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JIŘÍ PEšEK

PONÍŽENÍ A ODSTRČENÍ
ÚVODNÍ SLOVO NA KONFERENCI ARCillVU HL. MĚSTA PRAHY
O PROBLÉMECH MĚSTSKÉ CHUDINY A UZAVŘENÝCH SUBSTRUKTUR
UVNITŘ MĚSTSKÉ MAKROSPOLEČNOSTI

Archiv hl. města Prahy pořádá každoročně mezioborová sympozia na témata z městských dějin. Na letošek jsme vloni v září, tedy ještě v lůně minulého režimu, naplánovali téma "Ponížení a odstrčení"- aneb okrajové vrstvy,
městská chudina a uzavřené substruktury - ghetta - uvnitř městské společ
nosti. Měli jsme za to, že problémy existence nedominantních, neplnoprávných skupin a vrstev společnosti , otázky jejich významu pro makrosocietu
města i naopak pro uzavřený svět členů substruktury, že to vše jsou problémy
výsostně aktuální a hodné teoretického osvětlení, diskuse a rozkrytí na dílčích písemně podložených příkladech . Očekávali jsme, že otázka chudoby
bude v této zemi zajímat více lidí než jen nás. Situace se za dvanáct měsíců
od základu změnila, ale nebezpečí chudoby i problém funkce, významu
a sebereflexe skupin žijících nuceně nebo úmyslně vně hlavních struktur společnosti, problém přechodu od výlučnosti k rovnoprávné participaci na občanském dění a sociálních výhodách či perspektivách, otázka schopnosti
a možnosti příslušníků ghett, disentů či prostě skupin vyděděnců nebo svérázných elitářů navrátit se z "žumpy" nebo "slonovinové věže" zpět na tržiště
obce, to vše nám, organizátorům, připadá neméně závažné dnes než kdysi.
Akcenty se posunuly, problémy skokem změnily polaritu, ale otázka existence substruktur uvnitř středověké i moderní urbánní společnosti žije dál.
Snad je to dáno tím, že makrospolečnost pro svůj vlastní vyrovnaný život
různé substruktury - kulturní, sociální, náboženské nebo politické - svým
způsobem potřebuje . Jsou pro ni nezbytné v kladném i záporném smyslu slova. Takové enklávy se stávají prostorem pro vznik nebo udržování atypických, mnohdy vlastně nezbytných kvalit, které v tzv. normální společnosti
nemají dostatečný prostor a podmínky pro vývin.
9
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Mnohdy mají tyto společenské "niky" či substruktury vlastní styky
s dalekými kulturami a civilizacemi (dalekými nejen vzdáleností, ale přede
vším způsobem života) a pašují pak jejich "zázračné výdobytky" do příliš
samozřejmé a zkostnatělé makrostruktury místní společnosti. Mnohdy ji
s intelektuální převahou či specifičností prostě dynamizují. To platí např .
o židovských nebo vlašských, ale též irských nebo řeckých "ostrovech" ve
středoevropských metropolích. Jindy zajišťuje opovrhovaná a relativně uzavřená skupina obyvatelstva různé hygienické a sociální služby- vzpomeňme
na zvláštní svět katovských pacholků, biřiců a prostitutek nebo rasů, vyvažečů neřádu. Bez nich by středověké nebo raně novověké město nemohlo žít.
Obdobně potřební, pro změnu k duchovní očistě, byli žebráci a zmrzačení
žadatelé o almužny na kostelních schodech, umožňující měšťanům konat levné milosrdenství. Existovala ovšem i společenství vyhraněně zlá- bratrstva
lupičů a vrahů, spodina a galerka velkoměsta s vlastními zákony, zvyky a jazykem. A úplně jiné, i když s podílem řady rysů všech zmíněných skupin,
bylo společenství studentů, středověkých stejně jako novověkých, vždy specificky uzavřené, s vlastními rituály a stereotypy životního stylu, společenství
přinášející obyvatelstvu města nepopiratelný a mnohostranný užitek a zároveň
mnohdy šokující a dráždící dobrou městskou společnost okázalým volnomyšlenkářstvím, stejně jako drsnými excesy a otevřenými útoky. O mnohosti rolí
kulturního a politického či morálního disentu netřeba mluvit.
Uvědomme si však také druhou stranu mince, druhou možnou roli, kterou
uzavřené nebo vytěsněné skupiny hrály a hrají uvnitř společnosti . Jsou přece
v krizových momentech ideálním hromosvodem, k němuž lze kanalizovat
neklid společnosti, na nějž je možno svést pozornost zjitřenou problémy makrostruktury. Nebo se o to lze alespoň pokusit. Pogromy na židovská ghetta,
popravy cikánů či jinověrců, pronásledování disidentů všech typů a čeledí
vždy sloužilo přednostně či alespoň dílem k odvedení pozornosti "počestné
ho" davu od neřešených nebo těžko řešitelných problémů, které dolehly na
celek obce. Záleží jen na dobovém kontextu a místní specifice, zda za všechno zlé ve společnosti mohou Masarykovi realisté, židé, Vietnamci nebo romští kočovníci na louce za městem.
Nemělo by smysl vypočítávat bohatství variant a aspektů těchto situací
a vztahů. Jde nám tu spíše o postižení obecnějšího významu vztahu měst
ských makrostruktur a substruktur. Jde také o to ukázat, že lidé žijící uvnitř
substruktury nejsou vždy jen zločinci nebo spasitelé- galerka nebo chartisté-, že to mohou být nešťastní poutníci, hledající cestu z ghetta neporozumě
ní, vlastní i cizí neschopnosti komunikace, lidé pokoušející se o překročení
hranic, které je dělí od "velké společnosti " . Problém začleňování příslušníků
10
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formálně zrušených ghett do celku městské společnosti je přitom velmi živý.
Není to jen otázka asimilace - židů, Čechů nebo Němců do německé nebo
české Prahy 18., 19. a 20. století, je to i otázka začleňování venkovanů při
cházejících do moderní (industriálně anonymní) metropole s tradiční venkovskou mentalitou, kulturou a specifickým jazykem, je to též dnešní problém
řady disidentů, kteří přesedli od čerpadel, ze skladišť nebo knihovních depotů na židle ministrů a profesorů, ale mentalitu ghetta si dosud táhnou za sebou. Občas trápí je samé, občas jejich okolí.
Jedno z nejhorších ghett, v nichž se může člověk ocitnout, je však ghetto
bídy. Tady se nám těsně propojuje okruh zájmu diskuse, kterou otevíráme,
a pole záběru většiny pramenných příspěvků dalších půldnů. Bída totiž není
jen problémem hmotného nedostatku, ale často limituje člověka i psychicky,
určuje jeho mentalitu, drsně omezuje možnosti sociální komunikace a spolupráce s "bohatými". I to je- a hlavně zakrátko bude - aktuální problém společnosti, v níž žijeme. Nezapomínejme na villonovský verš "Nuzota z lidí lotry
činí a vlky z lesů žene hlad". A může to být mnohdy duchovní nuzota, dodával později Jan Werich.
Vím, že široký okruh problémů, které jsem se tu pokusil naznačit, nemůže
naše přátelské zasedání ani ve zlomku vyřešit. Naše sympozium však otevře
a pojmenuje mnohé z podstatných aspektů problematiky a už tím udělá krok
směrem k pochopení a docenění otázek, jejichž přehlížení a podceňování občas
přišlo a znovu by mohlo přijít naše město či celek společnosti více než draho .

ll

RADIM BUREš

PONÍŽENÍ A ODSTRČENÍ A JEJICH VZTAHY
S "VELKOU SPOLEČNOSTÍ"

Název konference- "Ponížení a odstrčení"- nepředstavuje nějaké přesné
vymezení tématu; jde spíše o emocionální evokaci určité představy. Není tomu
tak asi náhodou. Třebaže tematika není nová a překvapivá a každý si utvoří
nějakou představu, ke komu se uvedené pojmy vztahují, nelze říci, že by se
jednalo o problematiku tradiční, strukturovanou a zpracovanou. A to zejména
tehdy, pokud se neomezíme na výhradné zkoumání minulosti, ale budeme se
snažit problematiku sledovat z hlediska kontinuity minulosti a přítomnosti.
Přestože se formy organizace společenského života v tomto století pronikavě
změnily, ponížení a odstrčení existují i nadále. Snaha vztáhnout celý problém
i k současnosti však značně komplikuje hledání kritéria pro vymezení jednotlivých zmíněných jednotlivců a skupin a nalezení vhodných termínů. Je např.
sporné, zda jako kritérium může sloužit životní úroveň či výše příjmů, neboť
např. obchodník či živnostník držící se sotva nad vodou by asi zařazení do
naší skupiny rozhořčeně odmítl. Jako vhodnější kritérium se může jevit sociální status. Jedná se vlastně o hodnocení společenské významnosti jedince
či společenské skupiny jako nositele určité charakteristické role či zvláštnosti.
Hodnotitelem je zde většina společnosti často na základě tradice. Tento status
není většinou spojen přímo s životní úrovní. Kat byl v minulosti často dobře
materiálně zabezpečen, a přesto byl jeho status nízký a k odstrčeným rozhodně patřil. Toto kritérium však často selhává, je-li "odstrčeným a poníženým"
národnostní či etnická menšina či není-li "odstrčený a ponížený" součástí tradiční struktury společnosti .
Historické bádání může strukturu "ponížených a odstrčených" poměrně
přesně zmapovat, ale jednotlivé pojmy se těžko aplikují na současnost. Přesto
se domnívám, že určité konstanty ve vztahu celku společnosti (struktury, kultury či nejlépe "velké společnosti") a jejích námi sledovaných částí (substruktur, subkultur, minorit) existují. Jde zejména o příčiny vzniku těchto minorit13
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ních skupin a o některé psychologické charakteristiky - zejména prožívání
vztahu "velké společnosti" k minoritám a naopak. Z výše uvedených důvodů
se vyhnu pokusům o pojmové zpřesnění a zaměřím se stručně na jedno možné vymezení skupin "ponížených a odstrčených ". Nejsem historik a historickými podobami uvedeného problému jsem se nikdy zvláště nezabýval. Budu
se proto zabývat problémem zejména tak, jak se mi jeví aktuální dnes. Zda
tyto úvahy mohou mít historickou relevanci, nechť posoudí čtenář sám.
Při snaze diferencovat a identifikovat různé jednotlivce a skupiny v rámci
našeho problému se mi stále více ukazovalo, že přes společné, zejména vnější
rysy způsobu života se jednotlivci a skupiny "ponížených a odstrčených"
mohou lišit podle své role ve společnosti a podle svého vzniku. Aplikací tohoto kritéria vyvstaly dvě skupiny.
1. Skupiny, které jsou výsledkem tendence a snahy společnosti institucionalizovat a tím způsobem zvládnout sociální a osobní nerovnost, rasové
a stavovské rozdíly tak, aby nebyly pro společnost nebezpečné . Zvláště moderní společnost, ale pochopitelně i společnost minulosti měly své prostředky,
jak vybalancovat a integrovat bohaté a chudé, schopné a neschopné, úspěšné
a neúspěšné. Existují zde podpory, systémy zdravotní péče, bydlení a instituce toto vše zabezpečující. Výsledkem je potom systém mající víceméně přesná
pravidla hry, v podstatě zajišťující základní životní podmínky pro společnost
a zhruba vymezující role celospolečenské struktury a její méně úspěšné substruktury. Cílem tohoto systému je jistá rovnováha, odvracející potenciálně
nebezpečné konflikty ve společnosti. Příkladem mohou být židovská ghetta,
dělnické kolonie, "institucionalizovaní" (kostelní) žebráci, prostitutky, galérka, v současné době třeba domovy důchodců. Jako jednotící prvek zde vidím
určitý řád, přijímaný oběma stranami. A tak někteří žijí na hranicích životního minima, ale s určitou jistotou, v určitém řádu. Jistě zde může existovat
alespoň nějaký stupeň sebevědomí, tolik významného pro život (např. prostitutky, galérka). Někteří lidé však z tohoto systému vypadnou. Žijí mimo institucionalizovanou péči společnosti či ve zvláštní symbióze s ní.
2. Tím se dostáváme k druhé skupině, ke společnosti vyděděnců, která
vznikla z odporu proti panujícímu řádu společnosti či z neschopnosti se tomuto
řádu podřídit či vyrovnat se s ním. V minulosti to snad mohli být tuláci z dob
ohrazování v Anglii, některé skupiny náboženských heretiků, v současnosti
narkomani, propuštění trestanci, mládež prchající od rodičů, propuštění pacienti psychiatrických léčeben. Lze předpokládat, že v minulosti předcházel
tento druh okrajových společenstev určité institucionalizaci jejich postavení.
Základní příčinou vzniku těchto skupin a společenstev je zejména sociální
opuštěnost, ztracenost jedince v komplikovaném světě, neschopnost komuni14

R. Bureš, Ponížení a

odstrčení

a jejich vztahy s "velkou společností"

kace či neschopnost pochopit chod civilizace (neschopnost vyhledat patřič
ného úředníka, vyplnit příslušný formulář), která by právě pomocí svých institucí měla zabezpečovat, aby se ti, kteří ztroskotali, alespoň minimálně zachytili, aby podpora potřebným nezávisela na náhodě nebo na velkodušnosti.
Stejně významná může být však i nechuť na tuto "hru" přistoupit, této "civilizaci" se podřídit, čili zaujmout roli, kterou společnost neúspěšným přisoudi
la. U příslušníků středních vzdělaných vrstev může hrát roli i neschopnost
udržet vysoké pracovní tempo a obstát v konkurenci, často spojená s nervovou
labilitou (tento model je velmi pravděpodobný i u nás, v případě, že se ekonomická reforma prudce rozjede) .
Jaké může pak být vzájemné vidění "velké společnosti" a okrajových skupin? První skupina je známá, patří k systému společnosti. Úspěšnější část společnosti ji často chápe jako potvrzení své vlastní úspěšnosti- ono morálně
kritizovatelné, ale přesto hřejivé vědomí, že jsem na tom lépe než jiní. Péče
o tyto skupiny, ať již finanční nebo společenská, může být založena na skutečném účastenství či na soucitu, ale i na snaze uspokojit vlastní svědomí,
může se také stát kritériem vlastního mravního postoje, potvrzením schopnosti ne zištně pomoci druhému. Může se však objevit i strach z pádu do skupin "ponížených a odstrčených", strach ze ztroskotání, které tito lidé neustále
připomínají vlastní existencí. Tento strach však může působit i jako významná motivace vlastního úsilí.
Druhá skupina je proti tomu vlastně neznámá, protože neinstitucionalizovaná. Vyvolává úzkost a nejistotu, spíše odpor než soucit. První skupina má
své místo ve společnosti, lze s ní komunikovat, existují instituce, pomocí nichž
k ní lze přistoupit. S druhou skupinou komunikovat nelze, protože se zbytkem společnosti nemá společný jazyk. Je vysoce imunní vůči snahám společ
nosti ji integrovat, protože její jednání, na rozdíl od jednání "velké společ
nosti", není racionální, ale frustrované, nevedoucí k cíli, zástupné či přímo
patologické. A tak odpovědí "velké společnosti", která se pomocí svých institucí vztahuje k těmto skupinám naopak přísně racionálně , je odsunutí, zapomně
ní. I dobrá snaha se pro naprosté nepochopení míjí účinkem . Možnost komunikace oslabuje i častá snaha "velké společnosti" si obraz minorit zjednodušit,
redukovat jejich specifika na jeden, ať již faktický nebo fiktivní, charakteristický
tys, např. lenost, hloupost, zločinecké sklony, psychické vyšinutí. Toto komunikační selhání jen potvrzuje u "ponížených a odstrčených" odmítavý postoj ke
všemu oficiálnímu, institucionalizovanému, společenskému. V určitých skupinách "velké společnosti" však potom vzniká tendence tyto vyřazující se skupiny izolovat a likvidovat. Vzpomeňme jen, jak jsme nedávno četli v novinách
dopisy volající po násilném odstranění narkomanů a nositelů viru AIDS.
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Jedním z charakteristických rysů vztahu "velké společnosti" k minoritám
je totiž značná flexibilita. Potenciální nebezpečí, že se z minorit stane hromosvod všech neúspěchů společnosti jako celku a následně pak jakýsi obětní
beránek, je velké. A tak vážení příslušníci středních vrstev, kteří se v dobách
stability a prosperity dívají na své neúspěšné a ztroskotané spoluobčany se
směsicí soucitu a shovívavosti, se v dobách zvratů a nejistoty mohou lehce
změnit ve fanatiky a pogromisty, kteří ve své celkové nejistotě vidí jedno
jisté: že je zde někdo, odlišný a slabý, vůči komu je možné zaměřit svoji
zlobu a agresivitu vyvolanou strachem. Jinakost a minoritnost námi sledovaných skupin z nich tvoří dobře identifikovatelný terč . Domnívám se, že potenciální flexibilita postojů "velké společnosti" vůči neinstitucionalizovaným
skupinám "ponížených a odstrčených" je těmito skupinami určitým způso
bem reflektována a jenom zvyšuje celkovou nejistotu jejich života, nedůvěru
a odmítavý postoj vůči "velké společnosti" a jejím institucím a dále snižuje
možnost komunikace.
"Ponížení a odstrčení" byli a budou. Nevěřím na vyrovnanou společnost.
Bariéra z předsudků a z neschopnosti komunikace však může být překonána.
Význam konference vidím v tom, že existenci a život okrajových skupin artikuluje a přiblíží, že je pomůže vyvést z polovědomé oblasti strachu a před
sudků . A vědomá reflexe společnosti- ne oproti okrajovým či jinakým skupinám, ale s nimi - a jisté porozumění pomohou nejen překonávat onu
komunikační propast a humanizovat instituce, jimiž se společnost k okrajovým
skupinám vztahuje, ale i pochopit nebezpečí, která se v rozvoji převládající
civilizace a kultury objevují.
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BYDLENÍ CHUDÝCH VRSTEV
VE STŘEDOVĚKÝCH MĚSTECH

Výživa a střecha nad hlavou patřily k základním životním potřebám obyvatele středověkého města. Stejně jako v jiných oblastech zkoumání města
tohoto období otvírá i otázka bydlení celou škálu problémů, kterými se zabývají hospodářské a sociální dějiny, demografie, etnografie, dějiny lékařství,
archeologie, urbanistika v užším smyslu a další obory. V tomto pojednání
pomíjíme všechny naznačené souvislosti a omezujeme se na charakteristiku
hlavních znaků bydlení chudých vrstev. K tomu je třeba připomenout základní metodická východiska.
Chudými vrstvami zde není myšlena jen chudina nebo okrajové vrstvy
městského obyvatelstva, ale také chudší složka střední vrstvy; nejen obyvatelé nemajetní, ale i obyvatelé s menšími majetky, i nemovitými. Důležitá je
přitom vrstva podruhů, což bylo označení nájemníků a podnájemníků jako
protikladu hospodářů čili majitelů domů. Tato vrstva byla sociálně členitá 1
a kromě příslušníků chudiny 2 se v ní vyskytovali i bohatí, kteří například v Brně
platili i několik hřiven základní sazby městské sbírky. 3 Slovo podruh mělo
i další významy, například na předměstích. B. Mendl označuje ve Starém Městě
pražském termínem podruh osoby bez městského práva, které podle právního
postavení zpravidla nazýváme obyvatelé. 4 V tomto pojednání označujeme
termínem podruh nájemníka nebo podnájemníka.
1

2

F Graus, Chudina městská v době předhusitské, Praha 1949, s. 88.
Např. v rejstříku městské sbírky v Brně v roce 1365 podruzi neplatící žádnou sbírku- osoby

řemeslnického povolání i bez určitého povolání (mulieres, paupercula), invalidé (mulier caeca).
B. Mendl, Knihy počtů města Brna z let 1343- 1365, Brno 1935, s. 281-401.
3 O. Víčar, Jak vypadaly měšťanské domy v Brně v polovici 14. století, Monumentorum tutela 7, 1971, s. 57-83 , domy dle výše městské sbírky, s. 60 a mapka č . 4, s. 68.
4 B. Mendl, Hospodářské a sociální poměry v městech pražských v letech 1378- 1434, Český
časopis historický 22, 1916, s. 437-438, 441 -442.
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Prameny osvětlují vrstvy chudých a zvláště způsoby jejich bydlení jen velmi skromným způsobem. Zmínky ve vyprávěcích pramenech jsou náhodné
a vcelku skoupé. Více poskytují některé prameny hospodářské povahy, které
nám budou hlavní oporou.
Bydlení chudých vrstev v našich středověkých městech nebylo dosud soustavněji zkoumáno. 5 Nejednou se setkáváme s povšechnou představou, že chudí
a nemajetní bydleli hlavně v okrajových uličkách u hradeb, a s mlčenlivým
předpokladem, že v měšťanském domě bydlela jedna rodina. Skutečnost by Ia
složitější a diferencovanější.
Především je třeba rozlišit alespoň hlavní druhy bydlení. Jen nernnoho chudých obyvatel mohlo bydlet ve vlastních domcích, takže převažovalo bydlení
v nájmu a podnájmu. Některé nejnižší vrstvy chudých neměly vůbec možnost
trvalého bydlení.
U městského domu nás zajímá z našeho hlediska až druhotně jeho typologie stavební a architektonická; místo toho se soustředíme na typy podle hlediska sociálního: dům patricijský, dům střední vrstvy a dům chudých obyvatel. 6 Ukáže se, že naše téma nás nepovede jen k domu chudých, spíše naopak.
Způsoby bydlení ovlivňovaly konečně také typy měst a typy městské zástavby. Podle našeho tématu rozlišíme velkoměsto, jakým byla ve 14. století
Praha, velká města se složitější zástavbou, s velkými, středními a malými
domy, s počtem obyvatel nad 2 000, dále střední a malá města hlavně se střed
ními a malými domy a přibližně I 000-2 000 obyvatel a konečně městečka
s domy a domky, která nejednou měla blízko k větším vsím.
Zmínili jsme se již, že širším souvislostem bydlení zde nebudeme moci
pozornost. Týká se to zejména jevů v oblasti duchovní kultury, od
zdravotnictví až po vliv na životní způsoby a mentality. V podstatě budeme
sledovat podoby a úroveň bydlení z hlediska hmotné kultury.
Jen mohovitější složka chudé vrstvy bydlela ve vlastních domech. Neznamená to, že to byli vždy nejmajetnější příslušníci této vrstvy. Drobné domky
stávaly většinou na okrajích městského areálu u hradeb nebo ve vedlejších,
hospodářsky málo přitažlivých ulicích, zejména na odprodaných malých zadních částech městišť. Hospodářské prameny to prokazují nejnižšími sazbami
věnovat

Zmínky o bydlení chudých se vyskytovaly ve starších pracích kulturněhistorických, zv láště
v díle Z. Wintra, Kulturní obraz českých měst. Život veřejný v XV. a XVI. věku, 2. díl, Praha
1892, a v pracích věnovaných sociálním a hospodářským dějinám měst, zv l áště B. Mendla,
F. Grause, J. Mezníka.
6 Srv. F. Hojjinann, Jihlava v husitské revoluci, Havlíčkův Brod 1961 , s. 30-33.
5
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městské

sbírky do 2 nebo nejvýše 6 grošů. 7 Tyto domky často náležely samostatným řemeslníkům nejníže postavených oborů, zvláště hrnčířům a tkalcům.
Rozlišení a lokalizaci těchto domků umožňují dochované prameny jen
v několika městech, kde bylo možné vypracovat místopis a zároveň určit sazbu městské sbírky. Týká se to kromě Prahy zejména Bma8 a Jihlavy. 9
O těchto domcích zatím víme nejméně, neboť byly dlouhou dobu dřevěné
a v dalších stoletích podléhaly největším změnám. Měly prostou stavební dispozici, zpravidla jen přízemí s jedinou místností, která sloužila k obývání
i k provozu živnosti. Někdy k tomu přistupovala komora, málo osvětlená nebo
bez osvětlení, a ne vždy malý dvorek.
Na ještě nižším stupni než tyto domky stály chatrče, a to zejména na před
městích.10 Zatímco domky se vyznačovaly určitou stavební pravidelností, vynucovanou městským stavebním řádem, u chatrčí tento dohled chyběl, a proto
u nich převažovala primitivnost a improvizace jak vzhledem k nouzovému
materiálu, tak vzhledem k funkční i zevní podobě. Obtížně definovatelné jsou
brlohy chudiny, o nichž se mluví např. v souvislosti s tzv. Krakovem na Novém Městě pražském. 11 Je pravděpodobné, že chatrče a nouzová obydlí nebyly vždy zapisovány do knih a rejstříků městské sbírky, neboť tamní obyvatelé
nebyli schopni platit stanovené dávky. 12 Takové kolonie nejubožejších domků a chatrčí jsou doloženy zejména v Praze 13 a v Bmě. 14
Ve středověkých velkoměstech, ve velkých a do určité míry i středních
a malých městech však nejvíce příslušníků chudých vrstev nebydlelo samostatně, nýbrž jako nájemníci a podnájemníci v domech patriciátu a střední
vrstvy. Zmíněný předpoklad zkoumání měšťanských domů, že v domě bydlela zpravidla jediná rodina se služebnictvem, aniž by se obydlenost domu konkrétně zkoumala, vyvracejí hospodářské prameny, zejména rejstříky městské
sbírky. Tyto rejstříky byly vedeny ve městech různým způsobem, což znesnadňuje srovnání. Při určitém zjednodušení však celková čísla vystihují situaci
a umožňují úvahu o bydlení:

V Jihlavě bylo v roce 1425 34 hospodářů se sazbou do 2 grošů, I 09 do 6 grošů, v roce 1442
32 a 95. F. Hojjinann, Jihlava v husitské revoluci, s. 32-33 a tabulka VI.
8 O. Vičar, Jak vypadaly měšťanské domy, s. 60.
9 F. Hoffmann, Jihlava v husitské revoluci, s. 33 a plánek u s. 28.
10
Všeobecně o těchto chatrčích a brlozích chudiny F. Graus, Chudina městská , s. 88-89.
Některé Grausovy interpretace vyžadují zpřesnění. K tomu srv. zejména Vičarovu studii o Brně .
ll F. Graus , Chudina městská, s. 88.
12 Z hlediska stavebního jde zejména o nouzové přístavky u hradeb a o chatrče na předměstích.
13 V V Tomek, Dějepis města Prahy ll, s. 208 -okolí kostela sv. i-laštala aj.
14 O. Vičar, ·Jak vypadaly měšťanské domy, s. 60.
7
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Město

Rok

Domy=

hospodáři 15

Počet
podruhů

%vůči
hospodářům

Staré Město pražské 16

1429

1039

720

69%

České Budějovice 1 7

1384
1396
1401

336
310
316

180
219
268

56%
71%
85%

Brno vnitřní město 18

1348
1365
1442
1477
1509

526
489
411
508
507

312
652
330
171
114

60%
133%
80%
34%
22%

Jihlava vnitřní město 19

1425
1442

373
363

340
66

91%
18%

Znojmo 20

1363
1381
1397
1415
1439
1442

393
402
389
390
376
376

111
68
277
287
215
247

28%
17%
71%
74%
57%
66%

Číselné údaje potvrzují, že velká část chudých vrstev bydlela v podruží
v domech majetných měšťanů . Podíl vůči majitelům domů kolísal od 17% až
do 133 %. S určitým zjednodušením lze říci, že v klidnějších dobách za prosperity se pohyboval ve větších městech kolem tří čtvrtin podružských domácností vůči majitelům domů. Odečteme-li drobné domky chudých, pak

15 Mezi počtem domů a hospodářů bývají menší rozdíly, ale z hlediska tohoto ·pojednání jsou
zanedbatelné.
16 B. Mendl, Hospodářské a sociální poměry, s. 438. Zde pravděpodobně došlo k terminologické
záměně podruzi - obyvatelé v právním smyslu.
17 J. Mezník, K otázce struktury českých měst v době předhusitské, Sborník prací filosofické
fakulty brněnské university 1965, C 12, s. 73 .
18 B. Mendl, Knihy počtů, s. 59 (1348); J. Dřímal, Sociální složení a majetek obyvatel Brna
v letech 1365 až 1509, Brno v minulosti a dnes 6, 1964, s. 194,241,245,26 1 (údaje za další
léta).
19 F Hoffmann, Jihlava v husitské revoluci, s. 30, 38, tab. VII.
20 J. Čechura, Obyvatelé - zapomenutá vrstva moravských královských měst ve středověku
(14.-16. století), Časopis Moravského zemského muzea v Brně 73, 1988, s. 99.
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podružské domácnosti zhruba odpovídaly počtu majitelů domů. Z hlediska
bydlení to byla druhá nejpočetnější vrstva ve větších městech.
Důležitým ukazatelem úrovně bydlení bylo rozložení podruhů v domech.
Ve Starém Městě pražském bylo ještě po velkém pohybu v prvních letech
husitské revoluce po jednom domě s 15, 12 a 10 podruhy, dva s 9 a pět
s 8 podruhy, tři se 7 podruhy atd.21 V Brně bylo v roce 1348 po dvou domech
s 9 podruhy, pět se 4 podruhy, dvanáct se 3 atd.22 V Jihlavě roku 1425 bylo po
jednom domě se 6 a 5 podruhy, pět se 4, čtrnáct se 3, čtyřicet jedna se 2 podruhy, 70 domů s jedním podruhem a 233 domů bez podruhů. 23
U těchto číselných údajů je třeba mít na paměti, že městskou sbírku neplatili všichni obyvatelé, a to ani ti, kdo bydleli ve vnitřním městě. V měšťanských
domech bydlelo přirozeně služebnictvo, pacholci, děvečky a různí nájemníci
a podnájemníci bez určitého povolání. Ti všichni zvyšovali počet obyvatel
domů a tím i tíseň bydlení v těchto domech.
Vzniká přirozeně otázka, jak tolik rodin- neboť zpravidla šlo o domácnosti -mohlo bydlet i ve velkém patricijském domě, jehož hlavní typy jsou ve
schématech poměrně dobře známy. 24 Takový dům měl v přízemí za síní- dolním mázhauzem- vedle průjezdu neosvětlené místnosti, užívané jako sklady.
Nelze však vyloučit, že někdy se užívalo alespoň krajních prostor z těchto
místností také k obývání. Hlavní možnosti bydlení se naskýtaly v místnostech
ve dvorním traktu, jehož zastavování probíhalo postupně. Tam mohlo být
kromě hospodářských prostor užívaných vlastníkem domu i několik obytných
místností. Určitou analogii poskytovalo první, výjimečně i druhé poschodí.
Tam v přední části domu byla jednak horní síň- mázhauz -,do náměstí nebo
ulice byla obrácena jedna či dvě obytné místnosti, za nimi pak byla neosvět
lená neboli černá kuchyně . Tuto část zpravidla obývala vlastníkova rodina.
V zadním traktu bývala jedna až dvě místnosti, ovšem jen někdy s denním
osvětlením. Další obytné místnosti byly ve dvorním traktu.
Řídké doklady potvrzují, že některé řemeslnické dílny a s nimi zřejmě
i obydlí rodin se tísnily ve sklepích. Jsou tím myšleny sklepy v dnešním slova
smyslu, nikoliv obecně klenuté místnosti. To ostatně přetrvává v určité míře
v podobě suterénních dílen a bytů dodnes.
Je velmi pravděpodobné, že v některých místnostech bydlely i dvě domác-

21 K.

Beer, Zur iilteren Bevolkerungsstatistik Prags und einiger anderer Stiidte Bohmens,
MVGDB 58 , 1920, s. 81.
22 B. Mendl, Knihy počtů, s. 79- 127.
23 F Hoffmann , Jihlava v husitské revoluci, tab Vll. a s. 38.
24 Shrnující obraz podává J. Petrá1l, Dčjiny hmotné kultury I. 2, Praha 1985, s. 615-644.
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nosti nebo vedle podružské rodiny podnájemník či podnájemníci, což ostatně
rovněž přetrvávalo v proletářských vrstvách až do našeho století.
Pro tento pokus o vysvětlení lokalizace domácností ve velkém měšťan
ském domě skýtají písemné prameny jen nepatrnou oporu. K bližšímu objasnění otázky, jak mohlo v takovém domě bydlet s hospodářem pět i více dalších rodin a kromě toho ještě podnájemníci, přinesou snad až další výzkumy
historické archeologie, urbanistiky a dalších oborů.
Jestliže vybavení i patricijských bytů bylo dlouho velmi skromné, tím spíše
to platí o příbytcích chudých. Vedle nepočetných dokladů jsme však i zde
odkázáni spíše na dedukci. U podruhů můžeme vlastně mluvit jen o bydlení
nebo přebývání, nikoliv o bytech v plnějším slova smyslu. Kromě zařízení
pro řemeslo u samostatných řemeslníků musela stačit postel, stůl, lavice.
K vaření sloužila ohniště, odkud se kouř v hlavním traktu odváděl do dýmníku nebo komína, v místnostech ve dvoře patrně jen otvorem ve zdi nebo ve
stropě. Velké domy mívaly pravidelně vlastní studnu, kde mohly i podružské
domácnosti čerpat vodu. Od 15. století se množily vodovody s kašnami na
náměstí nebo i na jiných místech, jen výjimečně s rozvodem do některých
domů. Prevet byl společný ve dvoře.
Vedle zmíněných složek chudých vrstev, které měly zajištěny alespoň nevalné způsoby stálého bydlení, existovaly další skupiny, kterým takovýto pravidelný příbytek chyběl. Jen poměrně malý počet z těchto ubohých lidí, hlavně nemocní, a z nich převážně jen ti, kteří měli určitý vztah k městu, se dostávali
do soudobých zařízení, špitálů a lazaretů. 25 Ostatním musely stačit ohřívárny
pro chudé, které se však objevovaly jen ve velkých městech. 26 Některým
z nejchudších se dařilo získat ubytování v jakémsi podnájmu buď za poplatek, nebo "pro milosrdenství boží".27 V 16. století, ale zřejmě i dříve vznikaly
žebrácké hospody a domy, kde žebráci nacházeli útulek za podíl z vyžebraných
peněz. 28 Kromě jiného o tom svědčí ustanovení v cechovním řádu pražských
malířů z roku 1348, která se týkají dokonce i opatření při jejich pohřbu. 29
V přechodném postavení mezi stálým bydlením a nebydlením se ocitali
služebníci, tovaryši, učedníci a děvečky. Tovaryši a učedníci někdy přespáva
li v domácnostech svých mistrů, jindy v temné komoře bez světla a otopu.

