzalovi , DrSc.
za podnery, ktoré som čerpala z jeho diel pre svoju vlastmí výskumnú prácu.
2) J. Hanzal , Významný školsk~' a sociální reformátor Ferdinand Kindermann .
in: Dějiny učitelstv.l 1969 , č . 10-11 ; J. Štverák, Tereziánská reforma lidového školství v českých zemích. Kandidátská disertace , Praha 1977, s. 100,
127.
3) G. E. Walther, Die Grundsatze der Padagogik lgnatz von Felbigers. Ein
Beitrag zur Geschichte der Padagogik des 18. Jahrhunderts. Leipzig 1903,
s. 40-41.
4) P. Hersche, Das Spa~ansenismus in Osterreich. Wien 1979, s. 163,179 upozorňuje na filojansenistickú orientáciu viacerých biskupov novozriadenvch
biskupstiev.
5) A. S. MvfnikoY, Vznik národně osvícenské ideologie v českých zemích H> .
století. Praha 1974, s. 138-139,156-157; J. Hanzal , Od baroka k romanti~
mu . Praha 1987, s. 119-120.
6) O Furstenbergovi prinášajú doteraz najrozsiahlejšie informácie staršie prá-
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7)

8)

9)
10)
ll)

12)

13)
14)

15 )

16)
17)
18)
19)

ce: K. Hoch, Čechy na prahu moderního hospodářství. Praha 1936; Česko
slovenská vlastivěda. Dějiny. Praha 1932, s. 615-Q17,636.
O Sonnenfelsových názoroch o v)rzname školstva bližšie G. Klingenstein ,
Akademikerůberschuss als soziales Problem im aufgeklarten Absolutismus.
Bemerkungen ůber eine Rede Joseph von Sonnenfels aus dem Jahre 1771,
in: Bildung, Politik und Gesellschaft. Hrsg. v. G. Klingenstein, H. Lutz,
G. Stourzh. Wiener Beitrage zur Geschichte der Neuzeit 5, Můnchen 1978,
s. 165-204; W. Ogris, Joseph von Sonnenfels als Rechtsreformer, in: Joseph von Sonnenfels . Hrsg. v. H . Reinalter. Wien 1988, s. 55.
Das Beispiel , welches der Durchlaut. Herr, Herr Carl Egon Fůrst zu Fůr
stenberg, Landesprasident im Konigreich Bohmen ... Ao 1773 angefangene, und 1774 wirklich zu Stande gebrachte Einfůhrung der Normai-Schule , oder der allgemeinen Christ-Catholischen Lehre fůr die Land:Jugend,
giebt. Frankfurt...:Leipzig 1776, s. 21-22.
Tamtéž, s. 33.
W. Ogris , c. d., s. 22-24; J. Garber, Recht und Utilitarismus: Joseph von
Sonnenfels und das spate Naturrrecht, in : Joseph von Sonnenfels, s. 129.
Československá vlastivěda, s. 616 ; práca J. Prokeša, Memoriály o hospodář
ském stavu Čech před selskou bouří z roku 1775 vydaná r. 1924 mi nebola
dostupná.
Das Beispiel , s. 28-29. Tieto názory Fůrstenberg formuloval krátko pred
vypuknutím škandálu ohfadne vyšetrovania .kryptoprotestantizmu" na
Morave , kde sa hlásilo k protestantizmu niekofko tisíc obyvatefov v presvedčení, že sa povolia prestupy k nekatolíckej viere- P. Hersche , c. d. , s. 255;
E. Winter, Josefinismus a jeho dějiny, in: PříspěvkY k dějinám Čech a Moravy 1740-1848. Praha 1945. s. 171-174.
Das Beispiel , s. 35.
Počas pobvtu" Bratislave Felbiger vvdal prácu Die Geschichte des Winters
zu Pressburg vom .Jahre 1784 / 85. Pressburg 1785. Súpis pozostalosti J. I.
Felbigera obsahuje údaje o viacen'ch meteorologických prístrojoch. ŠOA
Bratislava. archív bratislavskej kapituh·, Tesumenta, kart. 30-33.
Tieto obvinenia sa často objavujú ,. recenziach učebníc pre normálne školv, súhrnn e vvdanÝch ,. diek Frevmuthige Beurtheilung der osterreichischen Normalschulen und aller zum Behuf derselben gedruckten Schulschriften. Berlin-Stettin 1783.
Das Beispiel , s. 36-38.
Tamtéž , s. 44.
Tamtéž , s. 44-45.
Počas hladomor{t v rokoch 1772-73 Fiirstenberg financoval špitál. chudobinec a sirotinec v Prahe, kde prispieval na živobytie 40 detí. \ ' Prahe údajne zachránil od hladu vyše 1 000 osob . Vlastným poddanÝm zdarma pridelil osivo a obilie na chlieb a zo sv~jich prostriedkov vyplácal platy tým
úradníkom gubernia, ktorí mali na starosti riešenie sociálnych otázok. Das
Beispiel. s. 12-1 3.
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N ormální škola v Praze
a učitelské vzdělání 1775-1800
Josef Hanzal

Poslední čtvrtina osvícenského 18. stol. představuje v dějinách českého
školství neobyčejně důležitou kapitolu. Všeobecným školským zákonem
z r. 1775 byla zavedena povinná školní docházka a vznikla trojstupňová
školská soustava- školy triviáln( hlavní a normální. "Die Schule ist und
bleibt allerzeit Politicum"- tak zněla preambule zákona a v jejím duchu
byly vzdělání a výchova pojímány ne jako úzce pedagogický a izolovan)'
proces, ale jako součást širších reformních snah o přeměnu a povznesení
jedince, obce, národa a státu, a to ve všech oblastech, v sociální, ekonomické, kulturní i duchovní.
Josefinismus, jenž vůskJ zákJadní kontury a ideovou náplň tomuto procesu, měl -jak dnes již poměrně bezpečně víme- své přednosti i nedostatky, své hranice a nenaplněné ideály, měl je jak v rovině teoretické,
tak praktické . Josefinská epocha spadá a překrývá se s revoluční událostí
světodějného významu - s Velkou francouzskou revolucí a vším tím, co
tato událost přinesla a znamenala.
V českém dějinném vývoji jsou tyto převraty a přeměny doprovázeny
a ovlivňovány první etapou národního obrození , procesu formování
moderního českého národa. Školství, výchova a vzdělání v něm hrály
přirozeně mimořádnou roli. Spolu s tím vším byla česká společnost obohacována o mimořádně v\'Znamné osobnosti učitelů, duchovních a byrokratů a o stovky řadových kantorů, kteří věnovali všechnu svou práci
a schopnosti kulturnímu a sociálnímu povznesení národa.
Jednu z klíčových kapitol tvoří v tomto vývqji pražská normální škola.
Byla založena r. 1775 a u jejího zrodu stál Ferdinand Kindermann, tehdv
referent zemské školní komise pro nižší školy. Při slavnostním otevření
školy 15. listopadu 1775 pronesl Kindermann řeč nazvanou ,.0 vlivu nii.ších škol na obecn)' život, na střední a vysoké školy". J e to snad nejvýznamnější obecná úvaha o školské a pedagogické problematice té doby;
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po stručně nastíněné historii škol v Čechách a zdůraznění jejich významu pro stát a církev přistoupil ke svému tématu , pedagogické metodě .
Jeho závěry se dají stručně shrnout do těchto bodů: učení musí být užitečné, nemá to být metafYzické demonstrování a obtížné teoretizování,
které neoplodňuje mladé duše , učitel musí z různých metod vybrat ty,
které jsou přiměřené věku a stavu dětí, má postupovat od konkrétního
k abstraktnímu, od zvláštního k obecnému.
Stejně důležitá jako vzdělání je podle Kindermanna výchova člověka ;
škola má vést mládež k lásce k bližnímu, k poslušností a umění naučit se
řídit své jednání. Škola se měla v Kindermannově pojetí stát důležitou
součástí ekonomického a sociálního povznesení země . Prostředkem
k tomu měla být industrializace výuky. Vycházel z osvícenského předpo
kladu, že bohatství a blahobyt státu i občanů, které spolu navzájem souvisejí, vznikají jen z vědění a pracovitostí, k čemuž je nutno člověka vést
již ve škole. Autor to demonstruje na osvícenských zemích, které nás "učí ,
že národ je tím osvícenější , čím je pracovitější" . První zkušenosti na
tomto poli získal Kindermann již v Kaplici , když tam působil jako děkan
a zřídil ve městě vzornou školu.
Podle tohoto projektu se měla industriální výuka zaměřovat hlavně na
zemědělství a část průmyslové výroby; při vesnických školách se zakládaly
zahrady a pokusná pole, na nichž se žáci a jejich prostřednictvím i rodič e
seznamovali s novými metodami a vynálezy v zemědělství. Městské školy
se orientovaly zvláště na textil, zpracování vlny, bavlny, lnu atd .
Pražská normální škola měla sehrát v tomto programu důležitou roli ,
měla být vzorem pro ostatní, a byla proto obsazena předními pedagogv.
Ředitelem se stal Václav Lenhard , pozdější profesor teologické fakulty,
jako katecheta zde působil n~jaktivnější spolupracovník a pokračovatel
Kindermannův, publicisticky všestranně činn~' Aleš Pařízek, prvním uči
telem sboru byl rovněž veřejně činný František Steinský, později profesor pomocných věd historických , dále byl ve sboru známý malíř Ludvík
Kohl, filolog Karel Metternich, historik Antonín Renner ad.
Průměrn)í pedagogick'' úvazek činil 15-16 hod. Žáci byli rozděleni do
čtyř tříd: v první byli žáci ve věku 5-10 let a učili se základním před
mětům, ve druhé byly děti 5-12leté , ve třetí 8-14leté a ve čtvrté žáci ve
věku 9-15 let. V 1.-3. třídě se učilo kolem 30 hod . t:Vdně, ve 4. to bylo
kolem 41 hod. a byla zde i obtížnftjší látka a více předmětů (latina, algebra, geometrie, podrobnější látka z dějepisu, zeměpisu a z němčiny).
Zajímavé je, že na normální škole a na vícetřídních hlavních školách
nebvl měřítkem pro zařazení žáka věk, ale nadání a prospěch. TaJen-
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tovaní žáci mohli postupovat rychleji a získat za kratší dobu lepší

vědo

mosů.

Na počátku navštěvovalo normální školu kolem 200 žáků, v osmdesátých letech okolo 250 a na konci 18. stol. pře s 300 žáků . Součástí školy
byly kursy pro přípravu učitelů a katechetů , tzv. preparandy. Podle guberniálního dekretu z r. 1776 se měl každý učitel , který neměl odpovídající
kvalifikaci, podrobit zkoušce na normální škole. Kursy, zpočátku třímě
síční, pak půlroční, připravovaly učitele po stránce metodické . Poč e t
a jména absolventů se dají dobře zjisůt z katalogů , např . r . 1787 absolvovalo 235 kandidátů , z toho ll duchovních , 103 seminaristů, 121 učitelů
veřejných škol, v r. 1789 to bylo 12 duchovních , 67 seminaristů, ll O uči
telů státních škol a 28 domácích preceptorů , celkem 217.
Připravit kvalitně tak velký počet učitelů, kteří byli potřební pro více
než 2 000 škol v Čechách, nebyllc;hký ani krátkodobý úkol. Existovala
však nevyužitá, dosti početná a pedagogicky vzdělaná skupina býv. jezuitských kantorů . Zmenšený stav gymnázií je nemohl přijmout ; ostatn ě
v intencích školských úřadů nebylo obsazovat gymnázia exjezuity. Kindermann zastával umírněn é stanovisko a pokusil se získat některé pro
hlavní školy; v několika případech se mu to podařilo .
Duchovní atmosféru a snažení doby dobře dokresluje publikační a osvětová činnost, na níž se školy vydatně podílely. Ředitelství normální školy
získalo býv. akademickou tiskárnu, která přestala po zrušení jezuitského
řádu plnit funkci univerzitní tiskárny. Tiskly se v ní hlavně učebnice,
školní pomůcky, písně , kalendáře , modlitby aj. V letech 1775-1800 bylo
vydáno několik desítek německých a českých knih. Jsou mezi nimi metodické pomůdky pro učitele a knížky pro mládež (Ezop , Hystorie
o Americe, Hospodářská nová knížka pro mládež aj .) . Z dosti četné historické literatury je třeba jmenovat Peldovu Novou kroniku českou, Pulkavovu kroniku, Kroniku boleslavskou od Daniela Mezeříckého aj .
Pro úspěšnost pražské normální školy stejn ě jako pro školy vůbec byla
rozhodující práce , schopnosů a zaujetí kantorů. Kindermann si toho byl
dobře vědom a prohlašoval , že veškerá nařízení a reformy nic nezmění,
nebudou-li na výši ti , co je budou provádět. Na škole působilo několik
vzdělaných a schopných učitelů, kteří překračovali j~jí brány. Zmíním
se stručně pouze o třech a na nich budu demonstrovat některé obecnější
dobové problémy: Ferdinand Kindermann, Aleš Pařízek a František
Steinsk)'.
Život a působení severočeského rodáka Kindermanna známe poměr
ně dobře , ale zabýváme-li se dnes v širších souvislostech sociálními,
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duchovními a kulturní mni poměry na konci stavovské a na počátku měš
ťanské éry, jeho význam spíše roste. Zmínil jsem se již o jeho programu
nižšího školství a o industriální výuce. Kindermann byl autorem několika
pedagogických pojednání a úvah, které v mnohém korespondují a vlecčems i překračují soudobé evropské pedagogické myšlení (Pestalozziho,
Basedowa, Felbigera aj.). Zvláště jeho projekt industriálního školství
ajeho realizace byly do značné míry prioritou. Nešlo přitom pouze
o praktickou ekonomickou záležitost, jak získat finance, ale o mnohem
hlubší sociální a kulturní úkol, totiž o propracovanou ideu, jak vychovat pracovitého, podnikavého a moderně myslícího občana.
Pohled české společnosti, zejména nastupující vlastenecké družiny, na
Kindermanna byl rozporný. Pokládala ho často za germanizátora; nejostřeji to vyslovil F. M. Pekl. Když Kindermann r. 1800 zemřel, Pelci to
přijal s úlevou a doporučoval poutníkům k jeho hrobu vulgární říkán
ku : "Zde leží hrobník jazyka českého, vlastenci vyserte se na hrob jeho".
Kindermann nebyl rozhodně germanizátorem, vycházel pouze z josefinských idejí, nacionální myšlení mu bylo cizí. Bylo přirozené, že němčina
jako úřední řeč měla jistě větší možnosti a uplatnění, avšak Kindermann
nikterak nebránil českému vyučování v českých krajích. Též jako litoměřický biskup v diecézi , která byla česko-německá, nijak české školy
neutiskoval a dával jim stejná práva. Jeho ušlechtilé, humanitní, nacionálně smířlivé nazírání připomíná zhruba o 40 let mladší myšlenky
B. Bolzana.
Více český byl Kindermannův spolupracovník Aleš Pařízek, všestranný
učitel a publicista. Napsal populární české dějiny, několik učebnic , pří
ležitostných spisů a článků . Nejzajímavější je patrně spis reagující na
potřeby nastupujícího měšťanstva a na Velkou francouzskou revoluci,
nazvaný "0 svobodě a rovnosti městské, jaká jest a co z ní pochází mezi
Francouzy, všem milým vlastencům národu českého k poučení sepsaná".
Pařízek chápe svobodu převážně křesťansky, univerzalisticky, jako při
rozený stav dan)' lidem od Boha; je proto omezená, ale nezbytná, podle
ní "příslušník jak vyššího, tak nižšího stavu neomezené právo má: živnosti své k potřebě. své bez ouhony vyhledávati, obchodu a zaměstnání
svého hleděti, práci k svému stavu náležitou konati, statku svého zvelebovati i nábytek svůj dovoleným způsobem rozmnožovati".
Neméně zajímavé jsou i Pařízkovy názory na francouzskou revoluci;
staví se k ní kriticky. odsuzuje zvláště vládu luzy, avšak chápe potřeby
městského stavu, rolnictva i rodícího se dělnictva . Není možno zacházet
zde do podrobností, avšak nutno konstatovat: učitelé normální školy
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a okruh kolem nich patřili sociálně a myšlenkově k tornu nejprogresivnějšímu, co u nás existovalo.
Plnou měrou to platí o Františku Steinskérn, v jehož kariéře nacházíme dvě zcela odlišné etapy. V mládí reformátor s výraznými demokratickými rysy, navazující kontakty s předními světovými osobnostmi, a ve stáří
kožený, sterilní profesor pomocných věd historických na pražské univerzitě . Steinský byl zakladatelem a hlavním přispěvatelem zajímavého časo
pisu " Monatliche Beytrage zur Bildung und Unterhaltung des Bůrgers
und Landmanns", který začal vycházet právě v roce francouzské revoluce. Jeho články o šlechtě , měšťanech, o rovnosti , svobodě aj . ovlivněné
anúfeudální západoevropskou literaturou V)jadřují nazírání části rodící
se české měšťanské společnosti . Steinský se staví proti stavovskému zří
zení, když píše, že "lidé pocházející všichni od jednoho praotce se rodí
se stejnými právy ajsou určeni kjednornu konečnému cíli; od přírody
se nerozlišují jinak, než vynikajícími vlastnostmi ducha, srdce, a chcete-li
také těla; tyto vlaStnosti však nernohou být nikdy důvodem k panství jednoho nad druhým, sobě rovným".
Časopis Monatliche Beytrage přinášel zajímavá pojednání o výchově,
vzdělání, filozofii, historii apod. Přispívali do něj další autoři z okruhu
normální školy. Do téhož názorového světa náleželo i speciálnější a spíše
praktické periodikum, Wiffiingův "Kalendář pro školní dozorce, katechety a učitele" , na jehož stránkách nalezneme mnoho důležitých pří
spěvků a materiálů k dějinám školství tohoto bohatého období vývoje naší
vzdělanosti .
Třídami pražské normální školy a jejího učitelského kursu prošly desítky vynikajících kantorů a hudebníků , z nichž za všechny můžeme jmenovat J.]. Rybu , stále nedoceněného i j ako kantora. Škola jako celé školství
té doby nebyla ušetřena ani rostoucí byrokratizace a formalismu , plného
hlášení, výkazů a zbytečných papírů . Byla-Ji však za nimi v prvním, zakladatelském období užitečná a smysluplná práce , ,. době františkovské
reakce se projevila stále více bezduchost a zplanění.
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Postavení a funkce klasických jazyků
ve všeobecném vzdělání
v habsburské monarchii 19. století
Martin Svatoš

Úvodem vysvětlení, proč jsem zvolil pro dnešní setkání toto téma: problém významu klasických jazyků ve všeobecné výuce je stále otevřen,
ostatně je poslední léta opět diskutován. Protože námitky odpůrců jejich
zastoupení ve školských učebních plánech a argumenty jejich obhájců
se již desítky let vracejí, pokusím se shrnout situaci a roli humanitního
vzdělání v rakouské, potažmo v české společnosti v průběhu 19. stoL v naději, že lepší znalost historického vývoje této otázky pomůže předejít
nebezpečí, že jak odpůrci, tak zastánci klasického vzdělání budou zbytečně opakovat argumenty svých předchůdců . Navíc humanitní vzdělání
minulého století přináší další doklad, jak dopadají v praxi teoretické
koncepce filozofů a školských reformátorů.
Rozvoj průmyslu , techniky a obchodu v 19. stol. vedl i v Rakousku
k silnější diferenciaci společnosti, přičemž téměř u všech vrstev stoupal
záJem o vzdělání. ~Nová šlechta", která byla povýšena na základě své individuální schopnosti v obchodě, finančnictví, podnikání, byrokracii či
vědě , v zásadě podporovala rozvoj vzdělavatelského systému a vědy, protože kladla na vzdělání svých synů vysoké nároky. Stále více se vzmáhající
majetné měšťanstvo (tak překládám německé Besitzbiirgertum) , zvl.
průmyslová buržoazie hrály v hospodářském životě monarchie stále dů
ležitější roli . Průmyslníci a obchodníci, jejichž sebevědomí se zakládalo
na pracovním úspěchu a schopnosti dosáhnout bohatství, se v každodenní praxi setkávali s potřebou vědění a znalostí. Chtěli, aby se jejich
dětem dostalo důkladného všeobecného , ale stále častěji především odborného vzdělání , aby byli jejich synové dobře připraveni převzít rodinný
podnik. Díky svému silnému hospodářskému vlivu chtělo majetné měš
ťanstvo dosáhnout i odpovídající společenské prestiže, případně politické
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moci a dostat se do nejvyšších vládních úřadů. Pochopili, že kariéra v politice a ve státní správě se otvírala prostřednictvím akademického vzdělá
ní. Vzdělání bylo tak uznáno jako symbol společenského statutu, protože
se na něm zakládala určitá společenská privilegia.
Podnikající měšťanstvo a státní úřednictvo v Rakousku doby předbřez
nové však bylo vzděláváno na gymnáziích a na univerzitách, jejichž výuka
svým zaměřením a úrovní neodpovídaly změněným společenským nárokům na vzdělání. Gymnázium té doby stálo v podstatě ještě na tereziánsko-josefinských základech, které valně nezměnila ani školská reforma
z r. 1805 a její revize z r. 1819. Gymnázia byla šestitřídní- skládala se ze
čtyř tzv. gramatikálních a ze dvou humanitních tříd . Od r. 1819 v nich
opět plaůl systém třídního učitele, to znamenalo, že všechny předměty
učil jeden učitel, ktery postupoval se svými žáky. Hlavním předmětem
na takovémto ~náziu byla jako dříve na jezuitských a piarisůckých
laůnských školách laůna ajeho hlavním úkolem bylo dosáhnout praktické dovednosů v písemném i ústním latinském projevu, a tím připra
vovat pro studium na univerzitě . Z celkových 18 vyučovacích hodin týdně
zabírala latina 9-11 hodin. Matematika a přírodní vědy , zavedené po
německém vzoru r. 1805, byly od r. 1819 znovu z gymnaziální výuky odstraněny ve prospěch laůny. Gymnázia nekončila jednotnou státní zkouškou, g. maturitou Uako tomu bylo v té době v Německu), a tím neumožňovala bezprostřední vstup na univerzitu. Na gymnázium navazovalo
dvouleté filozofické studium na lyceích nebo při univerzitách . Tato filozofická studia byla jakousi závaznou přípravkou pro studium na třech
dalších fakultách (právnické , teologické a lékařské) . Na univerzitě se
přednášelo z předem schválenvch jednotnvch učebnic , studenti museli
poslouchat povinné předmět\• ,, předem stanoveném pořadí, aniž by měli
možnost volby přednášejícího , zahraniční diplomy v monarchii neplatily.
Když v revolučním roce 1848 rakouské měšťanstvo nespokojené se stavem vyučovacího systému v monarchii , proklamovalo nutnost školských
reforem, obráůlo se k pruskému školskému modelu jakožto vzoru úspěš
ného pojetí vzdělávací soustavy. Pruské, ale i jiná zemská školství v Ně
mecku, bylo od počátku 19 . stol. založeno na novohumanistických principech, které se staly obecnými zásadami vzdělání v německých státech.
Díky Humboldtovu pojetí jazykového systému jako výrazu ducha , jako
duše národa, má být harmonické vzdělání individua dosaženo jazykovou výukou, především studiem řečtiny , protože dle jeho přesvědčení
se charakter řeckého národa nejvíce blíží charakteru člověka (lidství)
vůbec. Všeobecné vzdělání člověka chápal Humboldtjako encyklopedie-
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kou výuku na základě mnohostranného učebního plánu, jehož těžiště
leží v jazykové výuce . V gymnaziální výuce to znamenalo nejen
splnění požadavku encyklopedického vzdělání ducha, ale i vzestup významu řečtiny a přiblížení počtu hodin řečtiny rozsahu stále převládající
latiny. Výuka klasickým jazykům se v Německu stala prvořadým národně
vzdělávacím faktorem: po útocích protestantské církve proti pohanskému světovému názoru antických spisovatelů a pod tlakem monarchistického státu (obava Z·republikánských tendencí řeckých školských autorů)
byla po úpravě učebního plánu v r. 1837 sice obnovena koncentrace
výuky na latinu, i nadále však tvořily oba klasické jazyky zhruba 46% výuky
na německých gymnáziích . V německých učebních plánech byly přesto
zastoupeny i po redukci z r. 1837 přírodní vědy a matematika, s nimiž
rakouské gymnázium doby před březnové nepočítalo.
Původci reformy rakouského vzdělávacího systému byli především
herbartovec Franz Serafin Exner a německý klasický filolog Hermann
Bonitz. Jejich společným dílem byl tzv. Entwurf der Organisation der
Gymnasien und Realschulen in Ósterreich (1849). Pojetí humanitního
vzdělání v Rakousku po r. 1848 sice vycházelo z německého , v podstatě
stále ještě novohumanistického vzdělávacího systému , ale jeho podoba
a funkce se od německého modelu poněkud odlišovaly: zatímco pruské
všeobecné školství koncentrací na výuku latiny na úkor exaktních před
mětli od třicátých let v podstatě rezignovalo na encyklopedický ideál
novohumanistů a sankcionovalo formální vzdělání reprezentované ~í
ukou klasických jazyků, tvůrci rakouských školských reforem usilovali
o jakousi harmonickou vvváženost humanitních předmětú (g . jazvků ,
zeměpisu a dějepisu) s oborv exaktními , tehdy zvanými reálnými (g.
matematikou a přírodními vědami). Podle Exnera a Bonitze mělo sice
být tíčelem rakouskvch gvmnázií .. poskvtovat vyšší všeobecné vzdělání za
podstatného využití klasických jazvků a jejich literatur" (Entwurf. s.l4)
a tím připravovat k univerzitnímu studiu, ale jak uvádějí. matematika
a přírodní vědy se nedají již déle ve všeobecném vzdělání ignorovat, protože se humanistické prvky v plné míře nacházejí i v přírodních vědách.
(V tom stál Exner pod evidentním vlivem Herbanovým , jenž ve svých
pedagogických přednáškách tvrdil. že "realia" patří stejným právem k úplnému vzdělání jako ~humaniora .. [Tretera, s. 39].) Proto byly vedle
matematikv do výukv rakouskvch gymnázií zařazeny i přírodopis a fyzika .
Pro poslední ročníkY gymnázia byla zavedena i filozofická propedeutika. Přestože autoři Návrhu zdůrazňovali jako hlavní vzdělávací cíl gymnázií vz~jemm' vztah a souvislost všech vyučovacích předmětú , ponechali
nicméně
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i oni v centru gymnaziální výuky klasické jazyky, které stále tvořily více
než 40% učebníc::h plánů. V obou klasických jazycích spočívala hlavní
váha v četbě : četbou "školních" antických autorů mělo být dosaženo pedagogického záměru formovat v žácích "vzdělaný, ušlechtilý charakter".
Vysoce kvalifikované učitele měla pro kvalitní středoškolskou výuku
připravovat reorganizovaná univerzita. Proto reformátoři vytvořili i provizorní zákon o organizaci akademických úřadů; nový studijní řád zajišťoval jistou volnost výuky (tím podporoval vědeckou úroveň přednášek)
i studia (posluchačům byla dána volba oboru a přednášejícího i pořadí
navštěvovaných přednášek). Filozofické fakulty byly postaveny na roveň
ostatním fakultám, předepsáno bylo triennium, během něhož se posluchači měli připravovat pro učitelské povolání na gymnáziích a reálkách.
A protože v gymnaziální výuce dominovaly klasické jazyky, stala se klasická filologie vůdčím oborem i na filozofických fakultách.
Školské reformy prosadil ministr kultu a vyučování hrabě Leo Thun.
Ministrovy názory na klasickou filologii objasňují důvody vládní podpory
vzdělávacích reforem a ukazují, co čekala rakouská vláda od klasické filologie jakožto osy humanitního vzdělání. V řeči na 18. sjezdu německých
klasických filologů a učitelů ve Vídni r. 1858 ocenil ministr Thun klasickou filologii nejenom jako protiváhu k zmaterializovanému životnímu
stylu úspěšně podnikajícího měšťanstva, nejenom jako "uchovatelku
nejstarších pokladů vysoké kultury", jak říká, ale i jako klíč k hlubšímu
pochopení a užívání mateřských jazyků . Klasickofilologické metody měly
pomáhat rozvoji moderních národních jazyků,jimž chyběla stará literatura, a tedy i rozvoji kultur národů habsburské říše. v mnohonárodnostním státě, jakým byla habsburská monarchie, měla výuka klasickým jazvkům a literaturám převzít funkci jednotícího kulturního faktoru, ktel)'
při zachování specifika jednotlivých etnik měl spoluvytvářet jednotné
kulturní milieu státu. Tím se měly překlenout, nikoli stírat, zjevné rozdíly
národních kultur a jazyků a usnadnit soužití obyvatel a správa celého
mnohonárodnostního státního útvaru . Proto se stala klasická filologie
hlavní disciplínou společenskovědních oborů na rakouských univerzitách
a gymnáziích . Z Thunovy řeči ovšem vyplývá ještě jeden důvod. proč
vláda podporovala Exner-Bonitzovy školské reformy. Reformní úsilí
o zvýšení úrovně vzdělání,. Rakousku bylo spojeno s ideou sounáležitosti
kulturních snah v Německu a Rakousku a s vědomím jejich společných
kulturních dějin: měla tedv reforma též odstranit propast mezi horizontem vzdělání německého a rakouského intelektuála.
Nová gymnázia sice poskytovala značnému počtu nadaných dětí pří -
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stup ke vzdělání (dle výpočtů Jana Havránka navštěvovalo gymnázium
v r. 191 O přes 2% populace) a zavedení maturitní zkoušky zajišťovalo
určitou úroveň všech absolventů, ale s maturitou spojené oprávnění
k univerzitnímu studiu nebo ke vstupu do státních služeb zároveň učinilo
z gymnázia společensky privilegovaný ústav. Státem nově zavedené a kontrolované zkoušky (maturitní a učitelské způsobilosti) vedly tak k formování nové státotvorné a privilegované vrstvy, která je dnes německými
historiky nazývána ,,Bildungsburgertum ". Conze a Kocka je charakterizují
"jako tu část měšťanstva , jejíž sociální postavení a individuální životní
šance jsou určeny vlastnictvím vzdělaneckých patentů"(~ . diplomů a vysvědčení) .