Byla jim věnována pozornost při IV. diskusním zasedání pořádaném Archivem hl. města
Prahy v roce 1986, viz Documenta Pragensia VIVI - 2, Praha 1987.
26 Z. Winter, Kulturní obraz 2, s. 118.
27 F Graus, Chudina městská, s. 88.
28 z. Winter, Kulturní obraz 2, s. 121.
29 F Graus, Chudina městská, s. 63.
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Pacholci a děvečky pak měli svůj příbytek v nejlepším případě rovněž
v komoře 30 , ale zpravidla ve stájích, chlévech či senících, což přetrvávalo
rovněž až do 20. století. V pramenech o tom nacházíme ojedinělé zmínky.
Teprve postupně pronikala ustanovení o ubytování a bydlení do cechovních,
tovaryšských a čeledních řádů . Zejména při onemocnění a pracovní neschopnosti zacházelo jednání s čeledí i pokud jde o bydlení za meze lidskosti.31
Konečně existovaly skupiny městských obyvatel bez jakéhokoli stálého
bydliště. S velkými nesnázemi se potýkali v tomto ohledu hlavně příchozí
z venkova i jiných měst. K lidem bez přístřeší patřili hlavně tuláci, žebráci,
nemocní bez rodin, kteří se ve dne potulovali nebo polehávali po městě a v noci
přespávali nejrůznějšími způsoby ve stodolách, senících, v haldách odpadů
i hnoje. Doklady, které o tom nashromáždil Z. Winter pro 16. a 17. století,
platí zřejmě ještě zvýšenou měrou pro předchozí století středověká, neboť od
16. století začínaly městské správy o tyto ubožáky více dbát ať již z důvodů
humanitárních nebo zdravotních.
Ještě v 16. a 17. století býval nemocný člověk polehávající na ulici v Praze
zjevem obyčejným, za nímž se téměř nikdo ani neohlédl. 32 U každého kostela
leželi na houni, hadru, slámě i na peřině nemocní lidé, kteří žebrali, neboť
neměli příbytek nebo z něho byli vyhnáni. 33 V Praze se měli chudí lidé ležící
na ulicích, převážně přespolní, předávat do špitálu či lazaretu sv. Jana. 34 Koncem 16. století ustanovila městská správa v Praze dva zřízence, zvané lidé
"hrobniční", kteří měli u takových ubožáků dbát o almužnu nebo umístění do
špitálu. Nejednou se tato péče, a to ještě s potížemi, omezila již jen na pohřbení zemřelých na ulicích, na březích, hnojích, haldách. Ještě v roce 1608
a koncem 17. století prameny dokládají, jak ve městech pražských chudí lidé
po ulicích i "na hnojích a na smetištích umírali". 35 Tyto beztak již drastické
výjevy se ještě zhoršovaly za různých pohrom válečných a živelných a při
epidemiích. K nejhorším obdobím vůbec patřila zlá léta za hladomoru po smrti
Přemysla Otakara II.36
Zvláštní výklad by si zasloužilo bydlení židů. Prameny většinou nedovolují odlišení bohatých a chudých židů. Téměř obecně však platilo, že židovské
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O komorách, kde se spalo, např. V V Tomek, Dějepis města Prahy ll, s. 520.
Doklady ze 16. století uvádí Z. Winter, Kulturní obraz 2, s. 404.
Tamtéž, s. 200.
Tamtéž, s. 199.
Tamtéž, s. 199.
Tamtéž, s. 199- 200.
V V Tomek, D ějepis města Prahy I, s. 200.
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domy byly přeplněny mnohem více než domy křesťanské. Se způsoby bydlení scuviselo i tzv. reálné dělení nemovitostí, podle kterého si jednotlivci č i
rodiny mohli zakupovat díly domů a dokonce i místnostP 7
Způsoby bydlení, které jsme zde nastínili, se ovšem měnily podle typů měst,
od pražského velkoměsta až po městečka. Je možné říci, že ve všech typech
měst byly zastoupeny všechny zmíněné druhy bydlení, ale jejich skladba byla
odlišná. Hlavní rozdíly vyplývaly z rozličné sociální skladby, která se smě
rem dolů zjednodušovala, a z rozdílné úrovně městských domů, které se
v malých městečkách nakonec přibližovaly vesnickým usedlostem. Za hlavní
rozdíl lze pokládat klesající podíl podruhů od velkoměsta k městečkům, a to
jak ve městě jako celku, tak v jednotlivých domech. Průkaznost údajů o menších městech a městečkách ovšem ovlivňuje nedostatek pramenů zvláště citlivě.
Z naznačeného obrazu bydlení chudých vrstev ve městech , tedy uvnitř hradeb, se vymykají předměstí. Měla velmi rozmanitou podobu, a proto nelze
nastínit obecné rysy bydlení chudých lidí v tomto prostředí. Vedle řemeslnic
kých domků možnosti ubytování zpravidla rozmnožovaly zemědělské usedlosti. Tam zřejmě nacházeli útulek četní příslušníci chudých vrstev, kteří bě
hem dne hledali obživu ve městě . Ve velké většině měst, kde se dochovaly
různé soupisy domů a obyvatel, se u poplatných jednotek na předměstích kromě domů též dvorů, mlýnů , koželužen aj.- zpravidla neuvádějí podruzi.
K výjimkám patřilo Brno, kde v roce 1348 na 503 jednotky s 502 hospodáři
připadalo 25 podruhů, tj . méně než desetina ve srovnání s vnitřním městem. 3 8
I tento malý počet podruhů na předměstích velmi názorně ilustruje rozdíl oproti
vnitřnímu městu. K tomu pak přistupovaly ještě zmíněné chatrče a nouzová
obydlí, jež se vymykala stavebním řádům a uvnitř hradeb nebyla trpěna .
I z hlediska bydlení znamenala předměstí přechodné útvary mezi městem
a vesnicí.
I v bydlení byl přirozeně vývoj, podle pramenů však bohužel jen obtížně
sledovatelný. Vyvíjely se městské domy všech typů , ale dnes můžeme zatím
jen víceméně deduktivně usuzovat, jak se tím měn ily i podmínky bydlení chudých vrstev.
Je zřejmé, že v období vznikání měst, kdy předpokládáme vedle přímo stavěných domů alespoň v určitém podílu především polozemnice, nacházeli
chudí městš tí obyvatelé, kteří teprve hledali v městském rozvrstvení své místo, jen velmi nesnadno i jen primitivní možnosti přebývání. Teprve během
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desetiletí a staletí se jejich podmínky vyvíjely k hlavním zde nastíněným
možnostem.
Jen v ojedinělých městech můžeme sledovat, jak docházelo v delších nebo
kratších obdobích ke změnám. Indikátorem je vrstva nájemníků, zachycená
prameny hospodářské povahy, z nichž byly vybrány výše uvedené číselné
údaje. Sledování změn umožňují nejlépe prameny v Brně, kde se od poloviny
14. do začátku 16. století pohyboval počet hospodářů uvnitř hradeb kolem
500, zatímco počet podruhů vzrostl v roce 1365 na mimořádných 133 %vůči
hospodářům, ale potom neustále klesal až na pouhých 22% na počátku 16. století. Je to jeden z nejvýraznějších ukazatelů poklesu Brna.
Ke sledování krátkodobé změny poskytují výjimečnou příležitost jihlavské
rejstříky městské sbírky z období husitské revoluce (15 rejstříků z let 1425-1442).
Při celkově značném poklesu počtu obyvatelstva v letech 1420-1436 klesl
i počet podruhů ze 340 v roce 1425 na 89 roku 1438 a na pouhých 66 v roce
1442, tj . na 20 %. Znamenalo to, že řada podruhů postoupila mezi majitele
domů a pro ostatní se naskytla snazší možnost ubytování. Husitská revoluce
a zejména válečné události tak paradoxně přivodily i v protihusitském městě
uvolnění bytové tísně, zlepšení podmínek bydlení, snadnější umístění měst
ského obyvatelstva i dosažitelnost domů. Tento jev lze ostatně pozorovat
i v jiných převratných obdobích. Zřejmě k ještě výraznějším změnám došlo
ve městech husitských, zejména tam, kde byli vyhnáni nehusitští nebo ně
mečtí obyvatelé, jako tomu bylo zejména ve Starém Městě pražském, kde po
revoluci zůstala řada domů pustých. Ve srovnání s Jihlavou však Znojmo zaznamenalo jen mírný pokles počtu podruhů, což znovu potvrzuje, že ve stře
dověku nelze generalizovat. Znojemské prameny ovšem potřebují nové zevrubné zpracování.
Podaný nástin potvrdil, že zkoumání úrovně bydlení chudých vrstev vede
k řadě otázek, jež zde mohly být jen naznačeny. Za hlavní poznatek můžeme
považovat zjištění, že sociální hierarchie byla nejostřeji vyjádřena nikoli vzdáleností obydlí od náměstí, nýbrž příkrým rozdílem bydlení hospodáře neboli
majitele domu a podruhů -nájemníků různých stupňů ve velkém měšťan
ském domě.
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"PAUPER" V LÉKAŘSKÉ LITERATUŘE
PRAŽSKÉ PROVENIENCE PŘEDHUSITSKÉ DOBY

Studie o početné vrstvě chudiny ve středověku poutají pozornost historiků
už několik desetiletí. Přesto není toto téma zdaleka úplně a do detailů zpracováno, neboť středověké prameny o této velké sociální skupině obyvatelstva
jsou více než diskrétní a jejich zpracování náročné především pro nesnadnou
uchopitelnost jasnějšího obrysu pojmu, jehož hlavním znakem je jeho relativnost. 1 Patrně nejvíce pozornosti se danému tématu dostalo ze strany francouzských medievalistů: pauper a paupertas se stává po polo vině tohoto století na dobu více než dvou desítek let jedním z nejúspěšnějších námětů .
Rozsáhlé řízené výzkumy vyústily ve dva objemné svazky, na jejichž tvorbě
se podílelo značné množství autorů z různých pracovišť. Vyšly pod redakcí
Michala Mollata v Paříži v roce 1974.2 Týž profesor Mollat, který vede po
léta historický seminář na Sorbonne IV, resumoval dlouhodobé bádání své
i svých žáků k problémům chudých a chudoby ve středověku v knize Les Pauvres au Moyen Age, vydané v roce 1978 v nakladatelství Hachette; francouzská kritika označila toto dílo za zásadní studii k danému tématu. 3 Základním
pramenem uvedeného rozsáhlého výzkumu byly spisy literárního, právnického, soukromého a administrativního charakteru. Nebylo však využito ve stře
dověku hojné literatury lékařské . Důvody tohoto jevu nejsou nikterak složité:
středověká lékařská literatura stojí všude ve světě takřka úplně stranou medievalistických bádání, a to částečně pro svou nepřístupnost, neboť její pře
vážná většina nebyla nikdy vydána, hlavně však pro svou přísně vymezenou
vypovídací hodnotu. Kromě uzoučkého okruhu otázek zdraví a nemoci najdeme
jen velmi zřídka poznámku, která by dovolila blíže osvětlit i některý jiný
1 M. Mo/lat, Les pauvres et Ia société mediévale, xmc congres intemational des sciences
historiques, Moscou 1970, s. 2; týž, Les pauvres au Moyen Age, Paris 1978, s. 14.
z Etudes sur I 'histoire de Ia pauvreté, Paris, publication de Ia Sorbonne, 1974.
3 J. L. Gag /in , Les misérables dans I 'Occident médiéval, Paris 1976, s. 86.
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problém. Pauper má ovšem v tomto druhu literatury své pevné místo a velmi
dlouhou tradici. Objevuje se, podle Albíka, poprvé Galénovi 4 , setrvává
v odborné lékařské literatuře po dlouhá staletí a ještě v 19. století bývá běžně
uváděna farmakopea "pro pauperibus". Jde tedy- s malou nadsázkou- takřka o dvoutisíciletou existenci častého užívání tohoto výrazu.
Poněvadž se zabývám středověkou lékařskou literaturou pražské provenience, kde se pauper běžně objevuje, zaujala mě při studiu výše uvedených
prací otázka, kdo vlastně byl tento v hojném počtu se vyskytující pauper stře
dověkých lékařských spisů? Pokusím se zrekonstruovat jeho jasnější podobu
pomocí jakési terminologické ankety.
Nejzákladnějším rysem pojmu -jak již bylo řečeno -je jeho relativnost:
může mít proměnlivé sémantické pole v závislosti na době, ekonomických
poměrech, událostech, druhu literatury a v neposlední řadě na subjektivním
postoji autora. Jsou pauperes a pauperes, paupertas a paupertas. Mezi nimi
nelze klást rovnítka.
Jako prameny k tomuto příspěvku sloužily:
1. Všechny u nás dostupné lékařské spisy Havla ze Strahova5 ,
2. De signis pestilenciae Henrika de Rybenicz 6 ,
3. všechny spisy Albíka z Uničova, dochované v rukopisech v Praze
a v Brně. 7
Dobově jde tedy o vymezení na druhou polovinu 14. a počátky 15. století,
regionálně o pražské prostředí a prostředí univerzity. Jsou to prameny soukromé, ba individuální povahy, ale do jisté míry tlumočí i kolektivní cítění: na
jedné straně kolektiv pauperum, na druhé kolektiv lékařů . Můžeme je rozdělit
pouze na dvě části: na drtivou většinu strohých receptů, předeslaných "pro
pauperibus" nebo "pro paupere", a na několik poznámek jiného druhu, objevujících se u Albíka.
U Albíka se také vyskytuje zdaleka nejvyšší procento užívání pojmu pauper. Z tohoto faktu však ne lze vyvozovat představu o jeho jakémsi zvýšeném
sociálním cítění. Albíkova literární pozůstalost je jednoduše výrazně nejboAlbík z Uničova, Collectorium minus. Ed. K. Sud hoff, Archiv fur Gcschichte der Medizin 9,
1916, s. 135, ř. 723: "Nota pauper circa finem libri tercii Pronosticorum ... " (Dále v citacích
pouze Archiv).
5 K. SudhojJ, Pestschriften aus den ersten !50 Jahren nach der Epidemie des "schwarzen Todes" 1348, in: Archiv 7, 1914, s. 57- 114. Pokud jde o pražské rukopisy, viz Spunarův soupis,
zde pozn. 7.
6 Henricus de Brcmis (de Ribbenicz), Causae, signa et remedia contra pcstilenciam edita per
Magistrum Henricum, ed. K. SudhojJ, Archiv 7, 1914, s. 81 - 89.
7 Odkazuji na soupis rukopisů in: P. Spunar, Repertorium auctorum Bohemorum provectum
idearum pos Univcrsitatem Pragensem conditam illustrans, Wroclaw 1985, s. 103- 115 .
4
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hatší; u druhých dvou autorů jde i o spisy jiného zaměření, s tematikou astrologickou nebo teologickou, někdy i bez zřetelné souvislosti s lékařstvím, což
logicky objasňuje uvedenou vysokou frekvenci slova pauper právě u Albíka.
Významnou roli sehrává i literární typ medicínské literatury: pauper se neobjevuje v teoretických traktátech a v encyklopedicky zaměřených pracích, ale
jeho výskyt je běžný ve spisech směřujících k lékařské praxi, jako jsou Consilia, Experimenta, Recepta a některá Regimina sanitatis. Regimina sani tati s,
jichž je v evropské středověké literatuře velké množství, můžeme podle mého
mínění (zatím jsem se ovšem mohla seznámit jen s některými) rozdělit na dva
druhy: první druh má úzkou souvislost s dvorskou poezií a představuje určitý
pevný literární žánr. Tak jako bylo zvykem, aby dvorský básník věnoval vysoce postavené osobnosti, jíž sloužil anebo jejíž přízeň si chtěl získat, báseň,
patřilo právě tak k dobrému tónu, aby dvorský lékař věnoval svému pánu
jaksi na míru ušité regimen sanitatis. Tento typ regimen má pevnou stavbu,
obvyklá oslavná topoi, všeobecné makrobiotické rady a rady zaměřené na
konkrétní chorobu osoby, jíž je spis věnován. Pauper zde přirozeně zcela chybí.
Druhý, vzácněji se vyskytující typ regimen má jaksi všeobecnou platnost;
forma se částečně uvolňuje, aby byl poskytnut prostor pro místy memoárový
charakter; pauper zde nalézá často své místo. Oba typy jsou dochovány
i v našem prostředí.
Ve středověké latině je bohatý slovní materiál pro vyjádření různých stupňů sociální kategorie paupertas: kromě výrazu pauper to mohou být pojmy
egens, indigens, humilis, miser, miserabilis etc. Ve sledovaných spisech se
tato synonyma nikdy nevyskytují. Nevyskytuje se ovšem ani vznešená dobrovolná paupertas mnichů, ale ani naopak pejorativní zabarvení, zesílené adjektivy vilis- nízký, sprostý, opovržený, nebo dokonce abiectus- zavržený,
vyvržený- výraz, který se někde v kronikářských textech pozdního středově
ku objevuje a vede až ke smyslu chátra, l ůza.
K bližšímu pojmu nám může pomoci antonymie: je chudá, ale nicméně
existuje. Nejběžněji proti sobě stojí pauper a dives- chudý a bohatý. Pojmy
jsou určeny ekonomickou situací. Vyskytuje se pauper a crapulosus, opilec.
Zde má pauper výrazně pozitivní zabarvení. Dalším protikladem je pauper a
civis: pauper je ten, kdo nemá práva měšťana. Zajímavý je vztah pauper proti
výrazu rusticus: rusticus, venkovan, nepatří do kategorie pauperum. Rusticus
je "in perpetuo motu et labore" 8, což jednak prospívá jeho zdraví a jednak mu
8

Z Albíkova Vetularia cituji podle inkunábulc: Tractatulus de regimine hominis compositus per
magistrum et dominum dominum Albicum archiepiscopum Pragensem, Lcipzig, M. Brand 1484,
Praha, Národní knihovna 44 G 49. Dále jen Vet. K "rusticus": Vet. 34 v; ms. VE 24, f. 165 r.
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umožňuje získávat denní chléb. Ve všech těchto případech se pauper objevuje jako substantivum. Adjektivní použití je řídké : objevuje se pauper infirmus
-chudý nemocný, pauper iuvenis- chudý mladík, pauper antiquus- chudý
stařec. Naopak dives má přívlastky crapulosus, luxuriosus et ociosus, jako
jsou měšťané a kanovníci. Je to rozmařilý a lenivý opilec, který se ustavičně
přejídá, málo se pohybuje a trpí tak následně poruchami trávicího traktu .
Charakteristiky jsou samozřejmě běžnými locis communibus středověké literatury, nicméně tlumočí, alespoň částečně, postoj pisatele, který by je jinak
mohl prostě vynechat, jako je tomu skutečně u některých autorů lékařských
spisů.

Toto terminologické zkoumání by zůstalo chudé, kdyby se omezilo pouze
na slovo pauper a jeho antonyma. Podívejme se tedy blíže. Pauper se takřka
vždy vyskytuje pouze v receptových částech spisů: je uveden lék a jeho pří
prava, následuje jeho obměna pro paupere nebo pro pauperibus. Ze zkoumaných autorů je to zvláště Albík, kdo na recepty pro chudé nikdy nezapomíná.
Získáme tak úplný inventář bylin a ingrediencí, který se v lidové medicíně
objevuje dodnes, ba zdá se, že v souvislosti s nově se rodícím odporem proti
zneužívání chemie ve farmakologii získává na oblibě. Jde o dobře známé
druhy a nepochybně při správném používání příznivě působící byliny, jako je
routa, šalvěj, heřmánek, šafrán, rmen, aloe, hořec , kmín atd., dále je to známé
každodenní užívání česneku, cibule a ředkve; kde je třeba olej, bohatý použije olivového, chudý lněného; jako aroma se pro divite předepisuje ambra
a jakýsi druh vonného mechu s kafrem, pro paupere jsou to semena borovice
a jalovce nebo muškátový květ. Potřebuje-li bohatý obklady, vezme hedvábí,
chudý si je vyrobí ze staré kamizoly. Kde je třeba přidat víno, chudý dá pivo.
V době nákazy si pauper před odchodem ze svého příbytku vezme jako profylaktický prostředek několik koleček posolené ředkve, cibule nebo česneku.
A tak dále, mohli bychom ještě dlouho pokračovat, ale jde o všeobecně známé věci, jejichž znalost se udržovala v tradici po staletí. Nás na těchto před
pisech zajímá něco zcela jiného: pauper lékařské literatury začíná vycházet
ze své anonymity, dané širokým a proměnlivým obsahem pojmu. Má svůj
příbytek- commodum suum. Je-li nemocný, léčí se doma anebo najde útulek
v některém ze šesti tehdejších pražských špitálů. Pro vyjádření jeho existování je sice vždy použito slovesa degere - živořit, ale přece jenom si může
nějakým způsobem opatřit tolik doporučovaný černý chléb, lněný olej, byliny, pivo atd. Předpokládá se u něj nějaká stará kamizola, z níž si může připra
vit potřebné obklady. Za mlhavých a studených dnů na podzim a v zimě si
může zatopit, proti revmatismu se chrání kožešinou, nejčastěji psí. Albík potvrzuje, že alespoň jeden z tehdejších špitálů v Praze byl skutečným in firma30
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riem, nikoli pouze chudobincem, v němž byli "staří i mladí chudí nemocní" 9 ,
a že on osobně tyto chudé nemocné ve špitálech navštěvoval a vedl jejich
léčení. 10 Dále několikrát uvádí, že léky pro chudé i bohaté mají stejnou účin
nost" a rozdíl mezi nimi je pouze v kosmetické úpravě. Setkáváme se zde
s významným dokladem k pochopení mentality středověkého lékaře. Konrád
Waldhauser i Jan Želivský si stěžují na chování lékařů, kteří ze zištnosti nechtějí navštěvovat chudé nemocné a léčí pouze bohaté. 12 Potvrzení tohoto
patrně rozšířeného jevu se nám nepřímo dostává i u Albíka: z poznámek, které jsou roztroušené passim hlavně v regiminech sanitatis a v přednáškách na
lékařské fakultě, zjistíme, že klade velký důraz na- moderně řečeno- formování osobnosti dobrého lékaře. Pojmy medicus bonus- medicus malus nebo
imperitus se objevují často . Na jednom místě se jadrně vyjadřuje: "Sed tu
maledicte ydiota medice deperdite" - "Ale ty, doktore, zlořečený zatracený
pitomče, nebudeš-li řádně léčit chudé, budeš jejich vrahem." 13
Své místo by si jistě zasloužilo i zkoumání vztahů pauperes- mors a pauperes- morbus. Toto zkoumání, pro něž je, zdá se, ve středověké lékařské
literatuře bohatý materiál, bude vyžadovat rozsáhlejší práci .
Při vší opatrnosti, kterou je nutno při tomto druhu zkoumaného materiálu
zachovávat, můžeme snad uzavřít, že pauper dané lékařské literatury předsta
vuje určitou sociální kategorii a nemájiné, např. citové zabarven.í. Reprezentuje bezprávného městského, nikoli venkovského člověka, žijícího sice
v maximální chudobě, ale dosud nepřekročivšího onen osudný práh, který jej
odděluje od nejnižšího možného stupně té nejubožejší existence. Mohlo tudíž jít o zchudlé řemeslníky, tovaryše a nekvalifikované pracovní síly, pomocné dělníky, nádeníky a sloužící. 14 Lékař totiž počítá přece jenom s jakýmisi
minimálními prostředky pro živobytí a bydlení. Neuvažuje tudíž o zcela okrajových vrstvách obyvatelstva, o tulácích a žebrácích bez přístřeší. Tito lidé
zůstávají zcela mimo dosah zájmu středověkého lékaře.

9

A1bík, Vet. 6 r.
Tamtéž.
ll A1bík, Vet. 13 v.; 20 v.; 31 v.
12 F Graus, Chudina mčstská v
č. 63 .
13 A1bík, Vet. 13, f. 20 r.
14 F Graus, Chudina, s. 35.
10

době předhusitské ,

Melantrich 1949, s. 100, tamtéž i pozn.
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TRAGÉDIE NEBOLI HRA O ROZPUSTILOSTI ŽEBRÁKŮ

Dramatický literární útvar je bezesporu druhem historického pramene, který u nás zatím není všeobecně využíván. Přitom některá humanistická dramata již svou epičností a monotematičností, danou zaměřením na jediný společenský problém, k tomu přímo vybízejí.
Tento moment, zvláště silný u "Tragédie neboli hry o rozpustilosti žebráků", jak zní titul jednoho ze tří známých českých vydání 1, není oslaben ani
faktem, že jde o dílo nepůvodní a převzaté. Zmíněná hra upoutala pozornost
pouze literárních vědců, a to už od dob Jungmannových. 2 Dočkala se tří edic,
z nichž první pochází ještě ze sedmdesátých let 19. století a je prací Josefa
Jirečka, druhou, značně úplnější pořídil JosefHrabák v roce 1950 a konečně
poslední Milan Kopecký v roce 1986. 3
Zásadní slovo o filiaci jednotlivých dochování hry bylo však vyřčeno již na
počátku našeho století. Prof. Máchal velmi průkazně . doložil, co bylo vzorem
dosud prvního známého litomyšlského vydání hry z roku 1573. Šlo o hru podobného titulu, vydanou podle starších předloh tiskařem Andrzejem Lazara1 I. vydání u Andrease Graudcncc po roce 1573 (knihopis č. 16273), 2. vydání známé jen
z opisu Jana Jeníka z Bratřic, originál vyšel u Daniela Sedlčanského na Starém Městě pražském
v roce 1608 (knihopis 16274), 3. vydání opět u Graudence v Litomyšli v roce 1619 (knihopis
16275).
2 J. Jungmann, Dějiny literatury české, díl IV., s. 226; Č. R., Dodatky a opravy k biografiím
starších spisovatelů českých a k starší české bibliografii č. 72, Tragédie neb hra žebračí v české
a polské literatuře, Časopis českého muzea, 1910, s. 292- 294; Anonym, Hra žebračí z polské
řeči do češtiny přeložená roku 1619, Český lid, 1911, s. 364-366;M. Kopecký, K polské a české
verzi hry o žebrácích, Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, řada D, č . 10, 1963,
s. 99-106.
3 J. Jireček, Památky staré literatury české, řada III. - Staročeské divadelní hry, sv. 1., Praha
1878, s. 73n.; J. Hrabák, Staročeské drama, Praha 1950, s. 207n.; M. Kopecký, České humanistické drama, Praha 1986, s. 41.
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viczem v Krakově roku 1552. V české verzi upravovatel vypustil pouze ně
které pasáže, jež se mu zdály příliš frivolní, a to s ironickou poznámkou odkazující čtenáře dychtivého po této literatuře na báseň Májový sen, a dále
zmínky týkající se podrobněji čarodějnictví. Tím zmizely z dramatu i všechny ženské postavy.
Třebaže se polské vydání zachovalo v podobě jediného fragmentu a obdobná situace je i u tisků českých -litomyšlská vydání z let 1573 a 1619 jsou
unikátními exempláři a pražské z roku 1608 je známo pouze z opisu Jana
Jeníka z Bratřic- zdá se být opodstatněným konstatování, že ve své době šlo
o dílo značně populární a rozšířené. Není-li důkazem jeho trojí opakované
vydání v českém prostředí (přičemž není vyloučena ještě jejich častější frekvence, o které se nemusely dochovat doklady) ani minimálně dvě vydání polská, hovoří o tom počty exemplářů uvedené v inventárních záznamech. 4
V pozůstalostech krakovských měšťanů se hra žebračí objevuje dosti často,
známé jsou též stovky exemplářů v inventářích po zemřelých tiskařích. Rozšířenost díla v Polsku a pravděpodobně i v Čechách napovídá, že šlo o zdaři
lou autorovu reflexi panujících společenských poměrů, aktuální v polském
prostředí přelomu 16. a 17. století i v Praze rudolfinské éry.
Formálním řazením patří hra do kategorie frašek. Přesto však obsahuje závažné sociální postřehy, leccos napovídající o často značně konfliktních vzájemných vztazích jednotlivých vrstev obyvatelstva v 16. a na počátku 17. století. Tento silný akcent nezaniká ani tím, že český upravovatel hry oslabil
obecnost některých konstatování a charakteristik obou vystupujících stavů.
V předmluvě totiž důrazně varuje čtenáře před tím, aby podané typy jednotlivých postav vztáhl na celé vrstvy obyvatelstva, bez rozlišování kladných
a záporných stránek obou stavů. Nutno ovšem říci, že záporné postavy ve hře
výrazně převažují a již svým konfliktním vyústěním nevyznívá celé dílo pro
žebráky zrovna příznivě . Rovněž kupectvo je podrobeno silné kritice, jejíž
účinnost je o to větší, že jeho jediný představitel reaguje na výtky o svém
stavujenomještě silnějším odsudkem stavu druhého.
Celý literární útvar je postaven na klasickém syžetu obvyklém již ve stře
dověkých dramatech, tedy na tzv. "hádání" dvou opačně orientovaných stran,
při němž se odhalují jejich dosud utajované stránky. To spolu s docházejícími
argumenty a stoupajícím rozhořčením vede ke konfliktu, jehož závěrečné rozsouzení neuspokojí ani jednu stranu. Ve své době již přežité schéma vede
k určité epičnosti celé hry, v níž ostatně dějovost, s výjimkou několika málo
4