Absolventi, kteří si zajistili určité společenské postavení dosaženým
humanitním vzděláním , bránili pak svá privilegia a svůj sociální status
energickým lpěním na nárocích klasické jazykové výuky proti odpůrcům
tohoto dominujícího typu humanitního vzdělání. Užitečnou a závažnou
roli klasických jazyků a literatur při formování humanitně vzdělaného
intelektuála museli jejich zastánci v Čechách- jako ostatně v celém Rakousku- dokazovat proti těmto opozičním tendencím:
1. Proti obhájcům jedinečnosti křesťanského životního názoru, zvl.
proti militantnímu katolicismu .
2. Proti zastáncům národního rázu výchovy.
3. Proti stoupencům tzv. reálných disciplín .
Ad 1. Konfesionální aspekty: Proti uvedenému pojetí humanistického
vzdělání bylo vedeno oficiální tažení ze strany katolických kruhů jako
proti nekřesťanskému a necírkevnímu. Ministerstvo kultu a vyučování
bylo pak nuceno zajistit křesťanský ráz vzdělání výnosy. kterými se naři
zovalo vyučovat klasické filologii z křesťanského hlediska (r. 1853) a výuku na gymnáziích postavit pod dozor biskupů (r. 1854) . Přitom ne lze
přehlédnout, že v r. 1850 bylo v Čechách z 22 gymnázií pouze 8 světských ,
ještě v r. 1860 vydržoval stát v Čechách jen 8 gymnázií , zatímco 15 gymnázií bylo v rukou řádů. Třebaže tlak církve později polevil , byla antická
humanita a humanitní vzdělání opírající se o klasické jazyky a literaturu
zpochybňováno po celou druhou polovinu minulého století (proti pohanské humanitě byla vyzdvihována "pravá" humanita křesťanství). Větši
na filologú v Rakousku, tedy i v Čechách byla vůči státnímu náboženstvi
lo~jální. Zakladatel české vědecké klasické filologie Jan Kvíčala se dokonce ,. době svého narůstajícího politického konzervatismu, v 90 . letech
opíral o vyšší katolický klérus a snažil se jeho účastí na činnosti Spolku
filologického ~~it společenskou prestiž odborného spolku.
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Ad 2. Nacionálně-politické aspekty: Až do konce 19. stol. se ozývaly
hlasy, že výuka klasickým jazykům nevede k vlastenecké výchově a že
neodpovídá potřebám české národní společnosti - od Karla Havlíčka,
jenž jako jeden z prvních odmítl novou koncepci humanitního vzdělání
jako německé dílo již v roce vydání Exnerova-Bonitzova Nástinu (,. ... po
císařském slovu o národní rovnoprávnosti mohou jen dva Němci být tak
nestydatí a předložiti takový plán!" [Národní noviny 1849]), až po pří
rodovědce Viléma Kurze (v Národních listech 1899).
Filologové naproti tomu zdůrazňovali, že láska k vlasti se dá žákům
demonstrovat na mnoha příkladech antického patrotismu. U českých
filologů jakožto státních zaměstnanců nebyl rozpor mezi národním cítěním a loajalitou vůči rakouskému státu, často díky přesvědčení, že existence českého národa je garantována habsburskou monarchií. Prof.
Kvíčala např. ve své slavnostní řeči ,.0 pěstování vědy jazykem mateř
ským" na sjezdu gymnaziálních profesorů v Litomyšli r. 1887 pravil mj .:
"... jasná dynastie naše stejné ochrany všem svým národům poskytne
a nedopustí potlačení žádného národa, nýbrž všem popřeje těch podmínek, kteréž k jich vývqji jsou potřebné." Profesoři klasické filologie na
pražské univerzitě Kvíčala a Král věřili,. politickou a kulturní emancipaci
českého národa pomocí vzdělání a vědy pěstované českým jazykem . Proto
měli za to, že klasičtí filologové prokáží svému národu n~jlepší službu
tehdy, budou-li rozvíjet filologickou vědu v mateřském jazyce. Josef Král
dokonce publikoval své nejdůležitější práce v češtině, nebol, jak sám
napsal, nechtěl dávat české vědě odpadky.
Ad 3. Odpor tzv. realistů: Navzdory přízni státních úřadů museli klasičtí filologové hájit přednosti humanitního vzdělání s převahou klasických jazyků proti přívržencům moderních jazyků a literatur i exaktních
disciplín. Hlavní důvodv odporu přírodovědců, matematiků. filozofů.
techniků vůči privilegovanému postavení latiny a řečtiny v systému všeobecného vzdělání byly dle mého tyto:
a) Studium klasických jazyků přináší pouze formální vzdělání. Proti
vyzdvihování logické struktury klasických jazyků (Kvíčala mluvil o ,.ideální dokonalosti řečtiny", F. Hrbek pokládal latinu za jakousi praktickou
logiku, A. Breindl nazval klasickou filologii elementární filozofií) bvla
odpůrcům snadno po ruce námitka, že matematika učí logickému uvažování, myšlení a úsudku lépe . Proti gramatikalizování stavěli jeho odpůrci
pojímání ruznvch fenoménÚ antické kultU!\' Z hlediska _jejich obsahú
(F. Drtina, T. G. Masaryk. jenž kritizoval ,.filologickt- nimrání"). Prof.
Pešková zde hovořila o cíli vzdělání jako proniknutí ke smyslu věcí. kten'
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je na prYní pohled skryt. Toto odkrývání tajemství antického světa zůstalo
zvl. klasickým filologům skryto. Filologové nepojímali antiku jako celek,
ale podávali o ní sumu vzájemně nespojených faktů. Rozpor mezi schopností proniknout ~o antického světa a vědomostmi klasických filologů
snad nejpregnantněji ryjádřil František Novotný (sám vynikající filolog) ,
když napsal o prvním českém profesoru klasické filologie na pražské
univerzitě: ,.Kvíčala sice neznal antiku, ale o to více znal klasickou filologii."
b) Základem vzdělání má být dnešní kultura, nikoliv antická vzděla
nost (tak sociolog E. Chalupný). František Krejčí tvrdil, že antika neodpovídá na palčivé otázky našeho sociálního života a její morálka je výlučná. Jiní kladli důraz na výuku moderních jazyků a literatur. Klasičtí
filologové namítali, že výuka klasickým jazykům a antické slovesnosti
pomáhá lépe pochopit a zušlechtit vlastní jazyk. A. Breindl soudil, že kdo
nezná cizí řeči , neví nic o své vlastní.
c) Gymnázium nebere zřetel na potřeby praktického života a na rozvoj přírodních věd a techniky. Odpůrci dominance klasických jazyků
v gymnaziální výuce zdůrazňovali (v duchu původních intencí Exnera
a Bonitze), že humanitní vzdělání poskytují nt:jenom jazyky a literatura, ale i přírodní vědy jako elementy moderní kultury (to netvrdili jenom
přírodovědci, ale např. i filozofové J. Durdík, F. Drtina). Z toho vycházely snahy zrovnoprávnit reálná gymnázia, kde byl větší důraz položen
na moderní jazyky a přírodní vědy, s gymnázii klasickými, a likvidovat
monopol klasických studií, který de facto až do r. 1908 umožňoval vstup
na univerzitu pouze absolventům klasických gymnázií. Útoky bvly namířeny především proti neužitečnosti řečtiny pro moderní dobu.
Třebaže školští teformátoři "Rakousku přisoudili humanistickému
vzdělání úlohu média mnohostrannéh o rozvoje osobnosti, z mnohých
příčin upadla gymnaziální výuka,. gramatikalizování, ve formální výuku
(z těch příčin uvádím mj. tlak katolické církve , vliv německé Wortphilologie, ~-neschopnost proniknout do antického světa jinak než rozborem
slovesné stránkY a ntických děl). Slovíčkaření sice mnohé frekventanty
gymnázií odradilo od snahy vhlédnout do duchovního světa antiky, ale
jako cvičení ducha našlo humanitní vzdělání opíra,jící se o klasické jazyky
dlouholetou podporu státních úřadů a udrželo antickým jazykům jejich
výjimečné postavení ve všeobecném vzdělání habsburské monarchie
prakticky až do jejího konce . Pozitivní stránka tohoto typu humanitního
vzdělání , která dle mého nemohla být zpochybněna ani útoky jeho
odpůrcú , spočívala" tom, že spoluvytvářel jakýsi universální duchovní
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prostor střední Evropy, v němž se mohli bez obtíží orientovat absolventi
gymnázií přišlí z různých etnických a kulturních společenstev.
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Poznámky k lesnickému školství
a zkouškám způsobilosti
v českých zemích v letech 1750-1945
Gustav Novotný

Od samého počátku potřeboval vlastník lesa personál , aby mu získával
a hájil užitky z tohoto majetku. Byl tedy zástupcem ve výkonu vlastnického práva a postupem času musel mít také potřebnou intelektuální,
odbornou , kompetenční aJ. vyoavu.
Myslivecké zájmy zůstaly velmi dlouh o nadřazeny lesnímu hospodaře 
ní, neboť až do 18. stol. představoval ')'nos lesů na celkovém výnosu panství maximálně 10 %. Teprve od této doby se ponenáhlu začal rozlišovat
lesní personál na správní (hospodařící) a ochranný (vy'konný). Již v 16.
a 17. stol. se sice vylepšovala lesní administrativa a služební náplň personálu většinou shrnuly panské hospodářské instrukce a lesní řády , ale ani
jedna kategorie personálu neměla a nemohla mít žádné vzdělání , neboť dosud neexistovalo skutečné lesní hospodářství.
Služební výkon myslivce, později i lesníka, se zajišťoval vyučením u zkušeného myslivce , jakje nám známo od 16. stol., ale jistě se tento zpúsob
získávání praktických odbornvch vědomostí prosadil již dříve. 16-171etý
mladík se stal nejdříve psovodem , učil se rozeznávat stopy a zvěř, střílet ,
klást pasti atd., ale i troubit lovecké fanfáry a měl znát mysliveckou mluvu a oblíbené lovecké prupovídky. Výuční doba se řídila schopnostmi
adepta, ale byla nejspíš tříletá. Pak myslivecký mládenec sám řídil hon
na jelena a před shromážděnými myslivci vykonal ústní zkoušku. Pokud
prospěl, obdržel ozdobn)' diplom a byl slavnostně ozbrojen. Vyučenci pak
zpravidla odcházeli na zkušenou do okolních zemí. 1l Situace ale nebyla
zdaleka tak jednoduchá. Krajské úřady i pokrokoví lesníci věděli , že
mnozí revírníci , ač negramotní a často neschopní, si brali do učení jakékoli množství učňů , používali je na hospodářské a domácí práce jako
čeledíny a žili z jejich školného, a že po nekontrolovatelných formálních
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závěrečných

zkouškách byla

nejdůležitější

hostina na

počest

sezvaných

lesníků. 2 >

V období autonomie jednotlivých panství záležel hospodářský pokrok
na iniciativě vlastníků. Od padesátých let 18. stol. se lesnictví na velkostatcích kompetenčně osamostatňovalo a zlepšením zemědělstsví a lesnictví se začal zabývat i stát. Jako pozitivní a cílevědomý státní zásah,
směřující k zavedení řádného lesního hospodaření, je nutné posuzovat
tereziánský Císařský královský patent lesů a dříví( ... ). Vyšel r. 1754 pro
Čechy a Moravu ar. 1756 pro Slezsko .'> Odstavec 1 O přímo předepsal, že
do lesních služeb směli být dále přijímáni pouze uchazeči nejen s mysliveckým výučním listem, ale i vysvědčením o zkoušce z lesnictví, složené
před úředním examinátorem. Stát si uvědomoval dosavadní nemilosrdnou devastaci lesů, plynoucí také z naprosté odborné neznalosti personálu , jeho ubohé motivace a kompetenční roztápanosti . Chtěl zamezit
tuláctví myslivců-facírů, přijímání učňů bez svolení vrchnosti, a doporučoval cizí lesnické odborníky a především německé knihy. které mohly
posloužit jako učebnice.
První učebnici pro přípravu ochranného a dozorčího lesního personálu ke zkoušce před úředními examinátory sepsal lesmistr F. Rang
z chlumeckého panství hraběte Kinského . Byl i autorem původního návrhu textu tereziánského lesního patentu. Učebnici vydalo jako instrukci
české gubernium J:. 1756 (lnstruktion, oder in frag und antworten eingeteilte richtschnur fur Lehrjungen Vermóg Aller Hóchsten LandesFurstlichen verordunung) . Měla 56 otázek s odpověďmi . R. 1768 Rang
spisek rozšířil o Návod k zakládání. zvelebení a uchování lesů, prohlub~jící osm kapitol o aktuální poznatky , a r. 1771 vyšlo celé dílo s dodatky
a formulářem vvsvědčení pro kandidáty lesnictví znovu, mj. i na základě
doporučení Vlasteneckohospodářské společnosti v Čechách. 4 1
Další vzpruhu pro odborné vzdělávání znamenalo nařízení Marie Terezie o povinné imatrikulaci hospodářského úřednictva u Vlasteneckohospodářské společnosti " Čechách z 28. 1 O. 1773, opakované v letech
1815-1816. Lesní úřednictvo patřilo do 2. třídy -lesmistři, 3. -lesní pojezdní a do 8. -lesní písaři. 1-J-ajské úřady povinně vybíral\· nejschopnější
examinátory.51 Tyto společnosti bvJy založeny i na Moravě a ve Slezsku.
Jako neškolní instituce se staly poradními orgánv a nástroji státní hospodářské politikY. VvvíjelY i značnou publikační činnost.
V této době vznikah· též první školv. pi·edevším díkY pokroku lesnictví
na velkvch soukromvch velkostatcích. Opat břevnovského kláštera O. D.
Zincke založil r. 172R teoreticko-hospodářskou školu pro přípravu úřed-
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níků

klášterní hospodářské správy, tedy i v lesnictví. Zanikla ovšem již
po deseů letech. 6 > Hrabě Rottenhahn povolal za lesmistra na své panství
Červený Hrádek v Krušných horách hodonínského revírníka I. J. Ehrenwertha, podle jedněch absolventa mistrovské školy v Ilsenburgu , podle
jiných autodidakta. Ehrenwerth hraběte nezklamal a pozvedl tamní lesní
hospodářsství tak, že vzbudil i zájem Josefa II. Založil dále v zámku Blatné u Chomutova (Horní Blatná, Platten) r. 1771/3 první mistrovskou
lesnickou školu nejen v českých zemích, ale i v celém Rakousku. Po jeho
odchodu do administrace kamerálních lesů v Praze r. 1791 tato vyhlášená jednoletá škola, vychovávající 20-30 adeptů, mnohdy i z Německa ,
zanikla. 71
Další školu založil dvorní knihůskař Jan Ferdinand rytíř ze Schónfeldu na svém statku Trnová u Zbraslavi. Tato spíše rolnická škola s výukou
lesnictví tamním polesným a za dozoru majitele a správce velkostatku
fungovala asi v l6tech 1790-1800. Brali do ní chlapce od 12let a vyučo
vání trvalo šest let.
Ehrenwerthovi odchovanci nadlesní Lazarus a lesmistr Kastel založili
další školy. První asi r. 1791 na Děčínsku, druhý snad ve stejné době (či
v r. 1805) v Jaku li na novohradském panství hraběte J. Buquoye. Další,
tentokrát vzornou zemědělskou školu s výukou lesnictví a myslivosů v češ
ůně, založil a vydržoval baron Josef F. A. Puteani v Souůcích u Vlašimi
a zřejmě stál i v jejím čele. Úspěšně vychovávala budoucí majitele velkostatků a jejich úředníky. Vznikla někdy koncem 18. stol. a učilo se'" ní
snad po dobu čtyřiceů let. Její absolvenů, kterých bylo 10-15 ročně , byli
velmi vyhledáváni.
Další EhrenwerthůY žák, ing. F. J. Matz, vedl malou lesnickou školu
v bývalém klášteře ve Zlaté Koruně , založenou 31. 12. 1795 knížetem
Josefem Schwarzenbergem pro výchovu vlastních úředníkú a z potřeby
vychovat jak schopné odborníky pro taxaci a zalesňování knížecích velkostatků, tak i obyčejné revírníky. V září r. 1800 měl kníže Josef Schwarzenberg založit v sousedním Bavorsku ("ve Schwarzenbergu ve Frankách") tříleté vyšší lesnické učiliště , vedené lesmistrem J. Friedlem. Od
r. 1801 začala s vyučováním tříletá krumlovská hospodářská škola, nazývaná i Ekonomickým ústavem, která snad měla společnou teoreůckou
výuku se zlatokorunskou školou. R. 1812 převzal vedení zlatokorunské
školy po Matzovi jízdní myslivec F. Schónauer. Škola vychovávala každý
rok dvanáct adeptú z panství na útraty knížete, jiným tento magnát
poskytoval sůpen.dia, ale studovali zde i cizí žáci. Ústav se připomímá ještě
k r. 1845, kdy splynul s krumlovským ."1
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Stejné pohnutky k založení mistrovské lesnické školy na konci 18. či
na počátku 19. stol. v Lednici na Moravě měl i druhý velmož, kníže Liechtenstein.9>
V předkládaném výčtu následuje další známá mistrovská lesnická škola, založená r. 1821 lesmistrem V. V. Hlavou v Dačicích na Moravě pod
patronací svob. pána z Dalbergu. Nabyla školského (sborového) charakteru přihráním dalších učitelů -v letech 1822-1826 V. Hlavovi vypomáhal F. X. Smoler, v letech 1826-1829 J. Buchmayer, v letech 1826-1827
J. Koller, v letech 1818-1829 E. Kapitán a nakonec F. Hiibner v letech
1829-1830 soustavným vyučováním po dobu dvou let, založením sbírek
atd. Hlava ji však vydržoval sám a z ročního školného. Tato znamenitá
škola zanikla bohužel již r. 1830 a vychovala za deset let celkem 246-251
žáků ve věku 16-27let. Po zániku dačické školy nebyla do r. 1848 zříze
na na Moravě a ve Slezsku bohužel již žádná lesnická škola. 10 >
Mistrovská škola s dvouletým vyučováním a pomocnými učiteli vznikla
r. 1828 díky lesmistru Janu J. Nussbaumerovi také v Plasích u Plzně na
panství knížete Metternicha a fungovala do r. 1834. Vychovávala ročně
přibližně deset žáků . 11 > Tuto řadu uzavírá dvouletá mistrovská lesnická
škola v Amálině dvoře (Amalienhof-Amalín) u Křivoklátu, založená lesmistrem J. F. Gintlem r. 1840 a určená především pro vzdělávání synů
fiirstenberských lesníků. Chodili do ní také absolventi pražské polytechniky. Měla trvat jen do r. 1848 a vychovávat ročně 8-12 žáků . 12 >
Z dosavadního vy1dadu je patrné , že mistrovské školy vznikaly ve venkovských sídlech velkostatkú. jejich zakladatelé nebo představení , pokrokoví lesníci pod vlivem německé a francouzské lesnické věd y , měli
potíže se získáváním podpory svým školám. Sami bvli služebně překládá
ni, odcházeli a umírali a školv záhv zanikaly. Soustavnou péči věnovaly
dorostu bez ohledu na školv jen velké režie - liechtensteinská, schwarzenberská, salmovská a:j. , které velmi brzy pochopily význam lesního
hospodářství , postavily jej na první místo mezi biologickými v\Tobami
a měly z něj nejvydatnější zdroj zisku . Proto také potřebovaly nejlepší
personál své doby.
Základy lesnictví vyučovala nově zřízená stolice hospodářství ke vzdě
lání hospodářských úředníků (1773) a polního hospodářství (1789) na
pražské univerzitě . Tato dru h á stolice přešla r. 1813 na pražskou stavovskou polytechniku. 1 ~ 1 Ostatnť~ posluchač i mohli studovat na zahraničních
univerzitách '' Jeně , Halle , Frankfurtu <l:Í · a na lesnických školách,, llsenburgu v Harzu ( 1763), Liptovském Hrádku ( 1768), Tharandtu, Eberswalde, ale i na protežovan ém lesnickém ústavu\' Mariabrunnu (1813 ) ,
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přetvořeném r. 1865 na lesnickou akademii, hornicko-lesnické akademii v Banské Štiavnici (1809), ovšem než byla r. 1867 pomaďarštěna. 14 l
Na Moravě a ve Slezsku zavedla Vlasteneckohospodářská společnost
a H. C. Weber od šk. r. 1843/44 zkoušky pro lesnický dorost. 1 ~l Dobový
časopis oznámil, že 19. 3. 1851 otevřel Jan Pfeifer nižší lesnickou školu
ve slezské Hrabyni. Měla mít jarní a podzimní kurs a bezplatné vyučo
vání. Škola záhy zanikla odchodem J. Pfeifera do Bruntálu, kde se stal
11. 7.1851Jesmistrem . 1fi'
Významnější a stabilnější školy s řádným a trvalým lesnickým vyučová
ním vznikaly v českých zemích takřka bez V)jimky až po polovině 19. stol.,
ovšem opět cestou soukromé iniciativy.
14. 4. 1851 se ustavil Grůndungsverein, aby mohla být založena nová
lesnická u škola na Moravě. Spojili se v něm majitelé lesů- Liechtenstein,
Salm-Reifferscheidt, Lobkowitz, Belcredi, Magnis, V. Mitrovský, Stockau,
Sérenyi, Widmann, Baratta aj., ale i prelát Napp, lesmistři a lesničtí odborníci mj . z moravskoslezské lesnické sekce . Již r. 1851 měl spolek více
než 70 členů a sešel se i slušn)' kapitál. Dvouletá škola pro 20 žáků byla
slavnostně otevřena 3. 1 O. 1852 zahajovací přednáškou svého ředitele
]. Wesselého v liechtensteinském zámku v Úsově. Stalo se tak po dvou
letech jednání a snah, v nichž sehrál výraznou roli ]. B. Bechtel. Až do
r. 1862 se vyučovalo jen německy a uchazeči museli mít l-2 roky praxe
a předvzdělání, nejčastěji v rozsahu dvou let reálky. K 1. ll. 1867 byla
škola přenesena do Sovince a přibyl internát akr. 1896 přesídlila do
Hranic. Zde již f1,mgovala jako reorganizovaná tříletá střední škola s jednoletým během pro nižší lesní personál , který sloužil i pro přípravu na
nižší státní zkoušku. Škola vychovávala asi 25 žáků ročně a přUímala uchaz e če ve stáří l6let, po jednoleté praxi a s úplnou měštanskou nebo nižší
střední školou. Od šk. r. 1900/01 se promíjela praxe . ale uchazeč musel
mít 5 tříd střední školy. 17 '
R. 1853 zřídi l Jan Jungmann při svém pražském ústavu soukromou
První vyšší hospodářskou a lesnickou školu v Čechách. Byla dvouletá ,
s německým vyučováním a požadovala předvzdělání. Téhož roku otevi"cl
podobný ústav dr. Čupr'" Kolčavce u Libně. Obě školy ale neměly dlouhého trvání. 1 ~ '
Podobným způsobem jako na Moravě dospěla Česká lesnická jednota
a Komise pro založení české lesnické školy pro sudetské země se sídlem
v Čechách , jejímž předsedou byl J. K Heyrovský. k tomu. že 1. 5. 1850
byla otevřena ve valdšt~jnském zámku ,. Bělé pod Bezdězem dvouletá lesnická škola (Bohmische Forstsch ule) . Prvním i·edi telem SC:' stal
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R. Micklitz., Přijímací zkouška se skládala z učiva nižší reálky či gymnázia, uchazeč musel mít dvouletou praxi a být stár 17-24let. Od r. 1862
řídil ústav školský lesnický spolek majitelů lesů pro Čechy, jehož předse
dou byl i hrabě J. A. Waldstein, ředitelem školy se stal B. Judeich. R. 1864
udělila vláda učilišti právo veřejnosti a vydávání platných vysvědčení. V letech 1855-1869 měla škola ředitele, dva profesory a školníka, od r. 1882
celkem tři profesory, k r. 1891 pak ředitele, čtyři profesory a jednoho
asistenta. V letech 1857-1891 vychoval ústav 1 177 lesníků, tzn . 89%
přijatých adeptů. Ve šk. r. 1895/ 96 se škola stala tříletou ar. 1904 se stě
hovala do bývalého cukrovaru v Zákupech. 19l
Kurato rium rolnické školy, její ředitel L. Burket a písecký lesmistr
J. Zenker se zasloužili o založení první české lesnické školy v Písku, která
vešla v život 12. l. 1885 nejprve jako osmiměsíční prakticko-teoretický
kurs pro přípravu ochranného a dozorčího personálu (zřízenců) při
rolnické škole. Začínalo 12 žáků, ale jejich počet v dalších letech rapidně
rostl. Prvním odborným ředitelem byl]. Zenker, administrativním L. Burket. Výnos c. k. mi~i sterstva orby z 14. 8. 1888 schválil stanovy a učební
plán dvouleté nižší revírnické školy a učební doba se měla započítávat
do tříleté lesnické praxe. Tehdy měla škola ředitele, dva odborné a dva
výpomocné učitele . Mj. díky knížeti Karlu Schwarzenbergovi bylo učiliště
zastoupeno na hospodářsko-lesnick é výstavě ve Vídni r. 1890 a na jubilejní výstavě v Praze r. 1891. Po Zenkrovi převzal odbornou správu školy
J. Bohdanecký. Ve šk. r. 1899/ 1900 vznikla při revírnické škole dvouletá
vyšší lesnická škola (od r. 191 Opak tříletá) . pro niž napsal osnovy L. Burket, a to podle francouzské lesnické akademie "Nancy. Kr. 1908 byly
písecké ústavy přeměněny ze soukromvch na nadační a k r. 1920 na státní.2o1
15. 8. 1899 založil Spolek německvch lesníků" Če chách (Verein deutscher Forstleute in Bóhmen) nižší lesnickou školu v Chebu. Byla přičleně
na k rolnické škole v Telcích (Telč ic e, Dólitz) u Chebu. Ke šk. r. 1901 / 02
se stěhovala do Chebu ar. 1908 byla rozšířena na dvouletou revírnickou. R. 1899 byla založena i nižší jednoletá n ěmecká škola v Českých
Budějovicích. změněná r. 191 O na dvouletou.jež fungovala do r. 1924. 21 >
V dalším výkladu o lesnických školách ve 20. stol. je třeba se vrátit na
Moravu , kde zemskv výbor r. 1907 založil v .Jemnici jednoletou nižší čes
kou školu, změněnou již k r . 1909 na dvouletou akr. 1918 pak na tříle
tou .2'.1 1
Pozoruhodnou zajímavostí lesnickéh o školství v letech 1911-1918 bylo
pořádání hájenskvch kursů. které ovšem mělo zárovei1 alespoň částečně
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a přechodně řešit přeuvávající citelný nedostatek proškoleného ochranného a dozorčího personálu, zvyšující se nároky na něj, mj. díky kvalitní
soudobé legislativě, a v nesposlední řadě i úpadek myslivosti na velkostatcích, zaměstnávání válečných vysloužilců a nedostatečnou kapacitu
lesnických škol. První čtyřměsíční hájenský kurs otevřela Jednota čes
kých lesníků zemí Koruny české 2. 1. 1911 v Berouně pod vedením lesmistra ing. Valentina. Mimořádné kursy pro vojíny-invalidy se odbývaly
vPraze (1. 10. 1915-28. 2. 1916, 22. 3.-25. 7. 1916, 18. 8. 191&-15. 2.
1917, 15. 3.-4. 8. 1917 a naposledy od 4. 3. 1918), další v Berouně (od
13. l. 1916 a opakovaly se celkem třikrát), Písku (od 20. 2. 1916, 18. 9.
191&-18. 2.1917, 2. 7.-30.11.1917), Zákupech (od 1. 4.1916) a Chebu
(dva kursy). Hájenské kursy škol v Zákupech a Chebu byly německé.
Přednášelo se i starostům obcí a rolníkům (např. Tišnov aj.) . 2 ~)
Do poznámek o lesnickém školství před vznikem samostatné republiky patří ovšem i školy, na kterých se rovněž přednášelo lesnictví, byť to
nebylo jejich hlavní náplní. Např. r. 1850 vznikla v Rabíně na Vodňan
sku tříletá česká rolnická škola, ale i dvouletá německá zemědělská škola
v Děčíně-Libverdě, kde byl ředitelem lesník A. Komers. Vzorem pro obě
školy byl krumlovský ústav. V Libverd ě zřídili r. 1856 i vyšší odbor, pří
stupný po vykonání přísné přijímací zkoušky. Lesnictví přednášel až do
r. 1875 nadlesní W. Funke z děčínské domény hraběte Thuna.24 l Další
rolnické školy vznikly'" Opočně (1862), Stěžerách (1863) a Hracholuskách (1864). Elementární pozornost věnovaly lesnictví i reálné školy,
u nichž často vznikaly další rolnické školy. Ve výčtu nelesnických škol měly
značn)' význam dvouleté zemské vyšší střední hospodářské školy, jako
např . v Táboře (1886). Jako docent lesnictví tam působil F. Janovský,
J. Hemmer aj . N a chrudimské vyšší hospodářské škole vyučoval lesnictví
v letech 1912-1917 V. L. Anderle atd. 2-' l
K. Liebich byl prvním docentem lesnictví na polytechnice,. Praze , kde
působil v letech 1849-1867/ 68. Poskytl encyklopedické lesnické vzdělání
dlouhé řadě studentů, především Čechů. Redigoval a vydával několik
časopisů a prosadil se dále svými spisy a odbornými články z let 1830 až
1869. Po něm přednášel lesnickou encyklopedii dvorní rada a zemsk)'
inspektor A. Bohutínský a prof. dr. Karel (rytíř) Kořistka. 26 l
Lesnickou encyklopedii přednášel i prof. J. Helcelet ("třikrát týdně")
na c. k. německé technice v Brně, která byla nově otevřena r. 1850. Pozadu nezůstal ani vrchní horní rada J. Grimm, přednášející týž předmět
na c. k. hornickém učilišti v Příbrami por. 1861, kdy byla tato škola reorganizována. 27 )
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Nejdůležitě9ší

informací je ovšem to, že od šk. r. 1875/76 mohli také
z českých zemí studovat na lesnické fakultě Vysoké školy země
dělské ve Vídni.
Již r. 1908 se objevil návrh ing. Vrbaty na ztrojstupnění lesnického vzdě
lání. Žádal zřízení iesnicko-technické fakulty, tříletých středních lesnických škol a kursů pro lesní hajné. Podobný program vypracovali r. 1914
T. Mokrý a B. Haša a později i Ústřední jednota československého lesnictva.28l
Nový typ lesnického školství reprezentovaly hájenské školy. První vznikla r. 1919 v Berouně jako pokračovatelka hájenských kursů. Vyžadovala
předvzdělání a jeden rok praxe. Škola se ale již r. 1921 stěhovala doJemnice. R. 1922 byla otevřena státní hájenská škola v Domažlicích, r. 1924
německá v Chebu (po r. 1918 městská jednoletá škola) a r. 1928 česká
v Nasavrkách u Chrudimi. Pro čtyřleté střední školy zavedl výnos ministerstva zemědělství z 6. 7. 1922 jednotné označení státní vyšší škola lesnická. První byla v Písku, druhá v Hranicích a třetí v Zákupech.29 l
Intervence za zřízení lesnické fakulty v českých zemích před r. 1918
neměly úsp ě ch ani na lesnických kongresech, ani v parlamentních a vládních kruzích . Na samostatné fakultě Vysoké školy zemědělského a lesního
inženýrství při ČVUT v Praze přednášeli ze první republiky A. Nechleba,]. E. Chadt-Ševětínský,]. Strach o ta,]. Sigmond, V. Kaisler, G. Jirsík,
V. Ševčík aj. , na lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně pak
A. Dyk, F. Můller,J. Opletal,]. Konšel, R. Haša aj . Tyto osobnosti, vlastn ě
zakladatelé a budovatelé, získali našemu lesnictví mezinárodní ohlas
a uznání. V r. 1920 byla založena v Děčíně-Libverdě německá Vysoká
škola zemědělská jako odbor německé Vysoké technické školy v Praze.
Hospodářské akademie v Táboře a Libverdě byly zrušeny, neboť po zří
zení vysokých zemědělských škol a reorganizaci středních zemědělských
škol pozbyly svého významu . ~ )
Za tzv. protektorátu bylo lesnické školství záměrně paralyzováno. Okupanti zavřeli oba lesnické odbory, ale r. 1941 i vyšší lesnickou školu v Hranicích , jejíž poslední ročníky byly přiřazeny k vyšší rolnické škole v Pře
rově , a hájenskou školu v Jemnici. Zůstala pak jen vyšší lesnická škola
v Písku, rozdělená na lesnickou a dřevařsko-pilařskou větev, a hájenské
školy v Doma'tlicích a Nasavrkách. Samozřejmě nemohly uspokojit vše chny uchazeče o studium. Zákupská škola patřila pod říšský školsk)í systém.
Od r. 1943 předepsal protektorátní ministr školství povinné zalesňovací
práce žáků škol a ke konci války se již takřka nevyučovalo . Žáci s profesory byli na lesních a zákopových pracích .
posluchači
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Způsobilost lesního personálu byla dána nejprve zvyklostmi a později
na podkladě předpisů či zákonů. Patřila k ní praxe po určitou dobu, jednoduché myslivecké a lesnické zkoušky, později kontrolované úřady,
absolvování různých druhů a stupňů škol. Absolutorium školy nebylo až
přibližně do poloviny 19. stol. striktně vyžadováno, nicméně bylo vítanou předností. Po polovině 19. stol. se stalo lesnické školství obligatorním základem vzdělání. Stát, obce a soukromníci vyžadovali určitý stupeň školení, který rozhodoval o nabytí určitého místa. Dožíval ovšem
ještě i starý způsob, neboť škol byl jen malý počet.
Sama vláda, vědoma si bouřlivého rozvoje společnosti, lesnictví a užitečných funkcí lesů, si vyhradila podle nařízení ministerstva zeměděl
ství a hornictví č. 6311850 ř. z. z 16. l. 1850 a§ 22 patentu č . 25011852
ř. z. ze 3 . 12. 1852, tedy slavného rakouského lesního zákona, určovat
rozsah a kontrolovat odbornou způsobilost lesních hospodářů, samostatně řídících větší rozlohu lesů, a ochranného dozorčího personálu. Za
způsobilého byl uznán ten, kdo vykonal přísnou veřejnou, tzv. vyšší či
nižší státní zkoušku. Zkoušky dále precizovala dvě nařízení ministerstva
orby- č. 23 I 1889 ř. z. a č . 30 I 1903 ř. z. Podle nařízení z r. 1889 konali
vyšší zkoušku absolventi lesnického odboru vídeňské VŠZ (po dvou letech
praxe), lesnických škol v Bělé pod Bezdězem a Sovinci (tři roky praxe
a 22 let), ale i gymnázií a reálek (pět let lesnické praxe). Ministerstvo
zemědělství každoročně jmenovalo u zemských úřadů zkušební komise,
které zkoušely vždy počátkem září nauku o pěstění a zužitkování lesů,
služební předpisy, vyměřování, zařízení a ochranu lesů, měření dřeva,
lesní stavby a myslivost.
Podle služebních odvětví se konaly další zkoušky. Nařízení ministerstva
orby č. 911875 ř. z. zavedlo zkoušku pro lesní technickou službu ve státní
lesní správě , předepsanou pro přijetí lesníků-vysokoškoláků do státní
služby. Byla to první, tzv. ministeriální zkouška, neboť se skládala na vídeňském ministerstvu orby (ve znění nařízení č. 11811893 ač. 1431 1899
ř. z.). Ministeriální zkoušku pro lesní technickou službu při veřejné
správě lesů podle nařízení č . 11611907 ř. z. skládali opět vy1učně lesníci-vysokoškoláci po třech letech praxe koncem dubna před vedoucími úředníky ministerstva orby. Okruhy otázek se týkaly všech disciplín
přednášených na fakultě, ale i oceňování lesů, myslivosti, hrazení bystřin a právních předpisů. Tzv. autorizační zkoušku k dosažení oprávně
ní civilního inženýra pro lesnictví předepsalo nařízení č . 127 I 1914 ř. z.
(ve znění nařízení č. 149 I 1934 Sb. z. a n.). Konala se rovněž u zemských
úřadů. dvakrát za rok a před čtyřčlennou komisí.
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Další zkoušky byly tzv. ustanovovací, tzn . pro čekatele na místa úřed
služby: a) pro stámí dozor nad lesy u politických úřadů
(nařízení č. 58/ 1913 ř . z., ve znění nařízení č. 132/ 1931 Sb. z. a n . a výnosu ministerstva zemědělství č. 3089 pres. / 1932), b ) pro lesní technickou službu u hrazení bystřin (nařízení č. 171 / 1913 ř. z., ve znění nařízení
č. 132/1931 Sb. z. a n.), c) pro zemědělsko-technickou službu a mj . lesnické výzkumnictví (nařízení č. 132/1931 Sb. z. a n .). Na základě vykonání všech uvedených zkoušek se dosahovala plná kvalifikace podle § 22
lesního zákona a úředníci byli před úřady odpovědní za dodržování zákonů, tzn. že zkoušku pro lesní hospodáře již nemuseli konat profesoři
vysokých lesnických škol a pracovníci výzkumu, autorizovaní civilní inženýři pro lesnictví, zkoušení správci stámích lesů a pracovníci lesotechnické služby u politické správy. Všichni zkoušení lesníci mohli působit
rovněž jako znalci, na což mj . pamatovaly i§§ 74-75 lesního zákona
z r. 1852. Další požadavek způsobilosti obsahovalo nařízení č . 97/ 1930
Sb. z. a n. , které ,. § 3 vyžadovalo zhotovování lesních hospodářský ch
plánů kvalifikovanými úředníky. Jednalo se jednak o plány lesů , v nichž
byli ustanoveni,jednak o plány cizích lesů (u pařeziny bez omezení výmě
rou, u kmenoviny a středního lesa do 300 ha a sedmi let praxe) . Plány
mohli vyhotovovat i majitelé s touž kvalifikací, autorizovaní civilní inženýři pro lesnictví a na Moravě také odborní úředníci agrárních operací.
Lesní hospodář s nižší kvalifikací stál pod dohledem cizíh o kvalifikovaného lesníka.
Podle§ 52 lesního zákona z r. 1852 měli mít vedoucí hospodáři kruce ochrann)' a dozorčí personál. Zkoušku pro ochrannou a pomocnou
lesní technickou službu ( tz\'. nižší stá mí zkouška) konali absolventi h<Í:jenských škol a zaměsmanci po třech letech praxe. Požadovalo se také stáří
n~jméně 18let. Tříčlenná komise u zemských úřadů zkoušela každoroč
ně v září pěstění a využitkování lesů , lesnické měřičství ploch a těles,
ochranu lesů a myslivost. Podobné předpisy obsahoval 2. díl nař-ízení
č. 30/ 1903 ř . z.
Po r. 1850 se ponenáhlu zvyšoval počet pracovníků s předepsanou
kvalifikací . Motivoval je k tomu vysok~' plat, výhodné sociální pojištění ,
ale i možnost trvalého zaměsmání. Mnohde však museli mladí lesníci,
sami s vyšší kvalifikací, čekat na uvolnění vedoucího místa. Zaměsmanci
bez kvalifikace bvli povětšinou ponecháni ve funkci až do odchodu na
níků veřejné

penzi.~ 1 1

·

Pozoruhodnou kombinaci vytvořila zákonná opatření o způsobilosti
a minimálních vÝměrách lesů,, . nichž bylo povinně nařízeno ustanovit
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vedoucí lesní hospodáře a nižší personál. ~21 V Čechách to bylo 700
a 120-350 ha, na Moravě 575 a 115-345 ha a ve Slezsku 500 ha a podle
volné úvahy. Předepsané výměry se změnily na základě nařízení č. 15/
1939 Sb. z. a n. II o úpravě některých otázek ty'kajících se odborných lesních hospodářů a ochranných a dozorčích orgánů, vydaného v souvislosti s nuceným vystěhováním lesních zaměstnanců ze zabraného území
do vnitrozemí. Lesní hospodáři museli být ustanoveni i v lesích s výmě
rou nad 575 ha, což bylo aktuální jen v Čechách. Vlastníci středních lesů
byli dále povinni zaměstnávat ochranné a dozorčí orgány- jednoho na
115--345 ha a od 300 ha musel mít vyšší vzdělání než hájenskou školu.
Podle nařízení č. 178/ 1940 Sb. z. a n. o odborné službě lesní musely mít
všechny lesy, tedy i do výměry 575 ha, odborného lesního hospodáře.
Kdo tomu nemohl vyhovět, musel vstoupit do lesního společenstva.~'!
Povětšinou nedílnou součástí způsobilosti především nižšího lesního
personálu byla přísaha, známá již ze 13. stol. a později i z panských hospodářských instrukcí. Tzn., že Bůh byl brán za svědka pravdomluvnosti,
takže při slavnostní příležitosti se vykonal morální a sankční nátlak na
přísahajícího , který slíbil mj. řádné plnění povinností podle zákonů.
Přísežný lesní personál pak získal ve službě výhody veřejné stráže s právem nosit zbraň, vykazovat z lesa, zabavovat nástroje a plodiny, zaty'kat
podezřelé osoby atd. Podle rakouského lesního zákona z r. 1852 přísa
hal všechen personál, tedy správní i ochranný, ve státních a obecních
lesích, v soukromých pak na žádost majitele. V příloze A měl i přísežnou
formuli, jejíž použití a okolnosti probral y §~ 53-58 zmíněného zákona.
Přísaha se skládala u příslušného okresního politického úřadu, ktery' vedl
seznamy a vydával certifikáty. Podle nařízení ministerstva vnitra a spravedlnosti č . 124/ 185i ř. z. mohly přísahat jen ,,zachovalé osoby" buď
s nižší státní zkouškou , nebo starší 20 let (na Moravě od r. 1896 pak 24
let), bez fyzických , psychických a morálních závad. ~ 41
Na sam)í závěr příspěvku jistě stojí za poznamenání jednoduchost,
účelnost a důsažnost probraných přincipů a nástrojů, tzn. především státem předepsaná a kontrolovaná kvalifikace důležitých kategorií lesního
personálu, přísaha, odborná péče o lesy s určitou výměrou a pozitivní tlak
největších velkostatkú s obligatorně nejvyspělejším lesním hospodář
stvím, které včas přispělY k prospěchu lesního hospodářství a jeho zaměst
nanců ve sledovaném období.~~~
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Agrární .hnutí
a vývoj systému vzdělávání
činovníků lidového peněžnictví
Vladimír Kristen