a

J. Máchal, Tragedie neb hra žcbračí v české a polské l i teratuře, Věstník české akademie věd
Františka Josefa I., roč. 18/ 1909, s. 427n.
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scén, není hlavním cílem. Ve hře také převládají spíše rozsáhlé monology
jednotlivých protagonistů, které jsou značně ilustrativní a těžko by sloužily
k vlastnímu předvádění na jevišti. Dramatický útvar zde supluje spíše jiný
žánr literární tvorby, který tehdy ještě nebyl ve středoevropském prostředí
obvyklý- povídku.
Autorovi, který se snad skrývá v osobě písaře, jenž vystupuje až v samém
závěru s pokusem o jakési zhodnocení celé příhody, však forma dramatu dovolila literárně zpracovat autentický zážitek.
Vlastní dějová osnova hry- ostatně rozsahem nevelké- je poměrně jednoduchá. Žebráci pořádající jakousi oslavu či hostinu jsou kritizováni kupcem,
jehož přítomnost sledují od počátku s nechutí. Kupec přechází od nabádání
žebráků po jejich slovní obraně, která je podložena dokonce náboženskými
důvody, k absolutnímu odsudku žebráků jako společenské vrstvy, se kterou je
možno zacházet pouze násilím. Je napaden, poraněn a částečně okraden a po
prvním úleku žebráků nad spáchaným skutkem se odvolává k soudu přítom
ného rychtáře. O této postavě není z kontextu hry jasno, zda jde o žebráky
podplaceného zástupce místní správy či daleko spíše o voleného vůdce, jehož
autoritu však uznává i kupec. Nicméně rychtář dojde s poukazem na útočné
jednání kupce, kterého viní z vyvolání celého konfliktu, k šalamounskému
rozsudku nad žebráky. Odsoudí je k doživotnímu údělu běd, jež již snášejí,
tedy k chudobě a fyzickému poškození. Rozsudek přiměje kupce k další sžíravé kritice žebráctví, v níž oproti první dominuje obvinění z čarodějnictví,
přičemž jsou velmi výstižně popsány názory na jeho domnělé i skutečné provozované metody. Žebráci, o poznání smířlivější než předtím, odpovídají, že
tyto služby často prokazují na dožádání měšťanů. Konečně přichází písař.
Vyzývá obě strany, aby zanechaly hádek, které kupci nemohou přinést žádný
užitek a zbytečně rozněcují žebráky, kteří by si raději měli hledět zbožnosti.
Hra je ukázkou typického a tehdy jistě častého konfliktu dvou společen
ských vrstev, konfliktu, který nic neřeší a na postavení a názorech zúčastně
ných pramálo změní. Standardní je i prostředí hostince, v němž většina takovýchto střetů vznikala a jehož spojení s podsvětím a okrajovými vrstvami
obyvatelstva je tradiční.
Zatímco o kupci jako osobě se mnoho nedovídáme, žebráci vystupují jako
pestrá směsice žen a mužů nejrůznějšího původu a stáří, oplývající nejrozmanitějšími skutečnými i předstíranými tělesnými handicapy. O určité organizaci uvnitř skupiny svědčí postava tzv. rychtáře, o němž se v předmluvě dovídáme, že si ho žebráci sami zvolili a odváděli mu dokonce každý třetí peníz,
a kterého kupec označuje za jednoho z nich a přesto, nebo právě proto, se
u něho dovolává potrestání ostatních členů skupiny. Žebrácká komunita tak
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organizaci různých loupeživých band, což dotvrzuje
i používání přezdívek; není zde jediné literární jméno, což jistě ne lze přičítat
pouze autorově básnické licenci.
Okamžik sociálního napětí je ve hře přítomen od počátku. Začíná požadavky žebráků, aby je hostinský záměrně špatnou obsluhou zbavil kupcovy pří
tomnosti, pokračuje nabádáním žebráků, jímž kupec se značnou nevolí komentuje jejich radovánky, a po slovní obraně napadených a pozdějších
výhrůžkách přerůstají jeho výpady v nenávistný odsudek i jejich prosté existence. Naopak žebráci s těžko tajenou závistí přičítají veškerý profit kupectva různým podvodným machinacím, které popisují stejným způsobem, jakým to činí již středověké satiry.
Stejný protiklad je v hodnocení důvodů, které původní poddané, měšťany,
ale i příslušníky šlechty přivedly do žebráckého bratrstva. Kupec jednoznačně
pranýřuje především jejich nechuť k poctivé práci a rozmařilost či hazardní
hry u vyšších stavů. Žebráci uvádějí vedle důsledků hazardu i ekonomické
příčiny, různé sociální a přírodní pohromy. Skoro stejně silnými důvody jsou
neustálá existenční nejistota, stoupající daňové nároky a perzekuce ze strany
státu a vrchností. Z jejich všudypřítomného vlivu se žebráci zachraňovali útě
kem na samé dno lidské společnosti, tedy mimo dosah jakýchkoli povinností
a společenských norem. Pozoruhodná obhajoba žebráckého stavu pak vrcholí odvoláním na Písmo svaté a označením nejchudších jako stavu vyvoleného
Kristem ke spáse. Tato argumentace, pokud je skutečně autentická, svědčí
o tom, jak pestré mohly být osudy lidí, kteří nakonec skončili jako těžko snášený odpad společnosti.
Právě tato argumentace spolu s neustálým ujišťováním žebráků, že se kupec
sám může velmi snadno stát jedním z nich, ho vede po dvakrát k nenávistnému
výbuchu, v němž dává nepokrytě najevo názor příslušníka vyšší vrstvy na
celou problematiku chudiny. Kupec jí přičítá - zřejmě nikoli zcela neprávem - klamání ostatních lidí ve snaze získat almužnu (např . simulováním
zranění, povrchní zbožností atd.), nechuť k práci, kriminální delikty, přede
vším žhářství, loupeže, čarodějnictví a dokonce zrádcovské služby Turkům.
Nakonec se jednoznačně přiklání k násilnému řešení problému, které ostatně
tehdejší společnost kromě almužen a špitálních nadací měla v praxi po ruce:
vypalování cejchů, věznění, deportace a konečně drastické popravy.
Že jde ovšem o bezvýchodné řešení celé situace, to si uvědomoval i sám
autor hry, i když se od žebráků dozvídá, že prostředky na hostinu získali nejen
almužnami od poutníků- v polské verzi do Čenstochové, v české k blíže neurčenému kostelu sv. Kláry - ale i tím, co jim nenápadně vzali. Bezradnost
autora i celé společnosti, která vytvářela chudinu jako svůj produkt, i když
36
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byla současně nucena trestat její excesy, se jasně jeví v nelogickém vyústění
hry, kdy obě sporné strany náhle ustupují do pozadí a na scénu přichází dosud
nezúčastněná postava, aby pronesla nicneřešící morální apel. Ten se odvolává na tolerantní soužití obou stavů, přičemž žebráci si mají hledět pouze zbožnosti a očekávat odměnu za ni v podobě lidského dobrodiní.
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OBRAZ OKRAJOVÝCH VRSTEV SPOLEČNOSTI V ČESKÉ
HUMANISTICKÉ lliSTORIOGRAFII 16. A 17. STOLETÍ

Zprávy o okrajových vrstvách společnosti tvoří v české humanistické historiografii 16. a počátku 17. století zvláštní skupinu historických záznamů,
jejichž postavení a úloha v kontextu ostatních zpráv si plně zaslouží samostatnou pozornost. Najdeme je prakticky u každého humanistického historika, avšak přesto ne lze říci, že by patřily k takovým tematickým okruhům, jež
by ležely v popředí jejich pozornosti. Spíše naopak. I když nemáme dosud
k dispozici celkový tematický rozbor zpráv českých humanistických historických prací, můžeme si přesto -na základě dosud provedených dílčích sondučinit o tom alespoň rámcovou představu. 1 Ukáže se nám, že tato tematika
patřila, pro nás vlastně symbolicky, k okrajovým. A to nebylo náhodné. Zdů
vodnění této skutečnosti nalezneme dokonce velmi snadno. Humanisté prakticky bez výjimky přijali Ciceronovu charakteristiku, podle níž má být historie svědkem časů, světlem pravdy, životem paměti, učitelkou života a poslem
věcí starodávných. 2 Obecné přijetí této charakteristiky ovšem zdaleka neznamenalo její jednotnou interpretaci. 3 Stačí se hlouběji zamyslet jen nad posledním z pěti dílčích alegorických určení úkolů historie - tedy nad oním,
které má pro nás nyní největší význam-, aby se plně odhalila neurčitost všech
ostatních. Které události mohly být pokládány za tak důležité, aby mohly být
jako "pamětihodné" zaznamenány v historických pracích? Je nepochybné, že
1 Viz N. Štěpinová - D. Vaigendová, První české historické kalendáře, Acta Universitatis
Carolinae (dále AUC) - Philosophica et historica 5, Studia Historica XXVI, 1982 (1986),
s. 25- 37; J. Kolár, Český kronikář Marek Bydžovský z Florentýna, Strahovská knihovna
12- 13/1977- 1978, Praha 1982, s. 42-43; Z. Beneš, Česká humanistická historiografie 16.
a 17. století, Kand. diss. FF UK, Praha 1988, passim.
2 Cicero, De Oratorc ll; 9, 36.
3 Viz R. Landfester, Historia magistra vitae. Untcrsuchungcn zur humanistischen Geschichtstheorie des 14. bis 16. Jahrhunderts., Gencve 1972.
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závažnou roli tu sehrála sociální stratifikace: Na prvním místě co do množství
zazr,amenaných zpráv stojí panovník, na posledním pak ty nejnižší vrstvy
a skupiny obyvatelstva.
Znamená však být nejnižším zároveň být i okrajovým? Tato otázka je zcela
na místě. Význam oddělení obou kategorií vyplývá z rozdílu, který vyvstane,
bude-li historik studovat sociální stratifikaci a sociální poměry jisté doby
a bude-li historik dějepisectví studovat obraz této doby v její soudobé historiografii. Obraz společnosti, který mu historiografické studium poskytne, bude
v jistých směrech odlišný od obrazu, který získá jeho kolega studiem poměrů
společnosti samé. Ale obě kategorie se dostávaly do zorného pole historiografie zpravidla jenom tehdy, když vystupovaly ze své dějinně sociální anonymity prostřednictvím svých činů, jimiž překračovaly- ať již jako sociální
vrstva či skupina, nebo jako jednotlivci - svou každodennost, nebo pokud
z ní byly vytrhávány vlivem velkých dějinných událostí. Škála takových činů
nebyla příliš široká. Patřila sem zejména různá legislativní opatření panovníka či šlechtické nebo městské vrchnosti, dále epidemie, živelné pohromy, sociální nepokoje, fyzické anomálie a mentální poruchy, ale především kriminální delikty. Tato poslední skupina zpráv je nejčastější a také nejzajímavější.
Kriminálních přečinů se dopouštěli jedinci všech vrstev společnosti bez
výjimky, od cikánů přes rybníkáře, čeleď a řemeslníky až po vážené měšťany
i šlechtice, kněží nevyjímaje. 4 Kriminální delikty měly vždy značný společenský ohlas a byl k nim také vždy zaujímán výrazně hodnotící postoj . Nemůže být proto překvapující, že zprávy o nich, zvláště o mimořádně brutálních vraždách, velkých loupežích a jiných podobných závažných deliktech
patřily k těm, jež byly humanistickými historiky považovány za "pamětihod
né" a byly proto hodné zaznamenání.
Pozornosti historiků tak nemohl uniknout případ zemského škůdce Jiřího
Kopidlanského 5, brutální vražda zemana Ludvíka Loreckého ze Lkouše a jeho
synů roku 1571 6 či řádění tzv. "martínků" v okolí Prahy, ve východních Če-

Viz Z. Winter, Kulturní obraz českých mčst ll, Praha 1892, s. 135- 178; J. Petráň, Poddaný
lid v Čechách na prahu třicetileté války, Praha 1964, s. 227- 229; B. Lužík, Cikáni na brandýském panství v 16. století, Středočeský sborník historický 12, 1977, s. 243-246.
5 Mikuláš Dačický z Heslova, Prostopravda - Paměti, Praha 1955, s. 167; Staré letopisy české,
Praha 1980, zvl. s. 303- 308; Václav Hájek z Libočan, Kronika česká, Praha 1981, s. 662-663.
6 Marek Bydžovský z Florentýna, Svčt za tří českých králů, Praha 1987, s. 134--144; Bartoloměj Paprocký z Hloho/, Diadochos, Praha 1602, s. 22-27; Václav Březan, Životy posledních
Rožmberků ll, Praha 1985, s. 419. K tomu viz J. Kolár, Zápisky Marka Bydžovského z Florcntýna
a Paprockého Diadochos, Sborník prací filosofické fakulty brněnské university D 32, 1985,
s. 59-63.
4
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chách a na Moravě roku 1590. 7 Kronikáři však zaznamenávali i případy méně
proslulé. Zpravidla to byly zločiny odehrávající se v jejich bezprostředním
okolí. Více než dostatek takových zpráv nám zachoval Mikuláš Dačický . Kutná
Hora byla jistě, díky sociální skladbě svého obyvatelstva, pro kriminální pří
pady více než vhodným prostředím. 8 Dačický tu ale slouží opět jen jako pří
klad; bylo by možné jmenovat i jiné autory, zejména městských kronik. 9
O některých takových událostech se mohli tehdejší historikové dozvídat
i z dobových letáků a novin. 10 To je zřejmě i případ šestinásobné vraždy, k níž
došlo ll. června 1547 v Hrušovanech nedaleko Žatce. Tuto událost zaznamenali dva kronikáři- Marek Bydžovský z Florentýna a Sixt z Ottersdorfu. O tom,
že jejich zprávy o této události mají společný pramen, se zdá svědčit téměř
doslovná shoda jejich zpráv v některých detailech.
Tento případ neuvádím náhodně. Přivádí nás totiž k podstatě problému,
který tu chceme sledovat. Bydžovský zaznamenává tuto vraždu jen jako jednu z mnohých podobných událostí, jež se tehdy staly a s nimiž se seznámil
a jež zaznamenal do svých historických zápisků. Zaujala ho na ní jen její
výjimečnost. Proto také jen neosobním způsobem konstatuje její hlavní rysy.
Píše doslova: "Nějaká žena 6 dítek svých vlastních, z nichž dva pacholíci
a čtyry děvečky byli, sekerou zamordovala a ztínavši z nich hlavy, do sklepu
jednoho vedle druhého skladla a zavolavše muže svého, tam mu jíti rozkázala, aby pohleděl, jak jest děti jeho a své dobře opatřila. Druhý pátek z Žatce
vyvedena, zahrabána a kolem probita." 11 Sixtova zpráva se od Bydžovského
záznamu liší de facto jen přidáním několika dalších podružných detailů . Avšak
Sixt na rozdíl od Bydžovského zaujímá k události osobní stanovisko. Připo
juje komentář, v němž píše, že jde o "přehrozný skutek a zázrak, jistě prvé
nevídaný a neslýchaný", a zakončuje jej pak pro sebe charakteristickou formulí, kterou nalezneme i na jiných místech Sixtova textu, v níž Sixt vyslovuje
prosbu, "aby Pán Bůh všemohúcí pro svú nesmímú dobrotu ráčil jej v dobré
obrátiti." 12 Ale zaujetí osobního stanoviska, přestože je to příznak významného
V. Březcm, Životy I, s. 500--501; M. Bydžovský, Svět, s. 216--217. K tomu vizJ. Kolár, Zločin
v Roztokách r. 1590 a české kronikářství, Muzeum a současnost l, Roztoky 1978, s. 101 - 111.
8 Dostatek materiálu nám v této otázce poskytují právě Dačického Paměti. Viz též M. Bisingerová - L. Vaněk, Agenda kutnohorské mčstské správy v 16. st., Práce z okresního archivu v Kutné
Hoře 1984, s. 5- 6.
9 M. Kezelius-Bydžovský, Kronika mladoboleslavská, Mladá Boleslav 1935 ; Šimona Plachého z Třebnice Paměti Plzeňské, P l zeň 1883; aj.
10 To se týká např. Dačického či Bydžovského. VizE. Pražák - E. Petrů, Doslov k edici Prostopravdy a Pamětí 1955, s. 750, aJ. Kolár, Český kronikář, s. 42.
II M. Bydžovský, Svět, s. 65.
12 Sixt z Ottersdorfu, O pokoření stavu městského léta 1547, Praha 1950, s. 47-48.
7
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posunu v historikově celkové recepci události, zde přece jenom není tím nejdůležitějším. Rozhodující místo pro celkové postižení Sixtovy recepce a interpretace události najdeme na konci záznamu, který zprávě o hrušovanské
vraždě předchází. Ten hovoří o návratu pražských poslů od krále Ferdinanda
z Litoměřic dne 1. července a o obsazení Pražského hradu a Malé Strany
německými knechty téhož dne. Tedy o událostech s hrušovanskou vraždou
reálně nijak nesouvisejících. Poslední věta tohoto záznamu však zní: "Avšak
žádný jistě z domácích tomu, co se tu bude díti, vyrozuměti, ani z těch budoucích, kteréž potom na lidi přišly, těžkostí se nadáti nemohl, kteréžto nedávno
před kolikasi dny zřetedlným, hrozným a prvé neslýchaným skutkem, jako
snad nějak lidem předpověděny a voznámeny byly dány." 13
Neúspěch pražského poselstva a nečekané obsazení části Prahy nepřátel
skými vojáky je tak podle Sixta předznamenáno kriminálním deliktem. Sixt
však toto předznamenání nevidí jenom jako přímý Boží zásah do pozemského uspořádání věcí. Vražda je totiž, stejně jako obsazení Prahy, protiprávním
činem. Jako takové také obě události implicite charakterizuje. 14 Vražda se
stává symptomem celkového politického a sociálního stavu země a je před
povědí jejího pokoření a potupení, jež bude následovat po porážce odboje.
Rozdílnost způsobů recepce a vysvětlení události u obou kronikářů však
není možné objasnit jen jejich subjektivními motivy. Ve hře jsou i souvislosti
podstatně hlubší. Skrývají se v rozdílném charakteru obou historických spisů.
Markovy sborníky historických záznamů nebyly určeny pro veřejnost; vznikaly jen z osobního autorova zájmu a pro jeho paměť. 15 Jinak tomu je u Sixta.
Zprávu o této vraždě u něho najdeme až ve druhé části jeho spisu o stavovském povstání roku 1547. Správně bychom měli říci ve druhém jeho spisu
o povstání, protože jeho Acta aneb knihy památné . . . , dosud považované za
jediné dílo, jsou ve skutečnosti dvě svým původem i povahou zcela odlišné
práce. Jejich "druhá část" je skutečnou historickou prací, kronikou o povstání, zatímco první vznikla jako "památní kniha", kterou si Sixt založil a vedl
jako kancléř Starého Města pražského. 16 Ono druhé dílo vznikalo až po po-

Tamtéž, s. 47.
"Bylo to lidem s nemalým podivením, co se to děje (v pokojné zemi), že prvé, než sú jaké
odpovědi od císaře a krále daly a než sú se (jedni i druzí) poslové dvorní navrátili zámek i hrad
pražský cizím národem osazen jest," komentuje Sixt obsazeni Hradu. Sixt z Ottersdorfu,
O pokoření, s. 47. Protiprávnost vraždy se rozumí samo sebou.
15 J. Kolá1; Český kronikář, s. 50.
16 Viz Z. Beneš, Akta aneb knihy památné čili Historie oněch dvou nepokojných let 1546
a 1547 a Sixt z Ottersdorfu (Studie o genezi a podobč jednoho historického textu), AUCProblém dějin historiografie VI, v tisku.
13

14
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rážce povstání a Sixt je v něm zpětně přehlíží a vyrovnává se tu zároveň i se
svou účastí v něm, i s jeho porážkou. Sixt sice zřejmě nepočítal s možností
veřejné publikace svého spisu, ale jistě doufal, že nezůstane neznámý. Počítal
se širším čtenářským okruhem- a my víme, že se takový okruh také vytvořil.
Jeho dílo bylo mezi pražskými humanisty předbělohorské doby dobře známo
a mnozí z nich je také četli . 17 Především z tohoto důvodu se Sixt snažil své
soudy a postoje objektivizovat. 18 Sloužila mu k tomu znalost následujícího
vývoje a snaha vidět všechny události kritického roku v jakési jednotě. Jednotlivá konkrétní událost pak ztrácí svou významovou uzavřenost a stává se
prvkem širšího dění. To je tendence, s níž se u Bydžovského, jehož zápisky
ale také vznikaly s historickým odstupem, nesetkáme.
Sixt nám tak dokumentuje přechod od humanistických historických prací
privátní povahy k pracím povahy oficiózní. Ve všech pracích této druhé skupiny jsou kriminální delikty vždy a okamžitě interpretovány v souvislostech
sociálního a politického dění, a to prizmatem humanistické vzdělanosti a humanistického hodnotového systému.
Nejvýrazněji nám to dokládá dílo Daniela Adama z Veleslavína. V jeho
historických pracích se stále vrací jedno téma: odvolání se na "řád a právo",
které musí v zemi platit, aby byl zajištěn její rozvoj, ba dokonce i sama její
dějinná existence. V dedikaci Historického kalendáře z roku 1578 to vyjadřuje těmito slovy: "Nad to ještě i jiné dobrodiní nám činí vlast naše, že nás
k ctnosti a šlechetným mravům hned od mladosti vede, od hříchů v a mrzutých
nešlechetností odvodí, v pokoji, lásce a svornosti drží, křivdy hájí, spravedlnosti dopomáhá, dobré ctí, zlé tresce a to působí, že jeden každý s manželkou
a dítkami statečkem svým bezpečně vládnouti a živnůstku bez překážky provoditi může. A to všecko skrze řád a právo ... " 19
A řád a právo zajišťuje především panovník, tj. dobrý panovník. Špatný
nebo slabý král naopak dopouští či prohlubuje bezpráví. Doložme to slovy
Sixtovými: "Tak král Ferdinand nad řádem a právem a aby se žádnému
v ničemž nic neubližovalo, ruku svou milostivě držeti ráčil a vpravdě toho
času tak byl v království čistý řád, že v pekle (kde není žádný řád, ale ustavič 
ný strach) snad lepší řád se zachovává." 20

17

Viz J. Janáček v úvodu ke své edici Sixtova díla, in: Sixt z Ottersdorjit , O pokoření, s. 32.
Vycházíme tu z předpokladu rozdílností mezi textem určeným pro neveřejnou a textem urče
ným pro veřejnou komunikaci. Viz P Vašák, Metody určování autorství, Praha 1980; Týž,
Autor, text a spo l ečnost, Praha 1986.
19 Předmluva otištěna in: M. Kopecký, Dan iel Adam z Veleslavína, Praha I 962, s. 90.
20 Sixt z Ottersd01ju , O pokoření , s. 147.
18
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Kategorie řádu a práva patří mezi ústřední kategorie českého humanistického historického i společenského myšlení. Koncentruje se do ní celé pojetí
společnosti a dějinného vývoje. 21 Překročení práva, jeho nedodržování či
dokonce jeho ignorování je v očích českých humanistů nejen problém právní,
ale je to i vina před dějinami. Skupiny nebo jednotlivci, kteří se toho dopouštějí, se rázem ocitají na okraji společnosti. Protiví se dějinnému řádu a sami
se tak staví mimo dějinotvorné síly.
Případ kriminálních deliktů nám- byť i jen částečně- odhalil zorný úhel,
pod nímž čeští humanističtí historikové viděli a interpretovali dějiny a lidskou společnost vůbec a který jim zároveň proměňoval reálné společenské
vztahy podle principů humanistických sociálních a etických ideálů. A patří
mezi specifika českého renesančního humanismu, že tyto ideály nebyly jenom abstraktně z antických vzorů odvozenými představami, ale že byly vždy
bezprostředně vztahovány k aktuálním potřebám české předbělohorské společnosti . To ale nebylo koneckonců nic jiného než jistá forma splňování jiné
z Ciceronových dílčích charakteristik, podle níž měla být historie "svědkem
času" .

Ke kategorii řádu a práva vice in: Z. Beneš, Česká humanistická historiografie, s. 103- 104 a
240- 242.
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ZnENĚK HoJDA

"OKRAJOVÉ" SKUPINY A "NÁRODNOSTNÍ MENŠINY"
V PRAZE 17. A 18. STOLETÍ

Na pozvánce k letošní "pražské" konferenci je předmět našeho jednání
vymezen pojmy "okrajové skupiny" a "uzavřené substruktury". V našem historickém slovníku nejsou tyto pojmy příliš pevně zakotveny a sama konference jistě přinese jejich upřesnění. Budiž také mně tolerována malá terminologická glosa úvodem. Nejpřijatelnější a nejobecnější se zdá pojem "okrajové
skupiny", odpovídající francouzským "les marginaux", německým ,,Randgruppen", polským "ludziam marginesu". K okrajovým skupinám patří ovšem jak
osoby z nejnižších stupínků společenského žebříčku, které jsou přes svoji
"okrajovost" integrální součástí struktury "staré společnosti", oni "poctiví
chudí", tak i ty osoby, které se octly mimo, vně, "psanci" této společnosti.
Němčina rozlišuje v tomto případě Unterschichten a Aussenseiter. Do první
skupiny patří vdovy, sírotci, osazenstvo špitálů a jiných charitativních zaříze
ní, příslušníci "nečestných" řemesel včetně vykonavatelek řemesla nejstaršího, žebráci a chudina vůbec . Do druhé skupiny patřily kriminální živly, ale
jistě i lidé, kteří se ocitli "mimo" ne vlastní vinou, mrzáci, nevyléčitelně nemocní a podobně . Hranice mezi oběma skupinami byly zřejmě velmi relativní
a například všechny neusedlé skupiny obyvatel, jako byli vaganti, kočovníci,
vandrující tovaryši, pohybovaly se na pomezí "přijatelnosti" asi denně. Ambivalenci této hranice vyjádřil snad nejlépe Bronislaw Geremek titulem své
práce o dějinách chudinské péče v pozdněstředověké Evropě : "Šibenice nebo
slitování?"
Vedle pojmu "okrajové skupiny" existuje však jedno mnohem tradičnější
pojmenování, totiž "minority". Oba pojmy se ovšem nekryjí; místo minorit
bychom mohli mnohem spíše dosadit ony "uzavřené substruktury". A zatímco v předchozím odstavci byla vlastně řeč o minoritách sociálních- a těm je
také letošní diskusní zasedání převážně věnováno - můžeme mluvit také
o minoritách náboženských nebo národních (obě poslední skupiny ostatně
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často splývají, třeba v případě náboženských emigrací nebo u židovských
obcí). Tyto minority nemusely ani zdaleka patřit do nižších sfér společenské
hierarchie, často se řadily dokonce k městským elitám. Připomeňme si diasporu vlašských obchodníků v mnoha městech střední Evropy či nizozemské
kupce v Norimberku nebo v zemích okolo Baltu.
Také pobělohorská Praha bylo město mnohonárodní, či spíše město dvounárodní s minoritami -domnívám se totiž, že o pražských Němcích nelze
jako o minoritě mluvit. Podle vyčíslení Václava Lívy drželi Italové, Grisonci
a Francouzi, tedy příslušníci románských národností, roku 1653 4% pražských domů, na Malé Straně dokonce 9 %, z konfiskovaných domů získali
v celé Praze 8 %, na Malé Straně a Hradčanech dokonce 17 %! Zejména
pražská kolonie Italů byla jednou z největších ve střední Evropě a zdaleka
k ní nepatřili jen příslušníci uměleckých profesí. Centrem společenského života Italů byl špitál s kostelem sv. Karla Boromejského na Malé Straně,
k němuž se soustřeďovala značná nadační aktivita, vzájemná soudržnost kolonie se však projevovala i v méně institucionalizované podobě, vzájemným
půjčováním peněz a ručením za dluhy, svědčením při svatbách a křtech
a právních pořízeních všeho druhu. Tyto ne zcela viditelné sítě solidarity odhalí
teprve důkladný prosopografícký výzkum. Navíc udržovali Vlaši i pravidelné
styky s domovem. Šlo jistě nejen o kontakty obchodní, ale i kulturní, jak o tom
svědčí například skladba jejich domácích knihoven. Přes pevné vzájemné
vazby se Italové pochopitelně asimilovali k novému prostředí, nabývali ně
mecky znějících predikátů, podíleli se na městské správě. Stačí připomenout
jména jako Cortesi, Trentin, de Bossi, Pizzini, Casanova, Lurago, Cirisola,
de Capauli a další. K Italům se asimilovali Grisonci (vlastně Rétorománi, vět
šinou příslušníci stavebních řemesel), sami Italové se však postupně germanizovali, zejména od druhé čtvrti 18. století.
Domnívám se, že o menšinách v pravém smyslu lze hovořit jen tam, kde si
příslušníci určitého národa vybudovali vlastní "instituce". V Praze to byli ještě Francouzi se svou kongregací sv. Ludvíka (nejprve u kostelíka Jana Husi
na Malé Straně, pak u svatého Linharta na Starém Městě), ne už však třeba
Holanďani, Valoni nebo irská katolická emigrace, zprvu soustředěná kolem
hybemského kláštera a později se uplatňující dosti často na univerzitě .
Větší skupiny cizinců najdeme samozřejmě také v některých profesních
skupinách mimo vrstvu usedlých měšťanů (to byli hlavně obchodníci nebo
příslušníci uměleckých řemesel). Mám na mysli třeba studenty pražské univerzity (na právnické fakultě) a hlavně řádové duchovní. Vždyť některé řády
byly cizineckými koloniemi o sobě, a zdaleka to neplatí jen o prvním období
rekatolizace. O irských františkánech už byla řeč, italský charakter měly kon-
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ven ty hradčanských bamabitů a kapucínů, malostranských dominikánů, milosrdných bratří a servitů na Starém Městě, františkánů u Panny Marie Sněžné .
V Emauzích sídlili španělští benediktini, Španělé byli i mezi bosými karmelitány malostranskými . Polský ráz měly kláštery cyriaků a obutých karmelitánů
na Starém Městě.
S pokračujícím 18. stoletím se národnostní pestrost Prahy stírala, k podobnému vývoji došlo i ve Vídni. Leccos ještě dlužíme zmapování této asimilace,
jež byla důsledkem mnoha faktorů, sňatkovou politikou počínaje a byrokracií
městské správy konče. Poslední ránu italské a francouzské diaspoře zasadilo
josefínské zrušení sodalit. Od počátku 19. století už vývoj směřoval k Praze
dvoujazyčné, z kulturního hlediska eventuálně tripartitní (česko-německo-ži
dovské), jak ji známe na jeho konci . Problém se soustředil k vyrovnání čes
ko-německému, a neřešil se ovšem na úrovni městské správy. Hledání spravedlivé rovnováhy v mnohonárodním městě či státě však ve středoevropském
prostoru nepozbylo aktuálnosti dodnes.
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OKRAJOVÉ VRSTVY OBYVATELSTVA ČESKÝCH
MĚST A MĚSTEČEK V 16.-18. STOLETÍ

K jednoznačnému a obecně přijatelnému vymezení okrajových vrstev spo16.-18. století se dosavadní evropská literatura nedopracovala
a k přesnému taxativnímu ohraničení těchto sociálních vrstev či skupin, jež
by získalo všeobecnou platnost, sotva kdy dospěje. Přesto však lze v poslední
době zaznamenat výrazný posun poznání této problematiky, založený na uplatňování hledisek sociálně-ekonomických či majetkových, demografických,
právních a jiných. Bez významu není ani vystižení obrazu ponížených a odstrčených v dobovém "veřejném mínění", zprostředkovaném a zároveň spoluutvářeném kazatelstvím, publicistikou nebo uměleckou literaturou. Domnívám se však, že jedním z možných přístupů k okrajovým vrstvám, v pramenech
raného novověku namnoze těžko zachytitelným, je také soustavné sledování
konfliktů mezi stabilizovanou stavovskou společností a z ní vyřazenými okrajovými vrstvami a skupinami. Mám na mysli konflikty, které v pojetí 16.-18. století nabyly kriminální povahy a byly řešeny před tehdejšími hrdelními soudy.
Pro období raného novověku lze zřetelně stanovit tři základní vývojové
tendence, jež měly pro postavení a zvláště pro perzekuci marginálních vrstev
směrodatný význam. Jsou to: 1. dotvoření (a posléze postupný rozklad) stavovské společnosti, tedy právní a sociální vymezení základního, majoritního
obyvatelstva, od něhož se příslušníci okrajových menšin odlišovali; 2. relativní zdokonalování všech složek územní administrativy, od vesnice a města
přes panství a kraj až po zemi a stát; 3. snad nejdůležitější proces představo
valo utváření raně novověkého státu v absolutistické podobě. Snaha absolutistického státu o reglementaci veškerého obyvatelstva ve veřejné, ale i soukromé sféře, o jeho podřízení shora stanovené disciplíně a dokonce i jednotné
státní ideologii vytvářela oproti středověku zcela nové podmínky pro kriminalizaci a pronásledování těch vrstev, jež se oficiální snaze o "ukáznění" vymykaly.
lečnosti
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V českých městech a městečkách se konflikty mezi stabilizovanou větši
nou a kriminalizovanou menšinou projevovaly nejrůznějšími způsoby, avšak
státní, patrimoniální i městská správa je zpravidla sváděla do jediného řečiš
tě. Byl jím mocenský zásah proti nežádoucím projevům okrajových vrstev
a následné řízení proti jejich příslušníkům před městskými hrdelními soudy,
což dodávalo státnímu a společenskému tlaku na marginální vrstvy určitý řád.
Zdůrazňuji, že tímto způsobem nelze podchytit všechny skupiny stojící na
okraji společnosti a že by bylo chybné marginální vrstvy jednoduše ztotožňo
vat se souborem pachatelů kriminálních deliktů; z hrdelněprávních pramenů
se nedovíme téměř nic o tak zajímavých skupinách, jako byli pištci, kejklíři
a herci či nositelé jiných "nectných" živností. V tomto ohledu lze plně souhlasit s rozlišujícím pohledem Bronislava Geremka, Andrzeje Karpinského,
Richarda van DUlmena aj iných badatelů.
Soudní řízení se dotýkalo těch skupin a příslušníků okrajových vrstev, jejichž jednání bylo stavovskou spo l ečností nebo absolutistickým státem pokládáno nějakým způsobem za agresivní, ohrožující platný právní systém.
Avšak pozitivní vymezení kriminality bylo v 16.-18. století značně vzdáleno
modernímu nazírání občanské společnosti. Bylo natolik široké, že za určitých
okolností postihovalo těžké zločince a recidivisty stejně jako vyznavače odlišného náboženství a kočovníky temné pleti, kteří se neprovinili ničím jiným
než nedovoleným pobytem na území habsburské monarchie. Pestrá paleta
kriminálního soudnictví postihovala takové činy, které ohrožovaly jednostranně
chápanou bezpečnost a stabilitu raně novověkého státu a společnosti, jejích
korporací, institucionálních nástrojů i jednotlivých příslušníků. Zdůraznil bych
právě k on fl i k tnos t mezi stavovskou společností (sahající od panovníka až
po posledního usedlého nebo řádně zaměstnaného venkovana) a těmi vrstvami, které stály mimo okruh relativně stabilizované a hierarchicky uspořádané
stavovské společnosti. Hrdelní soudnictví českých měst a městeček od 16. století zhruba do šedesátých let 18. století nestíhalo tedy zdaleka jen zločince
v moderním smyslu, nýbrž ve velkém rozsahu také trvalé nebo dočasné vyvržence za okraj stavovské společnosti.
Příslušníky marginálních vrstev lze vymezit především ne g a ti vn í mi
charakteristikami. Byli to lidé postrádající majetek (přesněji řečeno majetek
nabytý a evidovaný právní cestou), nemající přímou vrchnost, tedy nezařazení
do hierarchické skladby stavovské společnosti, a v důsledku toho zbavení při
měřené ochrany. Existovat bez majetku i bez pána znamenalo být bez domova, jinak řečeno, od poměrně stabilizovaného usedlého obyvatelstva se odlišovat značně dynam i c kým způsobem života. Mám na mysli dynamiku
geografickou i sociální. Lidé z okraje společnosti nebyli nutně vázáni na jediné
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prostředí. S výjimkou zdravotně postižených lidí (nezaopatřených starých
a nemocných, tělesně nebo duševně poznamenaných jednotlivců), kteří žili
ve velmi úzkém okruhu a při žebrotě spoléhali na dobročinnost víceméně
známých osob, příslušníci okrajových vrstev a skupin volně střídali městské
a vesnické prostředí. Bylo to určeno jednak potulkou zběhlých poddaných
a propuštěných vojáků, žen uprchnuvších od rodiny a kočujících Romů, jednak způsobem obživy. Příležitostné zaměstnání hudebníků a herců, stejně jako
rybníkářů a zákopníků, si vynucovalo častou změnu pobytu, a totéž platilo
o zlodějích , loupežnících a překupnících, kteří se uplatnili nejen na zemských
stezkách, ale i na venkově a ve městech . Pokud loupežnické tlupy nepřepadali
své oběti přímo v urbanizovaném prostředí, pak v něm jejich členové nacházeli přechodnou anonymitu a úkryt v hospodách nebo u svých přechovávačů.
V souvislosti se sociální dynamikou je nutno zdůraznit pro st u p n o st
hranice mezi stavovskou společností a marginálními vrstvami . Řadový měš
ťan, který se dopustil zločinu a byl odsouzen řekněme k podmíněnému trestu
smrti, mohl uprchnout mezi tuláky nebo loupežníky, aby unikl postihu za pří
padný další spáchaný čin, a stejně tak klesla do společenského propadliště
nezdrženlivá obyvatelka města, jež se za určitých životních okolností oddala
prostituci. Naproti tomu od vrchnosti zběhlý poddaný, jemuž se po přechod
ném živoření za oficiální hranicí kriminality podařilo zakotvit ve městě, mohl
splynout s městským prostředím.
Na marginální vrstvy nelze přirozeně nahlížet jako na beztvarou masu, i když
celistvé vystižení jejich str u k tury není zatím na základě prozkoumaných
pramenů možné. Lze však říci, že stav vyvrženosti si vynucoval vytváření
nových vazeb mezi lidmi, kteří neměli naději zaujmout pevné místo v hierarchii
stavovské společnosti. Přesto v některých případech docházelo k cílevědomé
nápodobě stavovského právního řádu . Zv l áště patrné je to v 16. století
u rybníkářů, kteří se sdružovali při těžkých zemních pracích pod vedením
hejtmanů, společně žili a páchali trestné činy a část z nich odcházela - a to po
tisících- v zákopnických regimentech na válčiště do Uher a Nizozemí. Tito
lidé měli vypěstovaný pocit soudržnosti, stejně jako představu o vlastní cti,
a bez ohledu na riziko se někdy snažili i s nepřátelijednat podle zásad feudálního (opovědního) práva. Osobitý řád měly rovněž loupežnické tlupy
a zlodějská tovaryšstva, jejichž členové vzájemnou výpomocí nechránili jen
vlastní životy, ale také si usnadňovali přístup k jakési marginální či zločinec
ké infrastruktuře, k níž patřila síť úkrytů a překupnických středisek. Na rozdíl
od jižní Evropy, kde v raném novověku řádily zločinecké bandy i ve službách
šlechticů, v Čechách 16.-18. století tak důkl adně organizovaný zl očin zatím doložen není. Přesto však zločinnost vykazovala zřetelné náběhy
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k profesionalitě a dokonce k jisté specializaci, podobně jako k součinnosti
rodin při provádění a zastírání majetkové trestné činnosti . Zdokonalená organizace zločinnosti přinášela členům kriminálních skupin větší prospěch zejména v době mimořádné kumulace lidí, jaká nastávala při barokních slavnostech a náboženských poutích.
Zatímco kriminalizovaní příslušníci okrajových vrstev se snažili do stavovské společnosti všemožně proniknout- ať již za účelem příživnictví nebo
ve snaze o splynutí-, tato společnost a zvláště stát se snažily takové infiltraci
zabránit. Sociální rozrůzněnost stavovské společnosti samozřejmě vylučova
la jednotný postoj všech jejích složek k okrajovým vrstvám. Ve styku konkrétních lidí z obou stran dělící čáry docházelo k odlišování lidí nevinně (pro
nemoc, stáří či živelnou pohromu) upadlých do neštěstí od práceschopných
povalečů a zločinců. Pokud šlo o vztah ke kriminalizovaným příslušníkům
okrajových vrstev a skupin, byla patrná tendence státu, vrchností a městských
rad k větší přísnosti, než jakou se vyznačovali řadoví měšťané a poddaní.
Při globálním pohledu lze postoj státu a stavovské společnosti vůči lidem
poníženým a provinilým proti právnímu řádu, kteří se ocitli před hrdelními soudy, vyjádřit ve třech základních typech jednání. Rázné řešení přiná
šela fyzická I i k vid a c e, která zvláště v pobělohorském období postihla
přibližně desetinu všech souzených. Plnila úlohu trestu, ale také výstrahy, a to
nejen pro případné pachatele analogických činů, ale také pro další neusedlé
nebo stabilitu státu a společnosti ohrožující vrstvy; myslím, že takto lze alespoň zčásti vyložit čarodějnické procesy a krutou perzekuci jinověrců, ale i hromadné popravy romských kočovníků. Nástrojem likvidace nemusela být jen
poprava, nejvyššímu trestu se značně blížilo odeslání do galeje nebo na dlouholeté nucené práce při stavbě vojenských pevností. Velice problematickou
formou zásahu proti příslušníkům marginálních vrstev byla hrozba kapitálním trestem, která řady vyvrženců spíše rozšiřovala, neboť velmi snadno mohla
vést i dříve řádně žijící osoby k propadnutí mezi kriminální živly.
Druhým typem zásahů byla trvalá s e g r e g a c e, která se projevovala
drastickým utínáním končetin, uřezáváním uší, nosu nebo jazyka a ocejchováním a jež po trestanému nedávala žádnou jinou možnost než strávit zbytek
života na okraji společnosti. Civilizovanější formu segregace představovalo
vypovídání odsouzenců z obce, panství, země nebo monarchie, což v praxi
leckdy znamenalo jejich sociální přesun do marginálních vrstev. Po celou
dobu raného novověku hledalo hrdelní soudnictví cestu k racionálnímu využívání trestu odnětí svobody. Od věznění jako vyšetřovací vazby byl v průběhu
17. a 18. století patrný přechod k chápání dočasné ztráty osobní svobody jako
samostatného trestu, což otvíralo možnost, že se provinilec vrátí do řádné
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společnosti. To již byl náznak soc i á 1ní integrace, vstřícného vztahu
k osobám, jež se ocitly na hranici kriminality nebo i za touto mezí. Do svého
výchozího prostředí byli přijímáni pachatelé drobných přestupků, odsouzení
k zanedbatelnému trestu, a konvertité, kteří překonali konfesijní bariéru bránící legalizaci jejich postavení. Nové, hostitelské prostředí se však otvíralo
rovněž romské minoritě. V první polovině 18. století, v době kruté perzekuce
kočovníků, našli v sobě někteří lidé tolik milosrdenství, že přijali děti a mladé
Romy do svých domů a umožnili jim splynout s ostatní čeledí ; i když snad
zvažovali též hospodářskou výhodnost svého kroku, nabídli beznadějným
vyvržencům jedinou příležitost, jak uniknout nekonečnému pronásledování
a splynout s nejnižší vrstvou stavovské společnosti.
Praxe hrdelního soudnictví 16.-18. století dokládá ve vztahu stavovské
společnosti vůči marginálním vrstvám a skupinám značnou tvrdost, nikoli však
nediferencovaný postoj. Nelze však přehlížet ani poměry v průběhu těchto tří
staletí. Odrážely zhoršené sociální a právní postavení obyvatel poddanských
měst, městeček a vesnic v pobělohorské době, vedle nichž muselo být nakládání s vyděděnci stavovské společnosti nutně ještě drsnější. Stejně tak se tu
zrcadlilo prosazování státního a konfesijního absolutismu, které si vynutilo
drastické nakládání i s lidmi, kteří se nedopustili- alespoň z hlediska moderní tolerance- žádného trestného činu. N a druhé straně však se postupně, zvláště
kolem poloviny 18. století, začaly projevovat i zřejmé humanizační tendence,
které naznačovaly vývoj k občanskému pojetí spravedlnosti a příslušníkům
okrajových vrstev otvíraly širší možnosti sociální integrace.
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PAVLA HORSKÁ

POHYBLIVÁ HRANICE MEZI MĚSTSKOU SPOLEČNOSTÍ
A MĚSTSKOU SPODINOU- SPECIFICKÝ PROBLÉM
DĚJINMĚST

Slavný francouzský historik Femand Braudel se kdysi vyjádřil o sociální
organickém celku vztahů a spojitostí zároveň ekonomických,
sociálních a psychologických, který čas opracovává málo a velmi pomalu.
Sociální struktury vytvářejí podle Braudela krajinu, v níž vidí vyrůstat jednotlivé historické události jako květy velice krátkého života, vadnoucí historikovi v rukou, sotvaže je utrhne. Méně poeticky řečeno, jednotlivá událost
mu nevysvětluje téměř nic bez znalostí místa, prostředí a doby, v níž se udála.
Nabízí se tedy otázka: Můžeme prostřednictvím jednotlivých událostí v měst
ském životě usuzovat na strukturu městské společnosti? Neptala bych se takto, kdybych se nedomnívala, že to děláme častěji , než je obrazu konkrétní
historické situace, o niž se nám jedná, zdrávo.
Je třeba říci , že ani ve francouzské historiografii, pro niž je ještě dnes, pět
let po své smrti, Femand Braudel velkým mágem, nebyla teorie neměnnosti
sociálních struktur příliš ochotně přijata. Většina francouzských historiků
sociálních dějin se vždy hlásila k požadavku studia společenských struktur
nikoli v jejich statické, nýbrž v jejich dynamické podobě.
Podle učebnic dějepisu prakticky v celé dnešní evropské kulturní oblasti
skončil s koncem středověku i dvojznačný ráz společnosti , která byla jiná na
venkově a jiná ve městech . Jako vedoucí síla celé společnosti se začala prosazovat buržoazie, což v původním významu toho slova znamenalo obyvatelstvo měst. Badatelé, kteří se v posledních dvaceti letech pokusili o jakousi
historickou sociologii, však většinou neuznali toto schéma náhlého společen
ského přechodu . Spoluzakladatel cambridgeské skupiny historiků sociálních
dějin Peter Laslett se dokonce podivuje nad tím, že většina evropských historiků mluví o buržoazní revoluci v Anglii 17. století, aniž se konkrétním rozborem tehdejší společnosti přesvědčila, zda se v té době jako uvědomělá, samostatně vystupující sociální skupina buržoazie vyskytovala.
struktuře jako o
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Podle Lasletta vliv ve společnosti a svoboda jednání začínaly v preindustriální Anglii nabytím práva být nazýván Gentlemanem. Toto právo platilo
i posmrtně. A jsou to právě anglické farní matriky, které zájemcům o historickou
sociologii ukazují, jak málo lidí bývalo v knize zemřelých zapsáno jinak než
jménem a příjmením.
Z patnácti až dvaceti farníků jen jeden býval uváděn jako "Master". Ještě
řidčeji se u zápisu vyskytovala zkratka "Gent." A jen málokterá matrika obsahovala zápis o úmrtí "Lorda" nebo "Lady", nesporně příslušníků vyšší šlechty.
Dělící čára mezi gentlemany a negentlemany bývá někdy podle anglických
historiků, kteří se zabývají složením společnosti 16. a 17. století, odvozována
od rozdělení sira Thomase Smithe z roku 1560. Ten dělil tehdejší obyvatelstvo Anglie na čtyři skupiny:
1. "Nobilitas Major"- vysokou šlechtu, tedy vlastní aristokracii
2. "Nobilitas Minor"- nižší šlechtu, "gentry"- vesměs "Gentlemany"
3. Měšťany a rolníky, kteří z větší části fyzicky pracovali, a proto "Gentlemany" být nemohli.
4. Lidi bez vlivu a moci.
Podle anglických historiků považoval Smith lid čtvrté skupiny za vrstvy
podobné těm, které se ve starověkém Římě nazývaly "capite sensu proletarii"
nebo "operarii". Podle Smithe šlo ve staré Anglii o nádeníky, chudé rolníky,
kramáře a malé řemeslníky bez pozemkového vlastnictví, vesměs tzv. "obyčejné lidi nízkého rodu". Masa chudiny bez jakéhokoli vzdělání odkázaná na
žebrotu není v tomto rozdělení vůbec zastoupena. Smithovi "proletáři" neměli vliv ani moc v rámci celé společnosti, mohli však mít význam ve svém
bezprostředním okolí jako živitelé svých rodin či zastánci nejnižších úřadů
a funkcí v obci. Opomenutá skupina lidí bez výdělku a bez majetku, o níž se
na rozdíl od Smithe zmiňují jiné prameny a považují ji dokonce za větší, než
byla skupina "proletářů", žila doslova na okraji společnosti staré Anglie. Tato
společnost už však na žebráky a tuláky nepohlížela jako středověké legendy
o životě svatých, v nichž lidé bez majetku a bez přístřeší, nemocní, staří nebo
příliš slabí, aby se mohli živit prací svých rukou, představovali jakýsi nutný
protějšek bohatých a mocných, kteří nemohli svou spásu vykoupit jinak než
skutky křesťanského mi losrdenství. Péče o chudé patřila v preindustriální
Anglii výhradně obcím. Tvrdé chudinské zákony nutily tuláky a žebráky obracet se o pomoc k farám, v jejichž obvodu se narodili nebo které je mezi své
chudé přijaly.
Podle proslulého seznamu příjmů a výdajů anglických rodin, který pro rok
1688 pořídil tehdejší vysoký státní úředník Gregorius King, žila více než pě
timilionová anglická populace v 1 349 586 rodinách a pouze 30 000 osob
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existovalo vně rodiny. Tyto osoby označuje King jako tuláky s bližší specifikací: cikáni, zloději, žebráci. Kdo ale na společném žebříčku stál bezprostředně
nad touto vrstvou bezprizorních? Je zřejmé, že vyšší společenské zařazení
měl každý, kdo žil v rodině, ať byl jakýmkoli jejím členem . I nejchudší hlava
rodiny byla uvnitř rodinného svazku "někým", koho ostatní členové museli
respektovat. Za prahem své domácnosti neznamenal takový člověk patrně
vůbec nic, nehodil se k žádnému úřadu ani veřejné funkci, avšak jeho postavení v rodině z něj dělalo důležitý článek stavovsky uspořádané společnosti,
třebaže článek nejnižší.
Zatímco popis anglické preindustriální společnosti tíhne více ke statickým
momentům sociálního uspořádání, většina francouzských historiků pro totéž
období vnáší do bádání o sociálních dějinách spíš dynamické prvky. Podle
Bierra Vilara není v historických společnostech ani tak zajímavé rozdělení
bohatství a chudoby, jako spíše studium procesu chudnutí a bohatnutí. Na
venkově v předrevoluční Francii nečiní celkem toto studium obtíže; tím složitější však je ve městech. Zdá se, že nejvíc podnes skrytého je v sociálním
vývoji velkých měst, a to ne ani tak ve vrstvách bohatých poplatníků a měst
ské inteligence jako spíše v početných skupinách městského obyvatelstva, až
do zavedení všeobecného hlasovacího práva bez vlivu a moci v politickém
životě, nicméně však nepostradatelných pro fungování městské ekonomiky.
Ernest Labrousse, hlava významné školy francouzských sociálních dějin
po druhé světové válce, se domníval, že námezdní pracovníci ve městech
před polovinou 19. století nikdy nepatřili v sociálním třídění k buržoazii, nýbrž nejčastěji k "drobnému lidu", někdy dokonce k chudině . Různí podle označení dobových pramenů tovaryši, společníci, výrobci, dělníci nebo nádeníci
spolu se služebnictvem všeho druhu v domácnostech i v dílnách a podnicích
tvořili vrstvu "placených", tedy těch, kdo pobírali mzdu nebo byli svým šéfem alespoň živeni. K těmto všem se ještě připojovali sezonní imigranti do
měst a příležitostní pracovníci rekrutovaní z chudiny i ze společenské spodiny velkých měst. Někdy pracovalo u jednoho šéfa mnoho zaměstnanců . Jindy
měl placený pracovník několik chlebodárců. Drobní samostatní řemeslníci
vykonávali často několik profesí. Nebylo možno poznat, která z nich je jejich
hlavním zaměstnáním . Velké řemeslnické dílny byly naopak specializovány
jen na úzký výrobní obor, hájený monopolní politikou cechovních korporací.
Často však i měšťané bez profese zaměstnávali a platili specializované odborníky. Tak pestré bylo podle Labrousseových výzkumů složení placených
zaměstnanců ve městech již v předrevoluční Francii! Tak málo odpovídalo
našim zakořeněným představám o patriarchálním vztahu řemeslnických mistrů
a kupců k zaměstnancům jejich dílen a krámů v preindustriální společnosti!
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Ještě ve francouzských městech 19., ba i 20. století- a nemáme důvod se
domnívat, že v řadě ostatních evropských měst tomu bylo jinak- žilo mnoho
řemeslníků, kteří si uchovávali svůj společenský statut, aniž se v čemkoli podobali svým středověkým předchůdcům. Až do vzniku tovární velkovýroby
znamenala ztráta odbytu pro řemeslníka, který neobchodoval ve vlastním krámu
se svými výrobky, společenskou degradaci. Po odečtení všech nákladů na
provoz dílny, výživu rodiny a platy případných zaměstnanců se jeho čistý zisk
zpravidla rovnal nule. Pokud vyráběl jen na zakázku nebo denní spotřebu,
neměl téměř nikdy žádnou rezervu jako jeho bohatší kolegové vyrábějící na
sklad. Velice brzy po ztrátě zákazníků nebo při nedostatku surovin neměl co
dát rodině jíst. Musel prodat vše, co měl v majetku- a toho nebylo zpravidla
mnoho- a pokud se odbytová situace nezlepšila, opustil řemeslo a zařadil se
do nižší společenské vrstvy.
Pro typologii společenské mobility společnosti 17. a 18. století přináší neocenitelné výsledky historicko-demografická rekonstrukce rodin. Díky jí například víme, že v Jablonci nad Nisou se ve dvacetiletí 1760-1779 oficiální
povolání "žebrák" dostalo na sedmé místo podle frekvence mezi 45 tam tehdy tehdy existujícími socioprofesními kategoriemi většinou necechovní ře
meslnické výroby. V příštím dvacetiletí pak frekvence žebráků mezi jabloneckými povoláními klesla až na poslední místo. Při tom v životním cyklu
nedošel k sociální pozici žebráka žádný řezač či brusič kamene, foukač perel
apod., který byl zároveň majitelem selské usedlosti nebo obchodníkem s přízí
či se sklem. Těm, kteří nebyli svázáni s obchodem či s půdou, kteří tedy možná pracovali na zakázku faktorů, se to v Jablonci stalo většinou v období hladomoru 1772-1773. To jen potvrzuje pravdivost zpráv tereziánské dvorské
komise o následcích této vyživovací krize. Tyto zprávy mluví o bídě jihlavských soukeníků, z nichž mnozí prý prodali i zařízení svých domů a dílen, spí
doma na slámě a chodí po žebrotě . Rekonstrukce rodin nám také ukazuje, že
od žebrácké hole už po krizi většinou nebylo návratu. Jednalo se zpravidla
o osoby starší, muže i ženy, na konci životní dráhy. Situace přestárlých se
nezlepšila ani později v 19. století, kdy alternativou záchrany udržení řemesl
níka se stala továrna.
Studium životních cyklů jednotlivých hlav rodin však ukazuje i další skutečnost, že totiž pohyblivost hranice mezi osobami vydržovanými milodary
a samostatně ekonomicky aktivními vedla ve městech preindustriální Evropy
nejen mezi různými profesemi a skupinami obyvatelstva, nýbrž i uvnitř individuálních životních cyklů. Zajímavé svědectví přináší článek Norberta
Schindlera o mobilitě salcburských žebráků na konci 17. století, uveřejněný
v roce 1989 v Beitrage zur historischen Sozialkunde ve Vídni. Na základě
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rozboru několika set protokolů čarodějnických procesů ukazuje sociální pů
vod obžalovaných, kteří pocházeli většinou z okrajových vrstev, nicméně jako
nemanželské děti alpské zemědělské čeledi či děti z rodin rozpadlých smrtí
rodičů či útěkem otce od rodiny patřili nějak přesto do salcburské společnos
ti; ta se jich hleděla obviněním z čarodějnictví zbavit.
Farní matriky předstatistického období zachycují struktury společnosti
v jejich celku, ale o jednotlivých životních událostech lidí mohou vypovídat
jen zprostředkovaně. Jejich studium může však vést k závažným zjištěním .
Alfred Perrenoud v dějinách města Ženevy došel například k závěru, že v druhé
polovině 17. století měl ženevský patricij při narození průměrnou naději na
dožití třiceti pěti let, řemeslník dvaceti čtyř let a nádeník jen sedmnácti let.
Do konce 18. století se tato naděje na dožití zlepšila u patricije o pět let,
u řemeslníka o deset let a u nádeníka o dvanáct let. Demografové mohou
z těchto údajů usoudit především na určité vyrovnání ve vývoji dětské úmrtnosti mezi různými společenskými třídami . Bohužel však nelze navázat na
studium rekonstrukce rodin předstatistického období v pozdějších stoletích,
kdy industrializace a urbanizace změnila geografickou a s ní i sociální mobilitu evropského obyvatelstva natolik, že individuální osudy se ztrácejí v moři
průměrných údajů statistiky 19. století.
Domnívám se však, že patřily-li okrajové či chcete-li spodní společenské
vrstvy v evropském středověku i raném novověku nezvratně do tehdy existujících společenských struktur, protože přinejmenším poskytovaly ostatním
společenským vrstvám varující pohled do propasti, kam při stálé ekonomické
a vyživovací labilitě bylo možno spadnout, musíme tyto vrstvy počítat do
společnosti měst i nadále, když už je v moderní době poznáváme spíše ze
soudních spisů a policejních hlášení či z analýz mikrocenzů o osobách
s nízkými příjmy než ze studia proporcí, které v moderní velkoměstské společnosti skutečně zaujímají v různých etapách svých životních cyklů.
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BEDŘICH LOEWENSTEIN

LID A CHUDOBA V POHLEDU 18. A ZAČÁTKU
19. STOLETÍ
SHRNUTÍ*

1. Fenomén chudoby je vždy relativní, to znamená, že jej lze postihnout
jen konkrétními, dobovými měřítky. Ideologové novodobé liberální tržní společnosti např. rádi odbývali současnou chudobu tím, že poukazovali na celkový vzestup společnosti: chudí v soudobé Anglii si žijí po materiální stránce
lépe než náčelník amerických divochů , popřípadě daleko lépe než vlastní před
kové ve společensky vyšším postavení. Chudoba se však neměří pouze materiálním konzumem, nehledě k tomu, že chudý své postavení zpravidla srovnává s postavením společenských skupin, které má na očích. Vyvstává nám také
problém chudoby jako jev morální a sociální. Proto musíme vzít na vědomí
hodnotové představy té které společnosti, např. zda je existující nerovnost
pociťována jako samozřejmá nebo jako bezpráví. Teprve na tomto základě
lze konstatovat znehodnocení, vyřazování, zneuznávání některých sociálních
skupin; jen morální hodnocení nám umožňuje považovat nerovnost šancí za
křivdu. Jestliže liberálové vnímali existující chudobu brýlemi celkového společenského pokroku, pak zvláště konzervativní antikapitalismus vyzdvihoval
neblahý fakt vykořenění jako důsledek rozbití tradičních solidárních vazeb
předmoderní vesnické pospolitosti, cechů, patriarchální péče apod. Modernizace v tomto světle znamená atomizaci společnosti; novodobá svoboda je
kritizována jako zvůle, dezorientace, "anomie" (Durkheim), tedy na pozadí
rozkladu tradičních hodnot. Moderní proletariát je proto narnnoze kamenem
úrazu netoliko svou materiální chudobou. Pro některé kritiky se stává přímo
klíčem k pochopení mravní chudoby, anonymity, odcizenosti veškeré modemy.
2. Zorným úhlem, kterým sám chudobu zkoumám, je vznik této moderní,
mobilizující se, individualistické, pracovní a tržní společnosti. Formou momentek z různých národních prostředí lze rekonstruovat, jak se dlouhodobě mění