Při pořádání poměrně rozsáhlého fondu Ústřední jednoty hospodář
ských družstev v Praze (dále jen ÚJHD) v Podnikovém archivu České
spořitelny, a. s. v Praze bylo objeveno množství důležitých dokumentů
umožňujících pochopit zdroje hospodářské i politické moci českého
agrarismu a proniknout do jeho ekonomické koncepce. Fond ÚJHD
spolu s materiály Agrobanky a torza Svazu okresních hospodářských záložen nám tak vlastně nahrazují skoro zcela zničený politický archiv bývalé
republikánské strany, v povědomí známé spíše jako "agrární strana". Tři
zde jmenované organizace, řazené chronologicky podle založení, poskytují svými archivními fondy jasnější obraz než mnohé politicky orientované studie i monografie, bez rozdílu politické příslušnosti autorů . Problém je v heuristické základně: tento druh prací je založen zejména na
neúplně kompletované agrární literatuře (a ta sledovala zejména osvě
tově propagačn( cíle) a stenografických záznamech říšské rady monarchie a předmnichovského parlamentu.
Nebyl jsem samozřejmě prvním historikem, který materiál dochovaný
z ÚJHD prohlížel. 1J Z technických příčin jsem však měl jako první možnost jej vidět v poměrně zachovalé celistvosti a historicky i etnograficky
jej zpracovávat zatím formou z něj vycházejících dílčích studiUJ
Jedním z důležitých indikátorů poznání agrárního hnutí je právě vývoj systému vzdělávání činovníků lidového peněžnictví . Tento systém byl
nejracionálněji rozpracován několika generacemi funkcionářů a vedoucích úředníků ÚJHD . Z politického vedení od počátku do své smrti do
něj zasahoval zejména geniální politik a finančník agrarismu Antonín
Švehla (1873-1933) .~1
Tento vzdělávací systém vznikl v Praze, byl odsud řízen , a proto lze
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považovat za vhodné, aby se mu právě v Praze dostalo historiky (byť pozdního) odpovídajícího ocenění.
Systém vesnických družstevních záložen, který vyžadoval masu kvalifikovaných dobrovolných i placených účetních, revizních sil rekrutujících
se z různých sociálních vrstev a lišících se vzděláním, vznikal v Čechách
živelně již před vznikem samotné ÚJHD. Vznikal tedy v době, kdy agrární
strana ještě neexistovala a pražský (hosúvařský) selský rod Švehlů reprezentoval sedlák Švehla-senior. Naprosto souhlasil se svým poliúckým druhem Alfonsem Šťastným z Padařova, že vesnice- to jsou sedláci, a čeleď
se má chovat podle čeledního řádu.
Avšak na Moravě byly zakládány Raiffeisenky pod vlivem německého
Slezska minimálně již od r . 1889. Vydávali si první česky psané metodiky
pro jejich vedení. Raiffeisenky tam nacházely podporu u nejnižších sociálních vrstev vesnice. Např. v r. 1893 si v nich 881 dělníků a čeledínů
uložilo celkovou částku 84 965 zl. V příštím roce činily celkové vklady
v moravských Raiffeisenkách již 887 326 zl., z čehož 1 296 dělníků a čele
dínů si uložilo 143 677 zl. Lidové venkovské ústavy tam skutečně vítězily
nad konzervativními, roztříštěnými selskými kontribučenskými záložnami, atavismy kontribučenských tereziánských fondů.
V nacionálně pn;>buzenějších Čechách existovala snaha nalézt svůj systém úvěrování drobných zemědělců, byla tendence jít svou "národní"
cestou. Pod nejrůznějšími názvy vznikaly vesnické záložny, např. v Horní
Rovni .4l I zde však již současně vznikala úvěrní družstva Raiffeisenova
typu . Příkladem toho je mj . .,Kampelička" ve Rtyni z r. 1890, jejíž člen
stvo tvořili domáčtí tkalci a místní havíři . 5 l Český venkoY, česká vesnice
se stávala jinou, nepotřebovala starého, chápajícího sedláka Šťastného ,
ale mladého hospodáře Antonína Švehlu. Hledala svůj ekonomický i politický výraz.
Švehla sice zformuloval heslo .,ven km· jedna rodina", ale o jeho skutečné náplni se jednalo již při založení ústřední organizace úvěrních
družstev , v boji proti lichvářům . Bylo jednáno již před r. 1890. Silnou
agitaci prováděly tehdy národní jednoty Pošumavská a Severočeská. Potřebovaly v té době v pohraničí ekonomicky podpořit český živel i sebe.
Proto již r. 1889 rozesílaly spis pražského magistrátního sekretáře Jiříh o
Boučka "Potřeba osobního úvěru pro rolnictvo a záložny Raiffeisenovy".
Ekonomickopoliúcké důvody svedly nakonec (předcházela mj. jednání
r. 1892 a 1895 ne zemskvch orgánech) v r. 1896 dohromady vesnici reprezentovanou při šíření Raiffeisenek sedlákem Alfonsem Šťastným, národními jednotami, ale i ředitelem technicky tehdy nejprogresivnější firmy
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KřižíkJUC.

Janem Sedlákem i metodikem Jiřím Boučkou . K nim se při
pojil i úředník Antonín Blažek, skvělý propagandista a metodik peněž
nictví, kterému se podařilo eliminovat mj. snahu Raiffeisenky v Kolči
u Slaného, žádající zemědělskou radu o ústředí; snad mělo být v Kolči
a ne v Praze. Cesty tehdejších aktérů byly různé, JUC. Sedlák se dostal
do čela ÚJHD spolu s vedoucím úředníkem Antonínem Blažkem, pozděj
ším c. k. tajným radou. Nápady sršící selský tribun Alfons Šťastný proů
sobě postavil většinu zástupců 32 zakládajících úvěrních družstev, a tak
již v r . 1898 byl na valné hromadě ÚJHD prosazován pro svůj intelekt
v podstatě machinacemi s hlasy.
Kdo vlastně vnukl zemským orgánům myšlenku založit jednotnou
družstevní (zejm . úvěrní) organizaci, budeme dnes těžko zjišťovat. Dů
kazy zatím chybějí, ale patrně nejpodloženější je hypotéza, že to byl prof.
Albín Bráf se svými cennými styky ve Vídni i v českých kruzích. Podle studií zemských fondů v SÚA provedených a publikovaných Jiřím ŠOušou
se tato myšlenka musila objevit již v polovině osmdesátých let na správných místech. Stalo se to asi dlouho před rozdělením zemědělské rady
podle národnostního principu r. 1890.6 > Určitě je možné nalézt na ministerstvu orby údaje o tom, kdy se rozhodlo o podpoře Raiffeisenek ve
vládním kabinetě i způsobu poskytování státních a zemských dotací na
ně v celém Předlitavsku. Tato akce finanční pomoci drobným zeměděl 
cům i živnostníkům měla za cíl čelit sociálním otřesům na venkově i ve
městech a oddálila tak rozpad monarchie , který se v devadesátých letech
jevil jako jasný a nacionálně podložen)'· Výsledky této poliůky byly markantní zejm. v Praze a jejím okolí. ' l Tlak na organizaci ústředí Raiffeisenek byl veden i německou menšinou v Čechách , především v osobě
poslance Stephana Richtera, který r. 1892 na zemském sněmu podal
rozsáhlý návrh sledující udělování nových subvencí pro začínající Raiffeisenky . Samozřejmě i v tomto případě bylo důsledkem dotací zvýhodňování německých, většinou horských svépomocných záložen na úkor
českých . A tak v závěru procesu vytváření venkovského lidového peněž
nictví existovaly vedle sebe český systém, vzniklý za podpory české čásů
zemědělské rady formou Ústředních jednot (v Praze, Brně a Opavě)
a německé organizace , hlásící se také k Raiffeisenovi.
Opakované snahy Vídně ekonomicky sloučit všechny družstevní nacionální úvěrové centrály, zdůvodňované nutností centralizace úvěrové
poliůky Předlitavska, nevyšly. J~jich racionalita byla již předem zpochybněna prakůckým životem jitřenými nacionálními antagonismy rozpadající se monarchie.
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ÚJHD vznikla jako organizace česká, zemská a finančně do r. 1903
závislá na zemských úřadech, kde byl v podstatě s řadou staročechů jejím protektorem univ. prof. Albín Bráf.
V období 1896-1903 Uak periodizují dějiny ÚJHD její zakladatelé) se
od Ústřední jednoty požadovala zejm. organizační , osvětová, kontrolní
a s ní úzce související metodická práce. 8l
V jednotě vzniklý předšvehlovský zakládaJící dělný kolektiv si, za pomoci nadšených dobrovolníků většinou z řad venkovské inteligence,
s úkoly dobře poradil. Všechny dotazníky a formuláře potřebné k unifikované činnosti měl před založením již hotové nebo je připravil Jiří
Bouček . Metodickou práci na místě spolu s propagací spoření a svépomocných úvěrních družstev zajišťoval úředník zemského vyooru Antonín Blažek. V prvých letech působení v ÚJHD byl placen A. Bráfem
spravovaným Jubilejním fondem pojišťovacím JCM Františka Josefa I.
pro malorolníky a živnosmíky. Riskoval svoji jistou úřednickou kariéru
s dobrou penzí, a přece vedl v počátcích ÚJHD tehdejší skromný úřed
nický aparát.
JUC. Jan Sedlák, první starosta ÚJHD, vedl hlavní organizační jednání a spolu s ředitelem Blažkem řídil lidové peněžnictví i metodicky. Jako
ředitel technologicky tak avantgardní firmy Křižík snil o elektrifikaci
českého venkova, a to v době, kdy se po koňském , žentourovém pohonu
těžko prosazovaly parní lokomobily.
Výše uveden)í kolektiv ÚJHD za neustálého naléhání zemědělské rady
rychle vydával první metodické instrukce. A již v r. 1899 vydal vynika:iící
obsáhlou publikaci "České spořitelní a záložní spolky dle vzoru Raiffeisenova. Návod k založení spolku, řád jednací. účetnictví se vzory a pří 
slušné zákom. a nařízení" . ~ 1 Obsáhlá instruktivní metodická kniha bvla
.
poměrně rychle rozebrána a následovala její další vvdání. 101 Již název
uveden)' v titulu knihy byl tehdy problémem. \ ' souvislosti s hledáním
české ,.národní" cesty k levnému venkovskému úvěru se objevila na Hradecku živá vzpomínka na vlastence Františka Cyrilla Kampelíka ( 1805 až
1872) ,11 1 jeden z jehož černých nerealizovanvch projektů z r. 1861 o venkovských kollaturních spořitelnách se zdál být jistě inspirativní pro název venkovského peněžnictví. Tak se z východočeského lokálpatriotismu
objevil terminus technicus Kampeličky jako svnonyrnum pro Raiffeisenky
v ÚJHD . 1 ~ 1 Autoři se spon1 vyhnuli zavedením nového názvu ,.spořitelní
a záložní spolek". Tento na osobnost nevázan)' název se v průběhu čin
nosti ÚJHD neustále šířil. Kampelíkův kult bvl sice přijat ve formě šíří
cího se názvu ,.Kampeličky". ak jeho rozkvět ,. meziválečném období,
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vzhledem k nákladům s mizivými výsledky, byl záležitostí jen části agrární
inteligence.'~> Po"stupně mizející označení ústavu Raiffeisenka se nejdéle
drželo na Moravě a mezi ,.spořitelními a záložními spolky" na vesnicích
se silným zastoupením konzervativců nebo sociálních demokratů .
Dalším racionálním prvkem zavedeným autory práce "České spořitelní
a záložní spolky" bylo v Kampeličkách od počátku povinné užívání podvojného účetnictví. Podvojné účetnictví ve vznikajícím úvěrovém
spolku, který dostal subvence státu i na pokladnu, bylo nejen výrazem
předvídavosti vedení ÚJHD v úspěšnost celé akce, ale logickým závěrem,
že jaky1wli podnikatelský subjekt si nemůže v průběhu stále narůstající
účetní agendy dovolit ztrácet drahocenný čas převodem jednoduchého
účetnictví na podvojné. Když vidíme dnes na stáncích pouličních knihkupců různé rádoby odborné rady začínajícím podnikatelům o jednoduchém a podvojném účetnictví, oceníme intelekt představitelů ÚJHD
za monarchie. S takovými hloupostmi jako je jednoduché účetnictví své
venkovské činovníky, často prošlé jen pěti lety základní školy na vsi, nezatěžovali . Tím více se však snažili vymýšlet stále dokonalejší postupy výuky
i formu formulářů podvojného účetnictví, které by dobrovolní pracovníci Raiffeisenek zvládli a na jejichž osvojení mohli budovat další rozvoj
účetnictví těchto lidových peněžních ústavů.
Kampeliček i jejich vkladů rychle přibývalo. V r. 1904 v bylo v ÚJHD
822 Kampeliček s 65 327 členy (kromě jiných typů družstev), vklady činily
30 334 885 K. Z místních činovníků bylo v r. 1904 1 223 rolníků, což činilo
49,58 %, při stále vzestupné tendenci. Učitelé sice'" kategorii pokladníků suverénně vedli s 58,88 %, ale celkově se jejich počet v dobrovolném
činovnickém aparátu Kampeliček od r. 1900 neustále snižoval. Podíl venkovských kněží byl úplně zanedbatelnf 14 J Bylo to umožněno zavedením
masové výchovy činitelů úvěrních spolků rolníků. Již r. 1900 byly poprvé
ve větší míře pořádány internátní kursy pro činovníky úvěrových družstev ÚJHD . Nejprve byly zorganizovány tři dvoudenní kursy na venkově
a jeden týdenní v Praze.
Rozšiřováním kursů na dva a posléze tři týdny každoročních běhl'l se
postupně budovala nižší družstevní škola, 1 ~ J nižší školství ÚJHD. umístě
né v Praze . Již od skromných kursovních počátků přednášeli na ní vedoucí představitelé ~JHD ajejí špičkoví úředníci . Bohatá byla i editorská
a publikační činnost organizace. Pro ni byla založena dceřinná společ
nost, nakladatelství a vydavatelství Svépomoc (r. 1901) . které přes všechny zvraty v družstevním hnutí pod stejnvm názvem funguje dodnes , ~i 91 let.
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Do činnosti ÚJHD začal otevřeně (kontakty a přátele v ní měl jistě
dříve) zasahovat Antonín Švehla por. 1904. Nejdříve máme, což je při
Švehlově stylu osobního vedení rozhovorů vzácný pramen, dokumen-

továnu jeho činnost právě v námi sledované oblasti osvěty, výchovy
a družstevního školství. Již jeho první akcí celostátního význa.:nu, vedoucí
ke koncipování pevně zorganizované agrární strany jako reálné politické
síly, byla výstavba stranické Rolnické tiskárny r. 1904. K vlastní tiskárně
Švehlovi pomohl P.]. Kroiher, vedoucí Kampeliček ÚJHD, známý svou
nadšenou propagací spořivosti . Jakmile on upsal podíly, na venkovského kaplana (byl Baarovým přítelem a u hierarchie dočasně v nemilosti) závratné vyse 500 K Rolnické tiskárně, zájmové zemědělské svazy
akci finančně podpořily - a to včetně Švehlovi nenakloněných řepařů.
V Podnikovém archivu České spořitelny, a. s. je zachyceno relativně rychlé jednání Švehly s ředitelem ÚJHD Blažkem. V něm si Švehla zabezpečil ekonomickou rentabilitu tiskárny získáním monopolu na tisk všech
tiskovin ÚJHD zpracovávaných ve vydavatelství Svépomoc. Všechny
smlouvy Svéporno(:i s konkurencí padly. 16> V té době musila stát ÚJHD
již na pozicích agrární strany, ačkoli se to z praktických důvodů pokoušela tajit.
Švehla byl velkým podporovatelem vědy, osvěty a výchovy lidí. Snad
tornu tak bylo proto, že byl autodidakt. V. Dostál, když uvažuje, zda Švehla
uměl německy, ho nesmírně podceňuje . Soudě podle jeho historické
četby, ovládal pasivně minimálně pět jazyků. 1 i> Nejraději prý měl francouzskou a anglickou historickou literaturu, kterou rád citoval svým pře
kladem z originálů. Švehla pomohl patrně na místo předsedy ÚJHD ing.
Ferdinandu Klinderovi (1875-195~) vr. 1914. F. Klindera se osvědčil
jako skvělý odborník doma i,. cizině (Podkarpatsko, Itálie, Argentina) .
Do ÚJHD přichází jako funkcionář místní Karnnpeličh ve Vraném,
majitel zanedbaného statku ve Spomyšli, kte':' koupil ze svých úspor. Ve
vedení ÚJHD zažil j<::jí funkci jako peněžního centra, banky. Bankovní
operace , které prováděla ÚJHD na trhu cenných papírů. vyžadovaly lepší
odbornou přípravu úř·e dnictva v Praze, volenvch funkcionářů ,. centru
i na vesnici. Revizní činnost bvla neustále náročn~jší a bylo nutno ji postavit na profesionální regionální úřednickou bázi. Proto, hovoříme-li
o družstevním systému vzdělání" Ú)HD, nesmíme mezi jeho tvůrci vvnechat jména Sedlák, Blažek, Klindera, Stibic, Kádner.
Potřeba vvšší zemědělské školy bvla ing . Klinderovi zřt:jmá již za monarchie. Válečné události .it:F založení zdržely. Kjeho realizaci se při
kročilo s důkladnosú typickou pro ÚJHD po \'Zni ku ČSR. Již 15. 1 O. 1919
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bylo

ředitelstvím

vzato na

vědomí,

že Ministerstvo

zemědělství

a výživy

ČSR podaný návrh schválilo, a proto byla škola financována ze státních

i soukromých prostředků . Místa v kuratoriu Vyšší školy zemědělské
a družstevní se rozdělovala mezi ÚJHD (2) , MZV ČSR (2) ajednoho
zástupce jmenovala zemědělská rada. Nejvyšší náklady na školu nesl stát,
škola tím však měla celostátní status. 18 lJejí činnost rozbíhal JUDr. Zdenko Sůbic. Tento vedoucí právního odboru ÚJHD měl akci předem tak
připravenou, že školní rok mohl být zahájen již 4. ll. 1919, tedy ani ne
za dvacet dní po schválení návrhu. S financemi ve válkou oslabeném státě
nebyly problémy. Školu finančně dotovaly kromě ÚJHD i různé země
dělské svazy. 19l Učitelské síly byly získány nejkvalitnější. Jedna odpřed
nášená hodina se toůž plaůla částkou 1 000 Kč. Proto na škole rádi
působili odborníci z volených orgánů ÚJHD, jejího vyššího úřednictva
a odborníci internisté i externí vědečtí pracovníci. Účetnictví a revizní
činnost zde např. přednášel nejlepší revizor ÚJHD Antonín Číp . :10 l
Tato škola vychovávala funkcionáře zemědělského družstevnictví zejm.
v oblasti družstevního finančnictví, peněžnictví. Proto nesuplovala čin
nost škol zabývajících se technologií prvovýroby a zpracováním jejích
produktů. Tyto školy měly delší tradici a ÚJHD se na jejich rozvoji podílela finančně a metodicky. Vyšší zemědělská a družstevní škola byla
základem kvalifikace pro absolventy středních i vysokých škol. Pro ně byla
nutným postgraduálním stupněm vedoucím k dosažení místa odpovídajícího jejich vzdělání i schopnostem v ÚJHD a jiných, např. moravských
svazech. Demokratické bylo, že současně byla otevřena i lidem vzešlým
z družstevní praxe, absolventům nižší družstevní školy. Ti se do n<":jvyšší
hierarchie činovníků a úředníků ÚJHD dostávali stále hůře, většinou jako
zasloužilí volení aktivisté agrárního hnutí. V době, kdy u nás ekonomické
vysoké školství vyplňovala jen specializace na Pedagogické fakultě UK,
byla tato škola nejlepším odrazovým můstkem pro vysokoškoláky v jejich
kariéře.

Za JUDr. Z. Sůbice bylo nutno najít ve vedení školy náhradu. Na .i<":ií
vedení určitě stačil, ale jako nejlepšího znalce hospodářského práva
obecně a družstevního zvláště jej potřebovali " užším vedení. Bylo to
v souladu s vnitřní a personální politikou ÚJHD za doby konjunktun•. Od
dvacátých let Ústřední jednota zakládala dceřinné, často i akciové společnosti . Bránila se tím proti zbyrokratizování své struktury i činnosti.
V nových společnostech odpovědnost a aktivitu přebírala v Ú.JHD mladá,
tam vychovaná generace. Z ní např. JUDr. Ladislav Feierabend dosáhl
postavení jako ředitel Agrosolu a později se dostal i do vlády .
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K postupnému převzetí vedení Vyšší zemědělské a družstevní školy
v Praze byl nejvhodnějším kandidátemJUDr. Otakar Kádner. Tento člen
agrární mládeže se osvědčil jako úředník na magistrátě. Školství bylo
v jeho rodině takřka dědičné. V r. 1924 se stal členem Klinderovy rodiny, předtím začal však již pracovat na právním oddělení MZV ČSR. 21 >Jak
bylo tehdy obvyklé. byl rychle vyslán na zkušenou na tři roky na vyslanectví do Říma. Po návratu r. 1927 byl nejprve jmenován tajemníkem
školy."l> Postupně se vypracoval na jejího schopného ředitele.
Inteligentní dr. Kádner ovlivnil řadu vzdělávacích zařízení, na jejichž
provozu se agrární strana podílela, podobně jako jeho tchán F. Klindera. O jejich práci i životě by bylo možno napsat monografie. Z našeho
úzkého pohledu oblasti peněžnictví je třeba zde poznamenat, že Kádner byl podporovatelem těch nejpokrokovějších metod výuky. Za jeho
vedení byla k nám např . z USA citlivě přenesena korespondenční metodika výuky účetnictví. Škola byla i místem agrární zahraniční hospodář
ské politiky. Vždyť se zde připravovali odborníci ze zemí, kde QJHD měla
nebo chtěla mít vliv, ať již to byli krajané nebo cizinci.~> Za předsednic
tví ing. Klindery bylo naše družstevnictví řazeno mezi nejvyspělejší na
světě. Školství ÚJHD bylo jeho vizitkou. Úroveň výchovy mladých peněž
níků v rámci agrární ÚJHD stoupala, protože to vyžadovala role zakladatelky jako družstevní banky. Kdo se domnívá, že decentralizace peněž
nictví je cestou k menší režii a tím i k levnějšímu úvěru, ten se my1í. Doba
nezávislých Raiffefisenek skončila i v Německu venkovskou Raiffeisenovou bankou a hrát si na české ekonomické obrození s jeho záložnami je
nebezpečné.

V r. 1938 spravovala ÚJHD jenom v Čechách 1 718 družstevních úvěr
ních organizací, k~eré měly přes 5 miliard předválečných korun vkladů.
1 020 167 039 korun uložených'" ústředí, většinou v cenných papírech,
nemohli ani tehdy spravovat diletanti. 24 >

Poznámky:
1) První etapu archivního pořádání fondu ÚJHD vedl PhDr. Jiří Novotný. CSc.
z Podnikového archivu Čs. státní banky, který fond v rámci delimitace bankovních a spořitelních fondů předal dr. Ivo Plecháčkovi (1931-1990) z Podnikového archivu České spořitelny, a . s. Z badatelského využití zatím nezpracovaného fondu viz J. Šouša, K vývoji českého zemědělství na rozhraní
19. a 20. století (Česká zemědělská rada 1891-1914) . AUC-Phil. et HisL,
Monographia 97,1983.
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2) V. Kristen, Ústřední jednota hospodářských družstev a domácká výroba.
Český lid 1992, č. 4; Týž, Česká hospodářská pomoc Lužickým Srbům mezi
světovými válkami (Přednáška Společnosti přátel Lužice při NM, přednese
ná dne 24. 3.1992, v rkp.); v podstatě totéž, rkp. pro Lětopis, Reihe G, Bautzen-Budyšin , 27 s.
3) Slabina jinak velmi záslužné Dostálovy monografie o Švehlovi, psané ještě
v emigraci, je proto též v heurisůcké oblasů. Vzhledem ke ztíženému dostupu k literatuře i pramenům zaměřil se autor n~ Švehlu jako politika. Tím mu
nechtěně ubral na osobní velikosů . Švehla byl, jak vysůhl již Karel Čapek,
současně geniální poliůk i geniální hospodář. Jednota těchto složek vytvářela jedinečnost jeho osobnosů, jeho intelektuální velikost a vyvolávala i respekt jeho protivníků. V. Dostál, Antonín Švehla. 2. vyd. Praha 1990, 256 s.
4) Scheybalovy paměů z Horní Rovně. Rkp. autora.
5) Z. Kristen, Ústřední jednota (viz pozn.2).
6) J. ŠOuša, Česká zemědělská rada, její kancelář a proces vzniku jejích písemností 1873-1890. AUC, Phil. et Hist. 5, Z pomocných věd historických 4,
Praha 1980, s. 83-96; Týž, Kanceláře české zemědělské rady 1891-1918.
Tamtéž 1, Z pom . věd hist. 5, Praha 1982, s. 29-71.
7) V. Kristen, Social-economic roots of ethnic relations ofPrague outskirts ůll
1939 year. Sb: materiálů semináře ÚEF ČSAV v Praze a Brně .Velkoměsto
jako multietnický a mulůkulturní prostor ", konaného 12.-13. 5. 1992 v Brně . V tisku, ll s. rkp.
8) Podnikový archiv České spořitelny, a. s., fond ÚJHD, Podkladové materiály
valných hromad za léta 1897-1903, přech. sign. ÚJHD S ll.
9) České spořitelní a záložní spolky dle vzoru Raiffeisenova. Návod k založení
spolku, řád jednací, účetnictví se vzory a příslušné zákony a nařízení. Vydala Ústřední jednota českých hospodářských společenstev v kráL Českém .
Praha, vL nákL 1899, 300 s.
10) Např. 2. vyd. upravené a pod jediným autorstvím A. Blažka (c. k. rady), jež
vyšlo v Praze v nakL Svépomoc (ÚJHD) r. 1909, mělo již 415 s.
ll) O F. C. Kampelíkovi vydal již r. 1895 F. Komárek spisek, který skupovaly
.Raiffeisenky" z povinné lícty, proto viz: F. Komárek, František Cyril Kampelík, Obraz životopisný. S podobiznou. Hradec Králové 1895. 64 s.; F. C.
Kampelík, Spořitelny po farských kollaturách, orbě , řemeslu a svízelu pomohou. Hradec Králové 1861. Poslední vyd. Kampelíkova knihovna, sv. 1,
Praha 1922.
12) I. Plecháček se domníval , že termín Raiffeisenka předcházel Kampeličce,
zdálo se to být logické z procesu vzniku těchto lidových vesnických peněž
ních ústavů, které viděl v německém pohraničí a Dolním Rakousku. V termínu Kampelička viděl snahu počeštit tento systém , který svým názvem byl
nepřijatelný protivládně rozjitřenému veřejnému mínění. Tato logická konstrukce neobstojí jen prohlédnutím spisového materiálu ÚJHD . Proč by se
tedy tyto úvěrní ústavy tak tvrdošíjně držely názvu Raiffeisenka až do třicá
tých let 20. stol, byl-li již v devadesátých letech nepřijateln)'. Systém Raiffei-
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13)

14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

senův byl totiž vždy považován za bezpečné uložení peněz. Byl symbolem
družstevní myšlenky. Viz I. Plecháček, K dějinám spořitelnictví v Českoslo
vensku. Praha 1983. 19 s.
Zájem o osobnost F. C. Kampelíka vyvrcholil v meziválečné době 1918-1938
a sledoval cíle historické propagandy. Zapojení ČAZ aj. vědeckých institucí
kontrolovaných agrárním hnutím nepřineslo ty výsledky, které se očekávaly.
Ačkoliv ÚJHD nakupovala části roztříštěné Kampelíkovy písemné pozůsta
losti, nedošlo ani k edici Kampelíkových spisů. V čele kampelíkovské akce,
vedoucí až k nekritickému kultu tohoto vlastence, byl F. Obrtel, nadšený
(ač nepříliš spolehlivý) popularizátor družstevnictví a agrární spisovatel.
Kampelík, již ve své době považovaný za snílka, nebyl tím historickým čini
telem, jímž by se mohlo agrární hnutí ve své historické propagandě zaštiťovat. Proto např. vydavatelské družstvo Brázda, kde spoluzakladatelem byl
Pekařův žák historik F. Kutnar, podléhající jako spolek ÚJHD (viz fond
ÚJHD, družstva různá, spisovna Vl, i. č. 255) bylo k tomuto historickému
tématu netečné ..Tzv. Kampelíkova knihovna vč. 1 přinesla mino studii Obrtelovu jen zde citovaný spis o kollaturních spořitelnách, a to nepřesně vydaný. Další publikace nepříliš rozšířené řady tvořily brožurky s praktickou
družstevní osvětovou náplní ÚJHD. I v tomto případě byl zájem o Kampelíka za vhodnější situace živen východočeskými agrárními kruhy, jako tomu
bylo v případě daleko úspěšnější propagace zásluh bratranců Veverkových
z Rybitví. Zdá se , že ani nejschopnější sociolog vesnice a družstevnictví
K. Galia s Obrtelem zvlášť nespolupracoval.
Výroční zpráva Ústřední jednoty českých hospodářských společenstev v Praze s připojenou statistikou za rok 1904. Praha 1905, s. 10.
V r. 1913 byly např. kromě setkání a výuky v Praze uspořádány .družstevní
kursy" "Sušici , Vodňanech , Kasejovicích u Blatné , Obratanech u Pacova,
Václavicích u Náchoda, Kolíně a Lounech. Viz fond ÚJHD, i. č. 151, kart.
53.
Podnik. archiY České spořitelny. a. s., fond Svépomoc, protokoly vvboru,
i. č . 1- 2.
Podle vzpomínkového vyprávění pí Kádnerové-Kiinderové. Mgf. zápis vlastní autor.
Fond ÚJHD, Kniha protokolů ředitelství, zápis z 15. 10. 1919, i. č . 8, s. 110.
Tamtéž, zápis ze zasedání dne 22. 10. 1919, s. 112.
O A. Čípovi, jeho odborných kvalitách i statečnosti viz V. Kristen , Česká ...
(viz pozn .2) .
Písemné vzpomính pí Kádnerové-Kiinderové na mládí, rkp.
Fond ÚJHD, zápis ze schůze představenstva a ředitelství ze 17. 3. 1927.
\'. Kristen, Ústřední. .. (viz pozn.2) .
Údaje převzatY :l VÝroční zprávv Ústřední jednoty hospodářských družstev
v Praze za správní rok 1938. Praha 1939. Cit. údaje nezachycují jiné formy
a druhy družsteY v organizaci zastoupen<' a jejich výsledky (hospodářská,
elektrárenská. lihovarnick.;í atd. ) .
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Školská síť Prahy, Vídně, Mnichova
a Hamburku okolo roku 1900
Jiří

Pešek .

V předkládaném příspěvku nejde o popis vývoje školské sítě, ale jen
o pokus charakterizovat její prostorovou strukturu v Praze ve srovnání
se situací v některych rakouských a německých velkoměstech. I)Jde o to ,
načrtnout- především na základě údajů dobových adresářů- rámcové
schéma prostorového rozložení škol ve sledovaných městech a sledovat
jeho proměny v období velmi prudkého rozvoje zvolených měst či aglomerací.2> Střední a vysoké školství je tu nazíráno jako jedna z vysoce kvalifikovaných (kvartérních) služeb, poskytovaných veřejnosti na území
velkoměst metropolitního charakteru.~>
Vídeň, Praha i Mnichov byly významnými vysokoškolskými centry nadlokálního charakteru. Hamburk jsem k výzkumu připojil pro srovnání
středoevropských zemských metropolí se situací ve velkém přístavním,
obdchodním a dopravním centru, které přece jen alespoň rámcově patřilo ke středoevropské oblasti. 41 Co do počtu vysokých škol dosáhla již
na počátku sledované doby naše tři školská centra jistého "nasycení".
Nové vysoké školy až do světové války nevznikaly, univerzity i odborné
školy se však vnitřně pročlenovaly a hlavně vzdorovaly lavinovitému nárůstu počtu posluchačů.