* Rozsáhlejší článek na uvedené téma vyšel v Českém časopisu historickém v roce

1991.
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pohled na chudé v nejširším smyslu dolejších a marginálních existencí. Důle
žitým trendem je tu nesporně sekularizace, kterou navrhuji chápat nejen jako
posun ke světským hodnotám bohatství, moci, utilitarismu, práce a ovládání
přírody, nýbrž i konkrétně jako zrušení klášterů- které, jak víme, plnily
v neposlední řadě významné charitativní funkce. Nejde jen o to, že odpadla
určitá instituce minimálního zabezpečení (našly se jiné, např. alžbětinské chudinské zákony): znevážení "onosvětské", meditativní orientace jako "neužitečné" muselo nutně změnit i pohled na obdobně "neužitečné" chudé. Netvrdím, že františkánská idealizace chudiny byla pro předmoderní Evropu typická,
zvláště když chudobu pojmeme široce ve smyslu názvu naší konference. Je
však zcela zřetelné, jak v novodobém pohledu na chudé začíná převládat diskriminační prvek: chudoba nikterak není bohulibá ani osudová, nýbrž do velké míry zaviněná; vždyť pro moderní individualismus je každý strůjcem svého štěstí. A tak- zdaleka nejen v puritanismu- začíná obraz chudých nabývat
rysů parazitování, lenosti, prostopášnosti. Ale i reformní myslitelé, kteří nebyli cyniky a snažili se chudým pomoci, v 18. století zdůrazňovali jejich nepřetržité lajdání, popíjení, slavení, jejich nedostatek smyslu pro pravidelnou
práci a spořivost - to, co Edward Thomson s velkým porozuměním popsal
jako "plebejskou ekonomii" a co Paul Lafargue, zeť Karla Marxe, hájil svým
spíše ironickým heslem "práva na lenost".
3. Výrazem nového postoje, který nebyl výlučně středostavovský či buržoazní, je to, co bych nazval náboženstvím práce, nejnázorněji viditelným ve
"světské askezi" (Max Weber) puritánské posedlosti prací a projevující se
přímo neurotickou časovou ekonomií, bojem proti zahálce jako matce všech
nepravostí. Odlesk této pracovní etiky je zřetelný ještě u Masarykova důrazu
na drobnou práci jako hlavní demokratickou ctnost. Práce se tímto hodnotovým posunem stává ze středověkého nástroje klášterní askeze přímo krystalizačním bodem novodobé společnosti : práce se teď nazývají i činnosti, které
kdysi čerpaly prestiž právě ze svého nepracovního charakteru, jako politika,
filosofie nebo literatura. Rozumí se, že práce se stává i hlavním receptem, jak
překonat sociální neduhy, včetně nežádoucích marginálních existencí, zejména tuláků, žebráků a prostitutek. Pro tyto kategorie puritánské evangelium
nemělo místa a začalo je vnímat moralistně, tj. jako hříšné, se skluzem do
kriminality. Do celkového obrazu se hodí i merkantilistická teorie, prosazující se i v katolických teritoriích, podle níž pravé bohatství národů nespočívá
v tezaurovaných drahých kovech, nýbrž v co největším počtu tvrdě pracující
populace. To má důsledky v ekonomické, ale i v trestní praxi; posouvá se tím
i problém chudoby v tom smyslu, že velké části obyvatelstva nevyhovovaly
novým normám.
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4. Zdá se mi, že hlavním motivem nového důrazu na práci však nebyla jen,
ba ani především, ekonomie - ve smyslu zvýšení produktivity anebo teorie
původní akumulace, pro kterou je zbídačení širokých vrstev přímo nutnou
fází, předpokladem kapitalistické výroby. Historická logika vycházela spíše
ze znepokojivého faktu neklidných, hladových mas, které se do značné míry
vymykaly tradičním vazbám a kontrolám; to vnukalo novou strategii "sociálního ukázňování" (G. Oestreich). Její součástí byla instituce uzavřeného pracovního domu (workhouse, bridewell), který byl často i sirotčincem, špitálem, invalidovnou a káznicí v jednom. Jeho úkolem mělo být v prvé řadě zbavit
město pohledu na rostoucí davy žebráků, dosáhnout jejich policejní kontroly
a přinutit je, aby tvrdou prací překonali jak vlastní asocialitu, tak nutnost tradiční dobročinnosti (podobné instituce jsou "postrachem bezbožných," píše
roku 1733 P. J. Marperger, a pouhá myšlenka na ně zabraňuje mnohému zlému).
Mou tezí je, že uzavřená pracovna s víceméně vězeňským řádem nevznikla
z potřeb manufaktur. Dále nebyla vynálezem protestantským, nýbrž hornoitalských měst, odkud přišla do Anglie a odtud přes Holandsko do Francie
a některých (severo )německých teritorií; v osmdesátých letech 18. století jich
na území říše napočítali asi šedesát. Ve společnosti předindustriálního typu
byly většinou ekonomickým neúspěchem a nestačily krýt ani vlastní náklady.
S jistou nadsázkou lze říci, že se staly samoúčelem, popřípadě nástrojem společenské drezúry.
5. V Anglii, kde individualizace a mobilizace společnosti, tržní myšlení
a liberalizace pokročily nejdál, se naše evangelium práce během 18. století
odpoutává jak od svého náboženského kořene, tak od patrimoniálního státu.
Zásada "laissez-faire" zůstala zajisté namnoze jen na papíře a problém chudoby nebyl postoupen naráz tzv. samoléčivým mechanismům a iniciativám
civil society: alžbětinské chudinské zákony zůstaly nadále v platnosti. Ale
anglická společnost se už velice lišila od kontinentální, kde sociálně ekonomické myšlení většinou ještě zůstávalo v zajetí racionálního policejního státu, do jehož kompetence přešla i chudinská péče. Tak tomu bylo např. ve
Francii, kde dokonce hlavní proud osvícenství počítal s reformním absolutismem; ještě výraznější je tato státní orientace v Prusku, Rakousku, Rusku.
Rozumí se, že osvícenci ze svého elitního vědomí nedůvěřovali lidu, tj. velké
mase chudého, neosvíceného obyvatelstva, a jen málokteří se chápali utopie
nezkaženého dobrého lidu, prostého zhoubných vášní dvorské společnosti.
Proti další běžné představě osvícenského optimismu je třeba konstatovat, že
v druhé polovině 18. století tu převládal spíše pesimistický dojem postupující
dekadence. To má pro naše téma význam potud, že vládnoucí elitářství a pesimismus tihly k názoru, že dolejší vrstvy potřebují osvícené vedení a výchovu:
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nemají čas přemýšlet a nenaučily se rozhodovat o svých záležitostech. To
bylo jistě arogantní, ale z hlediska osvícensko-liberálního nikoli neopodstatněné. Potvrzuje to do jisté míry nazpět obrácený radikalismus velkých částí
vyplašených mas za revoluce roku 1789; archaický ráz měly i sociální boje
v desetiletích restaurace a po červencové revoluci roku 1830. Sociální protesty té doby byly výrazně antiliberální, ne-li radikálně reakční, a snažily se
oživovat stará korporativní práva, patriarchální regulaci cen a mezd. Také
politicky převládal populistický mýtus bonapartismu - podle nelaskavého
vyjádření jednoho trevírského filosofa prý vyznání idiotismu parcelového
rolníka.
6. Pro toto retrográdní myšlení je možno uvést mnoho příkladů, často inspirovaných J. J. Rousseauem. Typická je Fichtova utopie Uzavřeného obchodního státu (1800) svou snahou pokud možno vyloučit všechny tržní mechanismy a vrátit se k "šťastné prostřednosti " (heureuse médiocrité) na
podkladě drobného vlastnictví, popřípadě naturálního hospodářství. Myšlenka integrace chudých tím, že se stanou drobnými vlastníky, měla politicky
něco do sebe, byla však ekonomicky slepou uličkou: parcelový rolník se mohl
uživit leda v kombinaci s nezemědělskými formami obživy. V této souvislosti přikládám značný , třebaže jen typologický význam tzv. průmyslovému školství, které si vzalo za cíl zprostředkovat dětem z vesnické i městské chudiny
vedle některých pracovních technik smysl pro pravidelnou, cílevědomou práci, píli (industria, proto "Industrieschule"), podnikavost, hospodárnost na základě individuálního zájmu a svépomoci. Není jistě nezajímavé, že jedním
z průkopníků a uznávanou autoritou průmyslového školství byl česko-německý
kněz a organizátor Ferdinand Kindermann, který pro svůj velice střízlivý program získal podporu pozdně tereziánského státu- čímž se naše putování Evropou vrací do Čech. Příčiny ztroskotání jeho snahy zřejmě souvisí s koncem
josefínského reformního údobí.
7. Závěrečnou úvahou bych rád podtrhl, že- stejně jako dnes- ani kolem
roku 1800 neexistovalo patentní řešení vzniklých problémů. Vždy máme
v celkové bilanci zisky a ztráty a vždy se najdou advokáti různých strategií.
Vznikající průmysl na pohled vytvářel nebývalý problém masové bídy. Ve
skutečnosti má Wolfram Fischer samozřejmě pravdu svou tezí, že moderní
velkovýroba chudobu nevytvořila, nýbrž přitahovala. Není to pravda celá,
protože průmysl jednak zruinoval méně produktivní domáckou výrobu nákladnického typu, jednak v anonymních slumech koncentroval vykořeněné
obyvatelstvo, navíc často ze zvlášť zaostalých oblastí, např. z Irska. Morální
bída, o které jsme hovořili na počátku a která vytvářela chudobu nového druhu, vyplývala z konfrontace se zcela odlišnými formami práce a života, nejen
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tyranií hodin a nezdravým bydlením. Podstatná byla ztráta sociální záchytné
sítě sousedské solidarity a sousedských kontrol, přehledného světa tradi ční
vesnice, na jejímž kraji tito lidé sice dosud jen vegetovali, ale jejíž součást
přece jen tvořili . Traumatizující ztráta identity, výbuchy zoufalství tváří v tvář
nepochopeným souvislostem, šokující obraz soustředěné bídy hmotné i morální- to vše muselo citlivým pozorovatelům v předbřeznové době vnuknout
dojem blížící se nevyhnutelné katastrofy. Dlouhodobé perspektivy industrialismu nebyly za této situace všem zřejmé, gratifikace dělníkům ostatně nepři
šly automaticky. Za těchto okolností se mohla zrodit ideologická projekce
revoluční utopie, která ovšem měla nejen odstranit masovou bídu, nýbrž
-řečeno zkratkou- nahradit dosavadní dějiny eschatologií. Že tato perspektiva byla nerealistická, stojí na jiném listě .
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Ve svém malém příspěvku se nechci zabývat židy jako specifickou okrajovou skupinou městského obyvatelstva, určitě poníženou a odstrčenou vzhledem k jejím osudům během staletí. Chci se na ně podívat jako na komunitu
samu o sobě, která- stejně jako celá městská komunita - měla rovněž své
okrajové, odstrčené a ponížené vrstvy. Ty měly ovšem trochu jiné spektrum
a také samozřejmě jinou hloubku svých sociálních problémů než obecně skupiny městské. Vzhledem k tomu, že prostituce v židovské komunitě, svázané
morálně, nábožensky a sociálně zdmi ghetta (ať už pomyslnými nebo faktickými), až do druhé poloviny 19. století prakticky neexistovala, svobodných
matek bylo též velmi málo 1 a téma židovští intelektuálové považuji v tomto
momentu za prakticky neuchopitelné, soustředím se v krátkosti na tu skupinu,
jejíž příslušník je v pramenech tak často jednoznačně a bez další specifikace
označován jako pauper Judeus, Judeus pauper nebo též der arme Jude, či
bědný, chudý žid.
Ještě dnes se najde řada lidí, která by v tomto označení, respektive v názvu
mého příspěvku viděla contradictio in adiecto. Nepatřím rozhodně k těm, kteří
v dějinách hospodářství zdůrazňují všudypřítomný židovský ekonomický
potenciál, zároveň však také nesouhlasím s těmi, kteří židovskou ekonomickou potenci bagatelizují, nedoceňují a vnucují názor, že židovská populace
byla zástupem chudáků.
Tak jako v celé diaspoře , platily i v Praze po staletí mravní imperativy judaismu vztahující se k chudinství, péči o chudé apod.
Judaismus chápe dobročinnost, charitativnost jako laskavost prokázanou
potřebnému . Rabínský termín "genilut chasadim", "genilua chesed" znamená
1 V sondč do velmi starého soupisu zemřelých pražských židů z let 1749- 1759 jsme zj istili
pouze jedno zemřelé dítě označené jako "Hurenkind" a dvě děti, které se narodily svobodným
matkám.
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doslova "poskytnutí milosti", ale může se jednodušeji chápat jako laskavost,
dobročinnost, velkodušnost, snad i štědrost. V Praze jako kdekoli v diaspoře
dobročinnost znamenala povinnost držitele moci a bohatství pečovat o lidi
v nedostatku. Dobročinnost se pro zbožného žida stává vykonávanou spravedlností jdoucí až přímo k Bohu, který jako skutečný vlastník půdy požaduje
určitou část jejího výtěžku pro potřebné. O tom, jak velký by měl tento podíl
být, se mohl zbožný a bohatý žid se svým Bohem v duchu přít, ale nikdy se
s ním nepřel o to, kdo je ten potřebný. Zákon mu totiž přikazoval: sytit hladové, napájet žíznivé, oblékat nahé, navštěvovat nemocné, pohřbívat mrtvé autě
šovat pozůstalé, vyplácet souvěrce ze zajetí, vyučovat sirotky, poskytovat pří
střeší bezdomovcům a vybavovat chudé nevěsty věnem.
Pro zajištění těchto potřebných vznikaly už od nejranějších dob různé instituce a nadání. Židé už v 1O. a ll. století zakládali, stejně jako křest'ané,
hospice pro chudé pocestné. "Beth chekdeš", tedy špitál, má nejméně stejně
tak dlouhou tradici. Jestliže byl už v ll. století židovský špitál např. v Kolíně
nad Rýnem i jinde, můžeme se právem domnívat, že již tehdy v Praze existující židovská komunita (která přišla patrně původně z východu) mohla podobné zařízení mít, i když je máme písemně doložené až ze 16. století. K dalším
tradičně velmi starým zařízením, určeným k řešení sociálního zabezpečení
židovských komunit, patřily invalidovny, chudobince a především sirotčince
a školy pro sirotky, které se staraly nejen o ošacení a stravu, ale především,
a to na prvním místě, o jejich kvalitní výchovu, respektive případnou adopci.
(Pokud jde o stravu z 18. století, máme pro Prahu zprávu o tom, že ve starobylém beth hamidraši pro sirotky jedli chovanci takřka výlučně jen luštěni
ny.) Už v rané době se např. stavěly i speciální dětské špitály (při nich se učily
sestry, vychovatelky a porodní báby) a existovala dokonce speciální nadání
pro děti nějak postižené nebo bezprizorní. Vzhledem k tomu, že např. židovská kriminalita, ajakjsemjiž výše řekl, i prostituce byly v podstatě zanedbatelné, soustřeďovalo se charitativní úsilí v celé diaspoře většinou na sirotky
a na zchudlé souvěrce. O sirotcích v Praze toho až do konce 18. století mnoho
nevíme. Víme však, že jich bylo vždycky dost a že patříli k těm obyvatelům
ghetta, jejichž budoucnost byla i přes veškerou jim poskytovanou péči velmi
nejistá. Osud těchto chlapců a děvčat komplikoval především neúprosný familiantní zákon, regulující počet židů v zemi. Proto se asi jen malému procentu z nich podařilo se oženit, vdát či stát se adoptivním dítětem. Většinou
museli vzít v dospělosti za vděk službou, podřízeným místem anebo (což
v židovském prostředí nepatřílo k pekuniámím povoláním) kariérou náboženskou . Řada z nich proto odcházela na venkov i do jiných zemí. Byli ovšem
též tací, kteří dosáhli i v Praze slušných úspěchů - viz např. bohaté osudy
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Wolfa Paschelese, bezprizomího dítěte a chovance sirotčince, selfmademana, z něhož se stal vydavatel židovských kalendářů (na kterých vydělal jmě
ní), vážený nakladatel, knihkupec, editor a měšťan, s obchody nejen v Praze,
ale i v Lipsku, Vídni, Berlíně a Mnichově.
Věnujme se teď konkrétní chudině- tzn. žebrákům, lidem odkázaným na
almužnu nebo pomoc příbuzných a známých. O této skupině máme v Praze
sporé informace od 16. století. V zásadě lze říci, že to byla skupina vždy
poměrně malá, obcí dobře zaopatřovaná, ne-li přímo hýčkaná . Staraly se o ni
od konce 16. století nejenom špitál a chudobinec, ale i nejrůznější nadání.
Nadání bylo tolik a nadační jmění tak veliké (v druhé polovině 18. století
takřka více než 1 milion zlatých rakouského čísla), že se ani židovský žebrák
nemusel obávat smrti na ulici, která mohla snadněji potkat jeho křesťanského
spoluobčana . Správa nadání byla tak složitá, že obec si musela kvůli tomu
vydržovat účetního a aktuára. Některá velká nadání a humanitární spolky měly
svůj vlastní personál. Řada nadání a spolků poskytovala péči i potřebným
z řad křesťanů . 2 V krizových obdobích, která periodicky postihovala obec,
však sebevětší péče nemohla dostačovat ani pro souvěrce. (Např. v dobách
vyhnání židů z Prahy nebo po velkých požárech, např . roku 1689 a 1754.
Podíváme-li se do našeho století, připomeňme problémy běženců z Haliče
židovských charitativních spolků, nadání a institucí, pokud to neměly v názvu pří
byla typická tím, že přijímaly a staraly se i o křesťany. Např. židovská školka
přijímala odjakživa i křesťanské děti (např. v roce 1854 tam bylo asi 20 křesťanských dětí),
i v izraelitské všeobecné nemocnici bylo v téže dobč 61 křesťanů.
Z židovských dobročinných spolků existujících v ghettu ještč ve druhé polovině 19. století
zmiňme alespoň n ěkteré (stav na počátku padesátých let 19. století - název spolku v jeho n ě
meckém přepisu a úče l):
Zorche Schabbar - rozdělování masa chudým
Niichstenliebeverein - na podporu zchudlých penězi
Holtzvertheilungsanstalt - pro rozdělování topiva chudým a na podporu jejich lázeňských

2

Většina

mo

vyloučeno,

potřeb

Frauenverein - na podporu chudých šestinedělek
Hachnossas Kalia - na podporu chudých manželů
Darlehensverein - na podporu nemajetných řemes lníků bez ohledu konfese

prostřednictvím

be zúročných půjček

Der Bildungs- und Unterstiitzungsverein tiichtiger Arbeiter unter den lsraeliten Bohmens
- vzdělávací podpůrný spolek židovských dělníků
Derech Jeschara- povolen již roku 1788, zvaný též Moscheles podle donátora - péče o nemocné
Malbusch Ernim - rozdě lování šatstva potřebným
Mellavim- založen roku 1790, pro oblékání zemřelých
Zorche mezím - na podporu chudých, založen roku 1786
Sekanim - podpora nemocných
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v letech 1914-1917. Víme, že v roce 1745 museli vyhnaní židé zanechat ve
zdech ghetta nejenom některé své nemocné, ale i řadu svých žebráků.)
V případě potřeby byli humanitárními institucemi a prostřednictvím milodarů a nadání zabezpečování i příslušníci jiných židovských obcí a naopak
pražským židům se dostalo péče jinde. (Viz např. spolupráci v tomto smyslu
mezi pražskou a libeňskou obcí, doloženou už od poloviny 17. století, nebo
jména nejrůznějších židovských pocestných z cizích obcí v soupisech zemře
lých pražského židovského špitálu.)
Informace o počtu chudých židů nám poskytují i jejich vícekrát již zmiňo
vané soupisy. Např. v soupisu z roku 1729 bylo 106 osob, které lze zařadit do
chudiny ghetta (4,6% všeho obyvatelstva). Jen pro srovnání: prakticky stejný
počet židovských familiantů se věnoval peněžním obchodům na nejvyšší úrovni, o něco více lidí pracovalo v židovském "aparátu" (tj. v obecních službách). O šedesát let později (1792) se poměr chudiny k celkovému počtu
snížil (53 osob, 3 %), ale poměr k počtu služebníků a úřednictva zůstal stejný,
jen peněžníků v té době bylo už dvakrát více ( 102 osob, 6,3 %). (Asi bychom
uvítali, kdyby chudých lidí odkázaných na pomoc druhých bylo v naší společnosti tak málo jako v ghettu 18. století, a zároveň aby jejich počet konvenoval s počtem úřednictva.)
Je ovšem možné dále diskutovat o tom, koho pojem "Judeus pauper", či
"der arme Jude" zahrnuje. 3 K chudším zřejmě patřili ti nejrůznorodější vetešníci, šmejdíři a fliklmajstři všeho druhu, rozhodně ale nikdo z nich nebyl permanentně odkázán na péči obce. Naše dosavadní zkušenosti s materiály objasňujícími sociální a ekonomické postavení pražských židů (judiciální spisy,
testamenty, soupisy, spisy směnečného a obchodního soudu, protokoly
z chudinských komisí představenstva židovské obce) nám napovídají, že i přes
veškeré notoricky známé hygienické, zdravotní a sociální nedostatky ghetta
žila většina jeho obyvatel na tehdejší poměry ve standardu, který bych označil jako snesitelný až vyhovující. Do začátku 19. století, které legislativně
umožnilo rozvoj židovského podnikání, byli mezi pražskými židy skutečnou
výjimkou jednotlivci, kteří se svým majetkem mohli rovnat bohatým pražským měšťanům nebo je dokonce předstihnout. Souviselo to také s tím, že jen
málokterý žid držel nemovitý majetek, který by měl skutečně velkou hodnotu
(to je problém tzv. "reálného" dělení domů pražského ghetta). Skutečný majetek tedy spočíval především v cennostech, mobiliáři, zásobách zboží, ale
Mezi chudinu lze v jistém smyslu zařadit i tzv. "nadační rabíny", talmudisty, kteří byli díky
povinni v určité míře denně studovat talmud a vykonávat náboženské náležitosti výměnou za zajištění existence. V Praze bylo vždy několik takových nadačních rabínů.
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i knihách a hotovostech (ty byly v obavě před represemi patrně méně zapírány než v křesťanských pozůstalostech). Největší devizou většiny židů byly
ovšem nejrůznější dluhopisy. 4 Je překvapivé, jak i poměrně drobní řemeslníci
nebo prodejci, které bychom jinak měli tendenci zařazovat spíše do chudších
vrstev, vlastnili alespoň nějaké dluhopisy. Finanční špička ghetta pak většinu
svého majetku skrývala právě v oběhu těchto dluhopisů . Ale ani ti nejbohatší
si nedovolili zapomínat na zákony dobročinnosti. Od druhé poloviny 18. století nastává nová doba židovské charitativní péče, která také v Praze nabývá
nových forem v souvislosti s rozvojem filantropických idejí. Počátek 19. století pak znamenal úplnou explozi charitativních institucí. Velká nadání zappertovské a wedelesovské umožnila např. zlepšení studijních možností pro
řadu bocherim, studentů talmudu a hebrejštiny z venkova v Praze. Byla spolu
s jinými důležitá při zakládání vzorové židovské školky, při zvětšení špitálu
a nového židovského hřbitova na Olšanech. Ovlivnila i rozhodnutí o vybudování izraelitské nemocnice (sanatoria) v Karlových Varech.
S postupující emancipací a asimilací pražských židů začalo nutně ubývat
i dobročinnosti. Exploze filantropických citů pohasla pod příkrovem gri.inderské pragmatičnosti. Vše mělo své reálné kořeny. Pražská židovská komunita se po faktickém zrušení ghetta začala stále více rozplývat mezi ostatním
obyvatelstvem Prahy 5,její členové ztráceli pocit nutné, takřka existenční soudržnosti. Faktické zrovnoprávnění židů a liberální zákonodárství v kosmopolitním prostředí Prahy postupně narušilo vazby k bývalému ghettu a mnohdy
zcela rozleptalo pocit sounáležitosti s obcí. Tento nutný proces se pak ještě
zrychlil po provedení asanace.
Srovnáním počtu nadání můžeme zjistit, že vrchol donátorství, zajišťující

Velkou ránu tomuto systému, ghettu jako takovému a jeho ekonomické síle dalo tříleté vyhnání židů z Prahy. Podle dochovaných soupisů křesťanských dluhů u židů z počátku roku
1745 (tedy z doby, kdy židé museli z Prahy odejít) vidíme, že jen menší část z těchto dluhů
musela být po návratu židů splacena (mnohdy už nebylo komu platit). Přitom nešlo o malé
částky, pohybovaly se v rozmezí od 50 do 12 000 zlatých. V této souvislosti by bylo jistě zajímavé sledovat, jaké bylo zadlužení předních šlechtických rodů země u židovských směnárníků
a lichvářů (objevují se často jména jako Clam-Gallas, Mensdorf, Martinic, Lobkovic aj.).
5 Těsnč před faktickým zrušením ghetta a jeho inkorporací do Starého Města žilo v Josefově
a v rozšířeném obvodu ghetta asi l O 000 ž i dů. V roce 1869 žilo v ghettu už jen asi 5 500 židů,
na Starém Městě jako celku 7 600, na Novém Mě stě asi 2 200, v celé Praze pak asi 15 200 osob.
O půlstoletí později (1910) sídlilo na obvodu bývalého ghetta už jen I 350 židů, na Starém
Městě a v městském centru pak 15 200 osob, v připojených obcích dalších 12 550 osob (celkem
29 l 00). V roce 1930 žilo v bývalém ghettu stále ještě I 370 občanů židovského původu, na
Starém Městě a v centru jejich počet klesl na 12 480, zato v obvodu Velké Prahy stoupl na
21 550 osob (celkem v Praze 35 400).
4
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do značné míry chudinskou a sociální péči v ghettu, je vyznačen prvními desetiletími 19. století a posléze dvacetiletím 1850-1870, kdy odcházela generace, jež ještě zažila život ve faktickém ghettu. Pak už horlivost zůstavitelů
klesá. 6
Další vlny charitativní činnosti v rámci židovských náboženských obcí
můžeme zaznamenat především v krizových obdobích, a to v devadesátých
letech 19. století (s nárůstem antisemitské hysterie), po roce 1905 (v souvislosti
s pogromy v Rusku) a v letech 1914-1917 (v době masového exodu židů
z frontových oblastí Haliče).
Tehdy charitativní činnost v Praze nabývá jiné dimenze zároveň s tím, jak
se chudý pan Roubíček mění z pouhého chudého žida v nemajetného občana,
o něhož již do značné míry přebírá péči stát.

Ve třicátých letech 18. století bylo činných zhruba 300 nadací, o sto let později jich bylo
450, ale dvě třetiny z nich pocházely z období do roku 1870.