Na vysokých šJ.;olách tří uvedených zemských- a v případě Vídně i říš
ských- metropolí , které jsou vlastním předmětem našeho zájmu, studovali vedle domácích v podstatné míře i četní studenti z celé země , resp.
ze širšího spádového okruhu.>>Alespoň z části to platí i o ústavech stře
doškolských . Studenti, kteří pocházeli z rezidenčního města té které vysoké školy, tvořili na ní zpravidla významnou, přesto však pouhou menšinu . Střední školství bylo naopak více vázáno na lokální situace, ačkoliv
i zde se zejm. kolem významnějších nebo specializovaných ústavů vytvářel okruh "přespolních " studentů .
V předkládaném příspěvku bylo sledováno prostorové rozložení škol
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s akademickým st~tutem, dále gymnázií, reálných gymnázií a reálek
jakožto škol do jisté míry prestižních, zároveň však poměrně četných.
Zahrnuta sem byla i soukromá dívčí lycea, nikoli však nižší gymnázia. Stranou byly ponechány odborné školy, u nichž je mnohdy obtížné specifikovat jejich charakter a úroveň, resp. presúž. Je třeba připomenout, že
až na ryjimky byly uvedené školy financovány státem či zemí, nikoli měs
tem, které je hosúlo. Soukromá gymnázia byla pak spíše ryjimečným
jevem. Měla buď exkluzivní charakter (Strakova akademie v Praze)
nebo -v případě dívčích škol- byla financována na spolkové bázi. Iniciátorem založení většiny středních škol a nejednou i tím, kdo školy v prvé fázi před postátněním financoval, byla ovšem většinou dotyčná měs
ta. Jenom svobodné město Hamburk, které bylo zároveň zemí formálně
nezávislou na okolním Prusku, muselo své školy trvale financovat z měst
ské pokladny.
Vídeň, sedmisetúsícové (s předměstími měla aglomerace ovšem jeden
a čtvrt miliónu obyvatel) hlavní město habsburské monarchie, byla již
na počátku osmdesátých let vybavena vysokými školami, ale též gymnázii a reálkami opravdu dobře . V českém povědomí je tradičně zafixována
především vídeňská univerzita, místo studií velké skupiny české a zejména moravské mládeže (G. B. Cohen uvádí, že v r. 1880, tedy před rozdě
lěním pražské univerzity na českou a německou , pocházelo z českých
zemí takřka 30% studentů vídeňské univerzity) . b1 Vídeň hosúla ovšem
i známou Akademii výtvarných umění a - to již většinou uniká naší pozomosú- také Vysokou školu technickou ve čtvrtém okrsku (Wieden)
a Vysokou školu zemědělskou Yjosefstadtu. \'hlavním městě monarchie
pracovalo též 8 učitelskvch ústavů a rozsáhlá skupina vvsokých a střed
ních škol vojenských a církevních.
Historicky nejstarší školy - univerzita, Akademie výtvarných umění,
Akademie orientálních jazyků a řada církevních škol- působily veVnitř
ním Městě (lnnenstadt) nebo,, době budování Ringstrasse získaly nové
budovy na jeho obvodu. Všechny ostatní vysoké školy - s ryjimkou kadetky. umístěné v dělostřeleckém Arsenalu v X. obvodě - ležely až do
r. 1914 v hranicích Vídně z doby před připojením předměstí r. 1890.
Odlišným zpusobem bylo pochopitelně rozloženo na vídeňském teritoriu školství střední: 71 V každém z deseti vídeňských obvodů- s výjimkou
chudého Favoriten na jihu města- pracovala r. 1880 alespoň jedna
střední škola, přičemž největší počet středoškolskvch ústavů najdeme ve
Vnitřním Městě (5) a v Leopoldstadtu za dun~jským kanálem (4 státní
školy a 1 soukromé gymnázium). Se čtyřmi středními školami následo-
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val obvod Wieden. Ve východní polovici Vídně bylo v osmdesátých letech
soustředěno na 70 % středního školství velkoměsta. Nejhůře byl školami
opatřen jihozápad. Naopak bohatému- rezidenčnímu a kvalifikovanými
službami obecně dobře vybavenému - severozápadnímu sektoru města
totiž školskou situaci ještě vylepšovalo gymnázium sousedního předměstí
Hernals a předměstská reálka ve Wahringu. Z 8 učitelských ústavů ležely
3 v Alsergrundu, po dvou v okresech Landstrasse ajosefstadtu a jeden
vNeubau.
Dor. 1911 se množství ani lokace vysokých škol ve Vídni, vyrostlé při
pojením věnce předměstí r. 1890 a hlavně stálým přílivem obyvatelstva
na dvoumiliónové velkoměsto, zásadním způsobem nezměnily . Jen Vysoká škola zemědělská se přestěhovala na sever města do Wahringu, ve
III. obvodě (Landstrasse) vznikla Vysoká škola veterinární a v Alsergrundu -v IX. obvodě -začala pracovat Export-Akademie.
Zato počet středních škol se ve Vídni více než zdvojnásobil: z 23 (resp.
26, počítáme-li i 3 školy předměstské nebo dokonce 28, počítáme-li
i soukromá vyšš{ gymnázia) vzrostla síť středních škol v 21 městských
obvodech na 45, resp . 64 se soukromými gymnázii, která vznikala zejména ve vnitřní Vídni. Na území deseů "starých " vnitřních obvodů tak pracovalo místo 26 nyní 45 škol, v nových předměstských čtvrtích pak dalších 19, přičemž v každé čtvrů působila alespoň 1 střední škola. Obvodem
s nejvyšší koncentrací středního školství se nyní stalo Vnitřní Město
(1. okrsek) s 10 středními školami (působilo tu již 5 soukromých gymnázií).
Se šesů školami byl druhým nejvybavenějším obvodem Leopoldstadt,
následoval Josefstadt a Alsergrund, které měly po 5 školách, ostatní čtvrů
se spokojily se ~školami . Na tradičně chudou čtvrť Favoriten na jihu
Vídně zbyla jediná reálka. Z nově připojených předměstí disponoval
největším počtem středních škol západovídeňský Hietzing (4) a na severu
města se 3 školami (Dobling) . Obdobně, jako když zkoumáme např .
služby zdravotní péče, ukazuje se, že severozápadní sektor Vídně byl
dobře vybavenou sídelní oblastí, všestranně pohodovější než chudý jih
města." 1 Stále více se stávala patrnou jeho kvalita i ve srovnání s předra
ženým , ovšem vysoce presůžním centrem města nebo s obchodní oblastí
při dunajském kanálu. A přece právě tam byla největší koncentrace střed
ních a vysokých škol, kam studenů museli poměrně dlouho d~jíždět nebo
ještě častěji docházet , protože cen\' jízdného na tramvaj byly až do
1. světové války pro většinu obyvatel města pro běžný každodenní provoz neúnosně vysoké.
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Ze 13 učitelských ústavů jich nyní 5 nalezneme ve Vnitřním Městě ,
dalších 5 v okrscích vnitřní Vídně a po jednom v Hernals, Wahringu
a Dóblingu. I tyto specificky střední školy tedy respektovaly lokační tendence, typické pro gymnázia.
Praha patřila k čelným vysokoškolským a středoškolským centrům
Předlitavska, především ovšem byla hlavním školským spádovým centrem
Čech. Bylo to město o 162 000 obyvatelích, resp. aglomerace s 314 000
lidmi. Od rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity r. 1882 zde pů sobi ly
dvě univerzity: česká a německá , pracovala tu i česká a německá technika
a výtvarná akademie . Jejich budovy, resp pronajaté učební prostory, byly
soustředěny především na Starém Městě a na Horním Novém Městě , kde
v devadesátých letech začal pod Albertovem vznikat i moderní komplex
lékařských a přírodovědných fakult a ústavů .
Pražský adresář z r. 1884 (předchozí vyšel už r. 1878 , takže jeho údaje
byly pro situaci osmdesátých let neaktuální) uvádí, že Praha m á 12 střed
ních škol a další tři pracují v samostatných předměstích aglomerace gymnázium na Smíchově a 2 reálky v Karlíně. Nejvíce- 7 středních škol
leželo na rozsáhlém Novém Městě. Na Starém Městě pracovala jen
2 gymnázia na vltavském nábřeží. Jedno z nich bylo ovšem nejprestižnějším a největším ústavem města : české akademické gymnázium navště
vovalo r. 1881 677 studentů. Malá Strana pak hostila hned 3 střední školy. Pražská aglomerace měla i 4 obchodní akademie (z toho 2 v Karlíně) ,
4 učitelské ústavy (1 v Panské ulici na okr<!Ji Nového Města , 1 na Starém
Městě a 2- něm e cké -na Malé Straně) , uměleckoprůmyslovou školu ,
konzervatoř a řadu speciálních nebo soukromvch škol, které však neměly
právo maturity.
Dor. 1911 se pražské vvsoké školství rozrostlo jen co do počtu studentů
a stolic na jednotlivých fakultách. Zato počet gymnázií , reálných gymnázií a reálek vlastní Prahy stoupl na 18 , ačkoliv počet obyvatel města
vzrostl za tři desetiletí jen o tisícovku- na 163 000 (aglomerace měla
613 000). Počtem středních škol nadále vévodilo Nové Město s 1 O vyššími středními školami a 1 učitelským ústavem, za ním následovala Malá
Strana s 5 školami a 2 učitelskými ústavv. Staré Město zvVšilo počet svých
středních škol pouze na 3 (+ 1 učitelsk)' ústa\'), Josefm·. asanovaný,. noblesní čtvrt činžovních paláců. zústával zatím bez gymnázia či reálkY.
St~jně tak nevybaveny byly i Hradčany. j~jichž nepočetná mládež byla
však plně saturována školami malostranskvmi. Střední školou. která
dotvářela image řádné městské obce nebo čtvrti , se ovšem vybavily nově
připojené městské obvodv Holešovice a Libeň (libeňská Primátorská
181

třída se stávala významným a rušným lokálním centrem, obdobně jako
v Holešovicích-Bubnech Bělského tř. a Strossmayerovo nám.).
Z nezávislých předměstí bezkonkurenčně dominovaly Vinohrady se
4 středními školami. Je k tomu třeba podotknout, že již od přelomu století byla vinohra~ská gymnázia, stejně jako reálky, navštěvována nejvyššími počty žáků v pražské aglomeraci. Konkrétně r. 1911 studovalo na
českém gymnáziu na Vinohradech 652 studentů, zatímco vinohradská
česká reálka hosůla dokonce 780 studentů. Jestliže na počátku osmdesátých let byla návštěvnost předměstských středních škol (v Karlíně a na
Smíchově) v průměru nižší než ve vnitřní Praze, již okolo r. 1900 zjišťu
jeme výrazně vyšší vytíženost předměstských škol, a to jak v kategorii gymnázií, tak reálek. Naopak rozvoj soukromých středních škol (např. počet
studentů Strakovy akademie kolísal mezi dvěma a třemi desítkami studentů) a udržování existence řady relaůvně menších německých gymnázií a reálek snižovaly průměrnou návštěvu škol vnitropražských.
Další tři vnitřní předměstí měla vždy po 2 školách (Karlín k tomu při
pojoval 2 zmíněné obchodní akademie). Z vnějšího pásu předměstských
obcí se na- zatím nevelkou- střední školu vzmohly jen Vršovice, sousedící s Vinohrady. Úhrnem působilo na nezávislých předměstích ll gymnázií a reálek, tedy výrazně méně než ve vlastní Praze, která měla jen
něco přes čtvrůnu (163 000) obyvatel šesúsetúsícové aglomerace .
V relaci k rozložení sociálních vrstev, jejichž děti tvořily naprostou
většinu budoucích abiturientů, byla ovšem pražská síť středních škol rozložena v principu adekvátně. Bylo však zřejmé, že levobřežní část aglomerace - s výjimkou Akademie výtvarných umění dosud bez vysokého
školství - poněkud zaostává. Připomeňme, že univerzitní studenú ze
Smíchova se v nejednom případě na dobu studií stěhovali přes řeku "do
Prahy".YJ
Celková tendence lokace vysokých a středních škol směřovala do jádra
velkoměsta- na Nové Město . Vysoké školy v zásadě nepřekročily hranice
Prahy. Jen Akademie osídlila novou budovu, stojící,, úchu na okr<~:ji Stromovky, Česká technika umísúla svůj zemědělský odbor i s chemickým
ústavem na Vinohrady do Havlíčkových sadů , její anatomie hospodář
ských zvířat a bakteriologie našla pak přístřeší nedaleko odtud ve Slovenské ul. a zvěrolékařskv ústav na Kozačce. Je třeba si uvědomit, že tehdy
to byly polohy na samé periferii města. Předměstí jinak nedokázala vytvořit podmínky k přesunu vysokoškolských zařízení z centra Prah\' a zllstávala pouhou ubytovací základnou menší části studentstva.
Srovnáme-li středoškolskou a vysokoškolskou situaci Prahv s Vídní (viz
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Tab. 3) zjistíme, že Praha měla v relaci k prakticky čtyřnásobně větší Vídni
výrazně rozvinutější střední školství, přičemž vysoké školství (bez vojenského) bylo- samozřejmě nikoliv co do prestiže a materiální vybavenostizhruba rovnocenné. Jestliže v r. 1881 připadal v pražské aglomeraci jeden
středoškolák zhruba na 50 obyvatel, ve Vídni na 90 a tento poměr, ktery
v r. 1900 v Praze zůstal nezměněný, stoupl ve Vídni s připojenými před
městími na 134 a ještěr. 1911 se držel na 113, oproti pražským necelým
62 obyvatelům na jednoho středoškoláka. Uvědomíme-li si, že tyto relace
se promítaly i do relativního významu profesorstva v životě města , do čet
nosti a postavení studentských i jiných kulturních a sportovních spolků
se studentskou členskou základnou, lze v úhrnu říci , že pro život a charakter Prahy hrálo její- české i německé- školství větší roli než pro Vídeň
(a jak uvidíme, i pro Mnichov nebo dokonce Hamburk) .
I když Mnichov oplýval pověstí významného školského centra s univerzitou, výtvarnou akademií, Polytechnikou a Veterinární školou, středních
škol mělo stoosmdesátitisícové velkoměsto v r. 1880 jen poskrovnu. Jedno z jeho 4 gymnázií leželo na severozápadním okr3Ji Vnitřního Města,
další 2 sídlila na západě na reprezentační Ludwigstrasse, v kulturním
centru moderního Mnichova, kde pracovaly i vysoké školy. Poslední gymnázium stálo pak pár kroků od břehu Isary v Thierschstrasse ve východním předpolí Vni.třního Města. I když lze diskutovat o kapacitě škol
a o reálné potřebě středoškolských ústavů, bylo to na město - co do velikosti a počtu obyvatel srovnatelné s pražskou aglomerací (s příměstský
mi obcemi sídlilo na území dnešního Mnichova 230 000 obyvatel) opravdu málo.
I když r. 1910 působilo Y Mnichově (306 000, resp. 597 000 obyvatel)
již ll středních škol , byla to pořád jen třetina pražského počtu. Nic na
tom nemění ani existence dalších - "nestandartních" - středních škol,
totiž 2 učitelských ústavů , uměleckoprůmyslové školy a "Bauwerkschule". Jen jediná střední škola nově vznikla uvnitř Vnitřního Města -v Damenstiftstrasse za svatojosefským špitálem- ajedna nově působila na
jeho okraji. Čtyři střední školy pokrývaly potřeby širšího zázemí Vnitřní
ho Města a prvá reálka vznikla na pravém břehu Isaryv Heidenhausenu.
Bez středních škol zůstávala velká vzdálenější předměstí: na severu
modní Schwabing a Neuhausen , na jihu rozsáhlý Sendling a Giesing. Jen
v těchto čtyřech předměstích žilo tehdy 29 % obyvatel Mnichova. I ve
školství se tedy jasně projevovalo příli š intenzivní zdůraznování ,,měšťan
skosti" Mnichova, spojené se zanedbává ním potřeb dělnických okrsků.
V případě Schwabingu pak nejspíše hrála omezující roli existence snadno
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dosažitelných dobrych škol na Ludwigstrasse a na konci Arcisstrasse, tedy
hned za schwabinskou hranicí.
Srovnejme nyní vnitrozemské středoevropské poměry zemských či říš
ských metropolí se stavem školství v Hamburku , jednom z klíčových dopravních, obchodních, ale i průmyslových center severního Německa.
Bohaté a sebevědomé město Hamburk o bezmála půl miliónu obyvatelích nedisponovalo univerzitou ani jinou vysokou školou. V r. 1881 mělo
4 střední školy- akademické gymnázium, 2 reálky a námořní navigační
školu. Gymnáziem a reálkou se ovšem tehdy mohlo pochlubit i nejvýznamnější z hamburských nezávislých předměstí, náležejících pruskému
státu -Al tona.
Dor. 1910 vzrostl počet obyvatel Hamburku na milión, předměstí
obývalo dalších 300 000 obyvatel. Počet vlastních hamburských středních
škol se zvysil na 16 a v omezené míře rostlo i školství ve věnci pruských
měst na obvodu· Hamburku. Charakter aglomerace se však nezměnil:
město nezískalo žádnou školu akademického stupně (hamburská univerzita je až dítětem druhé poloviny století). Městská inteligence se sice pokoušela prosadit od r. 1891 zřízení univerzity, projekt však ztroskotal na
nezájmu či dokonce odporu obchodnických kruhů k financování něčeho
tak zbytečného. 10 ' Síť středních škol vzrostla do hustoty bezmála srovnatelné s vysokoškolskými centry jižního Německa a Předlitavska , ovšem
město i tak zůstávalo bez speciálních středních škol. Tempo růstu standardní středoškolské sítě bylo v Hamburku ze všech srovnávaných velkoměst sice nejvyšší, bylo to však dáno především špatnou výchozí situací.
Jaké závěry lze vyvodit ze situace naznačen é provedeným výzkumem:>
Rychlý rozvoj vysokoškolské i středoškolské sítě byl pro velkoměsta a velkoměstské aglomerace s metropolitní funkcí v desetiletích okolo r. 1900
naprosto typický. Města musela pokryt nejen potřeby vlastního , rychle
rostoucího obyvatelstva, případně svého bezprostředníh o zázemí, ale na vysokoškolské a patrně částečně i středoškolsk é úrovni -sloužila celé
oblasti, jíž byla metropolí. Zde je nejlepším příkladem Praha ajejí
německé školství.
Akademické i střední školství se v metropolitních velkom ě stech (ovšem
nejen v nich) stávalo záležitostí prestiže a městského image, nezůstávalo
tedy rozhodně "pouhou" funkční , vysoce kvalifikovanou službou obyvatelstvu . Vazba prestižního vyššího a vysokého školství n a m ě sta kategorie
"city" a nikoliv na specializovaná, klidná "kolejní" města anglosaského
typu se v průběhu 19 . stol. ve střední Evropě ještě zvýraznila. Trend
k prestižní vazbě velkoměsta a jeho vyššího školství dokonce znemožnil
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vytváření "campusů" na okraji velkoměst. Školství se- jako prestižní zá-

ležitost ze strany země, města i rodičů studentů, případně mecenášů
a mecenášských organizací- tlačilo do center velkoměst nebo vytvářelo
vlastní centra na okraji velkoměstské city, samozřejmě takřka naprosto
bez vazby na ubytovací možnosti studentstva.
Gymnázii, reálkami a obchodními akademiemi byly por. 1900 dostatečně -ne snad nadproporčně -vybaveny předměstské čtvrti či sektory
města, kde žily "lepší vrstvy" společnosti. Zůstává však otázkou, zda právě
děti z "lepších" rodin studovaly opravdu na školách rezidenčních čtvrtí
nebo zda je rodiče přece jen neposílali na tradičně prestižní ústavy
v centru velkoměsta a gymnázia a reálky "lepších" okrajových čtvrtí nenaplňovali spíše žáci z nižších středních vrstev. Odpověď na takové otázky
může dát pouze rozbor školních katalogů a absolventských almanachů
či výročních zpráv vybraných škol.
Jistě nešlo o cílenou sociální segregaci. Ta se realizovala spíše v negativní projekci: v nedostatečném tlaku chudých a zadlužených příměst
ských obcí, resp. okresů, na zřízení něčeho tak finančně náročného a bezprostředně nepříliš užitečného jako je vyšší střední škola, když většině
dětí stačí měštanka a ti ambicióznější mohou docházet (připomeňme
opět, že až do války byla tramvaj pro každodenní dopravu nižších vrstev
nedostižným luxusem) do poměrně nedalekých škol vnitřních předměst
ských čtvrtí.
Je ovšem třeba se tázat, co vedlo samy vysoké školy k setrvávání v city,
co vedlo městské radv a především zemské a městské školní rady k tomu ,
aby právě zde, v oblasti drahých a výnosných parcel, zakládaly a rozšiřo
valy střední školy:> Byla to jen věc tradice, že při zakládání nových škol
nebyla preferována ,.ctihodná periferie"?
V Praze hrál velkou roli spor vnitřní Prahy s předměstími o spojení
v jednotné velkoměsto . Praha neměla tedy nejmenší důvod přenechat
předměstím cokoli prestižního. Zhuštování školské sítě uvnitř měst mělo
tu též své národněpolitické aspekty- bylo třeba udržovat, resp. vylepšovat
relaci českého a německého školství. Vzhledem k prestižnímu postavení
středoškolského a především vysokoškolského profesorstva " městské
společnosti a s ohledem na jeho angažovanost v celé řadě dobrovolných
obecních, zemských i národních institucí a společností, bylo "z<ijmu
města udržet tuto rozšiřující se vrstvu v hranicích Prahy. Připomeňm e
Gollovu radu mladému Josefu Pekařovi , aby si sehnal byt blízko fakulty ,
protože každodenní dojíždění z Vinohrad bv mu pl)' zabralo neúnosně
mnoho času.
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Jistou roli mohla pro město hrát však i jiná věc: škola jako reprezenobjekt města a v jistém smyslu i centrum kultury, pracoviště (tehdy
ještě společensky ceněné) inteligence, pomáhala zhodnocovat své okolí.
Praha, která se s nepietní rázností zbavila v letech por. 1896 josefovských
slumů ležících prakticky v jejím centru, potřebovala zvýraznit kvalitativní
charakter své, dosud do velké míry obytné "city". 11 >Vedle nepříliš počet
ných finančních ústavů s vlastní novou budovou, vedle stánků umění či
reprezentačních zemských objektů byly to právě školy, které pomáhaly
zhodnocovat tvář města, bylo to vyšší střední a vysoké akademické školství, které je oživovalo ,.lepší" mládeží. I když v jednotlivostech mohla být
situace ve Vídni nebo v Mnichově odlišná, celkový koncept zůstával
obdobný. V době, kdy se v německém odborném i veřejném tisku diskutovala otázka, jak zabránit spekulačnímu proměnování obytných částí
velkoměstských cities ve slumy, patřila přítomnost středního a akademického školství, profesorstva,jejich rodin i studentů, k jednomu z léků
proti potenciální degradaci.
Obchodní a dopravní velkoměsto Hamburk, sevřené prstencem pruských předměstí, město bez metropolitního nároku, zato s prestiží opře
nou o tradici hanzovního patricijství, nemělo budování nadproporční
školské sítě zapotřebí. Měl-li předválečný Hamburk ve srovnání s pražskou aglomerací jen asi polovinu středních škol a žádnou školu akademické úrovně, pro městskou pokladnu to bylo spíše plus a subjektivně
nazíraným potřebám města to dostačovalo .
Střední a vysoké školství se ve světle našich úvah ukazuje být značně
specifickou "kvartérní službou". Vedle vlastních ,.profesionálních" úkolů
plnilo totiž ještě celou řadu dalších rolí'" komunální i zemské politice.
Význam těchto "druhotnvch" rolí se pak odrážel i na kvalitě, hustotě
a rozmístění škol na území velkoměst a aglomerací.
tační

Poznámky:
1) K V\'voji pražského středního a vysokého školství ve sledované době srv.
J. Dolensk)í (red.), Dějiny pražského školství" letech 1860-1914. Praha 1920
a ovšem materiál pramenn é povahy ve Statistických knížkách hl. m . Prahy
sledované doby. Tam bvla alespoň rámcově sledována i situace v nezávislých předměstích a příměstských obcích pražské aglomerace. Sn·. J. Erben
(ed.). Statistická knížka královského hl. města Prahy a spojených s městskou
statistickou komissí obcí ... za rok 1881. Praha 1882, s. 192; Statistická knížka ... za rok 1900. Praha 1903. s. 79-80; Statistická knížka ... za rok 1911.
Praha 1912, s. 527- 550.
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2)

Adresáře

jako pramen nebyly v pražském kontextu zatím analyzovány.
srovnej K. van Eyll, Stadtadressbiicher als Quelle fůr die Wirtschafts- und Sozialhistorische Forschung- das Beispiel Kóln , in: Zeitschrift
f. Unternehmensgeschichte 24,1979, s. 12-26; H. Zwahr, Das deutsche
StadtadreBbuch als orts- und sozialgeschichtliche Quelle, in : Jahrbuch
f. Regionalgeschichte 3,1968 , s. 204-229. Na základě adresářů byla např .
zpracována studie K. Jas per, Die Lage des Lebensmittelhandels zur Zeit der
industriellen Urbanisierung (1870--1914) unter besonderer Berůcksichti
gung der kleinen Nachbarschaftsgeschiifte, dargestellt am Beispiel der Stadt
Kóln, in: Scripta mercaturae 1977, s. 57-76. Jako pramenné základny pro
excerpci adres vysokých a středních škol byly použity následující adresáře:
V. Lešer (red.), Adresář královského hl. města Prahy a sousedních obcí.
Praha 1884; V. Kraus , Adresář královského hl. města Prahy a obcí sousedních . Praha 1910; Lehmann 's Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger nebst
Handels- und Gewerbe- Adressbuch f. die k. k. Reichs-, Haupt- und Residenzstadt Wien und Umgebung. Wien 1882; Lehmann 's allgemeiner
Wohnungs-Anzeiger nebst Handels- und Gewerbe-Adressbuch f. di e k. k.
Reichs-, Haupt- und Residenzstadt Wien. Wien 1911; Adressbuch von Miinchen fiir das Ja.hr 1880. Miinchen 1880; Adressbuch fiir Miinchen und
Umgebung 1910. Miinchen 1910; Hamburgisches Adress-Buch fiir 1881.
Hamburg 1881; Hamburger Adressbuch 1910. Hamburg 1910.
3) Ačkoli bývá užívání termínu .metropole",>\•hraženo velkoměstům světového
rangu a setkal jsem se s názorem , že i pro sledovanou dobu měl ve střední
Evropě nárok na zařazení do metropolitní kategorie jen Berlín a snad Vídeň, přidržím se charakteristiky, kterou formuloval E. Jones , Metropolis.
Oxford-New York 1990, s. 23. Jones praví. že jako metropole bylo púvodně označováno sídlo biskupovo, chápané jako rozlehlé město .\' současnosti
je anglosaskými badateli za metropoli považováno město . kten' je .chief
centre of activ:ity- there is implicit the sen se of control and dominance at
the centre a nd the idea of the dependence of the periphen·"' . To platí té:l
pro Vídeú, Prahu i Mnichov okolo r. 1900.
4) Pro charakteristiku vvbram'ch měst ve sledované době je v pražském pří
padě možno doporučit vedle ,. těchto partiích katastrofálnť' zastaralé svntézy]. Janáček a kol.. Dějim PrahY. Praha 1964 především tematické číslo
PSH 1969-70. Pro Vídeú je vedle řady stručnvch svntéz z pera F. Czeike
nebo P. Csendese k disposici dvousvazková svntéza M. Seliger- K Ucakar.
Wien . Politische Geschichte 1740--1934 . Wien 1985. Z nových prací k ději
nám Mnichova jmenujme především M. Kraus- F. Prinz (Hgg.) . Miinchen,
Musenstadt mit den HinterhOfen . Die Prinzregentenzeit 1886-1912. Miin chen 198H aR. Bauer (Hg.) . Geschichte der Stadt Miinchen . Miinchen
1992. pro Hamburk nejnověji W . .Jochmann (Hg.). Hamburg . Geschichtc
der Stadt und ihrer Bewohner. Bd . ll. Vom Kaiserreich bis zur Gegenwan.
Hamburg 1986.
5) K celkové strukt~1řc vvsokého školství ,. Rakousku-Uhersku srovnej G. OtObecněji
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ruba, Die Universitaten in der Hochschulorganisation der Donau-Monarchie . Nationale Erziehungsstatten im Vielvollkerstaat 1850 bis 1914, in:
K. Bahnson (Hg.), Student und Hochschule im 19. Jahrhundert. Gottingen 1975, s. 7!)-155. Pro Německo souhrnně C. Berg- D. K.. Muller (Hgg.),
Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte, Bd. 4. Miinchen 1985. Pro
pražskou univerzitu této doby souhrnněji zatím snad jen J. Pešek, Wer studierte an der tschechischen und wer an der deutschen Universitat in Prag
im Jahre 1884/85? Rozmnožený referát kolokvia Tschechen und Deutsche
1780-1947. Bad Homburg 1990.
6) G. B. Cohen, Die Studenten der Wiener Universitat von 1860 bis 1900. Ein
soziales und geographisches Profil, in: R. G. Plaschka- K. Mack, Wegenetz
europaischen. Geistes ll. Universitaten und Studenten . Miinchen 1987,
s. 295.
7) J. Pešek, Prostorové rozložení kvartérních služeb ve středoevropských velkoměstech 1880-1910. Praha- Vídeň- Mnichov prismatem dobových adresářů, in: Z. Hojda- J. Pešek- B. Zilynská (edd.), Seminář ajeho hosté.
Sborník k 60. narozeninám Rostislava Nového. Praha 1992, s. 291-300.
8) Je třeba podotknout, že údaje adresářů a statistických knížek, resp. údajů
literatury převzatých ze statistik, se značně rozcházejí. V textu byly ponechány údaje podle adresářů, protože dovolovaly přesnou lokaci jednotlivých škol, v tabulkách v příloze byly použity údaje ze statistik, protože obsahovaly i počty studentů. Rozpor mezi oběma typy pramenů lze rámcově
vysvětlit tím, že statistické prameny ne vždy započítávaly soukromá gymnázia do souboru středních škol, na druhé straně adresáře v názvu školy ne
vždy respektovaly její charakter, jednalo-li se o pouhé nižší gvmnázium .
9) J. Pešek - B. Zilynskyj. Bydliště pražského universitního studentstva před
sto lety- 1884 , in: DP 5 ,1985 , s. 158-173.
10) Jochmann, c. d., s. 101-103.
ll) Vídeňský I. obvod- Vnitřní Město- obwalo při sloučení Vídnt' s předměs
tími ještě 5 9t Vídeňáků, r. 191 O to bvlo již jen 2,G %. Sn·. Seliger- Ucakar,
c. d., s. 787.
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Tab. 1: Střední školství Prahy a předměstí 1881-191 O (gymnázia , reálky a reálná
gymnázia)
1881

1900

1910

Staré

Město

2

3

3

Nové

Město

7

9

10

Malá Strana

3

5

5

Holešovice- Bubny

o
o

1

ubeň

o
o

Smíchov

1

2

2

Karlin

2

2

2

o
o
o

3

4

1

2

o

1

15

25

31

Vršovice
Celkem

i

1

Vinohrady
Žižkov

-I

i

I

i

:

Pramen : Statistické knížka kr. hl. m. Prahy za léta 1881, 1900, 191 O.

Tab. 2: Odvětvová struktura pražských středních škol1881-1911
1881

1900

1911

gymnázia

7

13

13

reálky

5

10

12

reál. gymnázia
celkem

3

2

6

15

25

31

Pramen : jako Tab. 1.

Tab. 3 : Srovnáni

středního

školství Prahy a

Vídně

1881-1911

1881
p
počet

škol

počet studentů
průměr studentů
počet

na 1 stř . školu

obyvatel na 1 studenta

1900

w

15

23

6224

7822

p

1911

w

p

w

25

31

31

43

7428

12322

992 2

17687

415

340

297

398

320

411

50,5

90,5

50,5

133 ,7

61,8

113 ,4 .

Pramen : jako Tab. 1, dále M . Seliger- K. Ucakar, Wien . Polijische Geschichte. Wien 1985 ,
s. 500,837 .
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České spolky jako významný faktor

rozvoje národně determinovaného
modelu vzdělání
(Praha 60.-80. let 19. století)
Blanka Soukupová

Proces novodobého korporativního hnutí, jehož prvotním zdrojem
bylo uvolnění společenského života na počátku šedesátých let minulého
století, znamenal pro pražskou společnost dotvoření institucionální
základny. Pražané se postupně zařadili do skupinově, sociálně a národnostně jasně definovatelných celků . Tato jakási v masovém měřítku probíhající kategorizace umožnila dosud nebývale rozsáhlé, citlivé (resp. zájmově diferencované) působení na jednotlivce v korporacích i mimo ně .
Spolky totiž přebíraly, tradovaly a produkovaly myšlenkové konstrukce,
které různými cestami předávaly zpět do prostoru. Plnily tak úlohu
významných protagonistů dobových představ o rozvoji individua ve společnosti .

Renesanci duchovní kultury českého národa dávalo dobové česk é uvažování do souvislosti s přípravou dostatečného pole pro šíření osvěty
a vzdělanosti. Proto dostávaly i spolky, základní společenské jednotky,
do vínku jako prvořad)í úkol vzdělávání. Vnitřní konsens s českými snahami však donutil slovo vzdělání spojit se slovem výchova. Obsah druhého
pojmu totiž ,,zprůhlednil" hlavní záměr, který formulovali zakladatelé
novodobých společenských organizací, reprezentanti demokratického
křídla české buržoazní politiky- prostřednictvím péče o vzdělání , pěs
továním kultury, kvantitativním a kvalitativním rozvojem společenských
kontaktů emancipovat (nejprve ve skromném jazykovém rozsahu, posléze kulturně, ekonomicky i politicky) národní živel. Řečeno jinak: obraz
vzdělaného člověka byl konstruován z úhlu národně politického zápasu.
Model vzdělání a výchovy pražských českých spolků krystalizoval v rozhodující fázi přerušení pro hlavní město Čech n~jdůležitějšího, g. čes-
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ko-německého dialogu (národnostního ohraničení, národnostní odluky). Nadále se tedy uplatňovaly principy osvěty ve dvou hlavních etnických modifikacích. Do vůdčí myšlenky českého spolkového vzdělávacího
a výchovného programu se zmíněná skutečnost promítla především
motivem soutěže o prvenství s rozvinutější německou společností. Česká
společnost si touto konfrontací (nabídnutou již bezprostředním dotykem, po staletí společně utvářenými dějinami) ověřovala stupeň své sobě
stačnosti, a tedy schopnosti rovnoprávného začlenění mezi vyspělé evropské národy.IJ Také české spolky respektovaly své německé protějšky
jako vzor. Čím více se jim však blížily, tím více usilovaly o popření této
logicky vybrané inspirace. V dějinném běhu se změnili blízcí sousedé,
Češi a Němci, v rivaly.
V předloženém textu není problém korporativní osvětové práce zkoumán v celé šíři, nyorž jen v oblasti, kde se zvažování každé spolkové aktivity ze širších aspektů národně emancipačního pohybu projevilo nejvýrazněji, tzn. v přístupu spolků k výuce dějepisu (povýtce českého) .21
Sonda tohoto druhu umožňuje proniknout k jádru pracného a namáhavého úsilí o modifikaci běžného vědomí, resp . k účinnosti urči tého
vzdělávacího programu. Užší téma vyučování historie tímto způsobem
dostává značnou vypovídací schopnost o teoretické otázce vzdělání a výchovy.
Nutno předeslat, že sdělnost spolkového osvětového modelu pramenila do značné míry z variability jeho projevů. Spolkoví funkcionáři si
dobře uvědomovali, že skutečný efekt výchovných snah závisí nejen na
plném pochopení potřeb a tužeb oslovovaných, ale i na přitažlivosti a rovněž na opakovanosti každého bodu programu. Vedoucí osobnosti společenského života přitom působih· nejen na rozumovou, ale i na citovou
stránku řadových členů spolků. Také aktualizovaný český dějinný příběh
neměl proniknout, řečeno obrazně, pouze do mozků, ale také (a to
v prvé řadě) do srdcí. Racionální podstatu emotivní stránky ,.vyprávění"
citlivě odkryl i fejeton otištěnv r. 1874 v Národních listech: "Národ chce
znáti svou minulost, ale přeje si, aby mu ta známost byla podávána ve
formě poněkud zidealisované; on nechce jedině nasytiti svůj rozum
a obohatit svou paměť, ale dychtí zároveň, ba ještě více , po roznícení,
rozechvění a ušlechtění svého citu ... ".~ 1
Z tohoto důvodu nebyla "historická" linie spolkového vzdělávacího
a výchovného systému omezena pouze na četné přednášky s dějepisnou
látkou, zakládání a doplňování spolkových knihoven zaměřených n a
historické tituly ,41 ak spojena a rozvíjena ve shodě s ostatními druhy
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komunikace. Téma české minulosti se stalo neopominutelnou součástí
profilujících projevů na slavnostech a vy1etech buď pořádaných, nebo
navštívených spolky. 5lNevtíravým a přitom všem srozumitelným jazykem
"hovořila" česká i slovanská pěvecká, hudební, deklamatorní6 l a výzdobná7l složka těchto podniků. Stejně nenásilně byli řadoví členové spolků
kontaktováni se žádoucí představou o českých dějinách v jarních a letních měsících, kdy vyjížděli nebo putovali na hrad Karlštejn, zvaný Karlův Týn, do Českého ráje, za přečetnými Žižkovými duby, ale i za poznáním nejbližšího okolí svého města. Jejich ideový svět, jejich psychika se
měla přizpůsobit i pod vlivem exkurzí na Pražský hrad, jakýsi průsečík
dějinných křižovatek českého národa. Naopak pouť ve Hvězdě, na místě
bělohorského bOjiště, nacionální spolky bojkotovaly. 8 l
Paralelně s těmito vnějšími výrazy vytvářela česká společnost (za vydatné "pomoci" spolků) kult těch, kteří obrat k domnělým či skutečným
národním kořenům jakoukoli formou zprostředkovali . Korporace vychovávaly k úctě k osobnostetm rodící se národní historiografie (F. Palackému,9l V. V. Tomkovi) ijejí beletristické modifikace (B. Jablonskému) . 10 > Pražské učitelské spolky se opakovaně zabývaly výukou dějepisu
na národních školách,'' ' Historický spolek,. Praze (zal. 1872) rozebíral
novinky ty'kající se českých dějin. 12 >
Jedním z klíčových námětů, kolem něhož se vzdělávací a výchovný plán
pražských českých spolků v šedesátých až osmdesátých letech 19. stol.
točil, byla reformace a husitství. Položme si otázku, proč spolky , v souladu
s Palackého historickou koncepcí národních dějin, jež činila z husitské
revoluce osu českého dějinného příběhu, oslovily právě tuto dobu.
Vysvětlení je nutné čerpat z tehdejší situace hospodářsko-společensky
se rozvíjejícího a přitom politicky nesamostatného českého národa.
Tvůrci a šiřitelé korporativního modelu výuky dějepisu chtěli v první řadě
zbavit všechny vrstvy české společnosti komplexu méněcennosti ze současného, ve společenství evropském (ztělesněném v "domácí" společnosti
německé) druhořadého místa.
Tato jakási výchova k národnímu sebevědomí měla nutně dvojí rovinu: eticko-politickou i mocensko-politickou. Eticko-politická motivace
opakovaných "návratů" k husitství spočívala,, možnosti jeho interpretace
jako zápasu za nadosobní ideály (reformu křesťanské církve). Zmíněná
myšlenková konstrukce se posilovala spojením s vvlíčením příčin porážky
revoluce (vývoj v Čechách předstihl svou dobu , a proto musel být násilně
pozastaven) . V kruzích mladočeských žurnalistů , později reprezentantů
Spolku českých žurnalistů (zal. 1877) se v první polovině sedmdesát:Vch
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let 19. stol. zrodil tento povzdech: "Kde bychom my Čechové byli, kdyby
dějiny naše byly nepřetržitě a bez zastavení pokračovaly na tom základě,
na který duchem našich otcův postaveny byly v první třetině století patnáctého? Byli jsme tenkráte o půl čtvrta sta let před nejosvícenějšími
a nejslavnějšími národy nynějšími. Hrubá moc nerovnosti občanské a nevolnosti duševní z~skočila nás, a měli jsme tři sta let co dělat, abychom
z úmorného objetí jejího se vymkli." U>
Mocensko-politické zdůvodnění obratu spolků k reformaci stavělo na
dvou stěžejních představách : již zmíněné myšlence o všestranné vyspě
losti tehdejší společnosti (v moderním náhledu národně vymezené) a na
ideji neúspěšné agrese zvy110dněného soupeře (spojované s úspěchy Žižkovy vojenské strategie). Také Eduard Grégr založil r. 1888 na slavnosti
Spolku ku zbudování pomníku Jana Žižky výchovný efekt svého vy1dadu
o kvalitách husitského vojska na českou společnost povzbuzující aktivizaci vítězství "Čechů" nad "Němci"; tedy na dodání historického rozmě
ru a opodstatnění všeobecně paci ťované přehradě mezi "námi" a "jimi":
"Český národ s oním Žižkou, ktery' velel vojsku z lidu sebranému, které
ani uniforu nenosilo, dovedl ubránit zemi českou proti návalu křižáků,
z většiny Němců, a i samému císaři německému připravilo porážku citelnou .... plyne nám z upomínky této pocit radostného sebevědomí autužení v národní nepodajnosti . .. ". 14 >
Výchovný moment vyplývající z kontextu husitského období spatřovaly
korporace také v příkladech osobností. Vždyť česká společnost přímo
"stonala" po lidských vzorech. Zůstávaly vzácným kořením nejen v měš
ťanské vrstvě , ale i v d ě lnick é skupině narážející na úzký okruh agitátorů , kteří navíc až na čestné výjimky postrádali schopnost originálního
samostatného myšlení a zhodnocení. Proto korporativní výchovně-vzdě
lávací plán opakovaně poskytoval prostor šířením kultu Jana Husa, Jana
Žižky, ale i Petra Chelčického , Prokopa Holého a samozřejmě Jiřího z Poděbrad. Mýty vytvářené kolem nich popularizovala především Evangelická beseda (zal. 1875) , již jmenovaný Spolek ku zbudování pomníku
Jana Žižky (ustaven 1888), dále Spolek českoslovanského studentstva (zal.
1876) 1 ~ > a žižkovské občanské spolky (Občanská beseda žižkovská , Žižkovan a další). Evangelická beseda také uvedla v druhé polovině sedmdesátých let19. stol. tryznu na paměť M. Jana Husa na platformu spolkové
organizaceu;1 "Národ česh nikdy rÍemůže styděti se za tu ctižádost,
chce-Ji býti zván národem Husovým ,'' poučoval při příležitosti tzY. Husova dne poslanec českéno sněmu Karel Tůma. 1 71
Doplňme si ovšem , že historické (tzn. tendenční) vzdělávací a výchov-
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né podání husitství nebylo vždy zcela závazné . Pokud se klišé o Češích
potomcích nepoddajných husitů, šířené vzdělávací propagandou, dostalo
do rozporu s aktuálními politickými postoji, bylo ochotně "zapomenuto". Ilustrujme si tuto hypotézu příkladem . R. 1881 prožívaly pražské
spolky netrpělivě přípravy uvítání korunního prince ajeho manželky.
S odvoláním slavnostního \jezdu se zvedla vlna rozčarování a roztrpče
ní: ,,Ač dávno přestali jsme býti národem Husovým, ve Vídni nepřestali
k nám nedůvěřivě pohlížeti co k potomkum husitův." 18>Pocity třetiřadé
ho postavení v rámci monarchie ("Vídeň i Pešť mohly slavnostně uvítat
příští panovnici") 191 i provinčního charakteru Prahy (interpretované adjektivy "nenáviděná, odlehlá, podružná") 201 zcela překryly vtiskovaný historický model.
Vraťme se však k obrazům osobností, k představám V)jadřujícím zkušenost vzdělávajících nahlíženou úhlem národních zájmů . Odkazy na
dobu Přemysla Otakara Il. 21> byly funkční ve dvojím smyslu. Vedle poukazu na možnosti samostatného českého státního vývoje měla líčení tehdejší hospodářské prosperity povzbudit českou buržoazii při jejím až
dravém hospodářském nástupu . Rovněž podoba, do níž vyústila ve vzdě
lávacím systému vláda Karla IV., 22 > byla produktem národního poměru
k výchově . Češi potřebovali nejen vědomí tradice státoprávní, ale i dlouhověké tradice vzdělanosti. Paralelně k německému chápání Karla IV.
jako podporovatele německého elementu v Čechách se formoval od
poloviny sedmdesátých let 19. stol. výrazný kult Karla IV. jako vlasteneckého panovníka sloužícího rozkvětu národního vzdělání.
Vzdělávací program však počítal se zmobilizováním občanských sil
nejen formou odkazů na politické dějiny a symboly silného českého státu
i jeho právní základ. K činorodosti provokoval také barvitým ,.vyprávěním" o nespravedlivém utlačení, znevýhodnění českého národa po
bitvě na Bílé hoře . Ve druhé polovině minulého století se, zejména
zásluhou pražských učitelských spolků (Besedy učitelské, Spolku učite
lek v Praze, Pražské Budče), rozhojnilo podání životních osudů pobělo
horského exulanta J. A. Komenského . 2 ~ 1 Naplno se rozvinuly, zvláště prostřednictvím ve spolcích hojně čtené historické beletrie a přednášek,
k sentimentu dovedené motivy nízkého sociálního původu , materiálního
strádání, společenské bezmocnosti, nepochopení a nevděku v interpretaci údělu proklamátorů novodobého národního hnutí Q..Jungmanna/4 '
V. M. Krameria.~5 1 K. H . Borovského, B. Němcové 2 b 1 a dalších) v dobové
terminologii např. s poukazem na B. Jablonského "malého hloučku
apoštolů vlasteneckých ," 27 1 "rvtířů blanických ". 2 ~ 1 ,.Stáli tu- hrstka bez-
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mocných a nemajetných lidí - v stálém zápasu s mocnými a čemými
nepřáteli, uprostřed neuvědomělého lidu . .. Jak předojemný pohled
druhu, v nouzi a bídě, s neúnavnou horlivostí ... pracovali", napsal r. 1881
Jan Neruda. 29 >
Akcent na nízký původ osobností českého obrození měl perspektivu
a měřítka současnosti. Vedle dobových názorů na českost tzv. lidových
vrstev totiž souvisel s úsilím překlenout handicap nedostačující neúplné
sociální struktury českého národa (bez velkoburžoazie a s jazykově bilingvní šlechtou, ideově se pohybující v mezích svého sociálního statutu, šlechtou, jejímž kontrasmím protipólem byl tzv. lid).
Český venkov ale vzrůstajícím nacionálním ambicím osmdesátých let
19. stol. "nepostačoval". Značným dílem zásluhou Historického klubu
v Praze, jakési protiváhy o deset let dříve ustaveného německého historického spolku , klubu , který rozvinul a posléze zpopularizoval rozsáhlý
výzkum českých ar~hivů, se v českém povědomí zakořeňovala idea celistvosti českých zemí. Od počátku ji provázela touha po logické volbě jednoty se Slovenskem. "Národ tento. národ český ... zná jen jedno , celistvé, jednomé, nedílné království české od temene Sněžky až po hvozdy
šumavské, od Krušných hor až po úpatí Tater, on ví, že otcové jeho celé
toto území vždy hájili v celosti jeho a že krví českou skropeny jsou skály
krkonošské, rovněž tak jako průsmyky domažlické", řekl E. Grégr r. 1885
při příležitosti uvítání divadelního vlaku ze severních Čech , slavnosti
konané Měšťanskou besedou v Praze .!I0 1
Závěrem můžeme konstatovat. že pražské české spolky v dějinném toku
šedesátých až osmdesátých let 19. stol. představovaly , bez rozdílu sociální
členské skladby, významn~; nástroj rozkvětu individuální vzdělanosti a kulturní úrovně . Značnou úlohu sehrál do detailu propracovan)' korporativní systém ve výuce dějin.
Formování náhledů spolkovvch funkcionářů na historické vzdělání.
v tehdejším pojetí na synonymum sebepoznání a sebepochopení. vyrůs
talo z podloží národa odstraňujícího zneVÝhodnění vzhledem k evropským soběstačným národům . Proto bvlo osou dějepisného vzdělávacího
programu trvalé usilování o zrovnoprávnění, pojímané jako česko-ně
mecké vyrovnání.
Ostatně - spolkové vybon· nikdv aktualizační tendenci korporativního
vzdělávacího trendu nezastíral\'. Nechtělv pouze předávat vědomosti. ale
i vychovávat. Životnost jejich přístupu ke vzdělání ve sféře historie dokazuje stálá funkčnost v této době načrtnutých. utvářených a zvýrazněných
stereotypů o vlastní minulosti .
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je zřejmé, že 1) lze modelovat úspěšný
systém mimo oficiální proud (školu), a dokonce v přímém
kontrastu k němu, 2) účinnost vzdělávacího programu vychází z jeho
schopnosti pružně reagovat na akceptované základní zájmy společenské
skupiny,jížje určen (v našem případě na respektování sociálně modifikované ideje národní sounáležitosti a solidarity), 3) fenomén vzdělanosti
je přímo ideálním objektem manipulace.
Na

základě těchto zjištění

vzdělávací

Poznámky:
1)

Zmíněná

idea dohánění německého národa se vine jako červená nit i nejsyntézou novodobých česko-německých vztahů . Srv. J. Křen, Kon fliktní společenství. Češi a Němci 1780-1918. Praha 1990.
Neslovanské historické přednášky se soustředily k osobnostem a obdobím
spjatým v českém myšlení s ideou osvobození vlasti a demokracie. Např.
r . 1872 přednášel ve spolku Osvěta K. Tůma ~O Jiřím Washingtonu, zakladateli svobody americké" (Národní listy [dále NL] 1872, č . 32. 2. 2., č . 34,
4. 2.). Text přednášky byl otištěn v Osvětě lidu r. 1872, č. 6. Stejné téma
zvolil r. 1872 iJ. Barák ve Spolku vzájemně se podporujících pomocníků
pekařských (NL 1872, č. 112, 24. 4.) . R. 1874 až 1875 předčítal Tůmovu
přednášku L. Zápotocký ve Vzdělávací besedě dělníků krejčovských. SrY.
J. Svoboda , O činnosti Ladislava Zápotockého ve .Vzdělávací besedě dělníků
krejčovských" (1873-1879) , in : Zápisky katedry čs. dějin a archivního studia 3, 1958, č . 1-2, s. 37. R. 1874 zakázala rakouská policie opakovaně před
nášku student.• práv Karla Zardy ve jmenované _jednotě o francouzské buržoazní revoluci. Tamtéž. s. 38.
Srv. NL 1874, č . 226,19. 8 .. Václava Vlčka romány a novely.
Srv. např. rozbor zlomku knihovny pražského Oulu , in : B. Svobodov-.í , Společenský život dělnictva,. Praze v letech 1867-1871. Ka.ndidátsk;í disertační
práce. Praha 1991. s. 83--84. Historicky byla laděna i knihovna socialistické
Vzdělávací besedv dělníků krejčovských. Táž, K osvětové a kulturní činnosti
Vzdělávací besedy dělníků krejčovských ( 1873- 1879). in: Zpravodaj koordinované sítě . vědeckých informací Ústavu pro etnografii a folkloristiku
1988, č. 4, České dělnictvo lil . Společensk\' život\' dělnických organizacích
a spolcích. Praha 1988, s. 122-123.
Viz např. proslovE. Grégra r. 1872 při oslavl' 10. wročí pražského Sokola
(NL 1872, č. 78 , 19. 3.) ar. 1888 na slavnosti ve prospěch Žižkova pomníku
(NL 1888, č . 222 , 16. 8.).
Pořadatelé slavností volili napf". skladbY Bendlovy . Blodkovy . .Javiirkovv ,
Krovovy , Škroupovy, Tovačovského , Veitovv. Voglovy, písni' Hej Slované.
Kde domov můj . Svatf Václave . Uvedené závěry jsou , pokud ne ní uvedeno
jinak. opřeny především o zprávy o spolkowch aktivitách publikované,. šeúplnější
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7)

8)

9)

10)

desátých až osmdesátých letech 19. stol. v pražských českých denících a ča
sopisech, např. v Budoucnosti, Času, Daliboru, Dělnických listech , Dělní
ku, Hlasu, Lumíru, Národních listech, Obrazech života, Pokroku, Pražském
deníku, Světozoru, Zlaté Praze ad.
V polovině sedmdesátých let 19. stol. se některé české spolky (zejména Literárně řečnický spolek Slavie a Akademický čtenářský spolek) začaly programově zajímat o slovanskou hudební a deklamatorní tvorbu. Zprvu akcentovaly její charvátskou, od konce sedmdesátých let 19. stol. ruskou a polskou
součást. Srv. B. Soukupová, Slovanstvi v kulturním a společenském životě
českých měšťanských a studentských spolků v Praze (70. léta 19. stol.), v tisku.
Historie se stala nejvýznamnějším inspira čním zdrojem dobové slavnostní
výzdoby. Její aranžéři čerpali především z etap, které pojímala česká tradice jako slavné: z doby husitské , z doby Jiřího z Poděbrad, z doby březnové.
Snaha o odstranění proluky mezi samostatným a nesamostatným státním
vývojem, úsilí prokázat logiku českého národního státu se promítaly jak ve
stavění poprsí osobností české historie (M . Jana Husa , J. Žižky, P. Holého,
Jiřího z Poděbrad, K. H. Borovského), tak v oblibě zbraní používaných husity. Obdobná úcta byla prokazována i stěžejním osobnostem českého obrození O· Jungmannovi) čiJ. A. Komenskému. Národně politická východiska
se uplatnila i v přijetí heraldických symbolů Čech a Moravy. V opakovaných
vlnách se vracela také česká a slovanská barevná kombinace uplatňovaná
v dekoraci sálů , na spolkových praporech (obdobně jako heraldické symboly), slavnostních oděvech , tanečních pořádcích apod. Častým výzdobným
prvkem byly i alegorické sochy Čechie , Slavie , řidčeji Rusie a Polonie. Vedle .slovanské modři" a těchto soch patřilo k výrazům slovanské vzájemnosti
časové oblékání tradičního šatu slovanských národů. Od přelomu šedesátých a sedmdesát.Vch let 19. stol. se bavící se česká měšťanská společnost strojila i do tradičního lidového oděvu české vesnice. V relativně krátkém období tak překonala určit)' despekt k jeho nositelům.
Pout ve Hvězdě bqjkotoval napL r. 1870 pražsk~' Oul (srY. B. Svobodová.
Společensk)' život dělnictva .... s. 2R- 29 ) ar. 1872 Hlahol s karlínským
Sokolem (NL 1872. č. 186,8. 7.).
Pohřeb uspořádanÝ r. 1876 F. Palackému. kterého charakterizovaly Národní
listy jako .slavného d~jepiscc. neúnavné ho buditele a velkého českého vlastence" (NL 1876. č. 150.31. 5.). vyvolal,. nacionálním vědomí vzpomínku
na slavnost kladení základního kamene k Národnímu divadlu (NL 1876.
č . 151.1. 6.). Některé spolky, např. r. 1876a 1877 Beseda učitelská . r. 1877
Moravská beseda. si připomnělv Palackého památku prostřednictvím tzv.
Večera Palackého (NL 1876, č. 163, 14 . 6.; 1877 . č. 137. 19. 5 .. č. 143 , 16. S ..
č. 33. :t 2.). Akademický čtenářsk\' spolek každoročni· pokládal ve \'\'roční
den Palackého úmrtí na jeho hrob věnec.
Srv. oslamé prqjevy při .Jablonského pohřbu r. 1881 (NL 1881 , č.. 65. 15. 3 ..
č. 91, 16. 4.) . Jablonského hodnotil vysoce i J. Barák. Sn·. Přednášky .Josefa
Baráka. ed . .J. Podlipm'-\'. Řezníček, Praha 18tH, č. 3.
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1872 v Besedě učitelské J. Lepař (NL 1872, č . 2, 3. 1.) .
Srv. např . NL 1872, č . 8, 9 . 1.
NL 1874, 1. 1.
NL 1888, č. 222 , 16. 8.
Pro své sympatie k radikálnímu češství se Spolek českoslovanského studentstva těšil trvalé pozornosti c. k. policejních úřadů . R. 1877 rozpustily v korporaci pracující Husův komitét (NL 1877, č . 183, 6. 4.) .
16) V rámci Husových oslav navštěvoval Prahu r. 1876 a 1877 v Porýní působící
farář B. V. Košut, jeden z nejznámějších popularizátorů specificky interpretovaného Husova odkazu. V Evangelické besedě přednášel r. 1876 . O Husovi" (NL 1876, č. 180, 2. 7. , č . 187, 9. 7.) , .O původu a založení Jednoty
českobratrské" (NL 1876, č. 272, 2. 10.) , r. 1877 .O duchu Mistra Jana Husa"
(NL 1877, č . 178, 2. 7., č . 182, 5. 7.) , .O reformaci české církve" (NL 1877,
č. 185, 8. 7.) .
17) NL 1888, č . 186, 6 . 7.
18) NL 1881 , č . 131, 1. 6 .
19) Tamtéž.
20) Tamtéž.
21) O Přemyslu Otakaru II . a Přemyslovcích přednášel např . H. Suchomel
v Oulu v letech 1869-1870. Srv. B. Svobodová, Společenský život dělnictva ... ,
s. 156, J. Lacina r. 1874 v Klubu historickém (NL 1874, č . 298 , 31. 10.) .
22) O Karlu IV. pfednášel např . J. Kalousek r. 1877 v Ženském výrobním spolku (NL 1877, č . 322, 23. 11., 323 , 24 . ll.) , r. 1878 v Malostranské besed ě
(NL 1878, č. 281 , 21. ll.) , P. V. Štulc r. 1878 ve Spolku učitelek v Praze
(NL 1878, č . 292, 4. 12.) .
23) OJ. A. Komenském přednášel např. r. 1876 v Umělecké besed ě F. Zoubek
(NL 1876, č. 64 , 5. 3.) , k ten' svou řeč zopakoval v Besedě učitelské (NL 1876,
č , 70 , ll . 3., č.. 94 , 4. 4.), v Besedě učitelské iJ. Durdík (NL 1876, č . 311 ,
10. ll .). R. 187:i konal Spolek učitelek na Komenského počest koncertn í
zábavu (NL 1875 , č. 96 . 8. 4.) .
24 ) N ap ř. r. 1872 proběhl a přednáška o]. .Jungmannovi ,. Umělecké besed<"
(NL 1872, č . 318,17. ll.). r. 1873vPražské Budči (NL 1873, č. 21. 23 . 1. )
a v Ženském výrobním spolku (NL 1873. č . 186. 9. 7.) . Ve stejném rocl' se
konala oslava při příležitosti I 00. výročí Jungmannov.t narození (NL 1873,
č. 190, 13. 7. , č. 191 , 14. 7.) . R. 1877 připravily Umělecká beseda , Beseda
učitelská a Občanská beseda ve Vršovicích tzv . .Jungmannúv ve čer (NL 1877 ,
č. 313 , 14. ll. , č. 316,17. 11. , č. 322.23. ll.) .
25 ) Např . r. 1872 se předn ášelo o V. M. Krameriovi \' Živnostensko-č:tenářské
jednotě v Karlíně (NL 1872 , č . 72 ,13. 3.).
26) OB . Němcové přednášel napf'. .J. (:elakovsk~' r. 1872 ,. Um ě le c kt' hesedt(NL 1872, č . 13, 14. 1.) . R. 1877 připravi l Spolek pražských u čitelek Ve čer
Boženy Němcové (NL 1877, č . 85 , 17. 3.) .
27) Obrat F. Dvorského užit\' r. 1881 při přednášce v Uměl e ck1' besedi: (NL
1881, č . 91, 16. 4.) .

ll)
12)
13)
14)
15)

Např . r.
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28) Strakatého obrat uplatněný r. 1881
15. 3.).
29) NL 1881, č. 30, 4. 2.
30) NL 1885, č. 109, 21. 4.

při Jablonského pohřbu

(NL 1881, č. 65,
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Renata Tyršová
a české dívčí odborné školství
Jana Brabencová

Renata Tyršová, dcera Jindřicha Fůgnera , prvního starosty v r. 1862
založeného Pražského Sokola českého, l l manželka a nejbližší spolupracovnice otcova přítele a spoluorganizátorka výše zmíněného tělovýchov
ného spolku Miroslava Tyrše, je známa především jako žena literárně
činná , zejména na poli kritiky umělecké tvorby a dějin umění, znalkyně
a nadšená propagátorka lidových výšivek. 2l
Dnes je však už mnohem méně zn ámo , že tato velmi vzd ě laná žena se
mimořádně zasloužila o rozvoj českéh o dívčího odborného školství, prakticky zaměřeného a určeného zejména dívkám z méně majetných vrstev
obyvatelstva. Neúnavnou , téměř čtyřicetiletou prací, využívajíc svých znalostí a zkušeností, pomohla vybudovat jeho jednotnou organizaci. ~ J
Vznik českého dívčího odborného školství spadá do období druhé
poloviny šedesátých let 19. stol., do období, kdy česká společnost, resp.
její pokrokověji smýšlející část, l si uvědom~j e význam vzdělání žen. Je
krok za krokem opouštěn hluboce zakořeněn ý a obecn ě těžko překoná
vaný názor , že žena se nepotřebuj e vzdělávat. neboť jejím hlavním posláním j e být m a tkou a představitelkou rodiny - což přece nevyžaduje
žádnou speciální průpravu . V této době se tedy začíná volat po výchově
dívek k modernímu vedení domácnosti a za č íná se prosazovat i potřeba
umožnit určité praktické vzdělání těm ženám , které budou nuceny se
v dospělosti samy živit. Toto praktické vzdělávání mají p oskytovat také
instituce , pro ně ž se později ujal názey průmyslové školy.
Protože stát takové ústavy prakticky nezakládá , ~ ) stávají se nejvhodněj
ším nástrojem k propagaci tohoto typu vzdělávání dívčího dorostu různ é
z~jmové spolky, ženské především , které, jak vývqj ukázal , sehrály krajn ě
důležitou roli.
První nesmělé krůčkY v organizaci českého dívčího odborného školství učinil ženský Spolek SY. Ludmily , založený r. 1851 v Praze .';1 Tento
4
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spolek byl pak na dlouhá léta jediným, který se snažil o určité vzdělávání
majetných dívek, avšak v jeho činnosti převažoval až do r. 1864
filantropický charakter.
Tehdy se stala jeho jednatelkou Marie Riegrová, dcera Františka Palackého a manželka Františka Ladislava Riegra, která se otázkou ženského
vzdělávání zabývala s nevšedním zájmem až do své smrti. Skomírající
spolkovou činnost- zbylých osm aktivních členek- pozvedla "náborem"
mezi českými pokrokově smyslejícími ženami, které s její nově koncipovanou činností spolku 7l sympatizovaly. Práce spolku se měla i nadále projevovat dobročinností, ale stěžejním úkolem se stala snaha prosadit zří
zení české dívčí školy, kde by nemajetné dívky "škole odrostlé" nabyly
i takových znalostí, které jim umožní i samostatnou obživu. Cíle bylo
dosaženo v poměrně krátké době. Škola byla otevřena 9. 5. 1865. Místnosti poskytla zdarma pražská obec v bývalé škole svatohaštalské. Žačky
byly přijímány bezplatně, o vánocích jim byl navíc darován oděv. 8 l Spolek na ně dohlížel až do osmnáctého roku, staral se o jejich pracovní
umístění a uzavíral za ně služební i pracovní smlouvy. Doba však nebyla
ještě dost zralá, aby dívčí vzdělávání nacházelo u veřejnosti dostatečné
porozumění a především praktické uplatnění pro absolventky. Škola
musela čelit nepochopení nejen u širokých vrstev obyvatelstva, ale i silné
opozici uvnitř spolku. Nakonec zůstal jen šicí obor, jehož vyučování se
udrželo do zániku školy v r. 1885.
S mnohem větším úspěchem se setkala akce pražského Ženského výrobního spolku če"ského . Z popudu jeho členek , za morální i finanční
podpory pražské městské rady, soukromých osob, různých společenských
korporací a dalších příznivců byla'" Praze ve Spálené ulici, v bývalé škole
u Nejsvět~jší trojice, r. 1871 založena Česká odborná škola pro dívky. I té
byly, alespoň zpočátku, poskytnuty zdarma nejnutnější prostory. Struktura výuky odpovídala tehdejším požadavkům na charakter ženského
praktického vzdělávání. Škola měla svým žačkám poskytnout modern ě
pojatou výchovu pro rodinný život a vedení domácnosti, příp. některé
z typicky ženských povolání. I ona však zůstala dlouhá léta v podstatě
jedinou ve řejnou českou odbornou školou pro dívky. Teprve od počátku
osmdesátých let pozvolna dochází, někdv z iniciativy pokrokovějších
městských orgánů, většinou však přičiněním a obětavou činností ženských spolků, ke zřizování dalších školních ústavů pro praktickou ženskou výchovu, zpočátku obvykle nazývaných dívčí pokračovací školy.9l
Neměly ale jednotnou organizaci, nebyly dostatečně hmotně zajištěny ,
chyběly jim u č ební pomůckv a náležitě odborně vzdělané učitelské síly.
méně
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Nenacházely stále ještě dostatečný ohlas u širších vrstev obyvatelstva.
Státní správa, představovaná c. k. ministerstvem kultu a vyučování, se
o pokračovací školství téměř nestarala, speciální řídící a dohlížecí orgán
pro ně nevytvořila. Vzájemnou sporadickou informovanost obstarávali
obvykle komisaři pro pokračovací školy živnostenské (určené ovšem
téměř vynradně pro mužskou mládež), kteří pochopitelně dostatečně
neznali problematiku ženských prací, hlavní náplně výuky dívčích odborných škol. V ojedinělých případech byla inspekce svěřena zemským
školním inspektorům. Dohlížecím orgánem byl proto obvykle volený
dámský komitét. Nebylo rovněž dostatečně postaráno o výuku učitelů,
resp . učitelek, školám bylo víceméně ponecháno na vlastní úvaze, jak
a v jakém rozsahu bude výchova organizována. Vztahy mezi školami a c. k.
ministerstvem kultu a vyučování se většinou omezily jen na poskytování
obvykle nepatrných ročních subvencí. V důsledku nejednotné organizace byla úroveň výuky na těchto školách velice rozdílná a uspokojivých
výsledků bylo dosahováno jenom tam, kde se správy ujali schopní lidé
a kde do čela školy byly postaveny samostatné ředitelské síly. Takto vedené školy však měla v Čechách pouze Praha. Jednak to byl již zmíněný
ústav Ženského výrobního spolku českého, a pak ještě Městská dívčí
pokračovací odborná škola, která vznikla v r. 1884 na Novém Městě; od
r. 1890 měla vlastní místnosti na Rudolfově, dnes Alšově nábřeží.
I o její vznik se podstatně zasadila Marie Riegrová. 10>Stala se jednou
z původně trojčlenného dozorčího orgánu, který se později rozrostl na
komitét dam pro dozor nad ručními pracemi, jehož členky jmenovala
městská rada. 11 >Ve šk. r. 1888/89 byla do tohoto komitétu jmenována
Renata Tyršová, která se po tragické smrti manžela vrátila nejprve k literární práci 12 >a ve velmi krátké době se aktivně zapojila i do činnosti v oblasti dívčího školství. 13 >Zároveň vznikla komise, na jejíž práci se Tyršová
rovněž podílela. 14 >Ta připravila nové vyučovací osnovy, instrukci dozorčího komitétu, instrukci pro učitelský sbor a zakládací listinu školy. Měst
ská rada a zemská školní rada vše ještě v témže roce schválily a pražská
pokračovací dívčí odborná škola tím dostala pevnou formu i organizaci
a sloužila jako vzor při zakládání podobných ústavů u nás.
Škola po svém založení velmi rychle získávala všeobecnou přízeň veřejnosti . 15> Jako první zavedla výuku vyšívání podle národních vzorů,
původní osnovy byly rozšířeny nejprve o výuku náboženství, zpěvu a kreslení, bylo zřízeno oddělení pro šití šatů , ve šk. r. 1886/ 87 zavedeno měřic
ké rýsování a konečně ve šk. r. 1889/90 byla zřízena pracovna pro vyuče
né dívky. aby se mohly ve svém oboru zdokonalit.
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Členství v komitétu dam pro dozor nad ručními pracemi ukládalo
Renatě