6

72

HELENA KREJčovÁ

PRAŽSKÝ PROSINCOVÝ POGROM ROKU 1897

V Národních listech z 2. 12. 1897 se v záplavě jiných zpráv můžeme dože v Praze mrzne a již třetí den se nad městem prohání vichřice, která
shazuje cihly a tašky ze střech. S největší intenzitou se projevuje na Vinohradech, na Letné a na Hradčanech. Bylo prostě počasí , kdy člověk raději sedí
doma v teple u kamen . Začínal advent, předmikulášské a předvánoční trhy.
Pražané však v té době u kamen neseděli. Jedni- převážná většina- nechtěli, druzí nemohli. V Praze totiž tehdy vrcholila první vlna antisemitských
projevů českého obyvatelstva, jejichž přímým pokračováním byla ve druhé
fázi takzvaná hilsneriáda.
Zhruba v posledním čtvrtstoletí před první světovou válkou se evropská
společnost dostala do hluboké sociální, politické a mravní krize, která se projevila nejen vypjatým nacionalismem, ale také mohutným nástupem antisemitismu. Antisemitské hnutí se v devadesátých letech 19. století rozšířilo
v mnoha evropských zemích a neunikly mu ani Čechy, které otevíraly svá
okna do Evropy. Nezastupitelnou roli sehráli v tomto procesu mladočeši, v té
době vedoucí politická strana v Čechách. Strana, která nebyla nikdy pevnou
stranou v klasickém slova smyslu, ale konglomerátem nejrůznějších skupin
a frakcí, z nichž nejsilnější pozici měla vždy skupina kolem Národních listů,
nejrozšířenějšího českého deníku. Tragika mladočechů spočívala v tom, že
základem i výrazem jejich politiky bylo vytvářet opozici. To také mladočechy
stmelovalo. Na počátku devadesátých let se tito opozičníci stali vedoucí politickou silou v Čechách za nešťastných okolností: dostali se do situace, kdy
jednak neměli v zemi politického protivníka a jednak nedokázali překročit
svůj stín.
Během devadesátých let se od mladočechů oddělovaly některé frakce
a z nich vznikaly nové strany, v této době však ještě do značné míry vázané
k mladočechům. Ti se přesto nových stran obávali, a aby si udrželi své monopolní postavení, potřebovali nutně nějaký politický úspěch . V roce 1897, poté,
číst,
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co mladočeši vstoupili do Badeniho vládní koalice, se tímto úspěchem mělo
stát částečné jazykové narovnání v Čechách. Tzv. Badeniho jazyková naříze
ní však v listopadu 1897 padla v poslanecké sněmovně Říšské rady poměrně
svérázným způsobem pod stůl, vypukla vládní krize a Badeniho vláda byla
nucena podat demisi. Rakouští Němci, kteří pád Badeniho kabinetu na mnoha místech podporovali mohutnými demonstracemi, triumfovali, což vedlo
v německých oblastech Čech, hlavně v Žatci, k pouličním bitkám. Vypjatý
nacionalismus mladočechů se v tomto okamžiku proměnil v nejsprostší šovinismus a Národní listy začaly šikovným způsobem naplňovat heslo E. Grégra
z jara roku 1897: "Celá Praha je dnes antisemitská!"
Národní listy uměly vždy obratným způsobem manipulovat smýšlením širokých vrstev obyvatelstva, a v této době si redakce dala opravdu záležet.
čtenář nabyl dojmu, že vlastně skutečných Němců žije v Praze poměrně málo,
neboť všechny německé korporace jsou německo-židovské, případně židovsko-německé, a dokonce i největší provokatéři "potupeného" českého národa
-buršáci- jsou Židé! Národní listy projevovaly také živý zájem o protižidovské nálady ve Francii, kde právě probíhal pokus o revizi Dreyfusova procesu. To vše jim ovšem na druhé straně nebránilo v uveřejňování inzerátů
židovských firem a podniků , neboť inzerce noviny živila. Přitom razily heslo
"Svůj k svému". Nabádaly rodiče, aby nekupovaly dětem německé hračky,
které "nepůsobí na vývoj citu vlasteneckého u naší mládeže, ba naopak ještě
jej otupují". Pod heslem "Českým dětem české hry" doporučovaly jakovánoční dárek hry s názvy: "Horymírův skok", "Letem českým světem", "Procházka národopisnou výstavou" apod. Nejabsurdněji působí titulek: "Český
ježíšek naděluje pod vánoční stromek." Na obranu Národních listů je ovšem
možno uvést, že ve svém úsilí nezůstaly osamocené. Jediné objektivní "Právo
lidu píše ničemně , přes noc z proletářského list stal se orgánem německo
-židovské buržoasie".
Podívejme se tedy, co se vlastně v Praze dělo. V ulicích zuřila vichřice a tzv. pražské bouře. V pondělí 29. listopadu se od rána srocovali obyvatelé
Prahy v ulicích. Velmi aktivní byli němečtí studenti, kteří holdovali svým
novým hrdinům, profesorům Mommsenovi a Pferschovi. Čeští studenti, podporovaní "národními dělníky", však nezůstali pozadu. Prahou pochodovaly
různé průvody, k nimž se postupně přidávali i dosud nezúčastnění občané.
Průvody na sebe pokřikovaly a nadávaly si a napětí vzrůstalo . Osamocené
skupinky buršáků byly obklopovány davem a buršáci byli biti. Policie začína
la mít plné ruce práce.
Impulsem k propuknutí všeobecných násilností se v této zjitřené atmosféře
stal čin posluchače německé techniky Jindřicha Uiwyho, který uhodil na Vác-
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lavském náměstí studenta české medicíny holí do hlavy. "Dal jen jednu ránu,
k dalším již neměl příležitost." Dav na Václavském náměstí ho začal lynčo
vat. Policistům se stěží podařilo zakrváceného Lowyho vyprostit a naložili ho
do vozu, kterým ho chtěli dopravit na záchrannou službu. Vůz byl však davem převrácen a policistům se jen s velkými obtížemi podařilo Lowyho za
asistence jízdní policie odvézt. Největší výtržnosti se odehrály mezi šestou
a osmou hodinou večerní. Byla vymlácena okna Aehrenthalského paláce, ně
meckého divadla, různých německých spolků a redakcí novin. V Čelakovského
sadech se ozývala střelba. V těchto hodinách se situace vymkla policii z rukou
a na pomoc muselo být povoláno jízdní vojsko. Na záchrannou službu bylo
dopraveno jednadvacet těžce raněných; kolik jich bylo přijato do pražských
nemocnic, nelze zjistit. Bylo zatčeno 44 osob. V Národních listech byla událost komentována takto: "Bouře staly se obrovskou vlasteneckou demonstrací, staly se projevem síly národa neuspokojeného a stále potlačovaného."
O úterý 30. listopadu se pod titulkem "Druhý den po německé provokaci"
můžeme dočíst: "Včerejšek od předvčerejších bouří lišil se tím, že trvaly déle
a vyzněly ostřeji a že hlavní roli proti demonstrantům převzalo vojsko.( . ..)
Za velebných akordů vlasteneckých písní, které vzduchem daleko široko se
rozléhaly, ubíral se průvod pozvolna Václavským náměstím, k Ovocné ulici .
Vzrušující, velmi pohnutlivé a dojímavé bylo podívání na nepřehledný ten
dav lidu, prodchnutého zápalem vlasteneckým." Zpívalo se hlavně "Kde domov můj" a "Hej Slované". Refrén písně "hrom a peklo" přehlušoval víření
vojenských bubnů. Aehrenthalův palác byl zcela zdevastován, stejně jako
spolkový dům Schlarafie, byla roztříštěna okna v hotelech, restauracích a kavárnách, v redakcích novin a ve školách. Bouře vrcholily mezi šestou a sedmou hodinou večerní, byly plundrovány i menší podniky a obchody, byly
strhávány a rozbíjeny firemní a vývěsní štíty, a to i dvojjazyčné a "kanárci",
které byly pro dav ukazatelem, že tam nežijí vlastenci. Začínala převládat
hesla "Na žida!" či "Nešetřte je, obřezance!". Na záchrannou službu bylo
dopraveno šestnáct těžce raněných .
Středa a čtvrtek, 1. a 2. prosince, byly již zcela ve znamení protižidovských
pogromů. Zcela zdevastovány a vydrancovány byly ulice Štěpánská, Žitná,
Ve Smečkách, Mezibranská, Hálkova a V tůních. Zároveň i Václavské náměstí, které muselo být několik minut před půl jednou uzavřeno vojskem. Na
Smíchově bylo drancování vojskem potlačeno v půl páté odpoledne, na Vinohradech v osm hodin večer. Tam dopadly nejhůře ulice Havlíčkova (dnes
Bělehradská), Tylovo náměstí a Čelakovského (dnes Legerova) třída. V noci
muselo být vojsko povoláno na Vinohrady ještě jednou. Mezitím byly zcela
zdevastovány ulice v Josefově, hlavně ulice Kaprova, Josefovská a Úzká (dnes
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Široká a Maiselova). Když byla celá pátá čtvrť uzavřena vojskem, dav se
na Malé a Staroměstské náměstí a do Dlouhé a Eliščiny (dnes Revoluční) třídy. Nezvládnutelná byla situace na Žižkově. Policie zde byla zahnána na útěk, a než se dostavilo vojsko, stačily davy zplundrovat ulice Poděbra
dovu, Husovu (dnes Koněvovu a Husitskou) a jim přilehlé, Olšany a synagogu
v Karlově (dnes Seifertově) ulici. Vojsko střílelo naostro, tři osoby byly postřeleny. Během těchto dvou dnů bylo zraněno jednapadesát lidí a zatčeno
přes dvě stě osob. Ve čtvrtek 3. prosince bylo nad Prahou s přilehlými obcemi
vyhlášeno stanné právo.
Stručně jsme zrekapitulovali, co se tehdy v Praze dělo. A jak Praha oněch
dnů vypadala? Obrovská část města apokalypticky. Tramvaje nejezdily, nejen proto, že jim zpočátku v jízdě bránili demonstranti, ale hlavně proto, že
koleje byly neprůjezdné. Ulice pokrývaly střepy a rámy z oken, zničené zboží
a zařízení ze zdevastovaných obchodů a podniků neleželo jenom na zemi, ale
bylo dokonce rozvěšeno po stromech a kandelábrech, ulicemi teklo víno
a kořalka, a co nestačil dav zničit a spálit (i žhářství bylo častým jevem), bylo
rozkradeno . Nad tím vším visely z prázdných oken slovanské praporky a trikolory. Do toho sněžilo. "Praha byla slovanská!" Pro ilustraci uvedu svědec
tví z Michle, otištěné v Českožidovských listech: "Ani naše osada nezůstala
ušetřena před zfanatizovaným a rozeštvaným davem a scéna, která se odehrála v naší obci zasluhuje toho, aby byla zvěčněna jakožto smutný doklad výjevů posledních dnů. Ve středu dne 1. t. m. mezi 6. a 7. hodinou oznámil zasedající obecní radě městský strážník že ,už táhnou', a zároveň to oznámil všem
žid. rodinám. Rada obecní zasedala klidně dále, aniž se starala o to, budou-li
příslušníci a poplatníci obce v bezpečí před davem 400 osob, který táhl
s huronským řevem na zdejší židy. Nejdříve vrhl se dav na dům p. Jindřicha
Bondyho, váženého a dobrosrdečného občana, kterého, ač jest členem všech
zdejších národních spolků a jehož rodina v obci více než 100 let usídlena jest,
úplně vydrancovali a vykradli, zásoby z krámu odnesli, obydlí a majetek úplně zničili a tento pak zapáliti chtěli za volání ,petrolej, petrolej'. Syn p. Bondyho, který již nemohl se útěkem spasiti, zůstal hrůzou strnulý v krámu státi.
Jeden z účastníků drancování shlédnuv jej, udeřil ho kamenem do hlavy. Rodina p. Bondyho a matka téhož, 70letá stařena, která jest v celé obci svou
dobrosrdečností známa, mohla se teprve po dvanácté hodině v noci utéci ke
svým příbuzným do Prahy. Škoda, jež byla zběsilým davem způsobena, páčí
se na 1 500 zl. Taktéž vydrancován byl obchodník p. Jakerle, který se musel
uchýliti se svou rodinou na půdu, kde ho lůza našla, a revolverem jej donutila,
aby jim vydal své úspory, což také musel učiniti. Ani synagogy neušetřili .
Desatero vyhodili a táhli do Záběhlic. ( ...)"
přesunul
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Svědectví nám také poskytují Katolické listy, kde páter Kopal6. 12. 1897
píše: "Pekelnou radost měla mládež, když mohla vytlouci a vyrabovati krám
žida na Vyšehradě . ( ... )Jenomže právě u žida vyšehradského byla zvláštní
okolnost, jíž jsem se od svého lékaře dozvěděl teprve druhého dne ráno. Žid
ten má matku na smrtelné posteli a malý chlapeček jeho byl ve smrtelném
chropotu na difterii. A nyní, čtenáři , představ si tu muziku, když domem otřá
sají hrozné údery, když dveře násilně se vypačují a když steré ruce vyhazují
balíky látek, plátna, hotových šatů, košil atd. za hrozného řevu té lidské bestie. Dovedu se snadno v duševní náladu toho žida vmysliti . ( .. .) Český mob
volal: Nevídáno o jednoho žida více nebo méně, a možná, že by zítra křičel :
Nevídáno, o jednoho flanďáka více nebo méně! A co by ten mob dělal, až by
všechny židy a Němce z Prahy vytlouk a vyraboval? Na to bych měl též odpověď: V jednom činžáku německého milionáře bydlí náhodou též kterýsi profesor české university. Mob nejdříve vytloukl okna Němcům a potom lítalo
kamení i do oken profesora. Zde ale bydlí český profesor, pravil kdosi. No, to
jsme nevěděli, zněla odpověď, nu ale když jsme již v tom, k čemu dělat práci
jen napolo?"
Nepřeberný přehled dalších svědectví, dokazujících, že se skutečně jednalo o pogromy, nám dává zpravodajství ze soudních síní. Soudní procesy se
konaly od 10. 12. každodenně, včetně Štědrého dne a Nového roku, až do
konce března 1898. Soudy musely být posíleny mimopražskými soudci a kapacita pražských věznic se ukázala jako nedostatečná.
A co to Praze přineslo? Kupodivu jenom dva mrtvé, jednoho zastřeleného
civilistu a jednoho ukamenovaného vojáka; o těch, kteří zemřeli strachem
nebo rozčílením, na infarkt či mrtvici, se nikdy nedovíme. Dále 88 těžce zraněných civilistů, kteří byli dopraveni na záchrannou službu; o ostatních se
také nic nedovíme. K tomu musíme připočítat 47 zraněných vojáků a 3 dů
stojníky. Prahu přes měsíc střežilo 25 vojenských praporů. Znamená to, že
22 200 židů z Prahy a přilehlých obcí ochraňovalo více než měsíc 7 500 vojáků, nepočítaje policii. Hodně přes 1 200 osob bylo zatčeno , a většina z nich
odsouzena k několikaměsíčním těžkým žalářům, přestože mnozí významní
pražští advokáti, v čele T. Černým, Podlipným, Klumparem, Heroldem
a Baxou, bezplatně zastupovali obžalované. Ale na druhé straně to Praze při
neslo obrovskou slávu v Království českém, neboť z různých míst a obcí i od
nejrůznějších korporací docházely neustále pozdravné petice a adresy. V Praze
se konaly velké peněžní sbírky na podporu pronásledovaných Čechů v Žatci,
zraněným vojákům věnoval! 500 zl. František Josef, ale obce odmítaly platit
náhrady zmíněných škod, a židům nezbývalo nic jiného, než aby ti majetnější
podpořili chudé. Rotschild věnoval 15 000 franků. Nevyčíslitelné škody na
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duších byly oboustranné, neboť naprostou většinu obžalovaných tvořili mladiství.
10. ledna bylo odvoláno stanné právo, vojsko opustilo Prahu. Toho dne
začal totiž zasedat zemský sněm . Čeští poslanci podávali jednu interpelaci za
druhou, stěžovali si v nich na jednání policie a vojska. Němečtí poslanci naopak poukazovali na protiněmecké chování českého národa v čele s pražským
primátorem Podlipným, jenž oslovoval drancující lůzu slovy "Drazí spoluobčané". Nacionální vášně znovu vzplanuly, a již 17. ledna muselo v Praze opět
zakročit vojsko. Ale nejvíce ponížení- židé z Čech, mezi nimiž byla většina
českých židů, byli v těchto česko-německých sporech a insinuacích na čes
kém sněmu zapomenuti. Vlastně ne zcela. V té době slavnou řeč pronesl20. ledna 1898 ve sněmu pražský primátor Podlipný: "Čekal jsem, abych slyšel celou řadu řečníků, co vlastně přinesou proti nám. A mně se zdá, pánové, že
buďto nemají takových nástrojů, jako tenkráte měli u Jericha, aneb že jim
schází vůdce Josua; ale jisto jedno jest, pánové, oni zapomněli, že my nejsme
zdmi jerišskými!" (Hlasy: Ale židů máme dost!) Posl. Březnovský: "Oni jim
zde říkají Němci!" (Posl. Wolf se proti tomu ohrazuje.) Na obranu mladoče
chů je třeba zdůraznit, že se našli dva poslanci, kteří protižidovské výtržnosti
veřejně odsoudili- byli to vůdce mladočechů E. Engel a mladočeský politik
J. Fořt.
Chtěla jsem tímto referátem připomenout moment, kdy poprvé v moderních českých dějinách byli židé na našm území takto poníženi a odstrčeni .
Svým způsobem i zapomenuti, neboť tzv. prosincové bouře byly historiky
často redukovány na střety česko-německé, vedené z obou stran hlavně studenty.
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SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ ČESKÝCH HERCŮ
VE DRUHÉ POLOVINĚ 19. STOLETÍ

Existenční podmínky českých herců, a to jak pražských, tak i těch kočují
cích, byly ve druhé polovině 19. století velmi tvrdé. Celá řada hereckých pamětí či vzpomínek z té doby podává otřesné svědectví o způsobu života nejen
kočovníků, ale i českých herců ze Stavovského, Prozatímního a posléze Národního divadla, kde lesklé pozlátko leckdy zakrývalo bídu a strádání.
Jelikož jsem omezena časem, uvedu jen několik příkladů, a to jak ze života
herců kamenných divadel, tak i ze života herců kočujících, kteří se na scéně
českého divadelnictví objevili poprvé v roce 1849, kdy vznikla první česká
kočující divadelní společnost. 1
Z pamětí Josefa Šmahy, Josefa Ladislava Turnovského, Vendelína Budila,
Otýlie Sklenářové-Malé, Elišky Peškové, Václava Vydry, Marie Svobodové,
Eduarda Kohouta a dalších se dovídáme o vyšinutých osudech herců, tak odlišných od průměrných osudů občanských (např. Františka Krumlovského 2),

První česká kočující divadelní společnost vznikla po dlouhodobém úsilí českých vlastencú,
Josefa Kajetána Tyla, v roce 1849 jako výsledek revolučního kvasu předchozího
roku. Ředitelem této společnosti se stal herec a revolucionář Josef Alois Prokop. První předsta
vení bylo odehráno dne 17. listopadu 1849 v Chrudimi.
Podrobněji se postavením českých kočujících hercú zabývám ve své studii ve sborníku Státního ústředního archivu (dále SÚA) z roku 1991.
2 František Xaver Krumlovský (12. ll. 1817- 30. 7. 1875), syn pražského měšťana a hudebníka. Zanechal studia na gymnáziu a odešel k divadlu. Uvádí se, že začínal jako sborista v opeře
v Salcburku (1833). První údaj o jeho českém vystoupení je z 19. 6. 1836 - toho dne hrál
Prokúpka ve Štěpánkově hře Berounské koláče v jednom z několika českých představení, která
uvedla německá Mullerova společno st v Hradci Králové. Během života prošel celou řadou kočujících divadelních společností v Uhrách, v Rakousku, v Německu a v Čechách. Dva roky, od
října 1849 do října 1851, byl i členem Stavovského divadla. Jeho neklidná povaha, romantická
nezakotvenost, sklon k tuláctví, nevyrovnaný osobní život s fatálními milostnými dobrodružstvími, provokativní postoje vúči měšťáckému šosáctví, touha po svobodě převažující nad vúlí
1

především
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o mnoha mladých životech předčasně ukončených tuberkulózou, sebevraždou,
duševními chorobami a mnohými jinými následky jejich nomádské situace.
Je třeba se zmínit i o nepatetickém hrdinství žen, které hrály a zpívaly na
divadle při všech obtížích častého těhotenství, nebo se trmácely s novorozeňaty po nevlídných přechodných příbytcích. Dětská úmrtnost byla při neustálém stěhování ze štace na štaci a bídě veliká. Dětské růvky doslova vroubily
všechny trasy našich kočovníků. A ty z dětí, které tuto bídu a strádání přežily,
musely se všemi štacemi střídat i školy, učitele a spolužáky. A to ještě už od
útlého dětství vypomáhaly v divadle. Dělaly vše, nač jejich slabé síly stačily,
často i více, ale především- hrály.
Pracovní doba kočujících herců byla 16-18 hodin denně, a to i v době, kdy
pracovní doba nesměla být delší než deset hodin denně. A když pak byl v roce
1885 vyhlášen nedělní klid, pro herce samozřejmě neplatil. Ba naopak, oni
hrávali odpoledne i večer, a to za plat, jenž byl mnohdy menší než mzda,
kterou měl obyčejný dělník při mnohem menším duševním vypětí a tělesném
strádání.
Podobně na tom byla v polovině 19. století i Anna Manetínská-Kolárová3,
neboť byla ve Stavovském divadle často od osmi hodin ráno do jedenácti
v noci. Dopoledne mívala zkoušky, a to jak české, tak i německé, odpoledne
hrávala v českých představeních, večer v německých. A stejně na tom byli
i ostatní čeští herci ze Stavovského divadla. A to ještě mnohdy čas, který
mohli věnovat přípravě a zkouškám, byl omezen, neboť některé z nich nemohl herecký plat uživit, a museli proto setrvat u svého původního povolání (a to
již dávno minula éra "liboherců"). Anny Manetínské-Kolárové se to samozřejmě netýkalo. Třebaže v té době měla za sebou už patnáct let profesionální
herecké činnosti, dostávala v roce 1850 plat 66 zlatých a 40 krejcarů měsíčně
a zodpovědností, značná závislost na alkoholu a z ní plynoucí nespolehlivost, která mu znepřá
telovala divadelní ředitele- to vše determinovalo umělecký osud bohémského bouřliváka, nespokojence a nešťastného rozervance. Na svých toulkách po venkově potkával kočující divadelní společnosti, u nichž na pár týdnů či dnů zakotvil, a pak opět zmizel. Jednotlivé zastávky
na jeho pouti se stále víc zkracovaly, v posledních letech života odehrál často jen jedno jediné
představení, vyzvedl si gáži a šel dál. V závěru života živořil, protloukal se u podružných šmír
i potulných loutkářů. Přes tuto rozervanost a neustálé hledání- nebo snad právě pro to- se stal
téměř legendou kočujícího divadla.
3 Anna Marta Manetínská-Kolárová (27 . ll. 1817-l O. 7. 1882), dcera německého herce
a zpěváka pražského Stavovského divadla Jana Manetínského. Už v dětství hrála v Thunovském
divadle a v Kajetánském divadle na Malé Straně s německými ochotníky. V roce 1832 začala
vystupovat na německé scéně Stavovského divadla. Na raduJ. N. Štěpánka si brzy zdokonalila
češtinu a významně se pak uplatňovala v českých odpoledních představeních ve Stavovském
divadle, kde byla roku 1834 angažována jako profesionální herečka.
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a polovinu české benefice v sezoně. Ačkoli to byla v té době jedna z největších
gáží v pražském divadle (stejně byla například placena i operní primadona),
vydělala si za rok o 100 až 150 zlatých méně než tehdejší středoškolsky vzdě
laný státní úředník s přibližně stejnou dobou praxe. Za to byla povinna hrát
v německých a českých představeních a pořizovat si sama veškerou divadelní
garderobu. Vezmeme-li v úvahu, že mívala pravidelně dvě i tři premiéry do
měsíce, na které pochopitelně musela mít vždy novou róbu, je zřejmé, že se
opravdu měla co ohánět. I když si některé šaty připravovala sama, přesto se
nikdy nevymanila z dluhů u své švadleny.
Její manžel, Josef Jiří Kolár", který neměl v té době v německém divadle
tak dobré postavení jako jeho žena, bral jen 40 zlatých měsíčně a polovinu
české benefice. Platy pánů byly vůbec v té době u divadla v průměru nižší
než platy dámské, protože herci-muži museli vlastnit jen moderní garderobu
-historickou dostávali z divadla. Růžena Purkyňová v knize Život tří generací vzpomíná, že Kolárovi sice měli byt o třech pokojích, ale velmi nuzně
zařízený . Klavír a skleník byly jediným přepychem. A když bylo třeba platit
na výchovu dcery Augusty, pozdější klavírní virtuosky, odnesla to kuchyně.
Tak tedy v padesátých letech a na počátku let šedesátých žil herecký pár,
který měl již několikaletou praxi na obou pražských scénách a jenž byl vždy
počítán k protagonistům souboru. Jejich situace se ještě zhoršila v roce 1862,
kdy Anna Manetínská-Kolárová onemocněla a musela odejít z divadla. Již
tak hubené rodinné příjmy se ještě ztenčily.
Situace nebyla v podstatě lepší ani v Prozatímním divadle. Například Otýlie Sklenářová-Malá5 byla angažována od 3. května do 1. září 1863 za desetizlatkový honorář za každé odehrané představení, bez měsíčního platu. Teprve od 1. září 1863 měla měsíčně 50 zlatých, avšak již bez honoráře. Sama na
tuto dobu vzpomíná takto: "Když otevřely se mně roku 1863 brány české
scény se 600 zlatými ročního platu, měla jsem za to, že vstupuji jimi do ráje.
Uplynula krátká tři léta a já jsem věděla, že to byl blud. Naléhaly na mě trampoty a nesnáze druhu všelikého. Skromný příjem nestačil na uhrazení mnoJosef Jiří Kolár (9. 2. 1812-31. 1. 1896), vlastním jménem Josef Kolář; psal se také Kollar
nebo Kolar. Přerušil studia na pražské univerzitě a jako vychovatel syna uherského šlechtice
hodně cestoval. Po návratu do Prahy začal na přelomu let 1836-1837 ochotnicky hrát v Tylově
Kajetánském divadle na Malé Straně. Od roku 1837 vystupoval ve Stavovském divadle a od
roku 1842 zde byl angažován pro česká i německá představení. V roce 1866 byl penzionován.
Na podzim téhož roku se stal vrchním režisérem a umčleckým ředitelem Prozatímního divadla.
5 Otýlie Sklenářová-Malá (12. 12. 1844-23 . 2. 1912). Od roku 1863 členka Prozatímního
divadla, v roce 1881 přešla do souboru Národního divadla. V něm zůstala až do května 1903,
kdy se rozloučila po čtyřiceti letech své profesionální divadelní činnosti.
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hých těch potřeb, jež divadelní činnost s sebou přináší. Otec sám neměl , aby
mně pomáhal. 6 N a větší ještě nesnáz onemocněl bratr Edmund plicním neduhem; dlouhá těžká nemoc jeho vyčerpávala prostředky naše do krajnosti." 7
Jak tedy z naznačeného vyplývá, k divadlu, a to jak ke kočujícímu, tak i ke
kamennému, se tehdy v žádném případě neodcházelo kvůli existenci. Té se
naopak mnozí z herců svým útěkem k divadlu zříkali. Kdo z nich tehdy vlastně myslel na budoucnost? A kdyby byl myslel jen na ni, k divadlu by nikdy
neodešel, neboť obzvláště kruté a bolestné bývalo herecké stáří. Mnoho jedinců
se zachraňovalo před nezaopatřeným stářím útěkem od divadla k řemeslu,
které kdysi v mládí právě kvůli divadlu opustili, anebo k živnostem, nejčastě
ji k pohostinství, jiní skončili v chudobincích domovských obcí a někteří z nich
dokonce i na tuláckém bezcestí. Jen poměrně málo mladých umělců se dočkalo
trvalého postavení při stálém divadle v Praze, v Plzni či v Brně, kde bylo
o jejich stáří přece jen jakžtakž postaráno.
Členové Stavovského divadla si totiž od roku 1812 platili na penzijní fond,
který založil tehdejší ředitel divadla Karel Liebich. 8 Na tento fond přispívali
i čeští herci ze Stavovského divadla, neboť česká scéna takovou sociální vymoženost neměla. Problém nastal teprve v roce 1862, tedy v roce otevření
Prozatímního divadla, protože přestupem ze Stavovského divadla k Prozatímnímu by byli bývali čeští herci nárok na tuto penzi ztratili (a to je také
jeden z důvodů , proč nepřestoupil Josef Jiří Kolár). Teprve o rok později,
v roce 1863, byl založen penzijní fond sólistů královského zemského českého
divadla. Příspěvky z něho nebyly nijak zvlášť veliké, jak o tom svědčí osmnáctizlatková penze Marie Lipšové 9 , kterou herečka dostávala od roku 1875,
kdy byla penziována pro chronické onemocnění hlasivek, za své dlouholeté
a obětavé služby českému divadlu.
Kočovníci, jak již bylo řečeno, na tom byli podstatně hůř, ti takový podByl vojenským l ékařem v penzi.
O. Sklenářová-Malá, Z mých vzpomínek, s. 72.
8 Karel Liebich (5 . 8. 1773-2 1. 12. 1816), německý herec a režisér. Do dějin českého divadla
zasáhl jako divadelní ředitel. Hned návrh první nájemní smlouvy, kterou s ním uzavřeli čeští
stavové, znamenal drastický zásah proti českým představením. Byla zakázána odpolední česká
představení ve Stavovském divadle, česky se smělo hrát nadále jenom večer, a to ve dnech
mimo předplacení , tzn. asi dvakrát měsíčně. O tom, že Liebich se zastával českých představení
nejen z důvodů ekonomických, svčdčí jeho stanovisko k žádosti českých vlastenců o povolení
ochotnických představení ve Stavovském divadle. Nejen že s nimi souhlasil, ale ochotně je
i podporoval.
9 Marie Lipšová (1831-14. 8. 1890), vlastním jménem Liebscherová. V roce 1849 se objevila
ve Stavovském divadle jako ochotnice, o rok později odešla na venkov - hrála u J. A. Prokopa
a u F. Ziillnera. V létě 1854 nastoupila do Stavovského divadla a roku 1862 přešla do divadla
Prozatímního.
6

7
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půmý fond vůbec neměli. Teprve v roce 1885, kdy byla za předsednictví Jakuba Vojty Slukova 10 založena Ústřední jednota českého herectva, dočkali se
jakés takés podpory ve stáří a v nemoci. A to ještě ne všichni! Jednak na to
pokladna ani neměla, členský příspěvek totiž činil 50 krejcarů- víc se ani od
členů malých kočujících společností nedalo očekávat- a jednak proto, že ne
všichni kočovníci byli členy této Jednoty (členství bylo nepovinné). Je ovšem
nutno podotknout, že již za první rok svého trvání čítala Jednota 378 řádných
členů, 207 členů přispívajících a 26 zakládajících. Jmění Jednoty činilo 6 550
zlatých a 86 krejcarů a bylo uloženo v pražské městské spořitelně, která vklad
zcela výjimečně úrokovala 5 % ze sta.
Finanční situace českých herců se příliš nezměnila ani v následujících letech. Například Vendelín Budil 11 měl v šedesátých letech u Prozatímního divadla 20 zlatých měsíční gáže! Anna Ruferová 12 , sestra Marie Rubnerové,
členka operního souboru Národního divadla, která dle divadelních cedulí zastávala drobné úložky i v operetě i v činohře, měla 50 zlatých měsíčně, to je
600 zlatých ročního platu, což naprosto nemohlo vystačit na měsíc pro tři
dospělé osoby! O mnoho lépe na tom nebyla ani sama Marie Hiibnerová 13 ,
jejíž plat v Národním divadle v roce 1896 činil 66 zlatých měsíčně, tj . 800
zlatých ročně . Srovnáme-li to například s primadonou Hanou Benoniovou
a Marií Laudovou,jejichž platy činily v téže době 350 zlatých měsíčně (4 200
zlatých ročně) a 300 zlatých měsíčně (3 600 zlatých ročně), a s Hanou K vapilovou, která se dík vděčnějším rolím opět dostávala do popředí (183 zlatých
měsíčně- 2 200 zlatých ročně), je to více než markantní rozdíl. 14 Uvážíme-li,

10 Jakub Vojta Slukov (25. 8. 1847- 17.3. 1903), vlastním jménem Jakub Vojta. Nedostudoval
gymnázium v Jindřichově Hradci a odešel ke kočujícím společnostem - k F. J. Čížkovi ,
J. J. Stránskému a k J. E. Kramuelovi, potom do souboru Pavla Švandy ze Semčic. Od roku
1875 angažován v Prozatímním divadle a odtud v roce 1881 přešel do Národního divadla.
11 Vendelín Budil (19 . 10. 1847- 26. 3. 1928). Už jako student pražské reálky hrál ochotnicky
divadlo. V roce 1867 byl angažován ke společnosti J. E. Kramuela. Od června téhož roku do
podzimu 1869 hrál v Prozatímním divadle. V letech 1869- 1880 působil u Švandovy společ
nosti . Až do roku 1887, kdy se stál sám ředite l em kočující společnosti, hrál u Pištěka. V letech
1902- 1912 byl ředitelem nově vybudovaného městského divadla v Plzni.
12 Anna Ruferová, č lenk a souboru N árodního divadla, subreta a sborová zpěvačka.
13 Marie Hiibncrová (12. I O. 1865 - 5. 8. 1931), vlastním jménem Rufferová, od svých divadelních začátků až do roku 1893 používala pseudonymu S latinská (podle svého rodš tě). V sedmnácti
letech odešla k divadelní společnosti Košnerově , v roce 1887 přešla ke společnosti Ludvíkově.
V sezoně 1891 - 1892 byla angažována v Brně a potom odchází s manželem na venkov. V létě
1895 byla angažována ke Švandovu divadlu, od prosince téhož roku však hostovala v Národním
divadle a v roce 1896 se stala č l enkou jeho souboru.
14 V tomto případě je však nutno vzít v úvahu i věkový rozdíl hereček a léta odsloužená
v Národním divadle.
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že si herci z této gáže museli, stejně jako jejich venkovští kolegové, pořizovat
veškerou divadelní i osobní garderobu 15 (a to v sezoně 1896-1897 uvedla
činohra Národního divadla "pouhých" 29 premiér 16), platit byt, obstarávat
potraviny atd., což vše bylo v Praze mnohem dražší než na venkově, je třeba
říci, že jejich situace nebyla vůbec záviděníhodná. Až do osmdesátých let si
však mohli, stejně jako kočovníci, svůj plat zvýšit beneficemi a pak pohostinskými vystoupeními na venkově, která pomohla naplnit nejen kasu jejich kočujících kolegů, ale i jejich vlastní. Samozřejmě že hrávali ve svém vlastním
volnu. Dovolené na to neexistovaly. 17
Benefice nebo také příjmy byly vítaným přilepšením především kočovníků.
Většina divadelních společností tehdy totiž hrála na party či díly. To znamenalo,
že se po večerním představení, po odečtení režie, provozních výdajů a dluhů,
pokladna rozdělila mezi herce (i v naturáliích), a to tak, že řediteli připadlo
maximálně šest dílů (jako ředitel 1 díl, 1 díl na koncesi, 1 díl jako herci, 1 díl
na bibliotéku, 1 díl na garderobu a 1 díl na cestování) - tak si to alespoň
v padesátých letech a na počátku let šedesátých nárokoval ředitel první české
kočující divadelní společnosti Josef Alois Prokop- a teprve zbytek se rozdě
lil mezi herce. Většinou mívali po jednom dílu a na každé štaci pak třetinu až
polovinu příjmu (záleželo to pochopitelně vždy na řediteli dané společnosti).
Kandrdáskové (začátečníci) měli však jen půl dílu a příjem, tj . benefici, žádný. Často se však činily rozdíly i mezi díly herců. To pak záleželo na roli
a postavení herce v souboru. Obdržet po představení jednu zlatku, to byl již
věru svátek, neboť běžně se tyto díly pohybovaly kolem 20, 30, maximálně
50 krejcarů (v neděli). Benefice (tj. představení ve prospěch určitého člena
souboru) bylo přilepšení nejisté a nepravidelné. Její výnos se běžně pohyboval kolem 6 až 20 zlatých a zcela výjimečně pak kolem 25 zlatých (většinou
býval určen na doplnění jak osobní, tak i divadelní garderoby).
S beneficí (na venkově) bylo spjato osobní zvaní. Kdo nezval, urazil obecenstvo. A tak se beneficient již od časného rána proháněl ve svátečním šatu,
15 Herečky svou salonní divadelní garderobou udávaly tón celé Praze.
16 Některé z nich se ovšem hrály jen jednou či dvakrát. Nejvýše dosahovaly tyto hry deseti až
dvaceti repríz. Tato situace byla obdobná v předchozích i v následujících letech. Pro herce to
znamenalo neustálé studování nových a nových rolí. Zkoušelo se obvykle týden, nejvýše čtrnáct
dní, a to v naprosto nevyhovujících sálech (na Žofině), neboť činohra Národního divadla neměla
dlouho odpovídající zkušebny. Jeviště totiž patřilo především opeře a baletu, a tak se činoherci
dostávali na jeviště Národního divadla až o generálce, někdy dokonce až při premiéře.
17 Pohostinská vystoupení herců Národního divadla nesměla v žádném narušit repertoár- pře
stupky se trestaly. A tak herci nezbývalo nic jiného než jezdit ve svém vlastním volnu a po
představeních se vracet co nejrychleji zpět do Prahy, za každého počasí, aby nescházel ani na
zkoušce.
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J. Pazdernfková, Sociálnf postaven{ českých herců
měl-li ho, po městě a dům od domu zval a poníženě prosil o návštěvu.
V předních měšťanských rodinách býval uváděn do salonů, kde se musel chovat jako roztomilý žebrák. Ne, nebyla to žebrota, řekněme raději, že to byla
jakási obchodní nabídka. "Já vás pobavím a vy mně za to zaplatíte. A zaplatíte jen tolik, kolik sami uznáte za vhodné." Ne, nebyla to žebrota, bylo to
utrpení. A takovým očistcem musel na konci každé štace projít i suflér (nápověda) při roznášení "abšíků", almanachů a pomněnek, ve kterých se loučil se
štací a děkoval, většinou ve verších, za prokázanou přízeň . Podotýkám, že
jsem z časových důvodů musela vypustit celou otázku cedulaření, které se
ostatně více věnuji v již zmíněné studii ve Sborníku SÚA.
Postavení herce ve společnosti určoval čelední řád ze 7. dubna 1866, který
jej stavěl až na samý okraj lidské společnosti. V očích počestných měšťáků to
byl prostě tulák, komediant ...
Podle svědectví Josefa Ladislava Turnovského, manžela Anny Rajské, dří
vější Tylovy družky, byli tehdejší čeští herci naprosto svobodomyslní, hlásili
se k zásadám demokratismu a cele se stavěli za českou věc. Přímou politickou činnost však vyvíjet nemohli, nemajíce ani volebního práva. Přesto však
udělali pro národní věc mnoho, neboť divadlo v dějinách našeho národa plnilo vždy politickou úlohu. Zápas o české divadlo v 19. století byl zápasem
politickým a divadlo v Čechách nebylo nikdy pouze uměním pro umění.
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JANA ENGLOVÁ