Tyršové povinnost dohlížet na umělecké vyšívání a šití prádla,
byl její dohled rozšířen na veškeré práce na Městské pokračovací
škole pražské. Současně začala pracovat v komitétu dam pro dozor na
ženské ruční práce na obecných a měšťanských školách v Praze, ale po
třech letech se této funkce musela vzdát. Po smrti M. Riegrové byla totiž
v r. 1891 zvolena i členkou dozorčí rady pražské Městské vyšší dívčí školy,l6l a také se chtěla více věnovat své činnosti na pokračovací škole. Nespokojovala se s dosaženými výsledky a od počátku usilovala o další zkvalitňování výuky. Dbala na využívání národních motivů při hodinách
vyšívání a výuku li4ové výšivky prosadila i do osnov jako učební předmět
v odborných třídách šití prádla. Snažila se tímto způsobem nejen dosáhnout úrovně výuky, jakou vyžadovala doba (výšivky byly velmi oblíbené) ,
ale chtěla také pěstovat u děvčat cítění k národním tradicím. Kromě toho
si uvědomovala i potřebu organizovat výuku tak , aby žačky získaly co
možná nejucelenější vzdělání , jehož by využily pro rodinný život či samostatnou obživu, a aby si současně také rozšířily všeobecné znalosti .
Proto už od r. 1893 pilně spolupracovala na nových stanovách a osnovách školy. Prosadila spojení ústavu rozděleného dosud na pokračovací
školu denní a večerní ve školu s celodenním vyučováním. Prosadila i zařízení pracoven, v nichž absolventky školy získávaly hlubší praktickou
průpravu, s níž se mohly lépe uplatnit v živnostenském podnikání. Tyto
pracovny byly zařízeny pro šití šatů, prádla, vyšívání a krajkářství, později
přibyla ještě pracovna pro úpravu dámských klobouků . Zde pracovaly
dívky už na vysoce kvalitní úrovni a pro zákazníka. Návrhy předloh
a vzorů pro tyto dívky pocházely často i od předních umělců , např . od
profesora ČVUT arch. Josefa Fanty. profesora pražské techniky a AVU
arch. Jana Kouly či malířů Alfonse Muchy. Josefa Šímy a dalších. Z iniciativy Renaty Tvršové byly pro školu zabezpečeny i kvalitní pedagogické síly. Zavedení praktického výcviku pro živnostenské čili průmyslové
podnikání a přechod k celodennímu vyučování vedly později i ke změně
názvu školy na Městská dívčí průmyslová škola. Ústavy tohoto typu pak
termín "průmyslová škola" převzaly. Pokračovací školy existovaly také , ale
byly určeny jen pro výuku živnostenských učednic.
Pro pražskou Městskou školu platily organizační změny od šk. r. 1895 /
96. Prozatímní ředitelkou se stala Renata Tyršová. V r. 1897 byl do čela
školy zvolen městskou radou Jan Vildvald . Ten zastával funkci ředitele
až do svého penzionování v r. 1916. Tvršová se mohla plně vrátit k práci
v dozorčím komitétu. jehož předsedkvní se tehdy stala.
později
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Organizace dívčího odborného školství jako celku však zůstávala nedo poloviny prvého desetiletí 20. stol. Tehdy po zevrubném
prošetření situace na dívčích průmyslových školách, spočívajícím přede 
vším v porovnání osnov a statut, bylo rozhodnuto, že budou svěřeny stálému pedagogiclw-didaktickému dozoru dvou ženských mimořádných
inspektorek průmyslového školství, působících při c. k. ministerstvu kultu
a vyučování. Pro ústavy s vyučovacím jazykem českým byla v r. 1907 pří
slušným odborem ministerstva mimořádnou komisařkou pro praktické
vyučování šití a vyšívání jmenována Renata Tyršová. Vzhledem k její téměř dvacetileté praxi v tomto oboru mohla být sotva vybrána osoba vhodnější. Jejímu dozoru byly podřízeny v čechách Městská dívčí průmyslová
škola a škola Ženského výrobního spolku českého v Praze, obdobné školy
v Karlíně, Českých Budějovicích, Hronově, Chrudimi, Kolíně, Novém
Bydžově, Pardubicích, Písku, Strakonicích, Táboře a Vysokém Mýtě
a také na Moravě a ve Slezsku, které ovšem později převzala dodatečně
jmenovaná inspektorka pro Moravu a Slezsko Eliška Kozlová, zkušená odbornice v otázce dívčího odborného školství. Během jednoho roku
však přešla instituce inspektorek do působnosti nově vytvořeného ministerstva veřejných prací, kde od července 1908 začalo jednání o zásadní
reformě dívčího průmyslového školství, jehož se inspektorka Tyršová
intenzivně zúčastnila. Uplatnila své bohaté zkušenosti z Prahy a její návrhy- již v praxi vyzkoušené- zavést všeobecně na těchto školách samostatné odbory pro šití prádla, šatů a pro vyšívání, zřídit pracovny pro
praktický výcvik k živnostenskému povolání a zavedení předmětú všeobecně vzdělávacích , byly pojaty do nových učebních osnoY, podle nichž
se začalo učit ještě v témže roce. Zároveň však dbala na to , abv v předpi
sech bylo pamatováno na možnost přizpůsobit výuku lokálním poměrúm
a potřebám jednotlivých škol. Předpisy vydanými 8. 9. 1908 vešla reforma
oficiálně do praxe a dívčí průmyslové školství tak dostalo konečnt· jednotnou organizaci. Za podpory Renaty Tyršové vznikly záhy také dva
ústavy, v Praze a v Brně, na nichž se spec i ál ně vzdělávaly učitelky pro dívčí
průmyslové školy.
Funkcí odborné inspektorky všech českých dívčích průmyslovvch škol
v Čechách se ovšem činnost Tyršové značně rozšířila. Kromě poradní či n
nosti při vytváření nové podoby škol se musela starat nt:jen o wchovu
dívek navštěvujících odbOJ')' šití. krajkářstsví či vyšívání, ale i o všechny
ostatní vyučující některému z živnostenských obon:'1 vhodnvch pro
dívky. Bylo nutné dohlížet na způsob vyučování, zabezpečovat p raktické
vybavení škol i sledovat vývoj obdobného školství v cizině . Rozrostl se také
řešena až

f
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počet ústavů,

které spadaly pod její inspektorát. Vedle již dříve vzpomenutých přibyl ústav pro vzdělávání učitelek při Městské dívčí průmyslové
škole v Praze, ženské průmyslové školy v Brandýse n. L., Hořicích, Rychnově n. Kn ., Smíchově a Klatovech, kuchařská škola v Kostelci n . L.
a hospodyňská škola v Prachaticích. Do její kompetence byly přiděleny
podobné ústavy s vyučovací řečí chorvatskou ve Splitu a slovinskou v Gorici a Lublani. Těsně před válkou zahrnoval inspektorát jí svěřený jenom
v Čechách na 25 škol (s asi 6 000 žačkami), z nichž cca 1O mělo vybudované pracovny, resp. ateliéry vedené po živnostensku.
Kromě toho měla většina škol dvojtřídní odborné školy. Při těchto
školách fungovaly ještě pokračovací školy pro učednice ženských živností oděvnických, různá zvlášmí oddělení,jako polo- i celodenní kursy pro
frekventantky, které nechtěly živnostensky podnikat, či mistrovské kursy
pro krejčové . Dále to byly Tyršovou velmi propagované nedělní a večerní
kursy pro dělnice , služebné, komptoaristky, ženy dělníků a živnostníků,
které byly obzvláště vyhledávané, speciální kursy pro úpravu klobouků.
paličkování krajek, vyšívání, žehlení šatů a prádla, kreslení střihů, kadeření vlasů, kursy těsnopisu, psaní na stroji, cizích jazyků, výuky dějepisu
aj . Při mnoha kuchařských a hospodyňských školách byla zavedena oddělení vaření pro žačky měšťanských škol, večerní lidové kursy vaření,
kursy vzdělávání učitelek vaření pro žákyně obecných a měšťanských škol.
Mimo to pořádaly tyto školy krátkodobé kursy zavařování ovoce, konzervování zeleniny a jiných pro domácnost užitečných prací. Veškerou tuto
činnost musela inspektorka Tyršová evidovat, starala se i o odbornou
výuku učitelských sil. Snažila se nové poznath prosadit do praxe. Nelze
opomenout ani účinnou spolupráci na přípravě učebnic. Sama také
jednu napsala Vvšla v r. 1913 pod názvem .,Nauka o krqji". Významnou
součástí její inspektorské funkce bvla rovněž rozsáhlá přednášková čin
nost. Přednášela na různých odbornvch kursech či v místech. kde bvl
z~jem o zřízení dívčí školv s vvukou zaměřenou na obor průmyslové wrobyvhodný pro žem. Přednášela také o významu a organizaci ženského
průmyslového školství.
Neúnavnou činností směřující k rozšiřování a zkvalitňování forem ženského praktického vzdělávání usilovala Tyršová především o to, aby co
možná nejširší vrstvv žen mohly získat lepší podmínkY při vstupu do života. Tyto její snahy a zásluhv o rozvoj dívčího průmyslového školství byly
v r. 1907 odměněny Alžbětinvm řádem ll. třídv a v r. 1913 N~jvyšším
uznáním za činnost na poli vrchního dozoru průmyslového školství.
Světová válka inspektorskou práci RenatY Tvršové značně omezila.
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V posledním válečném roce se plně zapojila do činnosti Českého srdce,
insůtuce, která se snažila pomáhat hladovějícímu pražskému obyvatelstvu. Působení v Českém srdci vyžadovalo mnoho času, kterého Tyršová
nelitovala. V této situaci považovala asi za mnohem účelnější věnovat
veškeré své síly pomoci strádajícím bližním než práci inspektorky, kterou nemohla vykonávat naplno. Oznámila ministerstvu veřejných prací
svou rezignaci po dobu válečného konfliktu a na oznámení, že funkci
inspektorky je nutno plnit i během války, už nereagovala. Ministerstvo
ji sice oficiálně nezprosůlo inspektorských povinností, ale jmenovalo za
ni Marii Duškovou, učitelku I. městské ženské průmyslové školy v Praze.
Přestože M. Dušková brzy poté zemřela , po vzniku nového státu Renatě
Tyršové nebyla funkce odborné inspektorky znovu nabídnuta. Nová reorganizace dívčích odborných škol ve známé školy rodinné se dála už bez
její přímé účasů. Pražské školy rezignací Tyršové neutrpěly, neboť zůstala
i nadále členko\1 dozorčí rady a městskou inspektorkou a pomáhala
v Praze rozšířit možnosti ženského vzdělávání o školy pro výuku pěstou
nek a vychovatelek v domácnosů . Po válce se Renata Tyršová vzdala všech
funkcí ve školství i veřejných.
Závěrem asi ne lze než se ztotožnit s názory, které práci Renaty Tyršové
v oblasti dívčího vzdělávání, zejména v oblasů průmyslového školství,jež
pomáhala budovat v době, kdy podobné školy neměla ani Vídeň, hodnotí s velkým uznáním. I dnes musíme respektovat, že ve své době významně přispěla k rozšíření forem tohoto dívčího vzdělávání a pomohla tak uvést v život systém, který postavil výchovu ženy k rodinnému životu
i pro živnostenské podnikání na nový. kvalitativně vyšší stupeň.

Poznámky:
1)

Jindřich
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Fugner patřil mezi přední osobnosti tehdejšíhho vlasteneckého
pražského života. Pro svou jedinou dceru si s manželkou Kateřinou, roz.
Tureckou přáli kvalitní a širší vzdělání , které však výuka na veřejné škole
nemohla v žádném případč poskytnout. A protože tehdy po absolvování
základního (obecného) školství už neměly dívky stejně praktich možnost
dál se vzdělávat , kromě ústavú zřizovaných při některych klášterech či v soukromých penzionátech , byly obvykle v rodinách , které si to mohly a chtě ly
dovolit, vyučová n y soukromě. Tak tomu bvlo i,. případě malé Renaty, která
nikdy do veřejné školy nechodila ;1 vzdělávala se doma pod vedením dobrych učitelů. Prvním byl Josef Novotný, velmi nadan)' a vzdělan)' občasnv
redaktor Humoristických listu. Dále to byli profesoři Antonín Kalina a malíř ~afařovič . klavírista Zvonař a další. Výuka francouzštin y a angličtim· bvla

rodilé Francouzce a Angličance. Po smrti J. Fůgnera
výuku tehdy jedenáctileté Renaty dr. Miroslav Tyrš. Byl to s největší
pravděpodobností on, kdo u ní odhalil schopnost citlivě vnímat umění
a analyzovat uměleckou tvorbu.
Renata Tyršová, nar. 31. 7. 1854, se od přelomu šedesátých a sedmdesátých
let věnovala spisovatelské činností, zejména v oblasti výtvarného umění. Byla
výtvarnou referentkou v Národních listech a Světozoru, přispívala do tehdy
jediné české revue Osvěta, do Lumíra, Květů, Českého lidu, Učitelských listů
aj. Účastnila se činnosti v Osvětovém svazu, Českém srdci, Sokole a organizovala přednášky a výstavy, kde propagovala české lidové umění, zejm . krajkářství, kroje a vysivky.
Odborné školství představovalo prakticky zaměřenou výuku v oblasti země
dělské a průmyslové (živnostenské) výroby. Tento příspěvek je zaměřen
pouze na vývoj jednoho typu dívčího vzdělávání - na průmyslové školství.
To mělo připravovat dívky pro rodinný život, vedení domácnosti i pro samostatné provozování živno sti. V období, kdy R. Tyršová aktivně působila na
rozvoj dívčího vzdělávání, měly dívky po ukončení základní školní docházky
možnost získat praktické vzdělání ještě např . na hospodyňských, kuchař
ských či obchodních školách, ev. na některých školách koedukovaných
(košíkářství) či v různých kursech.
V Praze to byli zejm. Vojta Náprstek, pražský starosta Tomáš Černý, E. Krásnohorská, K. Světlá, M. Riegrová a F. L. Rieger, A. P. Trojan, Emanuel Zdekauer, zakladatel pražské řemeslnické záložny, spisovatelka Věnceslava
Lužická, Laura Hanušová s dcerou Dorou a další.
Údaje o zřizovatelích dívčích pokračovacích škol lze zjistit jen přibližně,
neboť statistika je zpracovávala velmi rozdílně. Tak kupř. Statistická příručka
král. Českého. Praha 1909, s. 141n. uvádí pro šk. r. 1896/97 37 pokračova
cích škol pro všeobecné vzdělání dívek. Toto číslo však představuje české
i německé školy jak pod světskou , tak pod duchovní správou. Pro šk. r.
1904 / 05 a 1907/ 08 rozlišuje alespoň duchovní a světskou správu (33+36;
36+56), podle vyučovacího jazyka nebylo dělení opět provedeno. Zdá se
však, že nebvl zcela jednotný přístup k typizaci těchto vzdělávacích institucí, poněvadž pro r. 1905 uvádí L. Weigner, Dívčí školství pokračovací a odborné jinde a u nás. Praha 1906, s. 30, odvolávaje se na zprávy zemského
vyboru kr. Českého jen 17 českých všeobecných dívčích škol pokračovacích.
Činnost Spolku sY. Ludmily bvla zaměřena na podporu chudých vdov potravinami a šatstvem . Péčí spolku však vznikla také odpolední škola, v níž
se třikrát týdně učily chudé dívky pletení a šití.
Nová koncepce spolku vznikla na poradách M. Riegrové s odborníky, jako
byli např . ředitel chlapecké pnimyslové školv dr. Antonín Majer, prof. Petr
Mužák, prof. Vincenc Náhlovský, dr. Vilém Gabler (pozdější první ředitel
Městské Vyšší dívčí školv v Praze) , Antonín Skřivan, redaktor František Šimáček. nakladatel a vvdavatel Posla z Prahy, dále F. L. Rieger a radami při
spěl i F. Palack)'.
svěřena učitelkám,

převzal

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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8) Nové spolkové stanovy vycházely z filozofie, že .dobročinnost je dvojí: jedna, která podává almužnu, druhá se snaží, aby prvé nebylo třeba" . První
myšlenka mělíi být naplněna podporou chudých vdov, avšak dívčímu dorostu se mělo umožnit dosáhnout vzdělání, které by jej uživilo.
9) V tomto období již mohly dívky získat určité praktické vzdělání i na měš
ťanské škole . Novela školského říšského zákona ze dne 2. 5. 1883 v§ 17
ukládala osnovám měšťanských škol , aby praktické vyučování bylo zaměřeno
podle potřeb lokálního ekonomického charakteru.
10) V komitétu, který od dubna 1884 připravoval zřízení této školy, byli kromě
M. Riegrové T . Černý, pedagog Josef Baudiš, V. Nykles, F. L. Rieger, pedagog Emanuel Hrys, pí Černá a Zelená. Návrhy organizačního komitétu byly
schváleny městskou radou a obecním sborem starších 10. 7. 1884. Denní
škola pokračovací byla otevřena 19. 10. 1884 a večerní pokračovací kursy
literní na podzim 1885.
ll) Komitétu příslušel dozor nad pořádkem a všemi potřebami školy, obstarával šicí potřeby a podával případné návrhy a připomínky k výuce městské
radě.

Připomínám , že M. Tyrš zahynul při výletě do rakouských Alp v Oetzu
8. 8. 1884. Jeho žena byla s nemocnou matkou v Praze . Již'" ne kro logu uveřejněném v Osvětě (s. 861n.) vyzval F. Čenský R. Tyršovou k pokračování
v literární činnosti a psaní uměleckých kritik.
13) Mimoto se u ní projevil nadšený zájem o studium lidového umění , speciá l ně
o výšivky a lidový kroj. Účastnila se i spolkového života, stala se členkou právě
založeného komitétu pro stravování chudé mládeže , čtyři roky působila jako
jednatelka v dámskémn odb0ru Ústřední matice školské.
14) Komise měla tyto členy: T. Černý, E. Hrys, \'. Náprstek, V. Nvkles, inspektor Pilař , dr. Václav Vlček , zakladatel revue Osvěta, M. Riegrová, E. Venzlová, J. Vlčková .a pí Zelená.
15) Městskou dívčí průmyslovou školu navštěvovalo v r. 1884 85 žaček, 1885 281
žaček , 1898 554 žaček , 1908 501 žaček a 287 frekventantek v šesti zvláštních
kursech ; ve šk. r. 1914/ 15 byla již rozdělena n a dva samostatné ústavy. Viz
J . Šafránek, Školy české. Obraz jejich vývoje a osudů II . Praha 1918, s. 407.
16) Pražská Městská vyšší dívčí škola byla založena 4. 10. 1863. Stalo se tak při
činěním V. Náprstka, A. Friče, pražského starosty F. Pštrossa , M . Riegrové
a dalších . V r. 1870 bvla púvodnť tříletá V\'uka rozšířena o další ročník
a konečně r. 1887 na šest ročníků. Prvním sídlem byly místnosti v .Jungmannově ul. a od 17. 10. 1867 měla vlastní budovu ve Vodičkově ul.

12)
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Praha a její vliv na vzdělání
a výchovu slovenských studentů
na přelomu 19. a 20. století
Pavla Vošahlíková

Rozvoj českého školství, potvrzený v r. 1882 rozdělením pražské univerzity a osamostatněním její české části, překročil svým vlivem hranice
historických zemí. Byl hodnocen jako úspěch českých emancipačních
snah nejen doma, ale také v dalších, zejména slovanských částech monarchie . Ohlas a pozornost vyvolal český příklad především na Slovensku. Přes rozpory i osobní averze tehdejší martinské reprezentace vůči
pražským politikům byly zde české úspěchy v kulturní i školské oblasti
oceňovány a vítány. Rozvoj českého školství, nejen univerzity, ale také
gymnázií a odborných škol byl opakem situace doma, kde počínaje sedmdesátými lety zlikvidovala maďarská strana postupně téměř všechny slovenské školské ústavy, kulturní, vzdělávací i osvětové instituce.n
Nebylo proto náhodné, že vzájemná česko-slovenská spolupráce se
v posledních dvou desetiletích minulého století uskutečňovala právě
v této oblasti. Zatímco politické kontakty byly v uvedeném období poznamenány vzrůstajícími rozpory a díky novÝm uměleckým postupům
a estetickvm teoriím. které ovlivnily část českých tvůrců, procházela krizí
dokonce i kulturní spolupráce ,21 zaznamenala česká podpora slovenským
studentům velký vzestup .
Spolupráce ve školské oblasti měla různé podoby a netýkala se jen slovenských vysokoškoláků v Praze. Podíleli se na ní na české straně také
učitelé obecných a ještě častěji středních škol, kteří se snažili rozšířit
poznání Slovenska a pomáhali slovenským studentům na svých ústavech .
Příklad Adolfa Heyduka nebyl v tomto směru nijak. V)jimečný. Jedním
z dokladů probuzeného zájmu o Slovensko byla v devadesátých letech
např . skutečnost, že slovenský pedagogický časopis Doma škola, vydávaný
,. Ružomberku Karolem Salvou. získal v českých zemích více odběratelů
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než doma na Slovensku~> a mohl vycházet jen díky české podpoře. V této
souvislosti je však třeba poznamenat, že orientace tohoto časopisu rozšiřovaného Karolem Kálalem i dalšími českými slovakofily měla podle pozdější ne zcela přesné a v odborné literatuře stále diskutované terminologie čechoslovakistické rysy. Jednoznačně je možno konstatovat, že
v posledních dvou desetiletích minulého století se alespoň na české
straně při rozvijení česko-slovenských styků uplatnili vedle nebo i na
místě politiků a žurnalistů učitelé a profesoři. Tato skutečnost měla mít
velký vliv na podobu vzájemných vztahů i později. Ovlivnila názory mladé
české generace, která se uplatnila ve veřejném životě v meziválečném období.
Na Slovensku situace obdobnému vývoji nepřála. Slovenské školství
bylo už od přijeli národnostního zákona uherským sněmem v r. 1868
omezováno a posléze i systematicky likvidováno. Největší útok je čekal
v r. 1907 přijetím tzv. Apponyiho školských zákonů, které dovršily maďarizaci základních škol včetně církevních. Nepatrný počet slovensky
cítících učitelů neměl možnost seznamovat své žáky ani s domácí slovenskou kulturou, natož věnovat pozornost kultuře české. Existovala však,
alespoň pro část slovenských studentů , i jiná možnost- studium v českých
zemích. Sousední Morava a o něco málo vzdálenější Čechy se nabízely
hned z několika důvodů - byla to geografická dostupnost, podobnost
jazyka a pro nemajetné studenty i možnost poměrně spolehlivě získat
materiální pomoc. Pro část slovenské mládeže Uako příklad lze uvést
Vavro Šrobára) se možnost studovat v druhé části monarchie stávala pří
mo nutností, pokud se totiž pro své národní cítění dostali do konfliktu
s maďarizačním systémem uherského školství. 4 >
Všechny tyto okolnosti podporovaly příchod slovenských studentů do
Čech a na Moravu už v sedmdesátých letech. V osmdesátých letech a později se jejich počet výrazně zvyšoval. Zásluhu na tom měly i podpůrn é
spolky a instituce , které jejich příchod organizovaly a hmotně zabezpečovaly. Od r. 1896 to byla především Českoslovanská jednota, která
v podpoře slovenských studentú- vysokoškoláků i středoškolákú a u čňú
viděla jeden ze svých předních úkolů .
Z~jem Slovákú o české školy znepokojil dokonce i maďarské úřady.
které si uvědomovaly, že touto cestou je oslabována jejich asimilační
politika. Snažily·se proto nejrůznějšími prostředky studiu Slováků na
českých školách zabránit nebo je alespoň radikálně omezit. Jedním
z protiopatření, které se týkalo vysokoškoláků a mohlo být velmi účin
né, byl zákaz uznávat v Uhrách cizí vysokoškolské diplomy - to znamená
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i diplomy získané na předlitavských univerzitách. Uplamit tento zákon
však bylo při dobovém systému vysokoškolského studia poměrně složité
už proto, že také ve Vídni studovalo velké množství Maďarů. Maďarské
úřady však nebyly jedinou překážkou studijních cest slovenské mládeže
do Čech a na Moravu.
Od počátku devadesátých let získaly neočekávaně podporu ze strany,
ze které by se dala. jen málo předpokládat, totiž od oficiální slovenské
poliůcké reprezentace. Spolu s tím , jak v Marůně , centru Slovenské
národní strany, rostly vynrady k české poliůce a celému českému veřej
nému životu , který se ze Slovenska jevil příliš liberální, pokrokářský a západně, g. neslovansky orientovaný, snily i obavy o výchovu mladé slovenské generace. Byl to především Svetozár Hurban Vajanský, první muž
slovenské poliůky osmdesátých aještě devadesátých let 19. stol., který
pocíůl k českému a zejména pražskému prostředí hlubokou nedůvěru.
Je možno souhlasit se Štefanem Janšákem , který charakterizoval jeho
názory• velmi výsůžně slovy: "Praha se tak dostala na Vajanského index
ako teplá hrad a, nezdravé parenisko deštruktívnych myšlienok." Sl
Nebezpečí pro slovenské mladíky, kteří mohou podlehnout rozkladnému působení pražského prostředí neviděl jen Vajanský, ale i další
představitelé Slovenské národní strany. Jozef Škultéty to v jednom ze
svých dopisů Vavro Šrobárovi v polovině devadesátých let vyjádřil následovně: "Já verím, rozumiem , že stav taký, ako je Váš, nastúpi, keď raz
človeka pozbavia všetkej viei)" a strhajú mu všetko, čo zohrievalo jeho
city ... a odůai je mój hnev proů tým Iu~fom- Masarykom a jeho nástrojom. Všetko to, čo je vo Vašom listu, je naučené - všůepené Vašej dob rej
v• ufi )
d USl.
Nepřízei'l maďarských úi'adů ani nedůvěra slovenskvch poliůkú však
nezabránila stále většímu počtu Slovákú studovat v Praze a ůto studenů
z velké čásů potvrdili maďarské obavy. Vliv českého prostředí byl velmi
silný. Mnozí ze studentů přišli do zcela nového světa. Později vzpomínali
především na sympaůe a podporu, kterou zde získali. Prof. ing. Michal
Ursíny, znám~jší pod jménem Miloslav Medveck)', o svém přijetí v Praze
kupř. řekl: ,.Vačšina z nás hola nemajemá a nebolo groši na okazalejšie
vystupovanie. A tu vďačne vzpomínam sa na pod porovací spolok Radhošl. ktorý nás Slovákov podporoval skutočne bratsky. Som presvedče
ný . že nebyt Radhošťa vačšina SlovakO\· bv nebola mohla študovať, pri
nt~:jmenšom by nemohla doštudovať." 7 i
Zkušenosti z nového prostředí nebylv pochopitelně zcela jednoznač
né, slovenské studenty zarážela především neznalost slovenských reálií
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v širší české veřejno sti a snaha vracet se neustále k otázce jazykové jednoty.8l Dříve či později se však živější pražské prostředí muselo v jejich
názorech projevit- a projevilo se, jak správně předvídal Svetozár Hurban Vajanský, kritickým vztahem k domácím poměrům. S odstupem
z Prahy viděli mladí Slováci nejen zrůdnost maďarizace, ale i chyby svých
vúdců. Je pravda, že na tyto chyby ne přišli jen oni sami, ale upozorňovali
je i jejich pražští učitelé a přátelé. Známý je kupř. vliv T. G. Masaryka na
skupinu slovenských studentů v čele sJánem Smetanayem a Vavro Šrobárem. Oba dva ho ještě s dalšími kolegy od konce osmdesátých let navštěvovali a inspirovali se jeho zásadami. Nebyl to však jen sám Masaryk,
který věnoval pozornost slovenským studentúm. Také redakční okruh
časopisu Čas, především Jan Herben, měl na ně vliv, a daly by se prokázat i mnohé podobnosti mezi vystoupením Času v osmdesátých letech
v českých zemích a zrodem časopisu Hlas v r. 1898 na Slovensku. Obdobná byla i odmítavá odezva oficiální české a slovenské politické reprezentace . Všechny uvedené podněty a nepochybně i mnohé další byly slovenskou studující mládeží přijímány a ovlivnily její názory a postoje, a když
se ona sama prosadila ve slovenském veřejném životě, promítly se i do
cílů národně emancipačních snah.
O myšlenkovém vývoji, kterým prošla řada slovenských studentů v Praze, podávají autentický obraz zápisy ze schůzí slovenského studentského
spolku Detvan . Od r. 1882, kdy spolek vznikl, lze v těchto zápisech sledovat změny ve vztahu mladých Slováků k oficiální domácí reprezentaci,
k české společnosti, jakož i úsilí, které věnovali sebevzdělání i propagaci
Slovenska mezi svými akademickými kolegy.
Souhrn těchto informací naznačuje příčiny jejich rozchodu s martinskými národovci i snahy posílit slovenské emancipační hnutí spojenectvím s českým. Někteří z Detvanců, ne:jdříve a výslovně .Ján Smetanay,
došli k závěru, že v zájmu obrození slovenského národa je třeba překo
nat i česko-slovenský jazykový rozkol.~ 1 Podobné úvahy, které nebyly cizí
ani mnoha českým sl ovakofilům, označi l a slovenská reprezentace za národní zradu. Vinu na ní neslo v jejích očích především české prostředí,
kde politické stranictví už zcela zničilo ideu národa. Národa, který se
podle Vajanského nesměl rozdělit na strany, měl ale být a zůstat "organickým celkom". 10 1
Rozchod mezi slovenskými studenty v Praze, ale i Vídni a Budapešti
na jedné straně a oficiální národní reprezentací v Martině na straně
druhé byl dovršen" r. 1898, kdy konečně začal z iniciativy Vavro Šrobára
a Pavola Blahv vycházet dlouho připravovan)' časop i s Hlas. Vystoupení
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hlasistů bylo projevem diferenciace a předzvěstí politického stranictví
i na Slovensku. Hlas sám nebyl jen záležitostí pražských studentů. Jeho
slovenští odpůrci jej však spojili především s Prahou a Detvanem. Měli
pravdu v tom směru, že Hlas zde i v další generaci slovenských studentů
nalézal své přispěvatele i čtenáře. Také tato generace, k jejímž nejznámějším představitelům patřil M. R. Štefánik, se dostala do konfliktu
s martinským centrem, které zůstávalo i po oslabení svého monopolního
postavení ve slovenské politice ve vztahu k Praze nedůvěhvé a podezíravé.
Pomoc odtud přicházející byla žádaná a současně nevítaná - to proto,
že nebylo možno oddělit získávání odborných znalostí a životních zkušeností.

Poznámky:
1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

Nejnověji

informují o postupu maďarizace v oblasti školství a v celé kulturní i politické sféře sedmdesátých až devadesátých let 19. stol. J. Mesároš-M. Podrimavský, Dejiny Slovenska III. Bratislava 1992, s. 562n., 665n.
Příkladem rozporů mezi českými a slovensk)fmi spisovateli , plynoucích z rozdílných uměleckých názorů , je vztah S. H. Vajanského k.J. Vrchlickému.
Vajanský mu vyčítal kosmopolitismus a frivolnost a zásadně odmítal jeho
úsilí osvobodit českou literaturu ze zajetí úzce chápané národní povinnosti . Ke konfliktnímu vztahu obou těchto tvůrců srv. K. Rosenbaum , Vzťahy
slovenskej a českej literatury 19. a 20. storočia. Bratislava 1989 , s. 157n.
K historii časopisu Dom a škola a jeho vydavatele K. Salvv srv. Z. Urban ,
Problémy slovenského národního hnutí na konci 19. století. Praha 1972,
s. 146n.
Vavro Šrobár byl pro své veřejnč projevované národní cítění vvloučen ze
všech uherských škol. a odje l proto,. r. 1886 dokončit svá studia do českého
prostředí. Gymnázium absolvoval , . Přerově a univerzitní vzdělání získal
v Praze. Podrobně seznámil veřejnost s touto částí svého života ve svÝch
pamětech. Sn·. Týž, Z m~jho života. Praha 1946, s. 107n.
Š. Janšák. Život Dr. Pavla Blahu I. Trnava 1944 , s. 329.
Nepublikovam' dopis J. Škultétvh o \ '. Šrobárovi. b . d. (datován podlt' obsahu asi v r. 1895). Martin, Literárny archív Matice slovenskej. fond 49 B 18.
M. Ursíny. Rozpomienky. In : Detvan Y Prahe. Turč. sv. Martin 1932. s. 16.
V tomto směru vystupovalo v námi sledovaném období více českých slovakofilů. Za mnohé lze uvést na pL názory .J. Holečka (sn·. TVž . Podejme ruku
Slovákům . Praha 1880, s. !ln.) nebo K. Kálala (sn. Tíi. Slováci. Stručnv rozhled po době minulé i přítomné. Praha 1910. s. 6n.).
J. Smetanav publikoval tento svůj názor,. informativní brožuře Slovensko.
Praha 1896, s. 39-40. Reakce na jeho kritické závěn· ty"k<l:jící se práce slo-
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venských národních vůdců vyprovokovaly v Martině mimořádně odmítavou
odpověď S. H . Vajanského (Týž, Pamflet. In: Národnie noviny 27, 1898,
č . 110).
10) S. H. Vajanský v této myšlence pokračoval slovy: "Naša slovenská, národná
vec, okrem na písanom a obyčajnom práve spočíva na večných zákonoch
prírody ajej organickom, samým bohom utvorenom základe ." (Národnie
noviny 29, 1898, č . 162.)
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Z

dějin

pražské

konzervatoře

Tomáš Jelínek

Konzervatoř hudby v Praze jako významná národní kulturní instituce,
jež si během své existence dokázala získat světový ohlas, byla samozřej
mě již objektem zájmu odborníků, kteří se snažili zhodnotit její dosažené
výsledky a přiblížit její historii. Nejdůležitějšímijsou v tomto směru sborníky k jednotlivým jejím jubileím, tedy ke 100, 125 a 150 letům existence.
V nich je konzervatoř přímo středem zájmu. V dosavadních studiích
převažuje hudebně-teoretické stanovisko a většinou jsou věnovány úzce
zaměřeným tématům. Na své komplexní uměleckohistorické hodnocení
dějiny konzervatoře teprve čekají. Tento referát si samozřejmě takový
cíl neklade. V popředí jeho zájmu stojí hlavně hmotné zabezpečení tohoto uměleckého ústavu.
Zlatá doba české hudby je spojena s obdobím klasicismu, kdy dochází
ke šťastnému prolnutí základních evropských tendencí společenského
a hudebního vývoje s osobitými rysy české lidové hudební tradice . Proto
v této době zasahuje česká hudba tak významně do celoevropského kontextu. I) Nastává velký rozmach instrumentálních forem . V Praze působí
stálá operní scéna, vzniká koncertní život a ustaluje se složení orchestru.
Zvyšuje se odlišení profesionálního a specializovaného interpreta na
straně jedné a posluchače na straně druhé , čímž se vytváří prostor pro
aktivní syntetické vnímání hudby. Dochází k výraznému zesvětštění a demokratizaci hudebního života, kdy se jeho těžiště přenáší z chrámu do
opery, ze zámku či kláštera do koncertní síně. Praha konce 18. stol. poskytuje nejlepší podmínky především světským hudebně dramatickým
formám . Působila zde řada vynikajících hudebníků . Ovšem pražský hudební život měl široké zázemí a většina zde působících hráčů pocházela
z venkovského prostředí.
V českých zemích byla hudba častým doplňkem vlastního povolání
např. učitelů, řemeslníků , lokajů, vrchnostenských úředníků apod. Hudební nadání a vzdělání umožňovalo existenční výhody především
v chudších vrstvách společnosti , což zpětně působilo na rozvoj hudebnosti českého lidu.
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Přes citelnou potřebu vy'konných hudebních sil Praha vlastní hudební
školu nerněla. Většina tehdejších hudebníků získala základy svého vzdělá
níve venkovské škole. Pak, jestliže žák projevil nadání, byl dán do někte
rého ústavu, kde mohl vedle hudebního vzdělávání pokračovat i v jiných
studiích. Dalším krokem pak již bylo místo v nějakém orchestru či šlechtické kapele vynikající úrovně, jaké měli kupř. Morzinové, Hartigové,
Černínové, Mannsfeldové, Netoličtí či Pachtové. Zde se jim dostalo zkušeností a patřičného rozhledu, které potom mohli uplatnit buď v domácím prostředí, nebo i v cizině. 2>
Koncern 18. a počátkem 19. stol. však tento hudební ruch utichá. První
negativní důsledky mělo zrušení literátských bratrstev a školská reforma,
která zásadně omezila podíl hudby ve školní výuce.~~ Další vliv na snižování hudební úrovně měl i úpadek šlechtického způsobu života, přičemž
měšťanské vrstvy byly ještě slabé. Zaniká většina šlechtických kapel a po
r. 1806 odchází z Prahy poslední italská operní společnost. Pokles péče
o hudbu byl prý tak rychlý a hluboký, že koncern prvého desetiletí 19.
stol. nebyl v Praze dostatek hudebníků k plnému obsazení jediného orchestru.41
Tato situace byla zvlášť těžce pociťována v kruzích šlechty, která již
tradičně měla k hudbě úzký vztah . Po zániku šlechtických kapel se snažila udržet kontinuitu hudebních produkcí ve svých domech . Zvlášť oblíbenou zábavou byly tzv. "akademie diletantů", při nichž bylo obvykle
pěstováno smyčcové kvarteto. Tato snaha vyvrcholila provoláním něko
lika šlechticů, z nichž lze jmenovat hraběte Františka Josefa z Vrtby, hraběte Františka ze Šternberka, hrabata Jana a Bedřicha Nostice, hraběte
Christiana Clarn-Gallase, hraběte Jana Pachtu, hraběte Karla Firrniana
a hraběte Františka Klebelsberka. Oznamovali, že se sdružili za účelem
povznesení hudby v Čechách a zavázali se platit ročně dohromady 2 700
zl. po dobu šesti let. Zároveň vyzvali všechny milovníky hudby, aby se s nimi spojili a přispěli upsáním podobných obnosů, nejméně však 100 zJ.S>
Na toto provolání přistoupilo jako členové 22 šlechticů , kteří upsali roč
ně 6 600 zl. Za krátkou dobu vzrostl počet členů na 46 s 10 000 zl. roč
ních příspěvků.
Dne 31. 3. 1810 se mohla konat schůze všech dosavadních členů. 6 1 Zde
byl za předsedu zvolen hrabě Jan Nostic, hrabě František z Vrtby pokladníkem a hrabě Klebelsberg jednatelem a bylo jim uloženo vypracovat
stanovy. Ty byly přijaty na valné hromadě konané dne 1O. 4. 181 O. První
schůze zvoleného stavovského vyooru se konala 14. května . Byl najat ře
ditel budoucího ústavu, dohodnuto složení učitelského sboru a učiněn
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nákladu. Rozpočet na provoz činil přibližně 8 980 zl. ,
na počáteční vy1ohy se počítalo se sumou ll 480 zl. , z čehož bylo
2 500 zl. na zařízení, hudebniny a nástroje .7l Pro ředitele byl určen roč
ní plat 1 200 zl. a pro profesory průměrný plat 600 zl. Za sídlo ústavu byl
navržen klášter sv. Havla. Na další schůzí vy"boru byl schválen plán vypracovaný ředitelem Bedřichem Dionýsem Weberem, který rozvrhl látku
do tří ročníků nižšího a tří ročníků vyššího stupně, celkem tedy na šest
let. Brzy poté c. k. zemské prezídium dekretem potvrdilo stanovy a vznik
soukromé společnosti s názvem "Společnost pro zvelebení hudby v Če
chách".8l
Nově vzniklá společnost si nekladla vysoké cíle. Pro začátek chtěla najít
vyoorné umělce, kteří by kromě hry v orchestru též vyučovali několik
přidělených žáků . V případě nedostatku domácích virtuosů byla odhodlána povolat umělce z ciziny. Od počátku bylo pamatováno i na všeobecné vzdělání žáků a.dekretem zemského prezídia bylo povoleno ustavení
literárního učitele, kterým byl Vojtěch Vavřinec Dlask. Ten připravil plán
vyučování, který obsahoval náboženství, německý jazyk (ten byl též jazykem vyučovacím), sloh , aritmetiku, základy geometrie, fyziku, přírodo
pis, antropologii, zeměpis , dějepis , logiku, prozodii, estetiku a italštinu. 9 l
Počátek činnosti ústavu nepříznivě poznamenaly dvě okolnosti. Za prvé
se nepodařilo pronajmout mísmosti v klášteře sv. Havla, ani později
u sv. Jakuba. Proto když bylo 1. 5. 1811 zahájeno vyučování prvních
34 žáků , přednášely se všeobecné předměty v bytě ředitele a h ře n a
jednotlivé nástroje se vyučovalo v bytech příslušných profesorů. Teprve
koncem r. 1811 se podařilo získat prostO!]' v dominikánském kláš teře
u sv. Jiljí. Druhou událostí, která ohrozila život nově se rodícího ústavu,
byl stámí bankrot v únoru r. 1811. Jen díky obětavosti členů spolku, kteří
se zavázali zaplatit příspěvky ve vídeňské měně , bylo možno krýt schodek mezi přfjmy a výdaji . 10l První zkoušky žáků se konaly 28. 2. 1812 a bylo
konstatováno , že žáci prospívají znamenitě. Protože v dominikánském
klášteře nebyly volné vhodné prostory·, umožnil posléze zkoušky žákovského orchestru ve svém domě v Hybernské ul. hrabě z Vrtby.
V následujících letech si pak konzervatoristé dobyli první uznání svými
koncerty v Redumím sále na Masném nám . u S\' . Jakuba, takže r. 1815
nejvyšší purkrabí hrabě František z Kolovrat přijímá česmý titul protektora ústavu a přistupuje řada přispívajících členů . Byly urovnány i p roblémy s klášterním konventem. Za dobu nájmu od r. 1811 do r. 1820
bylo zaplaceno 2 500 zl. a byla uzavřena nájemní smlouva na 20 let s nájmem 400 zl. ročně . V r . 1830 po smrti hraběte z Vrtby pak byl v konventu
odhad

ročního

přičemž
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dodatečně

najmut nepoužívaný sál za dalších 100 zl. a zkoušky orchestru se tak přesunuly z Hybernské ul. ke sv. Jiljí. Věhlas pražské konzervatoře stále vzrůstal, o čemž svědčí mj. i pozvání před císaře při jeho
návštěvě Prahy r. 1833 a na slavnost odhalení Mozartova pomníku v Salcburku r. 1842.
Při bouřlivých událostech r . 1848 se sice podařilo udržet chod ústavu,
ale společnost se dostala do značných finančních potíží, neboť řada členů
odstoupila nebo neplatila příspěvky v plné vysi. Během tří let tak muselo
být vybráno ze základního jmění 4 000 zl. 11 l Z těchto důvodů bylo též zrušeno vyučování všeobecných předmětů. Obnovit se je podařilo až později, kdy se poměry ústavu urovnaly. Finanční situaci spolku se podařilo
zlepšit počátkem padesátých let dobrovolným zvýšením příspěvků, a hlavně vstupem nových členů. Přesto vzrůstající nároky ústavu přiměly spo~
lečnost k tomu, že se obrátila na stavovský vybor se žádostí o podporu.
Ta jí byla poskytnuta, takže od r. 1855 dostávala zemskou subvevnci
4 000 zl. ročně. V té době již funguje také penzijní fond pro profesory
a nadace pro chudé žáky z odkazu paní Valburgové-Bergové. V těchto
slibných poměrech rozvinula Společnost opět značnou činnost a první
starostí byla reorganizace ústavu ajeho učebních plánů, přičemž byly
znovu zavedeny všeobecné předměty. Platovou úpravou byly zachovány
některé vynikající učitelské síly, dokonce byli přibráni učitelé noví. V letech 1866-67 se jednalo i o vyučovacím jazyku. Uvažovalo se o zřízení
paralelky\' nižším oddělení s vyučovacím jazykem českým, neboť řada
žáků při vstupu na konzervatoř německý jazyk neovládala vůbec, anebo
jen málo. 12 > Přesné údaje v tomto směru chybějí , ale lze uvést příklad z let
1874-75 a 1875-76. Ve šk. r. 1874/ 75 bylo ze 108 žáků 104 z Čech (z nich
38 z Prahy) a z ciziny 4. Co se ty'ká národnosti, pak 75 Čechů a 33 Němců.
Ve šk. r. 1875/ 76 bylo z Čech 71 žáků (z nich 37 z Prahy) , z ostatních
rakouských zemí 4, z ciziny 3. Národnostně 80 Čechů , 32 Němců asi
3 ostatní národnosti. 1 ~ 1 Od jazykové reformy však bylo upuštěno s ohledem na zvýšenou zemskou dotaci, která v té době dosáhla 6 000 zl. ročně.
Mimo to v r. 1868 poskytla společnosti Česká spořitelna příspěvek 500 zL
a od dalšího roku 1 000 zl. ročně .
V r. 1871 byl obnoven kontrakt s dominikány, ovšem požadavek
1 000 zl. ročního nájemného překvapil vedení Společnosti tak , že začala
hledat pro ústav nové prosto!]' přesto, že v témže roce jí císař propůjčil
subvenci upravenou výnosem místodržitelství č . 4 241 / 1872 na 3 000 zl.
ročně s počáteční působností na šest let. 14 > V tomto konzervatoři vyšla
vstříc Česká pojišťovna, která jí r. 1872 přípisem ředitelství oznámila svůj
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úmysl založit Dům umělců Rudolfinum. 15 )Na schůzi 22. 5. 1872 při pří
ležitosti 50. výročí založení České spořitelny bylo rozhodnuto složit
500 000 zl. na stavbu Domu umělců , který měl sloužit Jednotě pro povznesení hudby v Čechách , Spolku vlasteneckých přátel umění a Umě
leckoprůmyslovému muzeu . Ovšem na tuto novou budovu musela konzervatoř čekat ještě dvanáct let, než byla dokončena a r. 1884 předána,
dle ujednání mezi Jednotou a Českou spořitelnou, do bezplatného užívání. 7. 2. 1885 se pak konal slavnostní otevírací koncert.
Tím nastává v životě konzervatoře nová etapa. Ve vyooru Jednoty pro
povznesení hudby v Čechách v té době nastupuje nová generace , která
navazuje úzkou spoluprácí se Spolkem pro církevní hudbu, což vyústilo
r. 1889 ve spojení konzervatoře s varhanickou školou. Kolem r. 1885
dochází též k nové úpravě profesorských platů , což umožnil dar 4 000 zl.
od České spořitelny. Mimo to byl vypracován domácí školní řád a přesn é
předpisy pro poskytování stipendií a podpor chudým žákům. Tato nová
situace si vyžádala, aby byly Jednotou pro povznesení hudby v Čechách
schváleny nové stanovy a předloženy místodržitelství zároveň se žádostí
o zvýšení subvence. Té bylo vyhověno, takže byla možná nová úprava
profesorských platů na průměrných 900 zl. ročně. V r. 1887 dochází též
ke změn ě stanov penzijního spolku , aktivování Kittl-Ullmannova fondu
a konzervatoř se stává univerzální dědičkou po svém zesnulém dlouhole tém příznivci Antonínu Aptovi . S o učástí jeho jmění byl i dům se zahradou na Malé Straně , jehož výnos byl určen pro chudé žáky jako nadace ,
a sbírka partitur a korespondence , která'obohatila ústavní knihovnu a archiv. V souvislosti s připojením varhanické školy získává konzervatoř prostory v dom ě v Konviktské ul. , kam byla umístěna nově zřízená klavírní
škola. Ve šk. r. 1888/ 89 dochází k další reorganizaci ústavu , kdy je zvvšen
věk přijímanýc h žáků na 14 let do I. ročníku a 17 do TV . ročníku. Zároveň je položen důraz na řádn é školní předvzdělání , které předpokládá
absolvování tří le t nižšího gvrnnázia , měšťanky nebo reál k\'. Je opuštěna
dosavadní zásada bezplatného vyučování a zavedeno školné ve výši 60 zl.
ročně pro instrumentální oddělení a 80 zl. pro pěvecké . V té době dosahují subvence od státu 5 200 zl.. 14 000 zemská podpora a 9 000 příspěvky
od České spořitelny. Koncem stol e tí dosahuje konzervatoř světovéh o
věhlasu a působí zde řada \rvnikajících osobností. Zvyšuje se tak počet
žákl'1 z ciziny. a naopak množství jejích absolventů působí ,. zahraničí.
V souvislosti s potížemi, do kteních se konzervatoř dostala výpovědí
z Konviktské ul. r. 1907, nabídla Jednota veškeré své jmění ministerstvu
vyučování s tím , abY došlo k zestátnění tohoto ústavu . Vláda tomuto
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požadavku nevyhověla, ale zvýšila r. 1909 svou subvvenci na 50 000 K.
Snahy o zestátnění ze strany Jednoty pokračovaly i v následujících letech,
avšak marně. Jediným výsledkem bylo opětné zvýšení dotace na 90 000 K,
z nichž ovšem značná část padla na adaptaci a nájem domu v Křižovnické
uL č. 1O, který konzervatoř získala jako náhradu za dům v Konviktské uL
Roční nájem nového domu byl 26 000 K a 44 218 K stálo upravení sálu
pro orchestr a místností pro vyučování jednotlivých nástrojů, knihovnu
a archiv. Tím došlo ke zmenšení jmění Jednoty o 23 521 K. Na to reagovala vláda zvysením subvence na 120 000 K a 42 000 K příspěvku na
adaptaci.
Nedostatek finančních prostředků, ktery Jednota stále pociťovala i přes
zvyšování dotací, kterých od r. 1855 užívala, byl přirozeným důsledkem
neustálého rozšiřování ústavu, stoupající drahoty a zvysených platebních
podmínek učitelských siL Vyvrcholením snah Jednoty pro povznesení
hudby v čechách tak bylo zestátnění , ke kterému došlo po vzniku Česko
slovenska. Rozhodnutím ministerstva školstsví a osvěty ze dne 2. 12. 1918
byl dosazen státní komisař, který byl pověřen řízením veškerych záležitostí konzervatoře a byla sestavena komise pro její zestátnění. 1 fi >V důsled
ku toho se Jednota na valné hromadě konané 30. 12. 1918 usnesla na
svém rozpuštění a na tom, aby veškeré její jmění bylo koncem r. 1918
předáno do vlastnictví československého státu k rukám státního komisaře, resp. komisi pro zestátnění konzervatoře . 17 >Během r. 1919 byla provedena řada změn v organizaci a přiměřené doplnění učitelského sboru.
Konečně zákonem ze dne 4. 12. 1919 č . 648 Sb . z. byla konzervatoř prohlášena státním ústavem. Tím získala pevnou finanční základnu poskytující možnost dalšího rozvoje a rozšíření.
Na závěr několik údajů ohledně Jednoty pro povznesení hudby,. Če
chách.1H1V r. 181 O měl a 55 členů, ovšem již následujícího roku dosáhl
jejich počet 71. Tento počet měla Jednota s mírnými vy'kyvy až do r. 1842 ,
kdy se zvýšil na 84 a potom se udržoval kolem 80 až do padesátých let,
kdy začal klesat, takže r. 1863 měla Jednota pouze 66 členů. Po tomto
roce dochází k přechodnému nárůstu členské základny. R. 1870 má Jednota 88 členů. Od této doby pak nastává stáli pokles počtu členů . \' osmdesátých letech se pohybuje mezi 50 až 60, v devadesátých mezi 40 až 50
a v prvním deseúletí 20. stol. klesá ze 43 až na pouhých 25 členil. První
subvence konzervatoře byla zemská r. 1855 ve výši 4 000 Fr. k. m. Ta byla
postupně zvyšována na 6 000 zL od r. 1866 a 8 000 zL od r. 1885. \'letech
1890-99 činila subvence 14 000 zL a od r. 1900 28 000 K. od r. 1902 pak
30 000 K. Státní subvence byla poskytnuta poprvé r. 1871 a až do r. 1889
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zůstávala na výši 3 000 zl. Poté postupně vzrůstá až na 1O 000 zl. R. 1900
je však již dvojnásobná a od r. 1904 dále stoupá až na 90 000 K ročně
v r. 1910. V r. 1917 pak činila 147 000 K. První subvence České spořitelny
byla poskytnuta r. 1868 ve výši 500 zl. Tato suma byla postupně zvyšována
až na 16 000 K, které konzervatoř dostávala v letech 1900-08, poté nastal mírný pokles, takže r. 1917 činila 12 000 K.
A naposledy přibližné výše výdajů Jednoty. R. 181 Obyly vyčísleny část
kou ll 000 ar. 1811 7 088 Fr. v. m. Od r. 1814 výdaje kolísají přibližně
kolem částky 20 000 Fr. v. m . ročně . R. 1836 klesly a až do r. 1854 se pohybují mezi 6 000 až 10 000 Fr. v. m. Poté postupně stoupají, až r. 1889
činily přes 30 000 zl. V následujících dvou letech však již dosahují výše
přes 50 000 zl. Další skok je pak na počátku 20. stol., kdy výdaje rázem
rostou přes 100 000 K. R. 1909 již činily 169 000 a r. 191 O 240 000 K. Za
r. 1917 Jednota uvádí celkovou sumu vydání 281 332,25 K.
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Malířská

škola
Ferdinanda Engelmůllera
Tomáš Sekyrka

Když v r. 1796 vznikla v Praze Společnost vlasteneckých přátel umění,
kladla si též za cíl vytvořit učiliště pro výuku začínajících umělců. To se
podařilo r. 1799, kdy vzniká Akademie výtvarných umělců v čele s ředi
telem Josefem Berglerem. Ani existence Akademie však neznemožnila
výuku na soukromých malířských školách.
Z první poloviny 19. stol. jsme informováni o fungování dvou soukromých krajinářských škol. Od září 1826 vyučoval adepty umění Josef Bedřich Zwettler, l l bývalý žák Karla Postla na Akademii. Zwettler již v letech
1818-1825 vedl krajinářskou školu v Hradci Králové . Kdy jeho škola zakončila činnost, nevíme přesně. Patrně to však bylo kolem r. 1830.
Druhou soukromou malířskou školou v před březnové Praze byla škola
Tomáše Hólzela, 2l malíře-diletanta, živícího se obchodem se železem.
Ani tato škola však neexistovala dlouho a Hólzel činnost školy ukončil
patrně již v první polovině r. 1836, kdy byla znovu otevřena krajinářská
škola na Akademii.~ >
O sedmdesát let později, na počátku 20. stol., již soukromých škol
v Praze pracovalo několik. Kr. 1901 uvádí pražský Adresář 4 > školy čtyři
Ferdinanda Engelmůllera , Pavla Korbera, Hermíny Laukotové a Fridy
Sieburgové. V r. 191 O bylo,. Praze podle téhož pramene ~> soukromých
malířských škol celkem devět- Ladislava Borůvky , .Jana Eberta, Ferdinanda Engelmůllera, Antonína Herberta, Václava .Jansy, Otylie Křížkové ,
Karla Reisnera, Ludvíka Vacátka a Františka Ženíška ml.
V předchozím výčtu uvedená škola Ferdinanda Engelmúllera vznikla
,. r. 1897 a získala si mezi ostatními největší známost. .Jt:ií zakladatel,
majitel a jediný vyučující,. jediné osobě- Ferdinand Engelmůller ( 1867
až 1924) 6 >byl ,.citlivý krajinář poetických přírodních nálad, na přelomu
obou století velmi oblíbený"'> a je řazen ,.do čela tzv. druhé kr~jinářské
vrstvy, hned za Antonína Hudečka , který uzavírá prvou skupinu v popředí
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s Antonínem Slavíčkem, Milošem Jiránkem a Otakarem Lebedou". 8l Školením prošel ve škole Julia Mařáka na pražské akademii, kde pobýval v letech 1889-1894.
Pedagogické zkušeností získal Engelrnúller již na počátku devadesátých let, kdy jej Mařák doporučil za učitele kreslení českému místodržiteli hr. Franůšku Thunovi pro jeho dceru. Stejně i v r. 1892 byl Engelrnúller Mařákern doporučen jako učitel pro neteře polsko-ruského
knížete Sanguszka. 2. 7. 1892 se tedy Engelrnúller vydává na cestu do
ruského záboru Polska, a přestože jeho pobyt na Volyňsku nebyl delší
dvou měsíců, získal si syrnpaůe svých zaměstnavatelů a s nimi i pozvání
na příští rok. Pozvání přijímá, a léto 1893 tak opět tráví na Volyňsku jako
učitel kreslení. Nejinak tornu bylo i v následujícím roce 1894.9 l
K založení stálé malířské školy se Engelrnúller odhodlává po svatbě
s Marií Chourovou v r. 1897, kdy "založiv si takto rodinu, musel pornysleů na pravidelnější příjem, než z náhodného prodeje obrazů ". 10l Výuka
probíhala v Engelrnúllerově ateliéru na tehdejším Franůškově nábř. 18.
Zde škola setrvala až do r. 1916, kdy se přestěhovala do Hrzánského paláce v Loretánské ul. na Hradčanech. Žáky, doporučovanými alespoň
zpočátku ještě Juliem Mařákern, byli- dle vzpomínek Engelrnúllerova
syna- povětšinou dcery ze šlechtických a měšťanských rodin. tn Z pozdější
doby jsme informováni i o tom, že se za přijetí do Engelrnúllerovy malířské školy přimlouvali např. Renata Tyršová 12l aJan Kotěra. 1 ~l Přímluvy
patrně bylo zapotřebí, neboť nebýval přijat každý z<ijernce o výuku. Vyplývá to z lístku Jana Štursy z listopadu 1923, ve kterém na základě při
ložené kresby plně unává důvody, jež vedly Engelrnúllera k nepřijetí
jedné uchazečky. H l
Na přijetí do Engelrnúllerovy školy r. 1898 vzpomíná Otakar Nejedl)'
ve Volných směrech v r. 1925 slovy: ".. . tehdy mi po nezdařeném pokusu
dostati se na malířskou akademii poradil můj bytný, tehdejší oblíbený
truhlář malířů, abych vstoupil do nějaké soukromé školy, nejlépe k Engelrnúllerovi, ktef}' prý náleží k nejlepším absolventům krajinářské školy
prof. Julia Mařáka .
Neznal jsem tehdá toho jména, ale uposlechl jsem rady p. bytného,
neboť mi záleželo na tom , abych byl v n~jaké škole, protože jinak nebyl
bych směl ve svém mladém věku v Praze zůstati .
Ferdinand Engelrnúller měl svůj atelier a školu n a tehdejším Františkově nábřeží, v známém domě Bellevue.
Vystoupil jsem až do nejhořejší ho patra a nesměle zaklepal na dveře.
,Dále' ozval se uvnitř jasn)' hlas a já vstoupil, oslněn světlem velikého
okna a jakousi pro mne nezvyklou nádherou atelierového zařízení.
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Než jsem mohl na něco pohleděti, zastoupil mi cestu elegantní pán,
muž asi třicetiletý, s hnědým, poněkud rusým a pěkně upraveným plnovousem na bradě. Oblečen byl do hnědého sametového kabátu, který se
tehdá těšil oblibě umělců.
Vyložil jsem nesměle cíl, který sleduji a vyslechl podmínky svého při
jetí. Byl jsem poněkud zklamán odměřeností řeči, ale na podmínky jsem
přistoupil". 15 '

O způsobu výuky v Engelmiillerově malířské škole nevíme mnoho.
Snad jen tolik, že se kreslilo a malovalo podle živých a neživých modelů,
které mimochodem zhotovil pro Engelmiillera též jeho přítel, sochař
František Bílek. 16' Po základní průpravě se přistoupilo ke studiu kompozice, navrhování plakátu a konečně k malbě v plenéru. Skutečnou sumu
malířského řemesla v nejlepším smyslu podává Engelmiillerova kniha
"Cesty k malířskému umění", která poprvé vyšla v sešitovém vydání v letech 1922-23. 17'
K Engelmiillerovým nejznámějším žákům patřili Otakar Nejedlý, Jaroslav Šetelík, Orakar Štáfl, Antonín Porket, Willy Nowak, Míla Pačová,
Marie Chodounská a Marie Dostalová.
Po dosažení jisté úrovně v práci svých žáků usiloval Engelmiiller též
o prezentaci jejich děl. Vedle vystavení v jeho ateliéru se tak dálo i na
oficiálních výstavních podnicích. Tak víme o tom, že v r. 1903 jako člen
jury prosadil dva obrazy Marie Dostalové na výroční výstavu Krasoumné
jednoty pro Čechy. Engelmiiller o tom píše Marii Dostalové v dopise
z 18. 3. 1903: "V Rudolfině budete míti dvě věci vystaveny. Čekal jsem
na první jury, abych seznal gusto všech pánů. Včera měli jsme jury druhou, poslal jsem tam po zralém uvážení dvě z Vašich věcí ... . Nemy1iljsem
se, obě věci byly přijaty s velkou pochvalou a zejména Myslbek pěkně se
V)jádřil i Jansa musel uznat, že jsou velmi dobré . Jsem tomu velmi rád,
obě věci dostaly jedničku, budou tedy dobře viset. .. " 18 '
Vztahy mezi Engelmiillerem a jeho žáky byly- alespoň pokud víme přinejmenším korektní, někdy pak nabývaly až charakteru srdečnosti .
Vyplývá to např . z korespondence s Marií Dostalovou či z již citovaných
vzpomínek Otakara Nejedlého : "Chodíval jsem z atelieru úplně vyčer
pán, a tu Engelmiiller nejednou vzal mne do své rodiny, dal mi najíst,
napít, zahrál mi na harmonium, ukázal mi různé svazky umělecké literatury a pohovořil se mnou o různých otázkách jako se svým synem. Když
jsem jezdíval na svátky domů, dával mi s sebou dlouhý průvodní list, ve
kterém nesmírně potěšil otce a matku, nebot věděl, jak se strachují
o mou budoucnost. ". 19' Výše zmíněné průvodní listy nahrazovaly v En-

224

gelmůllerově škole vysvědčení. Máme dnes, pokud vím, zachován jen
jediný takový dopis . Je datován 15. 6. 1923 a Engelmůllerv něm podává
zprávu rodičům Viléma Vinše o výsledcích studia jejich syna. Píše doslova:
"Píši Vám .. . velmi rád o Vašem panu synu, ježto mohu s dobrým svědo
mím o něm sděliti, že poznal jsem v něm velmi řádného a pilného mladého muže, kterého si upřímně vážím a v němž mnoho vidím . Pan Vinš
je nejen velmi pilným, ale i snaživým, má tedy vše, čeho mám u mladých
lidí tak rád, neboť je tak mnohdy daleko lepší, jako očividný talent, na
který se pak pánové rádi slepě spoléhají a jenž zavádí. Chuť k práci j e
však u našeho oboru daleko spolehlivější a jistěji vede k cíli"·20 >
I přesto, že někteří žáci odcházeli od Engelmůllera poněkud rozladě
ni, ani pak nedošlo mezi učitelem a žákem k vzájemnému odcizení. Takto
se např. loučí s Engelmůllerovou malířskou školou Otakar Štáfl: "Řekl
jste mi, že ze mě žádný umělec nebude, je to sice neveselé do budoucnosti , chci se však snažit ze všech sil, abych Vám mohl dokázati opak
Vašich slov ... Přijměte, drahý mistře, moje nejsrdečnější díky, co jste mi
po celý ten čas poskytoval a budu-li snad někdy lepším, než jakou jste
mi dal naději, pak přijdu se k Vám hlásit, jako svému prvnímu učiteli
a příteli" . 21 >
Vedle příjemných chvil pohody tak přicházely na Engelmůllera i méně
šťastné okamžiky, a tak si např . r. 1911 stýská Františku Kavánovi: " .. . hochu, jsem ubohý, nevíš ani, co to je mít školu, jaké to dření , co dnes se
vše žádá, jak to unavuje , zrovna člověka dřeli a o všecky tyvyněty člověka
okrádá".22 >
Snad z občasných pocitů únavy a z úsilí získat životní jistotu se v r. 191 3
Engelmůller ucházel po smrti Rudolfa z Ottenfeldu o stolici krajinomalby
na pražské Akademii . Svůj pocit osamocenosti popisuje v dopise K. B.
Mádlovi, v němž jej žádá o podporu pro svou kandidaturu : " .. . celá léta
žiji již v jakési ,splendid isolation' a je ovšem jen vinou mou , že věnovav
se více práci a při tom nutném vyučování jako obživě, zapomenul jsem
vyhledávati styky, známosti a přátelství , zejména když poznal jsem, že
utvrzují se při pohárku a sklenici ve schůzích ... leckterá příhodná chvíle ,
dosíci něčeho, přelétla , aniž bych se byl zvláště snažil se jí chopiti a obvyklými způsoby využíti. A tak se ocitám sám" . 2 ~ '
Engelmůller však stolici krajinomalby nezískal, a tak se o sedm let později , v r. 1920 pokouší o to , aby jeho škole byl udělen status přípravky
pro Akademii. Jelikož však žádost měla formální závady, nebyla pochopitelně ministerstvem školství a národní osvěty schválena. Jistou útěchou
Engelmůllerovi mohlo být. že získal roční subvenci 5 000 Kč s úkolem ,
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aby vyučoval žáky, kteří sice složili zkoušku na Akademii, ale pro nedostatek místa nebyli přijati. ! 4 >
Tohoto alespoň částečného zajištění však Engelmůller nepožíval dlouho . V r. 1924 umírá a s jeho úmrtím zaniká i jeho soukromá malířská
škola.

Poznámky:
1) O Zwettlerovi viz P. Toman , Nový slovník čsl. výtvarných umělců II. Praha
1950, s. 742-743.
2) O Hólzelovi viz Týž, c. d . I, Praha 1947, s. 364.
3) O Zwettlerově a Hólzelově ~kole viz H . Svoboda, Krajinářské ~koly po smrti
Postlově, in: Umění 13, 1939, s. 165-167.
4) Adresář král. hl. města Prahy. Praha 1901.
5) Adresář král. hl. města Prahy. Praha 1910.
6) O Engelmiillerovi viz P. Toman, c. d . I, s. 201-103; L. Hlaváček, Krajinář
Ferdinand Engelmiiller, in: Umění 35,1987, s. 425-447; F. Engelmiiller
(syn), Ferdinand Engelmiiller. Přehled důležitých životních a uměleckých
dat. Praha 1929.
7) L. Hlaváček, c. d., s. 425.
8) Tamtéž, s. 445.
9) Tamtéž, s. 429n.
10) F. Engelmiiller, Vzpomínky na malíře Ferdinanda Engelmiillera (vyprávě
ní syna). Rukopis. Archi\· Národní galerie v Praze (dále ANG), pozůstalost
F. Engelmiillera, sign. AA 968/ 63 , s. 30.
ll) Tamtéž.
12) Lístek R. Tyršové F. Engelmiillerovi, Praha 7. 10. 1905. Tamtéž, sign. AA
223.
13) Lístky J. Kotěry F. Engelmiillerovi z 5. ll. 1920, 6. ll. 1920 a 16. ll. 1920.
Tamtéž, sign. AA 156, AA 157, AA 158.
14) J. Štursa F. Engelmiillerovi, 5. ll. 1923, s. l. Tamtéž, sign . AA 217.
15) O. Nejedlý, Okolo malíře Ferdinanda Engelmiillera, in: Volné směry 23,
1924/ 25 , s. 170.
16) Lístek F. Bílka F. Engelmiillerovi, 6. 12. 1898, s. 1. ANG, pozůstalost F. Engelmiillera, sign. AA 132.
17) Knižně poprvé v r. 1924, poté ještě v letech 1947 a 1954.
18) Dopis F. Engelmiillera M. Dostalové z 18. 3. 1903, Literární archiv Památníku nár. písemnictví (dále LA PNP), pozůstalost A. B. Dostala. Jednalo se
o obrazy "Podzim" a "V doubravě" .
19) O . Nejedlý, c. d., s. 172.
20) Dopis F. Engelmiillera rodičům V. Vinše, Praha 15. 6. 1923. ANG, pozůsta
lost F. Engelmiillera, sign. AA 1590/ l.
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21) Dopis O . Štáfla F. Engelmůllerovi, Praha (Vinohrady), nedat. Tamtéž, sign .
AA 208.
22) Dopis F. Engelmůllera F. Kavánovi z 28. 12. 1911 , s. 1. l.A PNP, pozůstalost
F. Kavána.
23) Dopis F. Engelmůllera K. B. Mádlovi, Dolní Strýchov 29. 7. 1913. l.A PNP,
pozůstalost K. B. Mádla.
24) Dopis F. Drtiny F. Engelmůllerovi z 19. 4. 1920, s. I. ANG , pozůstalost
F. Engelmůllera , sign. AA 147; pramen cit. v pozn . 10, s. 33; L. Hlaváček,
c. d ., s. 445 .
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Pražská uměleckoprůmyslová škola
ve studentských pamfletech
počátku 20. století
Jaromíra

Matějů-

Vít Vinas

Z písemných pramenů k dějinám moderního výtvarného umění se trabadatelskému zájmu těší korespondence a soukromé
písemnosti jednotlivých umělců, v poslední době pak též archivy jednotlivých spolků a institucí, pokud se nám dochovaly. Na okraji pozornosti
doposud zůstávají četná drobná literární a výtvarná dílka namnoze paradistického rázu, jež nebyla určena širší veřejnosti, ale směřovala do
úzkého okruhu přátel a kolegů . Průkopnickou práci v tomto ohledu
vykonal zejména Roman Prahl svými studiemi o rukopisných výtvarnických časopisech Špachtle a Paleta a o pamětních albech stolní společnosti Mahabharata. 1l Náš příspěvek se pokusí přiblížit jiné dosud
neznámé dokumenty z téhož pramenného okruhu při plném vědomí
skutečnosti, že vypovídací hodnota pramenů je omezená, a tudíž výsledky
zkoumání mohou vést pouze k dílčím poznatkům.
Mezi písemnou pozůstalostí významného českého sochaře Stanislava
Suchardy se nachází i útlá složka rukopisů, které mu věnovali žáci\' čase
jeho působení na pražské Uměleckoprůmyslové škole . Jde o drobná literární dílka, sepsaná původně zřejmě ke studentským večírkům a nesená
zcela duchem recese .
Pozornost vzbuzují z~jména dvě z nich, jež zachycují vedle čistě osobních skutečností rovněž mnohé z ovzduší školy a ze života adeptů umě 
leckého řemesla vůbec. Záměrně volíme termín "uměleckého řemesla",
neboť cílem ústavu bylo,, prvé řadě vychovávat kvalifikované mistry tohoto oboru . Uměleckoprůmyslová škola, založená r . 1885 jako druhť
učiliště svého dr~hu v habsburské monarchii, vznikla\' rámci dobových
celoevropských snah o obrodu užitého umění. Od svého počátku se stala
významnou protiváhou Akademie výtvarných umění, která se právě
dičně největšímu
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v osmdesátých letech nacházela v těžké krizi. Společnost vlasteneckých
přátel umění byla sotva schopna školu ze soukromých prostředků udržovat a na její nutnou reorganizaci už vůbec nebylo pomyšlení. R. 1885
měla pražská Akademie pouze dva profesory- oba malíře (Antonína
Lhotu a Františka Sequense), nadále těžce postrádala sochařaské oddě
lení i speciální třídy a z finančních důvodů byla zastavena i výuka teoretických předmětů jako anatomie, perspektivy (Viktor Barvitius) a dějin
umění (Otakar Hostinský). Tomuto živoření Akademie učinilo konec
až její zestátnění r..1896. ~~Uměleckoprůmyslová škola, zřízená a více než
velkoryse dotovaná ze státních prostředků se muselajevitjako pravý opak
těžce udržovaného soukromého uměleckého učiliště. První ředitel "umprumky", architekt Gustav Schmoranz, dal ústavu nejen budovu, v níž
sídlí dodnes (na Palachově nám.), ale též pozoruhodně rozmanitý program. Jeho přitažlivost zvyšovala i jména učitelů: plastiku vyučoval Josef
Václav Myslbek , malbu František Ženíšek, figurální kreslení Emanuel
Krescenc Liška, dějiny umění Karel Boromejský Mádl, architekturu Bedřich Ohmann ... Řada kursů, mezi nimi i tak praktických jako .,průmys
lové počtářství a vedení knih", byla určena řemeslníkům z praxe, a proto
se přednášelo i po večerech a o nedělích. Schmoranzova koncepce při
rozeně pamatovala i na mladé dámy, jimž byla určena pestrá paleta textilních oborů včetně vyšívání. Byla zde však i speciální dámská škola pro
malbu květin, jež by zřejmě právem upadla v zapomnění i se SVÝmi absolventkami, kdyby tu pedagogicky nepůsobil Jakub Schikaneder.~ 1
Vraťme se však k našim veršm·aným pamfletům. Zavádějí nás do prostředí sochařské speciálkv v době po Myslbekově odchodu na reorganizovanou Akademii. Jeho nástupcem se stal StanislaY Sucharda, jenž na
škole působiluž od r. 1892 ar. 1899 tu získal profesuru. Souběžně zde
vyučoval dekorativní plastiku proslulý virtuos pražských průčelí fin de
siěcle Celda Klouček. Připočteme-li k těmto umělcům ještě oba architekty z řad profesori'l- Ohmanna a jeho nástupce Kotěru , pochopíme,
proč se právě Uměleckoprůmyslová škola stává kolem r. 1900 významným
ohniskem teorie i praxe nastupující secese. Snad nejlépe charakterizuje
onen stylový přerod citát z předmluvy Celdv Kloučka k albu reprodukcí
vydanému v r. 1906: "Roku 1893". říká Klouček. "vydal jsem svoje ÚVAHY
v duchu volné renesance. baro ku i rokoka a zakončil tím, pro svoji osobu, pěstování starých slohů. Počal jsem studovat přírodu a zkoušel studií těch upotřebit k novému prostému způsobu dekorace " 4 1
Tomuto "novému prostému způsobu dekorace" se učili i mladí sochaři
"Suchardově speciálce . Jeden z nich, pro nás neznámý, sepsal r. 1904
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pro pobavení své a svých kolegů "drama o třech jednáních" z umělecké
ho prostředí nazvané "Pohádka o Honzovi" a určené pro tzv. bramborové
divadlo. 5 ' Zde u~ádí na scénu nejprve renomovaného sochaře Vránu,
v němž lze i bez větší dávky fantazie spolehlivě identifikovat Suchardova
asistenta, tehdy mladého Bohumila Kaflcu. Vránův úvodní monolog
zrcadlí vedle umělcova vysokého mínění o vlastní osobě i ohlas, který
r. 1902 vzbudila pražská výstava Augusta Rodina.
"Už jsem tady, vzácní páni,
zrodil jsem se pro zasmání
z brambory je moje hlava
v celé Praze jde má sláva
hantýruju se hlínou

jsem já českým Rodinou.
Votravuju, deUím pána,
jmenuju se sochař Vrána
jsem u mistra Klikyhákyó!
vychovávám jeho žák)'" atd.