ZPROSTŘEDKOVATELNY PRÁCE V PRAZE
NA KONCI 19. A POČÁTKU 20. STOLETÍ

Na pomezí ghetta bídy se pohybovali ti obyvatelé Prahy, kteří si chtěli vyna své živobytí prací rukou, byli však bez zaměstnání a snažili se je
nalézt. Žili na hranici mezi nadějí a beznadějí. Jejich šance stoupaly s poptávkou po pracovních silách a hroutily se jejich klesající nabídkou.
Koncem 19. století, zároveň v souvislosti s bojem proti tuláctví, dozrálo
v Rakousku přesvědčení o nutnosti odlišit toulající se osoby štítící se práce
od těch lidí, kteří se snažili hledat práci v místě vzdál enějším od svého bydliště a zároveň byli bez finančních prostředků. O tomto problému se jednalo
v roce 1885 ve Vídni na říšské radě, která vyzvala vládu k využití zahranič
ních zkušeností se zřizováním stravoven pro osoby cestující za prací.
Zakládání stravoven bylo pak výsledkem zemského zákonodárství. Tak na
Moravě se začala budovat síť stravoven na základě zemského zákona z 19. února č. 4511888 z. z., ve Slezsku podle zákona č. 32/1892 z. z. a posléze
i v Čechách vydáním zákona ze dne 29. dubna č. 38/1895 z. z. V tomto roce
již existovalo na Moravě 118 stravoven, kterých použilo 148 522 návštěvníků .
Ve Slezsku rovněž v roce 1895 poskytlo pomoc 28 stravoven celkem 13 966
dělávat

návštěvníkům. 1

V Čechách byla síť stravoven vybudována velmi rychle. Již v následujícím
roce 1896 bylo v provozu 265 stravoven pro osoby hledající práci. Jejich síť
byla od samého počátku dostatečně hustá a prodělala jen menší změny.
V posledním předválečném roce 1913 bylo v Čechách celkem 244 stravoven
s plným provozem a 6 poledních stanic. Vedle poskytování stravy a noclehu
se v nich zároveň soustřeďovaly informace o volných místech v okolí. ProJ. Cerman , Vývoj a organizace zprostředkování práce v Českoslovens ku, in: Sociální revue
18, 1937, s. 137. Jedná se o celkový počet návštěv, nikoliv o počet osob, protože tatáž osoba
mohla navštívit postupně více stravoven.
1
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instituce stravoven se tak získávaly zkušenosti, které mohly být
zemského zákona o veřejnoprávním zprostředkování
práce. Přípravné práce na něm byly zahájeny oběžníkem zemského výboru ze
dne 14. října 1897 č . 60665 . V něm byly okresní výbory upozorněny na povinnost stravoven věnovat zvýšenou pozornost zprostředkování práce a evidenci volných pracovních míst. 2
V následujícím roce 1898 byla již k dispozici rozsáhlá publikace s názvem
Die Arbeitsvermittlung in Ósterreich, vydaná péčí odboru pro statistiku práce
ministerstva obchodu ve Vídni, která podávala souhrnné, ale zároveň důklad
né informace o stavu zprostředkování práce v Rakousku v roce 1896. Publikace byla vypracována na základě ministerského výnosu z 15. května 1896,
který byl vydán v návaznosti na dotazníkovou akci provedenou prostřednic
tvím zemských politických správ a posléze obchodních živnostenských komor. Jde o velmi důležitý pramen statistické povahy k poznání této problematiky nejen v celém Rakousku, ale obsahuje i důležité údaje o jednotlivých
zemích. Poskytuje tak jedinečnou možnost pro analýzu zprostředkování práce v Čechách i v samotné Praze s možností širšího srovnání.
Z celkového počtu 2 858 různých zprostředkovatelen práce v Rakousku
jich připadalo na Čechy 885 (na Moravu 315). Z toho ve vlastní Praze se
nalézalo 141 zprostředkovatelen, tj. téměř 16% z celkového počtu v zemi. 3
Ale i v rámci celého Rakouska mělo město Praha počtem zprostředkovatelen
práce postavení mimořádné, protože bylo po Vídni na 2. místě ve státě; Vídeň
jich však měla mnohem víc- 468. 4
Zprostředkovatelny práce měly různý charakter. Výzkum ukázal, že největší počet připadá na výdělečné zprostředkovatelny po živnostensku, čili
tzv. dohazovačstvím, i když se tento způsob právem považoval za nejméně
šťastný a za nežádoucí. Jeho tradice i snaha o nápravu sahala hluboko do
minulosti. Tak podle čeledního řádu Nového Města pražského z roku 1670
bylo ustanoveno osm přísežných dohazovaček, které získávaly jako odměnu
za zprostředkování polovinu závdavku. Tím se město snažilo čelit pokoutnímu a nesolidnímu dohazování pracovních míst mnohdy i za vysokou úplatu .
uplatněny při přípravě

2

Circularerlass des bohmischen Landesausschusses vom 14. October 1897, Z. 60665, betreffend die Hinausgabe einer Anleitung fiir die Arbcitsvermittlung durch die Naturalverpflegsstationen. Otištěn byl v přílohové části publikace Die Arbeitsvermittlung in Ůsterreich, Wien
1898, s. 164'- 168'.
3 Die Arbeitsvermittlung in Ůsterreich .. . , výtah z Tabelle 47: Gcneraliibersicht der Arbeitsvermittlungsstellen nach Liindem, s. 138x-139x.
4 Tamtéž, výtah z Tabelle 50: Gcneraliibersicht der Arbeitsvermittlungsstellen nach Kategorien .
(Art der Vcrmittlung, Sitzc, Gebiirenwcscn), s. 144x-145x.
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J. E11glová, Zprostředkovatel11y práce
V roce 1747 pak byla v Praze zřízena jako součást zastavárny i úřední poptavárna po práci s cílem dohazovačství odstranit, což se však nepodařilo. Jednotná úprava tohoto způsobu v rakouských zemích byla provedena výnosem
státního ministerstva čj . 2306 ze dne 28. února 1863. K tomuto druhu zprostředkování práce musela být udělena koncese zemským politickým úřadem
a oprávnění muselo být vystaveno pro určitý obor práce. Stížnosti se tak sice
zmenšily, ale zcela neustaly. 5 I když přibývá i jiných způsobů zprostředková
ní práce, udržely si ještě v polovině 90. let 19. století zprostředkovatelny práce po živnostensku své významné početní zastoupení. Z celkového počtu zprostředkovatelen v Rakousku jich byla jedna třetina (32,05 %). Obdobné
zastoupení měly i v Čechách (34,12 %). V Praze byl však jejich podíl podstatně vyšší a činil téměř 44 %, tj . 62 zprostředkovatelen. 6 Bylo to dáno zřej
mě tím, že tento způsob vyhledávalo velmi často právě domácí služebnictvo,
které se ve větší míře ucházelo o práci ve velkých městech.
Zároveň to byl negativní důsledek toho, že na území Prahy nesměly být
zakládány stravovny jako instituce pro lidi hledající práci mimo místo jejich
bydliště. V celém Rakousku a obdobně i v Čechách právě tyto stravovny stály počtem mezi zprostředkovatelnami práce na druhém místě, tj. téměř třiceti
procenty (v Rakousku 28,48 %, v Čechách 29,93 %).
Jinak byly veřejné zprostředkovací ústavy kromě stravoven v celkové struktuře zastoupeny velmi málo. V Rakousku 4,65 %, v Čechách 5,76 %. V Praze
šlo jen o dva takové ústavy, tj. 1,42 %. Je třeba však poznamenat, že samotný
počet ještě nemusí být přímo úměrný významu. O tom svědčí činnost ústavu
založeného v Praze již roku 1886 "Bursa práce- ústřední podpůrný spolek
pro dělnictvo a služebnictvo práci a služby hledající". Tato burza zprostřed
kovávala podle svých stanov práci "nezaměstnaným řádným osobám obého
pohlaví". Hlavní zřetel brala k živnostem a podnikům průmyslovým. Záznamy jednotlivých uchazečů evidovala po dobu tří měsíců po zaplacení záznamního poplatku 1Okrejcarů . 7 Kromě tohoto záznarnného poskytovala tato burza práce své služby bez dalších finančních nároků zdarma. Její působnost
byla poměrně značná. 8
5 J. Cerman,

Vývoj a organizace, in: Sociální revue 17, 1936, s. 604-605.
Viz údaje v poznámkách 3 a 4. Zde i ostatní údaje o dalších druzích zprostředkovatelen
práce i podklady pro příslušné výpočty.
7 Celé stanovy Bursy práce v němčině i češtině byly uveřejněny v Die Arbeitsvermittlung in
Člsterreich ... , s. 212- 213.
8 J. Cerman, Vývoj a organizace, in: Sociální revue 18, 1937, s. 135, uvádí, že v roce 1907
hledalo práci jejím prostřednictvím 16 342 osob a zprostředkována byla místa 2 534 mužům
a 3 389 ženám. Z 276 žadatelů o učňovská místa uspokojila 219.
6
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Zájemcům o práci příslušného oboru pomáhala i živnostenská společen
stva, která tak navazovala na dřívější cechovní tradice. V Rakousku tuto službu poskytovalo celkem405 organizací, tj . asi 14%, v Čechách 107 společen
stev, tj. asi 12 %. Na vlastním území Prahy bylo jejich procentové zastoupení
podstatně vyšší. Celkem zde bylo 31 zprostředkovatelen tohoto typu, tj. 22 %.
Do poslední skupiny zprostředkovatelen práce můžeme k roku 1896 zařa
dit nejrůznější typy spolků, které se touto činností zabývaly. Šlo o obecně
prospěšné spolky a ústavy, spolky zaměstnavatelů, spolky zaměstnanců a tzv.
spolky smíšené, na kterých se podíleli jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci .
Všechny tyto druhy spolků se na počtu zprostředkovatelen práce podílely
v Rakousku 20,65 %, v Čechách asi 18 %a v Praze obdobně jako v celém
Rakousku 20,56 %. V rámci této skupiny spolků hrály nejdůležitější roli spolky
zaměstnanců, kam spadaly odborové organizace, které se zprostředkováním
práce zabývaly. Jestliže v Čechách bylo v polovině roku 1896 celkem 433
odborových organizací, zabývalo se jich zprostředkováním jen 82, tj . 18,93 %.
V Praze bylo takových odborových organizací celkem 15. Je pochopitelně
zajímavé, že počet odborových organizací zprostředkujících práci výrazně
narůstal v časovém rozpětí let 1870-1896. Z 82 odborových organizací
v Čechách, z nichž jedna nedodala požadované údaje, se tímto úkolem před
rokem 1890 zabývalo jen 8 organizací, v rozmezí let 1890-1895 dalších 35
odborových organizací a 38 organizací zavedlo zprostředkování práce v první
polovině roku 1896. 9 Jistě to souviselo s růstem organizovanosti odborů vů
bec; vždyť významem zprostředkování práce se zabýval jak 1. kongres odborových organizací v Rakousku v prosinci 1893, tak i 2. kongres uskutečněný
v prosinci 1896. 10 V roce 1896 však v celkové síti zprostředkovatelen zastávaly
tyto odborové spolky zaměstnanců i přes svůj nárůst místo omezené (v Če
chách 9,15% a v Praze 10,64 %).
Získané údaje z roku 1896 posloužily jako východisko pro další řešení
zprostředkovatelské činnosti . Říšský zákon z 24. 4. 1902 vyřešil kompetenční
otázku v této záležitosti ve prospěch zemského zákonodárství. 11 A tak vydal
český zemský sněm zákon o veřejnoprávním zprostředkování práce
v Království českém ze dne 29. března č. 57/1903 z. z. Byl to první pokus
o systematickou úpravu veřejnoprávního zprostředkování vůbec, a to jako
zvláštního oboru okresní a zemské samosprávy nejen v Rakousku, ale i v Ev-

Die Arbeitsvermittlung in Ůsterreich ... , výtah z Tabelle 23: Gewerkschaften nach Liindem
und lndustriegruppen, s. sox- 81x.
10 Tamtéž, s. 214.
11 B. Merkle, Arbeits1osigkeit, Mtinchen u. Leipzig 1913, s. 66.

9

90

J.

Englová,

Zprostředkovatelny

práce

ropě vůbec . V jeho zdůvodnění bylo výslovně uvedeno, že jde o zprostředko
vání práce v mezích pracovního trhu, o vyrovnání poptávky a nabídky pracovních sil prostřednictvím zařízené veřejné správy. 12 Podle tohoto zákona se
tímto zprostředkováním práce zabývaly okresní stravovny a samostatné ústavy. Protože již dříve vybudovaná síť stravoven byla do systému přejata a zároveň byly po vydání zákona z r. 1903 využity zkušenosti z jejich osmileté
činnosti, zaslouží si tyto stravovny bezesporu bližší pozornost.
Stravovny patřily k veřejným institucím charitativního charakteru, jejichž
účelem bylo podat pomocnou ruku těm, kteří by jinak neměli finanční prostředky na zaopatření pří hledání práce v místech vzdálenějších od svého bydliště. Zároveň tak měly být tyto osoby odlišeny od tuláků, vůči kterým se
tehdejší společnost i tímto způsobem bránila. Lidé, kteří stravovnami procházeli, neměli v žádném případě lehký osud. Pohybovali se těsně při hranici, jež
oddělovala lidi schopné "počestně" se uživit od těch, kteří již neměli naději
na normální zařazení do společnosti a živořili na jejím okraji. Proto i stanovení podmínek pro ty, kteří směli stravovny využívat, byly velmi přísné.
Ne všichni zájemci byli do stravoven přijeti . Počty odmítnutých nebyly
malé. Mezi lety 1908-1913 sepočet odmítnutých pohyboval mezi 4 490 a5 428
osob ročně. 13 Správci stravoven bedlivě dohlíželi na dodržování stanovených
pravidel. Tak například stejnou stravovnu směl zájemce o práci navštívit znovu až po třech měsících od předcházejícího pobytu. Pokud přišel dříve, byl
odmítnut. Síť stravoven byla poměrně hustá. Sídla byla volena zhruba
v patnáctikilometrové vzdálenosti od sebe, aby se dalo od jedné k druhé dojít
pěšky během jednoho dne. Na území Prahy, podobně jako na území Vídně,
stravovny nebyly zakládány, zřejmě z obav před možnou koncentrací "nežádoucích živlů". Ale v obvodu zemského pražského inspektorátu bylo těchto
stravoven přes padesát. Některé z nich nebyly od tehdejšího pražského centra
příliš vzdálené. Nejbližší byly ve Vysočanech, Běchovicích, Kněževsi, Tursku a Kunraticích. Návštěvník stravovny se musel prokázat cestovním průka
zem, průkazem práce a provodním listem. Právě rozhodující počet odmítnutých patřil mezi ty, kteří průkaz práce nebo cestovní průkaz neměli či jejichž
průkaz práce byl shledán nedostatečným. Byly zjištěny pokusy o použití falešných průkazů. Důvodem odmítnutí byla rovněž ztráta průvodního listu,
nedodržení předepsané stravovací stanice či pozdní příchod do stravovny. Do
stravoven nebyly pochopitelně přijímány osoby opilé, které se mezi uchazeči,

12 Pět let veřejnoprávního zprostředkování práce v království Českém, Praha 1910, s. 3.
13 Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého, sv. XX, seš. I, Praha 1911, s. 52,
a sv. XXIV, seš. 2, Praha 1915, s. 69. Zde jsou také uváděny i důvody odmítnutí.
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i když v poměrně malé míře, přece jen objevily. Ještě menší počet byl těch ,
odmítli práci ve prospěch stravovny. Tyto přikáz ané práce
byli totiž návštěvníci stravoven povinni vykonávat. Většinou šlo o štípání
dříví, úklid místností, vyprášení ložních potřeb , čerpání či donáška vody, práce v zahradě apod. Nesměly však být přikazovány takové práce, které podléhaly úrazovému pojištění. Aby se zabránilo přijetí lidí štítících se práce a tuláků,
musel návštěvník stravovny prokázat, že v posledních dvou měsících pracoval nepřetržitě aspoň 14 dnů . To dokazoval již zmíněným průkazem práce.
Pro nádeníky platila ještě přísnější opatření, a nejen pro ně, ale i pro ty, kteří
byli nuceni v poslední době pracovat jako nádeníci, třebaže byli původně ře
meslníky a odbornými dělníky. Ti museli být v práci nepřetržitě 14 dnů
v posledním měsíci . Celkově museli být uchazeči práce schopni. Proto nesměli být přijímáni lidé starší nebo ti, kteří z důvodu invalidity či jiného neduhu nemohli pracovat. Vzhledem k tomu, že stravovna poskytovala služby
bezplatně, nesměli ji použít ti, kteří měli na cestu dostatečné finanční prostředky. Výjimečně mohly být do stravovny přijaty i rodiny s dětmi , ale pouze
v tom případě, když cestovali na místo, kde měli prokazatelně práci zabezpečenu . V praxi šlo o výjimky zcela ojedinělé. 1 4
Návštěvník mohl obdržet ve stravovně kromě noclehu pouze dvě jídla.
Vždyť se také měl ve stravovně zdržovat skutečně jen po nejnutnější dobu,
která při velké nepohodě či přílišné únavě mohla být prodloužena maximálně
na 18 hodin. Vařilo se třikrát denně, snídaně, oběd a večeře. Snídaně se skládala z půl litru polévky a 250 g chleba. Podávala se mezi šestou a sedmou
hodinou. K obědu, který byl mezi jedenáctou a třináctou hodinou, se podávala polévka (půl litru), příkrm a 200 g chleba. K večeři dostali návštěvníci
mezi osmnáctou a dvacátou hodinou příkrm bez polévky a 250 g chleba. Pokud přišli mimo dobu výdeje jídla, nedostali nic. Samozřejmě se nesměl podávat alkohol a ve stravovně se nesmělo kouřit. Cena stravy se v jednotlivých
stravovnách od sebe lišila. Jednak to záviselo na místních cenách potravin,
které byly různé, a jednak bylo v instrukcích přímo uvedeno, že cestujícím se
poskytuje strava v místě obvyklá. Tak v letech 1908-1911 stála ve vysočan
ské stravovně jedna porce snídaně 16 haléřů, porce oběda 34 haléřů a po~ce
večeře 18 haléřů . V této stravovně stouply v letech 1912 a 1913 náklady na
snídani na 17 haléřů, oběd stál38 haléřů , ale náklady na večeři byly sníženy
na 17 haléřů . 1 5 Vysočanská stravovna patříla do skupiny těch, které vynakládaly na stravné nejméně. Srovnáme-li cenu oběda v těchto stravovnách
kteří bezdůvodně

14 Ottův slovník naučný, 24, Praha 1906, heslo Stravovny, s. 206-207.
15
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s cenami obědů vyvařovaných pro zaměstnané tovární dělníky, jedná se zhruba o jednu třetinu hodnoty. Šlo tedy o jídlo velmi skromné. Pouze o Vánocích
se poskytovalo přilepšení v podobě dvojnásobné porce stravy. 16 Byli tedy i lidé,
kteří ani o vánočních svátcích nebyli ve svém domově a museli je strávit na
cestě za prací ve stravovnách.
Výdaje na stravu byly jen jednou z řady položek celkových nákladů na
stravovny. Mezi nejvyšší položky patřil plat správce stravovny a nájemné
(i když v řadě případů se jednalo o činži ideální, pokud byla stravovna v domě
patřícím příslušnému okresu). Poměrně vyšší položku činil otop a náklady na
světlo. Dále se vykazovaly výdaje na úklid místností a čištění prádla, na kancelářské potřeby, náklady na inventář apod. Ve stravovně ve Vysočanech byly
v posledním roce před první světovou válkou celkové náklady nejvyšší za
celé období její existence- v úhrnné sumě 6 211 korun za celý rok. V celém
Českém království činily v roce 1913 náklady na všechny stravovny 646 226 K,
z toho na stravné 136 284 K. 17
Velmi zajímavé jsou údaje o věku těch, kteří stravovny navštěvovali . Zača
ly být zjišťovány od druhého pololetí roku 1899. Do roku 1901 včetně byli
tito návštěvníci rozděleni do tří věkových kategorií, tj . na skupinu do pěta
dvaceti let, pak do padesáti let a posléze od padesáti let výše. Rozhodující
počet připadal na nejnižší věkovou kategorii (asi dvě třetiny) . Lidí starších
padesáti let bylo pod 4 % . Pro léta 1902-1913 byli návštěvníci stravoven
rozděleni do čtyř věkových skupin: do dvaceti let, od dvaceti do třiceti let, od
třiceti do čtyřiceti a nad čtyřicet let. Výsledky jsou ještě průkaznější. Ukazuje
se, že ve všech letech byla nejsilněji zastoupena nejnižší věková skupina.
V roce 1902, kdy stravovny použil vůbec nejvyšší počet lidí, tvořili tito mladí
lidé ve věku do dvaceti let cca 40 % všech návštěvníků a do druhé věkové
skupiny patřílo cca 36 %. Znamená to, že tři čtvrtiny uživatelů stravoven byly
ve věku do třiceti let. Nad čtyřicet let to bylo v tomto roce asi 1O %. V roce
1913 bylo celkem přes 70% návštěvníků opět ve věku do třiceti let, 37% byli
lidé do dvaceti let. 18 Ukazuje se, že práci mimo místo svého bydliště hledali
především mladí lidé. Svou roli zde jistě hrálo i to, že většinou ještě neměli
založenou vlastní rodinu a i z dob dřívějších byli tito mladí lidé zvyklí získávat pracovní a životní zkušenosti ve větší vzdálenosti od svého rodného
místa.
Práci na vzdálenějších místech hledali téměř výhradně muži. Proto se ženy
16

17
18

Tamtéž, sv. XXIV, seš. 2, s. 55.
Tamtéž, s. 84.
Tamtéž, s. 9 1.
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mezi návštěvníky stravoven vyskytují jen zcela ojediněle, třebaže ve znění
zákona o stravovnách ze dne 29. dubna č. 38/1895 z. z. je výslovně uvedeno,
že do stravoven se přijímají "pocestní obojího pohlaví". Největší počet žen
ve stravovnách byl zaznamenán v roce 1901. Z celkového počtu návštěvníků
v množství 25 532 bylo jen 143 žen. V roce 1913 navštívilo stravovny pouze
6 žen z celkového počtu 14 456 osob. 19 Souviselo to jistě s tím, že ženy zůstá
valy ve své původní rodině až do provdání a hledaly si tedy práci v místě či
poblíž místa svého bydliště. Po pro v dání většinou zůstávaly u dětí doma, jak
vyplývá z jiných výzkumů. 20
Statistika nám také umožňuje podrobnější pohled na to, která povolání byla
mezi lidmi hledajícími práci prostřednictvím stravoven zastoupena. Mezi téměř stovkou různých povolání se vedle nádeníků vyskytovali nejvíce pekaři,
pak jako souhrnná kategorie tovární dělníci a pomocníci, poté obuvníci, truhláři , pak pánští krejčí (jejichž procentní podíl mezi uchazeči ale poněkud klesal), zámečníci a kováři spolu s podkováři . 21
Jak jsme již uváděli, ve vlastní Praze stravovny zřizovány nebyly. Nejbližší
stravovna byla ve Vysočanech, které patřily k zastupitelskému okresu Karlín.
Bude nás však zajímat, v jaké míře navštěvovali stravovny v různých místech
Čech ti, kteří příslušeli do politického okresu Praha . Jejich nejvyšší počet,
tj. 250, byl v roce 1902. V roce 1913 jich bylo sice méně- celkem 151, ale
vzhledem k nižšímu celkovému počtu návštěvníků stravoven se na něm ti,
kteří příslušeli do pražského politického okresu, podíleli jedním procentem,
při existenci 105 politických okresů celkem. 22
Jaká byla vůbec frekvence návštěv ve stravovnách? Stoupala s růstem nezaměstnanosti a klesala se zvyšující se poptávkou po pracovních silách. Tak
bylo roku 1899 v Čechách uskutečněno ve stravovnách celkem 383 484 návštěv, v roce 1901 již přes půl milionu (549 347); vrcholu bylo dosaženo
v letech 1902 (780 491) a 1903 (706 646). Pak se projevuje klesající tendence. Nejmenší počet návštěv byl zaznamenán v roce 1907 (155 611). 23
Bude nás také zajímat, kolikrát v průměru musel jedinec během roku při
19

Tamtéž.
Englová , Příspěvek k problematice pracovních sil v českých zemích v druhé polovině
!9. století, in: Hospodářské dčjiny 16, Praha !989, s. 237, a táž, Women 's Working Activities
in the Austrian lndustrial Production in the Scventies and Eighties of the 19th Century, in:
Hospodářské dějiny 18, Praha !990, s. 197.
21 Zprávy zemského statistického úřadu ... , sv. XXIV, seš. 2, s. 93- 94.
22 Tamtéž, s. 9!.
23 K. Nováček, Výsledky zprostředkování práce v král. Českém. Samosprávný obzor 24, 1907,
s. 303.
20 J
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své cestě za pracovním uplatněním stravovny navštívit. Získání práce nebylo
pro návštěvníky stravoven záležitostí lehkou. Svědčí o tompočet návštěv při
padajících na jednoho uchazeče o práci, který hledal základní pomoc ve stravovně. V průměru připadalo na osobu v roce 1908 15 návštěv v roce celkem,
což zhruba odpovídalo nachozené vzdálenosti mezi navštívenými stravovnami v rozsahu 225 km. V následujících letech se počty návštěv na jedince a tím
i počet našlapaných kilometrů zvyšovaly. V roce 1909 při asi sedmnácti návště
vách ročně nachodil průměrný návštěvník stravoven již 255 km, v následujících
třech letech při osmnácti návštěvách 270 km a v posledním předválečném
roce při dvaceti dvou návštěvách na osobu to představovalo již 330 ušlých
kilometrů. Jde samozřejmě o průměry. Mezi lidmi z této statistiky byli jistě
šťastlivci, kterým se podaři l o najít práci brzy, bez dlouhého trmácení od jedné stravovny ke druhé. Ale to zároveň znamená, že jiní šlapali za prací podstatně déle. Jejich osud nebyl jistě záviděníhodný, i když na druhé straně šlo
o charitativní vymoženost. Zdá se, že stravovny navštěvovali ti, jejichž šance
na práci nebyla velká.24
Postupem času klesal podíl návštěvníků stravoven v celkovém počtu těch ,
kteří hledali práci prostřednictvím veřejných zprostředkovatelen . Přesto se
stravovny tohoto typu udržely až do roku 1926. 25
Rozhodujícím činitelem při hledání způsobů, jak usnadnit realizaci nabídky a poptávky na trhu pracovních sil, bylo již uvedené schválení zákona
o veřejnoprávním zprostředkování práce v Čechách ze dne 29. března
č. 57/1903 z. z. a na jeho základě vydaná instrukce zemského výboru.
V návaznosti na ně byla vybudována organizační struktura zprostředkovate
len. Rozlišovaly se tři kategorie. Pro lokální zprostředkování sloužily ústavy
základní tzv. prvé kategorie. Bylo využito dosavadní sítě stravoven, jejichž
správcové byli pověřeni i vykonáváním zprostředkovatelské agendy podle
zásad stanovených zákonem. Kromě toho byly vybudovány samostatné okresní
ústavy. Jejich síť byla tedy poměrně hustá. Většina ústavů měla jedno odděle
ní, ale byly i ústavy o dvou odděleních; v roce 1908 bylo takových ústavů 19.
Obecní ústav královského hlavního města Prahy měl jedno oddělení pro muže
s větším počtem úřednických sil a šest filiálek pro zprostředkování ženské
práce. Pro Královské Vinohrady, Karlín, Smíchov a Žižkov byl na základě
vzájemné dohody a se souhlasem zemského výboru zřízen společný ústav pro
mužské pracovní síly na Žižkově. Pro ženy byla zřízena v každém z těchto
24 Jde o výpočty z čísel uvedených ve Zprávách zemského statistického úřadu ... sv. XX, s. 67,
sv. XXIV, seš. 2, s. 85 a 89.
25 J. Cerman, Vývoj a organizace, in: Sociální revue 18, 1937, s. 138.
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jmenovaných míst zvláštní filiálka jako samostatný ústav nákladem přísluš
ného okresu. 26
Pro žnterlokální zprostředkování byly zřízeny ústavy 2. kategorie, tj. okresní
ústřední ústavy, nazývané jinak okresní ústředny, a tzv. ústavy 3. kategorie
(nejvyšší), tj. zemské ústřední ústavy neboli zemské ústředny. Okresní ústřed
ny zprostředkovávaly sice práci v zastupitelském okrese, v němž byly zříze
ny, ale především vyrovnávaly pracovní nabídku a poptávku v širším regionu,
tj. mezi několika zastupitelskými okresy, které pod okresní centrálu spadaly.
K okresním ústřednám bylo přiděleno 3-9 okresů. Celkem bylo těchto okresních ústředen 42. 27 Pražský obecní ústav plnil zároveň funkci okresní ústřed
ny, pod kterou spadaly tyto ústavy: Karlín, Vysočany, Smíchov, Kněževes
a Tursko (pouze do 1. srpna 1909; tento ústav patřil k zastupitelskému okresu
Smíchov), Velké Přílepy- Kamýk (od 1. srpna 1909 místo dřívějších ústavů
v Kněževsi a Tursku; rovněž spadal k zastupitelskému okresu Smíchov), Královské Vinohrady, Kunratice a Žižkov (kde byl ústav s mužským oddělením
společným pro zastupitelské okresy Karlín, Smíchov, Vinohrady a Žižkov
a ústav s ženským oddělením) . 28 Karlín, Smíchov a Vinohrady měly ústav
pouze pro ženy.
Zemské ústředny byly zřizovány podle § 6 příslušného zákona nákladem
zemského fondu a jejich počet zřizoval zemský výbor.29 Tak bylo v Čechách
vytvořeno celkem pět zemských ústředen : pražská, královéhradecká, plzeň
ská, budějovická a liberecká. Tyto zemské ústředny vyrovnávaly nabídku
a poptávku po práci v širším nadregionálním měřítku a jejich souhrnná pů
sobnost pokrývala celé Čechy. Pod každou zemskou ústřednu spadalo okolo
padesáti zprostředkovatelen práce. Jednotlivé ústavy byly v pravidelném styku a vzájemně si sdělovaly informace o pracovních místech, která by mohla
být obsazena pracovními silami ze vzdálenějších míst. Pro urychlení informovanosti sloužilo telefonní spojení mezi jednotlivými ústavy. Po delším úsilí se domohly snížení tarifu pro tyto účely.
Při rozhodování o obsazení volného místa měli mezi uchazeči se stejnými
předpoklady přednost ti, kteří bydleli v místě, a ženatí měli přednost před
svobodnými. Pokud šlo o pracovní místo vzdálené od příslušné zprostředko
vatelny, platil cestovné zpravidla zaměstnavatel. Kromě toho poskytovaly