Na scénu se dostaví Vránův žák Honza Richter a oznamuje, že získal
významné zakázky. Má prý modelovat tele pro pomník blíže nespecifikovaného ministra a současně portrét princezny jménem Hubolizna.
Objednavatel obou plastik, král Huboumele, však zabředl do finančních
obtíží a nechce dát za umělecká díla více než sto korun. Vrána obavy
svého žáka rozptyluje, uděluje mu řadu dobrých rad ze sochařské praxe
a současně ho chválí slovy:
dvě

"Jo, jo hrome, tohle pude,
z toho Richtře něco bude.
De1ejte už model z hlíny,
a!Jy to nesežral jiný.
Jednoduchý sok~ z žÚly
to bude stát jen pár kulí
a to tele ne snad theuer
uleje nám Bendelmayer.
Jste s tím hotov tento týden,

porazíte celou Vídeň (. .. )
toho kšeftu hoden,
dělejte to jako Roden.
Vídeňáci budou mrkat
hlavy dohromady strkat.
Vide1 jsem výstavu kdesi
v Hagenbundu i v Secessi (. .. )
Vaše akty, věřte klidně,
měly IJ;· tam zvláštní síně. "

Ať jste

Narážky na Vídeň a její vůdčí umělecké spolky (Hagen a Secession)
vcelku výstižně názorovou hladinu por. 1900 , kdy mladá umě
lecká generace v Praze odmítala secesi z důvodů spíše národnostních než
čistě výtvarných. Charakteristické jsou ,. tomto ohledu např. odsudky
Miloše Jiránka.'' Celou problematikou tohoto ambivalentního vztahu
k novým stylovým tendencím se tu nelze zabývat, vynib:iícím způsobem
ostatně dobové teoretické myšlení analvzoval již Petr WitůichH '
Zatímco se sochař Richter připravuje na portrét princeznv Hubolizny
a těší se, že jeho dílo odlije do bronzu slavná Bendelmayerova slévárna

vyjadřují
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(tatáž, která provedla Myslbekova sv. Václava!), přichází na scénu sám
král . V obsažném monologu se svěřuje, že ekonomická prosperita jeho
říše je postavena na pěstování a prodeji tzv. německých myší neboli potkanů. Způsobilost těchto zvířat k exportu posuzuje zvláštní jury podle
pravidel, která jistě nikoli náhodou připomínají způsob známkování
klauzurních prací na Uměleckoprůmyslové škole:
"Zkoušky jsou též v mojí říši,
která je nejlepší z myší,
o pravdivé posouzení
postará se bez prodlení
z ministrů mých vznešená

jury slavná trojčlenná.
Která má špatnou hubičku
ta dostane jen sedmičku
která umí blhat znale,
má patnáctku atakdále. "

Přichází Richter, chlubí se, že je "Vrány žákem, tři léta už umprumákem" a žádá krále, aby mu dovolil portrétovat jeho dceru. Panovník se
obává, že by princezna mohla ve školním ateliéru utrpět újmu a říká
doslova:

"Myslíte, ž.e snad se pohnu~
Znám na Umprum modelovnu.

Proti ní je - pravda svatá salonem chlív pro prasata. "

Richter mu však: vysvětlí, že mu Vrána půjčí svůj mondénní ateliér,
a král nakonec souhlasí.
Třetí a poslední jednání ,.Pohádky o Honzovi" je nejdramatičtěj š í.
Rozechvělý Richter očekává ve Vránově ateliéru princeznu a učitel mu
uděluje poslední rady:
"Ať

nemáte žádnou vinu,
mlkou si připravte hlínu .
Že jste talent dejte víry,

moderně zamažte

díry
hodnl hrubé vemte si,
a&y to !Jyl portrét v secesi. "
vočko

Richter si vezme Vránova naučení opravdu k srdci. Přichází princezn a
a portrétista ji aranžuje do náležitě secesní pózy:
"Tak si sednlte,
a ruce takhle zkruťte si,
a&y to !rylo hodně v secessi.
Levou pod paží- což. vy nerada,

pravou pod paží- k ní na záda.
Dívejte se vzhůru jako na půdu,
krk hodně natáhnout - ták. "

Princezna sice namítá: "Já umřu. cožpak jsem pták:>". ale Richter ji
typu ,.dejte si kobližku vejš!" neúprosn ě stylizuje do krkolomné
secesní pozice Štursova Melancholického děvčete či postav z pozdějšího
Palackého pomníku . Nakonec přistoupí k ubožačce a tak dlouho ji tahá

výkřiky
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za hlavu, až ji utrhne. Vzhledem k tomu, že drama bylo zamysleno pro
bramborové divadlo, mohla být tato scéna provedena velice naturalisticky. Richter pro jistotu uřízne hlavy také Vránovi a králi a sám si nasadí
korunu. Získané království ho kupodivu ani zdaleka tolik netěší jako to,
že se stal pánem ateliéru ...
Kromě odmítavého vztahu k secesi, na niž je celá umprumácká fraška
satirou, zaujme sám název bramborového dramatu. "Pohádka o Honzovi"
neevokuje jen vzpomínku na stejnojmenný balet Oskara Nedbala ( 1902).
Jde o parodii na kult pohádky v české literatuře, hudbě a především výtvarném umění přelomu století; o reakci na fenomén, z něhož se stále
častěji stávala záminka k povrchní manýře. 9 l
Nelze přitom zapomínat na poněkud paradoxní skutečnost, že totiž
právě Uměleckoprůmyslová škola patřila k důležitým centrům nastupující české secese. Naskýtá se proto logická- byť poněkud kacířská- otázka, do jaké míry byl nový styl pro žáky Umprum skutečnou vůlí k tvaru
a do jaké míry pouhou řemeslnou machou, jejíž bravurní ovládání při
nášelo úspěch i hmotné zajištění. Odpověď na takovou otázku však již
leží za skromnými hranicemi, jež si náš příspěvek vymezil.
Vedle secese si "Pohádka o Honzovi '' bere na mušku zejména neoblíbeného asistenta Bohumila Kafku alias Vránu. Sebevědomý a lidsky poně
kud konfliktní Kafka učil na Uměleckoprůmyslové škole poprvé v letech
1901-1904 a žákům, z nichž byla většina jeho vrstevníky, dával jasně
najevo svou převahu.
Radost, která na závěr bramborové hry provází zprávu o Kafkově brzkém odjezdu do Paříže , můžeme proto považovat za nelíčenou:
"Vránovi áas žehnej všeck)'jeho kroky
Votravoval nás tu po celj tři rok)·
Bude teďjen pro nás pouhou bájí
Dej mu Pán Bůh průjem někde v jižním ráji. "
Souběžně

s "Pohádkou o Honzovi" vznikla ,.Hanlivá píseň o jednom
snadno a rychle". 10' Pisatelem této rozměrné
básně bvljosefŠejnost. Cítil se být dotčen bramborovým dramatem a odpověděl na ně baladou ve stylu kramářských písní (\' záhlaví rukopisu
dokonce čteme obligátní poznámku: zpívá se jako ,.Harfenice ubohá").
Antihrdinou veršovaného příběhu je sám Šejnost a jeho načrtnuté curriculum vitae dokonce odpovídá skutečnosti. Šejnost alias Šmajda, jak
se tu nazývá , začíná svou kariéru plácáním hrází a báboviček z bahna.
Proto ho vyslali na keramickou školu do Bechyně asochaři čili Kumštýřem
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"Tam ho hned přijali - ku cihlám ho dali
dali mu formičky - a na bláto lž.iďly
vzal si staré spodky - a svlfk z nohou botky,
slyšte, lidé, zázrak ten na místo cihel, tuory ude1al
prapodivnou však -podobu jim dal
jedna kouká sem, druhá kouká tam,
vyzná se v tom Š~ajda sám .. . !
Slunce, hvězd)', nebe - kdopak tohle svede
všechny cihly l!yly, jako když jsou živý,
me1y všecky sloh)', scházely jim jen nohy,
a!Jy mohly do světa . "
Šmajdův příběh se dále rozvíjí zcela ve stylu idealizovaných životopisů
chudých chlapců, kteří se ve světě proslavili. Jako deus ex machina se
?jevuje starý cihlář, který dá nadanému keramikovi peníze na vlak a pošle
ho studovat do Prahy. Před odjezdem ho ještě zevrubně poučuje o pomě
rech na Uměleckoprůmyslové škole:

"Na

nállřeží

škola - nápis na ní volá:

Zde se přijmou žáci na všelikou práci

na kresbu i hlínu - na štukatéřinu,
ta se Umprum jmenuje!
Já v Politice čet'}sem inzerát:
Kdo něco umí- v Umprum viděn rád
zápis začíná prvního října.
Školné se tam slevuje!
Řiditel tam vládne- jmenuje se Stibral
pan ministr si ho - schválně k tomu vybral
ti ostatní páni - to jsou moji známí
dám jim doporučení! (. .. )
Chtěj-li pracovat jenom ve hlíně
k Suchardovi jdou -přijme jich vlídnr'
(naznačí se pohlavekj
ten jim ukáže - všecko v momentu
od plakety k monumentu.
Maf se hezk)' k činu, dostanou tam hlínu
sádru budou škrabat - zlato budou hrabat
Bubenečská vila - důka::. jeho díla
co vynáší umění!
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S mistrem Suchardou - Klouček závodí
takový človlk - hned se nerodí
M7á vázičky - Lípe kytičky
ten je víc "přes ornament u! (. . . )
kdejaký dům v Praze- podobá se váze
vpředu ani vzadu - nemá žádnou vadu
kdo tak buM stavlt - nebuM mít havlt;
ta dá jistl výpovlď! ... u

Pod dojmem tohoto sugesůvního výkladu se Šmajda vydá do Prahy
a vstoupí do učení k Suchardovi. Po čase však zjistí, že ho výuka neuspokojuje a že jeho talent míří k vyšším metám:
"Když me1 verků dost- do své výbavy
když všuM projel všechny výstavy
v zoufalství rve si - z hlavy své vlasy,
které mu tam zůstal)' ' (. .. )
Človlk nemá klidu- dře jen pořád bídu
žádný to nevěří, kdo má na večeři
musím rázně jednat - musím něco sehnat
než zakrním docela.'
Co úych z toho me1 - kdyúych tu zůstal
veleduchem úych nikdJ se nestal.
Akademie - outočištl métam to lejou trychtýřem.
Jak to jen prosadit - s k.vm Sť mám poradit
bídný živoúytí - kd)·i člověka chytí
takovýhle osud -jako já me1 dosud
s tím kumštem průmyslovým. "

Zde už přechází báseň z reálné podoby v čirou fantazii. Podnícen
milostnými zážitky, jež jsou v baladě obšírně vylíčeny, vydá se ŠmajdaŠejnost k samotnému vládci Akademie, jehož nedůtklivost a mrzoutství
byly mezi studenty známy jako příslovečné:
"U velikém chvatu - navlíkne kravatu,
natáhne čamaru - místo starých cárů.
NajM Myslbeka - komplimenty seká
jméno své mu vyjeví.'
Mistře přeslavný - spáso jediná
vemte mne k sobě- to buM psi na.
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Jak Vám povídám -jistě talent mám
a mám smysl pro formu .
Ten ho přijal v mžiku - nabíd mu trafiku,
pohostil ho vínem - nazval ho svým synem
Šmajda v pátém nebi - ve fotelu sedí
přes noc terno ude1al. "

Není třeba zdůrazňovat, že v posledních verších báseň zjevně přehání,
Šejnost se ostatně Myslbekovým žákem nikdy nestal a zůstal u Suchardy
až do r. 1908, přičemž současně navštěvoval kursy aktu u Jana Preislera.
Studijní cesta do Itálie probudila v Šejnostovi zájem o renesanční medailérství a přivedla ho právě k tomuto sochařskému oboru, ve kterém
se později dopracoval nemalých úspěchů. "Balada o jednom sochaři"však
naznačuje , že dříve než začal Šejnostzvěčňovat podoby svých současníků
do bronzu, prováděl jejich karikatury v materiálu mnohem méně trvalém - totiž v bramborách. Jeden z takto postižených mu ostatně radí:
" ... mll jsi !Jrambory - když jsi teá nový
zticha doma sešupat.
Nehrej s umprumáky - dej pozor na ptákJ,
aby oni tebe, až poletíš z nebe
světu pro zasmání- zemi k požehnání
též nekarikovali'"

Co říci závěrem ? Není bez z<l:jímavosti , že se citované pamflety dochovaly právě v Suchardově pozůstalosti. Vztah Suchardy ke studentům ,.umprumky" přesahoval vztah pouhého učitele a žáků . Svědčí o tom nejen
dochovaná korespondence, ale i některé další literární pokusy studentů ,
které přímo nesou věnování Suchardovi . Bez zajímavosti ostatně nejsou
ani rukopisy Suchardy samotného, poznamenané stigmaty doby , v níž
se výtvarné umění a písemnictví stýkaly těsněji než kdykoli předtím i potom . Pamflety ze sochařské školy však nabízejí i velmi lidsk)' a poněkud
přízemní pohled na žebříček umělcových hodnot v čase, o němž jsme
často náchylní si myslet, že pro tvůrce neexistovalo nic kromě tvorby.
Jde o poměřování uměleckého úspěchu takovými kritérii jako je bubenečská vila či hrabání zlata výměnou za sádru. Také tato měřítka a vzory
však dávala Uměleckoprůmvslová škola svým žákům do vínku společn ě
s řemeslnou v)rzbr~jí a solidní teoretickou výbavou.
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Perzekuce studentů
Univerzity Karlovy po roce 1948
Zdeněk

Pousta

Bohatý program našeho dvoudenního zasedání dospěl od středověku
až do období 20. stol. a já se pak se svým příspěvkem dostávám málem až
do současnosů. Náplní rehabilitačních komisí, které se v průběhu prosince 1989, zejména však v lednu a v únoru 1990 ustavily na fakultách UK,
bylo převážně projednávání případů posůhu studentů z let 1948-1949.
Komise projednaly celkem 2 583 žádostí o rehabilitaci. Studentských
žádostí z toho bylo 1 492 a patřily většinou posluchačům vyloučeným
v tomto období. Morálního zadosůučinění se dostalo 1 134 vyloučeným
studentům udělením rehabilitačního ůtulu doktor.
Často jsem si kladl otázku, zda příčina tak tvrdého posůhu po nástupu
totality vůči studentům, vysokým školám a školství vůbec byla způsobena
vystoupením části pražských vysokoškoláků a studentstva v únoru 1948.
Studenti svou kolektivní akcí v únoru 1948 představují toůž jedinou sociální skupinu, která zaujala tak vyhraněný negaůvní postoj. Vedení studentských spolků nevr.jadřovalo podporu a sympatie Gottwaldově vládě,
naopak se stavělo proti konání manifestační stávky a proklamovalo obavy,
že postavení studentstva i demokraůck~' charakter republik\' jsou Y nebezpečí. Pražští vysokoškoláci bvli jediní. kteří měli odvahu se postavit
dokonale zorganizovanému, promyšlenému postupu komunistů na cestě
k převzetí moci. Známý pochod národně socialisůckých akademik tl spolu
s ostatními protikomunisticky orientovanými student\' 23. února z nám.
Republiky k prezidentu Benešovi, spolu s protestními studentskými akcemi před budovou Čs. rozhlasu na Vinohradech, na Karlově nám. a na
Starém Městě 24. února, a opětovným pochodem 25. února na Hrad bylo
jediným protikomunistickým masovějším \'VStoupením. Studenti opustili
25. února nádvoří techniky na Karlově nám. okolo 16. hodiny . Jejich
pochod se konal již v době přijetí demise prezidentem a v jakési předtuše
věcí příštích byl až zlověstně působiV)' . Nejprve svým naprostým tichem,
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když se studenti na pokyn organizátorů zřekli jakýchkoliv hlasitých proa pak prvým poválečným krvavým , naprosto nečekaným zásahem
oddílů ministerstva vnitra.
Na druhé straně však nesmíme opomenout ohromnou aktivitu komunistických vysokoškoláků. Ti snad byli u všech důležitých akcí. Byli neúnavní, operativní a připraveni rychle a účinně zasáhnout na pokyn ří
dících orgánů KSČ. Společně se svými komunistickými učiteli zakládali
na v}-zvu strany akční vybory NF. Po ustanovení prvního na Vysoké škole
politické a .sociální působily vzápětí na většině fakult a kolejí. Rozhodnutí akčních vyborů vedlo k první vlně studentských perzekucí a perzekucí ve školství vůbec. Jestliže jsem použil pro přirovnání termín vlny,
pak jich bylo několik . Po této první, prudké a neočekávané únorové , se
dostavila na počátku r. 1949 mohutná a zničující vlna v podobě studijních prověrek a pozvolna se uklidňující hladina byla rušena již jednotlivým dílčím vzdouváním let padesátých.
Ještě před zahájením činnosti akčních vyborů na vysokých školách,
jako součást úsilí k uchopení moci s cílem vyloučit akceschopnost studentstva, začala 23. února bezpečnost zatýkat čelné studentské funkcionáře. Emilu Ransdorfovi se podařilo uprchnout, od této doby se rovněž
ukrýval jeho blízký spolupracovník a čelný funkcionář Všehrdu Karel
Šešina. Zajištěni byli předseda největšího fakultního spolku'" republice,
Spolku českých mediků Felix Uhl a předseda Spolku komerčního inženýrství Pavel Pták.
Ve vzájemné a úzké spolupráci Akčního vyboru NF na vysokých školách , AV NF v ministerstvu školství a osvěty pro vysoké školv a Vysokoškolského vyboru KSČ začaly vlastní činnost akční vybol)' fakultní~h spolků
a kolejí. Již 25. února vyhovuje AV Ministerstva školství a osvěty žádosti .
AV NF na právnické fakultě a činí následná opatření : ~Zprošťuji s okamžitou platností až do dalšího opatření výkonu funkce : prof. Dr. Karla
Engliše, prof. Dr. Vratislava Buška, prof. Dr. Ladislava Voštu , prof. Dr.
Jana Matějku, doc. Dr. Jana Novotného a prof. Dr. Jiřího Cvetlera.
Prof. Dr. Bohuš Tomsa nebude přednášeti pro posluchače právnické
fakulty I. až III. semestru a nebude působiti jako zkušební komisař ve
zkušebních oborech jemu vzdálených , pro něž není kvalifikován (habilitován) .
Povolávám opět do aktivitv s okamžitou platností prof. Dr. Antonína
Hobzu.
Zprošťuji s okamžitou platností až do dalšího opatření výkonu funkce
Dr. Stanislava Kratochvíla , tajemníka na právnické fakultě Univerzity
Karlovy.

jevů
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Vylučuji až na další opatření ze studia na právnické fakultě s okamžitou platností (dokud neobdrží osvědčení obnoveného čestného soudu
Svazu vysokoškols}s.ého studentstva v Praze): Emila Ransdorfa, Karla Šešinu, Svatopluka Gavendu, Josefa Mestenhausera, Bohumila Kučeru,
Bičiště, Jiřího Rennera, N. Rejmanna, N . Sklenáře, Bohuslava Davida,
Jana Rennera a N. Hartmanna}>
Zbavuji s okamžitou platností prof. Dr. Miroslava Boháčka působení
v předsednictvu zkušebních komisí pro státní zkoušky na právnické fakultě University Karlovy. Zmocněnec Akčního vyooru NF v min. školství
a osvěty pro vysoké školy František Lón."
Dovolil jsem si zde ocitovat plně tento dokument, neboť je jedním
z prvních a pro jistou metodiku práce AV ph1d.adný. Zásada, že vyloučení
členů učitelského sboru není možné bez ministerského souhlasu, je zde
konkrétně dokumentována. Rovněž uvádí příklad, že i z tohoto jakoby
konečného rozhodnutí bylo možno najít někdy i nečekané východisko,
jak tomu bylo v případě studenta Bohurrůla Kučery . Ještě zajímavější je
případ prof. Karla Engliše , zvoleného rektora Karlovy univerzity pro období 1947-48, který reagoval na citovaný výnos Akčního vyooru 26. února
tím , že se akademické hodnosti písemně vzdal. Ve vládních kruzích, konkrétně předseda vlády Kl. Gottwald, jak informuje děkan právnické fakulty prof. Cyril Horáček v důvěrné zprávě, hodnotili odstranění mezinárodně uznávaného profesora, jako ukvapené . Následuje zpráva děkanátu po
dohodě s ministerstvem školství a akčním vyoorem právnické fakul ty,
podle které prof. Engliš ohlašuje přednášky a cvičení a současně předklá
dá lékařské potvrzení o léčení chronické bronchitidy s recidivujícím
zánětem tkáně plicní při současné arteriální hypertensi. Pracovní poměr
byl s prof. Englišem rozvázán k 1. dubnu 1951 (nar. 17. 8. 1880).
Pokyny akčního vyooru NF na vysokých školách naopak nabádaly, že
"příliš benevolentní postup není žádoucí". Cíle objasňovaly následovně :
"Jedním z hlavních úkolů akčních výborů na fakultách i v kolejích j e
likvidovat do všech důsledků politické posice reakce . Přesvěčte se , zda
se na fakultě ~jně neschází funkcionáři býv. KANS a KLA a nepokraču 
jí-li ve své činnosti . Ti , kteří uznávají nesprávnost dosavadní politiky svých
stran , nechť o tom vvdají prohlášení, která vyvěsíte na fakultě." Dále
uvádím pasáž, kterou si živě připomenuli mnozí o rok později." Bylo zjištěno , že postižení reakcionáři rozšiřují záměrně poplašné pověsti o chystaných represivních opatřeních proti velké části studentstva. Cílem této
propagandy je snaha, aby i politicky neexponovaní členové jiných politických stran byli postaveni proti akčním vyoorům do společné fronty se
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svými bývalými vedoucími. Tomu je třeba všemi prostředky zabránit a naopak provádět všechna opatření tak, abychom jasně oddělili poctivé
a čestné studenty od exponentů reakce. Nedopusťte, aby vyloučení reakcionáři mohli vystupovat v roli hrdinů." Další závažný moment pro řadu
studentů a pro nás důkaz o revoluční bedlivosti přinášelo usnesení před
sednictva, že AV budou "kontrolovat seznamy kolegů, kteří mají býti promováni na doktory, nebo prohlášeni za inženýry. Z toho důvodu si takové
seznamy vyžadujte na svých děkanstvích spolu se žádostí, aby nebyl nikdo
bez vaší kontroly promován nebo prohlášen za inženýra." V současné
době jsem přesvědčen, že ani v budoucnu nebudeme disponovat přes
nými početními údaji "vyakčněných" studentů a učitelů. Zpráva rehabilitační komise FF UK z r. 1968 uvádí však velmi přesné údaje. ,,Na fakultě
bylovyakčněno celkem 13 učitelů a zaměstnanců , 37 studentů bylo vyloučeno ze Spolku posluchačů filosofie a postiženo buď nepodmíněným
vyloučením ze všech vysokých škol (6 studentů), nebo distancováním na
2-6 semestrů (22 na 2 semestry), příp. podmíněným vyloučením ." Zásada dočasnosti byla tehdy míněna naprosto upřímně, a někteří studenti
se ještě během roku 1948 na fakultu vraceli. Toto však platilo pouze do
studijních prověrek. Pro vaši informaci uvádím ještě přehled trestů ze
směrnice očistné komise AV na právnické fak.: a) vyloučení ze studia na
všech vysokých školách ČSR, b) vyloučení ze studia na právnických fakultách, c) ztráta dvou semestů, d) ztráta jednoho semestru. K bodu c) jestliže posluchač či absolvent odsouzený k ztrátě dvou semestrů za dobu
jednoho semestru prokáže svůj kladný postoj k republice a nové vládě,
tím že se sám zúčastní výstavby naší milované vlasti, může mu být jeden
semestr prominut (např. účast na dlouhodobých brigádách SČM, v dolech atd.).
Studentské perzekuce se v našich dnešních představách často ztotožňují představách se studijními prověrkami. Ty se uskutečnily na počátku
r. 1949 a byly dány politickým a ideologickým poúnorovým vývojem. Byla
to zásadní kádrová otázka, ke které se v době, "kdy se zostřuje třídní boj"
na zasedání ÚV KSČ 17. listopadu 1948 rázn ě vyslovil ve svém referátě
Rudolf Slánsk)': "Budeme nyní regulovat vyoěr studentů na vyšší střední
školy a zvláště na univerzity a techniky. Nemilosrdn ě vyčistíme střední
a vysoké školy od reakčních studentů a postaráme se o to, aby převážná
část studen tú na středních i vysokých školách se rekrutovala z dělnických
rodin. (Potlesk.) Dělnická třída je nejpočetnější a vládnoucí třídou
a tomu musí odpovídat jak sociální složení studentů, tak i to, že světoV)'
názor dělnické třídy, marxismus-leninismus, tato věda všech věd , jak to
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řekl soudruh Gottwald se musí stát důležitou součástí učebních osnov
na všech školách i universitách, že všechny vědy musí být osvětlovány
s hlediska našeho světového názoru."
Studijní prověrky provádělo Ministerstvo školství věd a umění, které
na jednotlivých fakultách zřídilo z řad posluchačů a profesorů tříčlenné
disciplinární komise. Ty měly za úkol úzce spolupracovat s děkanáty
a rektoráty vysokých škol. Aby bylo technicky vůbec možné zvládnout tak
velký úkol, byly zřízeny tříčlenné subkomise, jejichž složení po doporučení AV vysokých škol jmenovalo MŠVU. Na lékařské fakultě jich půso
bilo 31, na právech 30 a na filozofické fakultě 39. Jako předehra a čás
tečně i podklad k prověrkám sloužil dotazník, který pošta doručovala
v předvečer vánočních svátků r. 1948. Čas mne nelítostně suná a tak jen
v rychlosti připomenu, že studijní prověrky zasáhly některé obory přímo
ničivě. Např. na filozofické fakultě kombinované obory s dějinami umění
(kde nevyhovělo 52%) či na hudební vědě to bylo dokonce 70%. Našly
se však i komise, které vylučovaly skutečně jen "věčné studenty", kteří
také nebyli vzácností. Dokonce existovaly i komise, které nevyloučily
nikoho či vyloučily řadu komunistických studentů. Na ty však bylo pamatováno v odvolacím řízení. Ostatně komise odboru pro vysoké školy
MŠVU obdržela po prověrce 5 234 celostátních odvolání. (To bylo 51 %
neprověřených- kladně bylo vyřízeno 1 595, zamítnuto 3 401.)
Těžko si dnes představujeme, že součástí přípravy na studijní prověrky
bylo i stanovení počtu neprověřených posluchačů a ten byl předem procentuálně vyjádřen. Norma byla někdy skoro splněna, někdy i pře
kročena. Nejhůře dopadla studijní prověrka na právnické fakultě, kde
stanovená norma 40 % , byla ,,zpevněna" na 42,4%- což představovalo
1 400 posluchačů (1 050 neprověřených a 350 se k prověrce nedostavilo) .
Právnická fakulta Masarykovy univerzity'" Brně však se 45,5 % držela
naprost;í primát. Univerzitu Karlovu opustilo po ukončení akce prově
rek 3 604 posluchačů, což představovalo odchod každého čtvrtého. Že
se jednalo o nesmírně komplikovaný problém i pro koordinující složku,
jakým byl Vysokoškolský vyoor KSČ, si uvědomíme při studiu jeho Zprávy
o stu~jní prověrce z 15. února, kde se přiznávají politické chyby a pře
hmat;·. Důkazem toho je i skutečnost, že během prověrek došlo k neplánovaným zmírněním. "Ve věci vynikajících studentů jsme vydali
pokyn, aby žádný z nich nebyl vylučován, i když je proti němu politický
materiál. nyorž aby naopak byli tito lidé přesvědčováni a získáváni. Tu
a tam došlo k nepochopení ekonomických aspektů prověrky, když došlo
k vyloučení posluchačů těsně před dostudováním."
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Represivní akce, které vládnoucí strana vedla prostřednictvím státních
dolehly tvrdě na celou společnost. Je proto samozřejmé, že nemohly opomenout studentstvo, které v celé historii bylo tak jedinečné
a typické důrazem na svobodu myšlení, prosazování nalezené pravdy
a nezávislosti na establishmentu.
Studentské perzekuce nepředstavují jen studijní prověrky a následné
kádrování, ale otřesné až hrůzné povahy nabyly v podobě vězněných studentů. Ať jednotlivců či celých skupin studentů, jak tomu bylo např.
u zorganizované a státními orgány řízené ilegální skupiny pražských vysokoškoláků "šeřík". Z 12 popravených studentů údobí padesátých let byli
3 studenti právnické fakulty UK- Karel Bacílek, Boris Kovaříček a VeleslavWahl.
orgánů,

Poznámky:
1)

Přípis

AV ministerstva školství neuváděl uspokojivě křestní jména studentů .
proto: Bičiště Vladimír , Rejmann Ludvík, Hartmann Richard.

Doplňuji
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Redakční

poznámka

Sborník z konference Škola a město, pořádané Archivem hlavního města Prahy
a Ústavem dějin Univerzity Karlmty -Archivem Univerzit)•Karlmty ve dnech 5 .-6.
iíjna 1992, přináší pouze ty z přednesených příspěvků, které úyly redakci dodány
k 1. březnu 1993. Neotištiny zůstaly referáty:
V. Čermák, Vztahy mezi metropolitními a regionálními uysokými školami v oblasti vědecké výchOV)'
B. Hnízdo, Univerzit;· jako barometr politické regionalistiky evropských měst
P. Horská, Počátky feminisace školství v 19. a 20. století
]. Kořat:ka, Národnostní poměr)' v českých zemích 19. století a boj o školství
B. Zilynskyj, Ukrajinská univerzita v Praze.
Naopak zařazen úyl příspěvek]. Raichlové, Nejstarší českJ tištěné početnice
z doúy předbe1ohorské, který neúyl přednesen pro nedostatek času . V silách pořa 
datelů neúylo zachycení diskusních uystoupení.
Příspěvk)' _jsou uveřejněny v pořadí, v jakém úyly předneseny na konferenci,
přičemž. jsou odlišen_1• tři základní tematicki blok)' (úvod, 1. a 2. den). Redakčně
jsou upraven)' tak, že byly sjednoceny formy citace pramenů a literatur)', !ryla provedena nejnutnější jaz-yková úprava a korigován jejich přepis.
Redaktoři sborníku liJ chte1i zvláště srdečru; pode1wvat prof PhDr. R PalouJovi, ktery' úyl rektorem Univerzit; KarloV)· v dobf konání konference, za podporu
a aktivní účast na konferenci, stejně jako řediteli Ústavu dějin UK prof PhDr.
.J. Petráňovi a řediteli Archivu hl. města Prah)' doc PhDr. l '. Ledvinkovi. Díkem
jsou zavázáni rovně=. paní L Hrabánkové, která provedla přepis předloh)· pro
tisk.
Praha ,

březeTI

1994.
Jiří Pešek

-Michal Svato.f
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