26 Pčt let veřejnoprávního zprostředkování práce v království Českém ... , s. 7, a Zprávy zemského statistického úřadu .. . , sv. XX, scš. 1, s. 6'.
27 Zprávy zemského statistického úřadu ... , sv. XX, seš. 1, s. 5' a 6'28 Tamtéž, s. 4.
29 Zprávy zemského statistického úřadu .. . , sv. XXIV, seš. 2, s. 14'.
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správy státních drah, dráhy buštěhradská a ústecko-teplická určitou slevu na
jízdném při cestě do pracovního místa, které bylo zprostředkováno okresními
ústavy. 30
Zvláštní kapitolu tvoří dvě speciální oddělení, která byla zřízena při zemské pražské ústředně se sídlem v Praze. Především šlo o cukrovarské odděle
ní, soustřeďující zprostředkování dělnictva pro kampaň v cukrovarech. První
úspěšný pokus byl učiněn pro kampaň 1907/1908. Tehdy bylo pro cukrovary
zajištěno celkem 530 pracovních sil, a na základě tohoto pozitivního výsledku bylo toto speciální oddělení uvedeno do provozu v roce 1909. Pro kampaň
1909/ 1910 již bylo zajištěno prostřednictvím cukrovarského oddělení 2 166
dělníků pro práci v dvaceti devíti cukrovarech a v druhém roce působnosti
bylo již získáno 3 190 lidí pro tuto práci. Z nich připadal rozhodující počet na
muže (2 939) a jen 251 na ženy. 31 V pátém roce působnosti pro poslední před
válečnou kampaň 191311914 obstaralo toto oddělení pro cukrovary 4 783
pracovních sil. 32 Obstarávaly se celé party na základě písemně sjednaných
smluv.
Druhým speciálním zařízením bylo tzv. " haličské" oddělení. Pokusně byl
proveden organizovaný nábor zemědělského dělnictva z Haliče pro zeměděl
ce v Čechách v roce 1908. Protože byl úspěšný, zřídil zemský výbor v roce
1909 toto zvláštní oddělení při pražské zemské ústředně. Šlo především
o zprostředkování sezonního dělnictva, ale v roce 1910 byl učiněn pokus o získání celoroční čeledě . V těchto případech nesli ovšem náklady spojené s obstaráváním a převezením cizího dělnictva zaměstnavatelé. 33 Toto oddělení
však bylo spojeno s Prahou jen svým sídlem a vlastního pražského obyvatelstva se týkalo jen ojediněle. Menší počet haličských zemědělských dělníků
našel zaměstnání v obvodu Karlína a Vinohrad. Nejvíce jich bylo v roce 1913,
kdy v Karlíně pracovalo 206 těchto dělníků a na Vinohradech 51. 34 Proto se
zmiňuji o této záležitosti jen okrajově, pro úplnost, i když by tato kategorie
zemědělského dělnictva stála v jiné souvislosti za podrobnější úvahu.
Od počátku června 1910 byla v Praze II, v Myslíkově ulici č . 14 otevřena
"Zemská umísťovací kancelář pro ženská povolání vyšších kategorií". Tato
kancelář registrovala celkem 59 druhů povolání, která byla detailně rozlišena.
Tak např. učitelky byly registrovány v šestnácti různých povoláních především
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podle toho, čemu učily (např. učitelky francouzštiny, učitelky hry na klavír,
učitelky šití prádla atd.). Počet uchazeček byl vyšší než počet nabízených
míst. Navíc nebyla všechna nabízená místa obsazena. Mezi lety 1910 a 1913
se však přece jen zmenšil rozdíl mezi nabídkou a poptávkou a zvyšoval se
počet žen, které pak práci získaly, nejen absolutně, ale i relativně. V roce
1913 bylo nabízeno 703 míst a o práci se ucházelo 821 zájemkyň . Z nich
skutečně práci získalo 439 žen. I když v tomto roce byla situace příznivější
než v prvních letech po založení této kanceláře, našlo své uplatnění jen něco
málo přes polovinu žen práci hledajících.35
Veřejné zprostředkovatelny práce však byly až na tuto výjimku určeny pro
manuální pracovníky. S jakým úspěchem tyto ústavy svůj úkol plnily od počátku své existence do první světové války? Jaká byla jejich účinnost?
Účinnost tohoto zákona o veřejnoprávním zprostředkování práce z roku
1903 byla bedlivě sledována. Zemský statistický úřad Království českého
věnoval tomuto problému značnou pozornost. Po prvních pěti letech působ
nosti tohoto zákona bylo provedeno první všeobecné šetření týkající se této
otázky, jehož výsledky byly zpracovány a zveřejněny v samostatné publikaci,
vydané péčí zemského výboru roku 191 Opod názvem "Pět let veřejnoprávní
ho zprostředkování práce v království Českém". Publikace se skládá z textové
části a ze statistických výkazů , shrnutých celkem do devíti tabulek za léta
1904-1908. Dva následně vydané svazky Zpráv zemského statistického úřa
du království Českého, a to sv. XX, seš. 1 v roce 1911 a sv. XXIV, seš. 2
v roce 1915 jsou již podstatně rozsáhlejší a obsahují převážně tabelárně zpracované údaje týkající se veřejnoprávního zprostředkování práce a působnosti
stravoven v Království českém v letech 1908-191 O a 1911-1913 s přehledy
i za předcházející léta. Dohromady poskytují všechny tyto tři publikace statistické povahy velmi zajímavé údaje o dané problematice, i když nejsou zpracovány jednotným způsobem a ve stejném rozsahu, což práci s nimi znesnadňuje. Jejich pořízení svědčí o tom,jak velká důležitost byla působnosti zákona
z roku 1903 přikládána .
Deset let uplynulých od jeho vydání představuje dostatečně dlouhé období, aby mohly být zhodnoceny výsledky jeho působnosti. Srovnání údajů za
rok 1904 s výkazy za rok 1913 jasně ukázalo význam vydání zákona pro usnadnění realizace nabídky a poptávky na trhu pracovních sil. Jestliže se ve výchozím roce hlásilo o práci v celých Čechách 73 036 uchazečů prostřednic
tvím vybudované sítě veřejných zprostředkovatelen, obracelo se v roce 1913
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na tyto ústavy již 221 698 žadatelů. Šlo tedy o vzestup asi na trojnásobek.
Počet těch, kteří získali práci prostřednictvím těchto zprostředkovatelen, rovněž v průběhu desetiletí stoupl z více než padesáti tisíc (51 937) téměř na
trojnásobek (153 782). 36 Účinnost se tedy pohybovala kolem 70 %, i když
kapacita se ztrojnásobila. Jaké místo v tomto procesu zaujímala pražská okresní
ústředna? V roce 1904 v rozsahu její kompetence hledalo práci přes třicet
tisíc lidí (31 253). Znamená to, že na počtu uchazečů z celých Čech se pražská okresní ústředna podílela skutečně výrazně téměř 43 %. Počtem obsazených míst (17 668) zaujala 34 %.
Její postavení mezi 42 okresními ústřednami bylo tedy bezkonkurenční.
Účinnost zprostředkování v rámci pražské okresní ústředny byla však nižší
než celozemská, tj. 56,53 %.
Účast jednotlivých ústavů spadajících pod tuto okresní ústřednu v rozmezí
prvních pěti let působnosti zákona lze podrobně sledovat na údajích v příloze
č . 1. Z nich vyplývá, že lví podíl mezi těmito ústavy měl pražský obecní ústav
s oficiálním názvem "Ústav královského hlavního města Prahy". V roce 1904
se jeho prostřednictvím ucházelo o místa celkem 27 812 lidí, což předsta
vovalo v rámci celých Čech 38 %, v rámci okresní ústředny 89 %žadatelů.
Z nich se podařilo zaměstnat 15 374 lidí, tj. přes 29% umístěných z celých
Čech a 87% umístěných v rámci pražské okresní ústředny. Z počtu uchazečů
o práci prostřednictvím pražského obecního ústavu se podařilo umístit přes
55%. Z dalších významných ústavů v rámci působnosti pražské okresní ústřed
ny po pražském obecním ústavu to byl ústav pro mužské pracovní síly, společný pro okres Karlín, Smíchov, Královské Vinohrady a Žižkov se sídlem na
Žižkově. Pak počtem umístěných následoval ústav pro ženské pracovní síly
na Smíchově.
Další vývoj veřejného zprostředkování práce v rámci pražské okresní ústřed
ny mezi lety 1908-1913 lze sledovat v příloze č. 2. Pro rok 1913 to znamená,
že v ní bylo registrováno celkem 56 245 žadatelů, tj. přes 25% z počtu žadatelů z celých Čech. Práci získalo celkem 37 698 uchazečů s téměř pětadvaceti
procentním podílem v rámci Čech. V obvodu pražské okresní ústředny tedy
získalo z uchazečů tam evidovaných práci 67 %, což zhruba odpovídalo účin
nosti v celozemském měřítku. V tom byl zaznamenán velký vzestup proti
počátečnímu roku 1904. Obdobný vzestup účinnosti zaznamenal i pražský
obecní ústav, kterému se ji podařilo zvýšit z uvedených 55 % na asi 66 %
v roce 1913. 37
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Význam pražského obecního ústavu pro zprostředkování práce byl dán nejen
jeho umístěním v hlavním městě, ale také delšími zkušenostmi, než tomu bylo
v jiných místech. Byl totiž z popudu živnostenských kruhů již 1. března 1898
založen a převzat pak do sítě vytvořené po vydání zákona z roku 1903. 38
Výsledky veřejného zprostředkování práce v Čechách za deset let od vydání zákona z roku 1903 lze názorně sledovat srovnáním s počátečním rokem
v procentech (viz příloha č. 5). Nárůst počtu hledajících práci a těch, kteří
práci získali, je v rámci Čech obdobný a dosáhl trojnásobku . U okresní pražské ústředny počet žadatelů stoupl sice jen na asi 180 %, ale počet uspokojených byl vyšší a dosáhl v roce 1913 přes 213% výsledku z roku 1904. Znamená to zvýšení účinnosti její zprostředkovatelské činnosti . Obdobný vývoj
je patrný i u pražského obecního ústavu.
Toto zprostředkování práce bylo poskytováno bezplatně . Zásada bezplatnosti měla svůj význam. Tento způsob mohl tak lépe konkurovat zprostředko
vání práce za úplatu dohazovačstvím a zároveň byla poskytnuta bezplatná
pomoc těm, kteří v době hledání práce neměli peněz nazbyt. Celkové náklady
na veřejnoprávní zprostředkovatelskou činnost nebyly malé. Šlo o celou řadu
položek, z nichž nejvyšší tvořily platy úředníků, kteří zprostředkování organizovali. Na dalším místě byly svou výší náklady na nájemné a pak již následovaly výdaje na platy sluhů a vodiček. Těch bylo třeba především v Praze.
Vodičky doprovázely uchazečky na sjednané místo . Tato služba byla většinou
poskytována mladým, málo zkušeným děvčatům, která hledala službu v Praze
a v městském ruchu se nevyznala. Další položkou byly náklady na otop a světlo .
Ostatní náklady, např. kancelářské potřeby, poštovné a telefon, inventární
zařízení a jiné, byly zastoupeny podstatně menšími částkami.
Statisticky jsou náklady podchyceny od roku 1908. V tomto roce již pětile
tého trvání příslušného zákona činily náklady na celou tuto s í ť zprostředko
vatelen v Čechách téměř 185 tisíc (184 587,11 K). I když tato suma nebyla
malá, znamenala průměrný náklad na jednoho žadatele pouze jednu korunu
a 28 haléřů. Průměrný náklad z veřejných prostředků na jedno obsazené pracovní místo byl ovšem vyšší a čini l 1,76 K.
I když celkové náklady na síť zprostředkovatelen rostly a v roce 1913 dosáhly přes čtvrt milionu (254 497,78 K), průměrný náklad na jednoho žadatele v Čechách o něco poklesl- na 1,15 K a na jednoho umístěného na 1,65 K.
Z celkových nákladů připadala v roce 1908 jedna třetina jen na provoz pražské okresní ústředny, jejíž výdaje činily přes šedesát tisíc (60 216,71 K). To
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samo svědčí o jejím mimořádném postavení mezi ostatními okresními ústřed
nami. Náklady na jednoho uchazeče o práci byly obdobné ( 1,24 K) jako celozemský průměr. Také průměrné výdaje na obsazené místo se příliš netišily
(1,87 K). V roce 1913 se sice podíl výdajů pražské okresní ústředny na celozemských nákladech změnil na necelých třicet procent (29,41 %), ale prů
měrné výdaje na žadatele i na obstarané místo byly nad celozemským průmě
rem (1,33 K a 1,98 K).
I v nákladech se projevuje mimořádné postavení pražského obecního ústavu pro zprostředkování práce, protože se na celozemských nákladech podílel
více než dvaceti procenty (v roce 1908 22,69 %, v roce 1913 20,44 %). Žádný jiný ústav v celých Čechách toto postavení neměl. Pražský obecní ústav
měl i zcela bezkonkurenční postavení v rámci celé pražské okresní ústředny,
protože na něj připadalo asi 70% jejích nákladů . Průměr na jednoho žadatele
měl stejný jako okresní ústředna. Měl však vyšší náklady na jedno zprostřed
kované místo (v roce 1908 1,92 K a v roce 1913 2,01 K). 39
Statistické údaje o veřejném zprostředkování práce umožňují udělat si alespoň částečnou představu,

ke kterým povoláním a v jakém množství patřili

si prostřednictvím zprostředkovatelen hledali a nalézali práci.
Žel, jednotlivé zaměstnanecké skupiny jsou zachyceny ve větších celcích pro
obvody pěti zemských ústředen a sumarizovány za celé Čechy. Není tedy
možné z tohoto množství materiálu rekonstruovat, jak tento problém vypadal
v obvodu pražské okresní ústředny či v působnosti jednotlivých ústavů. Také
z uvedených skupin povolání nelze vždy jednoznačně usoudit, o jaké konkrétní zaměstnanecké kategorie či druhy zaměstnání šlo. Využití těchto zdrojů může mít proto jen základní orientační smys1. 40
Nejpočetněji byla mezi uchazeči o práci zastoupena v roce 1904 domácí
čeleď, tedy služebnictvo v domácnostech, a to čtyřiceti procenty. Druhou nejpočetnější skupinu žadatelů tvořilo "dělnictvo maloživnostenské a řemesl
né", k němuž patřila plná třetina žadatelů. Zemědělské dělnictvo včetně hospodářské čeledě tvořilo svými deseti procenty mezi hledajícími práci třetí
nejpočetnější skupinu. Mezi těmi, kteří práci v roce 1904 dostali, se více než
polovinou podílelo maloživnostenské a řemeslné dělnictvo a necelými třiceti
procenty domácí služebnictvo (28,51 %). Zemědělské dělnictvo bylo mezi
uspokojenými zastoupeno devíti procenty. V roce 1913 byly opět nejsilněji

klienti,

kteří
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zastoupeny uvedené tři skupiny povolání, i když v jiném pořadí. Na prvém
místě mezi žadateli a uspokojenými bylo domácí služebnictvo mírně nad jednotřetinovým průměrem . Tím bylo dosaženo jednoho z cílů vydání zákona
o veřejnoprávním zprostředkování práce z roku 1903. Zákon sledoval mimo
jiné omezení působnosti dohazovačství, jehož obětí se v minulosti nejčastěji
stávala nezkušená služební děvčata. Druhou skupinou v pořadí se stalo země
dělské dělnictvo opět téměř stejným procentovým podílem- asi 25 %-mezi
práci hledajícími a těmi, kteří ji obdrželi. Tento podstatný nárůst byl výsledkem činnosti tzv. "haličského" oddělení, o kterém již byla zmínka. Na stále
ještě významném třetím místě se ocitlo dělnictvo mal o živnostenské a řemesl
né s podílem necelých 20 %mezi práci hledajícími a skoro 22 %mezi uspokojenými. Poměrně vysoké zastoupení této skupiny souviselo s tím, že živnostenská společenstva přenášela svou povinnost ohledně zprostředkování
práce na veřejné okresní zprostředkovatelny, což bylo v plné míře umožněno
vydáním novely živnostenského řádu z 5. února č. 2611907 ř. z.
Nádeníci patřili ke klientům jen v omezené míře, i když vyrovnaněji než
dělnictvo. Jejich podíl mezi žadateli a těmi, kteří práci obdrželi, se pohyboval
kolem pěti procent s mírným poklesem k roku 1913. Tovární dělnictvo vyhledávalo veřejné zprostředkovatelny práce jen v omezené míře, protože bylo
organizovanější a hledalo potřebnou pomoc prostřednictvím odborových organizací i jiných dělnických spolků. Nárůst na procentový podíl přes 7 %
v roce 1913 byl výsledkem činnosti cukrovarského oddělení v Praze. Zbytek
žadatelů a uspokojených tvořila sumárně uvedená ostatní povolání a posléze
učňové . Závěrem k tomuto problému lze tedy konstatovat, že z hlediska v zemi
žijících uchazečů sloužily veřejné zprostředkovatelny především domácímu
služebnictvu a maloživnostenskému a řemeslnému dělnictvu .
Veřejnoprávní zprostředkování práce se týkalo osob obojího pohlaví. Zprostředkovatelny registrovaly a zajišťovaly práci pro muže i pro ženy. Přehled
né sledování vzájemného početního poměru mezi mužskými a ženskými pracovními silami umožní přílohy č. 3 a 4 sestavené pro období let 1908-1913.
Zcela zřetelné jsou rozdíly mezi skladbou pracovních sil podle pohlaví v celých
Čechách a v oblasti působnosti pražské okresní ústředny. Zatímco v Čechách
mírně převyšovala nabídka, poptávka i umístění mužských pracovních sil,
v Praze a v nejbližším okolí tomu tak nebylo. Je tu výrazný posun ve prospěch ženské pracovní síly. V nabídce a výsledcích připadaly pro ženy dvě
třetiny pracovních míst i více; nabízená a získaná místa mužů byla pod jednou třetinou. Mezi práci hledajícími zaujímali muži asi 35 %, ženy 62-63 %.
Ženy tedy měly také o něco vyšší naději získat práci než muži. Odlišný poměr
skladby podle pohlaví v Čechách v porovnání s okresní ústřednou v Praze se
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tedy projevuje ve všech ukazatelích. Ukazuje se, že Praha jako velké město
poskytovala ženám větší možnost pracovního zařazení a zároveň vytvářela
sociální atmosféru, která nutila ženy se o práci ucházet.
Všechny uvedené údaje ukazují, že veřejné zprostředkovatelny práce byly
institucemi nejen potřebnými, ale také účinnými . Vždyť znamenaly záchranu
pro značný počet lidí a lze jen znovu vyzvednout, že to byly v Evropě právě
Čechy, kde byl zákon o veřejnoprávním zprostředkování práce v celozemském
měřítku uplatněn .

Bezesporu ale zůstával i nemalý počet těch, kterým se ani prostřednictvím
bez zaměstnání se všemi negativními důsledky a ocitli se tak na okraji lidské společnosti, která je shledala
přebytečnými, a v nebezpečí pádu mezi vyvržence. V případě dlouhodobosti
tohoto stavu byl k tomu u takto postižených jedinců či skupin jen malý krůček .
těchto ústavů najít práci nepodařilo, zůstali
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PŘÍLOHAČ.1

Výsledky veřejného

o

Q
zprostředkování

práce jednotlivých ústavů v obvodu pražské okresní ústředny
v rozpětí prvních pěti let působnosti 1904-1908

Okres - sídlo ústavu

Praha - obecní ústav
Karlín:
Karlín '
V)'SOčany

Smíchov:

Smíchov ·

Vinohrady:

Tur>ko
Vinohrady
Kunratice

Kněževes

Zižkov
Zižkov
Celkem

..

Počet uchazečů

Nabídka míst

1904

1908

23 219
223
1 390
30
88

91
1 582

26 623

34 938
2 602
472
2 127
138
121
5 973
61
1 572
2 085
50 089

Prád dostali

1904

1908

1904

1908

27 812

33 777
2229
219
2 001
85
89
5 560
26
2160
2 286
48 432

15 374

21 775
1 738
129
1 277
53
65
4 497
25
923
1 778
32 270

92
1 834
15
18

1 482

31 253

102
991
22

'

50

"

39
1 090

-

17 668

Zdroj přílohy č. 1: Pět let veřejnoprávního zprostředkování práce v král. Českém, Praha 1910, vybrané údaje
z tab. VIII: Celkové výsledky jednotlivých ústavů v obvodu zemské centrály v Praze, s. 30-31.
Poznámky k příloze č. 1:
1
Ústav král. hl. města Prahy (oddělení mužské a učňovské a 5 ženských filiálek)
2
Ženský ústav
Společný mužský ústav okresů Karlín, Smíchov, Královské Vinohrady a Žižkov
4
Uvedené údaje se týkají mužského oddělení bývalého okresního ústavu na Smíchově
Převyšující počet do práce daných nad žadateli je dán obsazením nabízených míst žadateli z jiných ústavů.
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PŘÍLOHAČ.2
Veřejné zprostředkování

práce v rámci pražské okresní ústředny v letech 1908-1913

1909

1908

OU
Nabídky míst:

Počet uchazečů:

pro muže
pro ženy
pro učně
celkem
mužů

žen
učňů

celkem
Práci dostali:

muži

ženy
učni

celkem

%

Praha z čech
14 736 15,99
33 314 41,14
2 019 42,52
28,15
50 089
17 086 23,47
30 578
43,68
768 33,06
48 432
33,37
10 067
18,89
43,52
21 819
384 26,91
30,77
32 270

OU

1911

1910

%

Praha z čech
14 039 16,15
32 937 39,89
2 010 41 ,49
49 006 28,09
18 008 22,73
32 448 42,68
740 30,45
51 196 32,47
10 451
18,25
23 221 43,25
356 22,45
34 028 30,24

OU

%

Praha z čech
16 697 16,90
36 037 40,17
1 796 22,29
54 530 27,74
19 332 22,93
34 017 42,53
7,55
637
53 986 31,27
ll 235 17,66
25 325 42,99
289 11 ,42
36 849 29,47

OU

1913

1912

%

Praha
zčech
15 918
15,18
37,33
35 920
19,69
1 592
53 430
25,54
20 307
17,93
35 271
39,38
8,02
504
26,82
56 082
ll 495
17,09
26 623
40,62
244
8,86
38 362
28,30

OU

%

Praha z čech
16 893 14,26
37 293 35,17
1 902 18,55
56 088 23,89
20 120 14,06
35 290 37,25
748 8,19
56 158 25,07
ll 735 15,35
27 123 37,34
276 7,50
39 134 25,62

OU

%

Praha z čech
13 308 12,31
37 476 35,25
1 393 13,38
52 177 23,25
20 090 14,66
35 291 35,26
864 7,69
56 245 22,64
10 389 13,46
27 040 37,28
269 6,61
37 698 24,51

':-<

~
o

<:!

J'>·

~

Zdroj přílohy č. 2:
Sestaveno a propočítáno z údajů in: Zprávy Zemského statistického úřadu král. Českého, sv. XX, seš. 1, Praha 1911,
Tab. 1/A Sprostředkování práce 1908-1910, s. 4, a sv. XXIV, seš. 2, Praha 1915, Tab. 1/A Sprostředkování práce
1911-1913, s. 2-29
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PŘÍLOHAČ.3
Veřejné zprostředkování

práce v obvodu pražské okresní ústředny podle pohlaví v letech 1908-1913 v%

"l:!
::!
~

E"

Rok

Nabídka míst
Muži
29,46
28,69
30,62
29,79
30,12
25,50

1908
1909
1910
1911
1912
1913

Zdroj

přílohy č.

3:

propočty

Poptávka

Zeny

Učni

66,51
67,21
66,09
67,23
66,49
71,82

4,03
4,10
3,29
2,98
3,39
2,68

autorky z

údajů

Muži
35,28
35,17
35,81
36,21
35,83
35,72

zdroje přílohy

č.

2

Zeny

Učni

63,14
63,38
63,01
62,89
62,84
62,74

1,58
1,45
1,18
0,90
1,33
1,54

Muži
31,20
30,71
30,49
29,96

29,99
27,56

l"'

;::

Práci dostali

Zeny

Učni

67,61
68,24
68,73
69,40
69,31
71,73

1,19
1,05
0,78
0,64
0,70
0,71
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PŘÍLOHAČ.4
Veřejné zprostředkování práce v Čechách podle pohlaví v letech 1908-1913 v%

Rok
Muži
51 ,83
49,89
50,26
50,14
50,47
48,08

1908
1909
1910
1911
1912
1913

Nabídka míst
Zeny
45,50
47,33
45,64
46,00
45,16
47,29

Učni

2,67
2,78
4,10
3,86
4,37
4,63

Poptávka
Zeny
48,23
48,22
46,32
42,83
42,29
40,30

Muži
50,17
50,24
48,79
54,16
53,63
55,18

Učni

1,60
1,54
4,89
3,01
4,08
4,52

Muži
50,82
50,88
50,88
49,62
50,04
50,18

Práci dostali
Zeny
47,81
47,71
57,10
48,35
47,55
47,17

Učni

1,36
1,41
2,02
2,03
2,41
2,65
':-<

Zdroj

přílohy č .

4:

propočty

autorky z údajů zdroje přílohy

č.

2
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PŘÍLOHAČ.5
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Výsledky veřejného zprostředkování práce v Čechách, pražské okresní ústředně a pražském obecním ústavu
za deset let ve srovnání s počátečním rokem v %

;i

"'::t

s

l

::t

Rok
Cechy

1904
1908
1909
1910
1911
1912
1913

Zdroj

přílohy č.

100 %
197,78
215,87
236,38
286,28
306,67
303,54

5:

propočty

Prád hledající
Obeoú ústav
Okresní
Praha
ústředna
pražská
100 %
154,97
163,81
172,74
179,44
179,69
179,97

100 %
121,45
129,61
135,69
141,33
140,28
140,37

autorky z údajů zdroje přílohy

č.

1a2

Počet

Cechy

100 %
201 ,89
216,67
240,76
261,01
294,14
296,09

--

--

daných do práce
Okresní
Obecní ústav
ústředna
Praha
pražská

--

100%
182,65
192,60
208,56
217,13
221 ,50
213,37

100 %
141,63
151,10
164,46
174,10
177,16
168,41

-
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RoBERT

LuFT

PRAGER SCHNEIDERGESELLEN IN DER 2. HÁLFTE
DES 19. JAHRHUNDERTS
FORSCHUNGSPROBLEME

Das Handwerk wird bis ins 19. Jahrhundert den Mittelschichten zugeordnet, die Zunftvorsteher, ja ganze Ziinfte oder doch hervorragende und reicheren Meister gehi:irten o ft sogar zur Oberschicht, bildeten Teile des stadtischen
Patriziats. Wieso spreche ich dann iiber Angehi:irige des Handwerks auf einer
Tagung iiber Unterschichten und Randschichten.
Intemational konzentrierte sich die bisherige Forschung auf die Entwicklung
des Handwerks in der Zeit der Ziinfte. Quellengriinden spielten dabei eine
Rolle, die Abgeschlossenheit des Zunftverbandes erleichterte die Themenstellungen, lockte die Forschung. Zudem schien den Zeitgenossen- und die
meisten Historiker folgten ihnen darin - das Handwerk nach der Aufli:isung
der Zunftverfassung in der Mitte des 19. Jahrhunderts im Rahrnen der Industrielle Revolution schrittweise von Fabriken und anderen industriellen Produktionsformen verdrangt zu werden. Die neuen, expansi ven, so deutlich die
Welt verandemde Industrie zog die Aufmerksamkeit fast vi:illig aus sich.
Wurden somit die Handwerker zu einer Randschicht der Gesellschaft des fin-de-siecle?
Nein, der Eindruck triigt. Die Begriffe "Industrie" (průmysl) und Arbeiter
(dělník), wie sie im Sprachgebrauch und in den Statistiken des 19. Jahrhunderts verwendet wurden, unterscheiden nicht nach Betriebsart und -gri:iBe oder
Produktionsform. Fiir den Bereich der bi:ihmischen Lander unterzogen Forscher wie Purš- aber auch Horská 1 - die i:isterreichischen Statistiken keiner
1 P. Horská, Pokus o využití rakouských statistik pro studium společenského rozvrstvení českých
zemí v 2. polovině 19. století (Versuch der Heranziehung čistarreichischer Statistiken fiir das
Studium der gesellschaflichen Schichtung der bčihmischen Liindem in der 2. Hiilfte des 19. Jhdts.],
Československý časopis historický 20, 1972, S. 648-676 (O 1167).
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griindlichen Quellenkritik. Differenzierte Analysen zeigen, daf3 das Handwerk
im ganzen 19. Jahrhundert nicht nur in absoluten Zahlen expandierte, sondem
auch seine Beschaftigtenquote bezogen auf die Gesamtpopulation halten kolinte. Einzelne Handwerksgruppen starben aus, doch zugleich entstanden neue.
Das Handwerk bildete gerade in Grof3stadten wie Prag eine beachtliche Schicht,
war zahlenmaf3ig mindestens s o wichtig wie der industrielle Sektor, war also
keinesfalls eine Randgruppe. Vielmehrmuf3 Prag auch am Ende des 19. Jahrhunderts noch als Stadt des Handwerks und Kleingewerbes bezeichnet werden.
leh darf mir in di esem Zusamrnenhang die Bemerkung erlauben, daf3 nicht
nur Randgruppen, sondem auch zentrale gesellschaftliche Gruppen un Zukunft starker erforscht werden mussen. Dies gilt als Aufforderung gerade an
die tschechische Geschichtswissenschaft. In Deutschland und Frankreich hat
sich, unabhangig von der momentalen Biirgertumsdiskussion, ein F orschungsschwerpunkt: Handwerk- kleinburgerliche Schichten gebildet, der nationale
vergleichend arbeitet (insbesondere Haupt, Lenger, ... ). Fur die Habsburgermonarchie gibt es Ansatze zu einer Handwerksforschung des industriellen
Zeitalters in Ungam, vorbildlich sind die Arbeiten uber Handwerk und Kleingewerbe in Wien von dem Wiener Sozialhistoriker Josef Ehmer, die auch
Forschungen fiir Prag anstof3e geben konnten.
Zu den stark expandierenden Handwerksberufen des 19. Jahrhunderts gehorten die Schlosser, die Backer, Metzger und andere Nahrungsmittelhandwerker, die Schuster und nicht zuletzt die Schneider. Gerade die traditionellen
Handwerksberufe gewannen in der gewerblichen Wirtschaft ein grof3es
Gewicht un expandierten, unter anderem aufgrund der Verstadterung und des
dadurch gewachsenen Verbrauchs. Zu den grof3en Massenhandwerken gehorten die Schneider und Schuster. Trotz der Entstehung von Fabriken und dem
hohen Anteil der verlegten Heimarbeit expandierte auch das formale selbstandige Schneiderhandwerk.
Bei der Einfiihrung derneuen Gewerbeordnung waren in Prag 753 Schneidermeister in Prag registriert, wahrend der Depression der siebziger Jahre blieb
die Zahl konstant, stieg dann aber zwischen 1883 und 1885 von 730 auf 891,
hatte sich 1897 mit 1436 Schneidermeistem schon verdoppelt und lag 1908
bei 1902 registrierten Meistem. Kamen in Prag 1869 auf 10.000 Einwohner
etwa 60 Schneidermeister, so waren es um 1900 83. Die Prager Schneider
waren das einzige Gewerbe, das noch um 1900 in drei Genossenschaften/
Innungen unterteilt war, was unter anderm durch die Grof3e der einzelnen
lnnungen bedingt war.
Noch deutlicher wird die numerisch expansive Entwicklung des Schneidergewerbes, wenn man die Betriebsgrof3e betrachtet. Beschaftigte um 1883
110
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ein Schneidermeister im Durchschnitt zwei (2,09) Mitarbeiter (Gesel!en, Lehrlinge, Arbeiter nicht unterschieden), so waren es 1906 2,66 was eine Zunahme
um ein Viertel bedeutet. Da gleichzeitig der Anteil der alleinarbeitenden
Schneidermeister sti eg, bedeutet di es eine deutliche Ausdehung der BetriebsgroBe der Schneider, die nicht allein durch die Zunahme der Fabriken und
GroBschneidereien zu erklaren ist.
Mit dieser Expansion der Handwerker verbunden war eine Anderung der
Steiiung der Lehrlinge und der Geseiien, die sich schon am Ende des 18. Jahrhunderts abzuzeichnen begonnen hatte. Moglicherweise vollzogen sich die
Wandlungsprozesse im kleinbetrieblichen Sektor in Deutschland wie in bsterreich rascher und gravierender als im Bereich der GroBindustrie, doch stehen
genauerer Forschung hierzu noch aus.
lm Schneidergewerbe Jassen sich als Schlagworte: Arbeitsteilung, Technisierung, Sti.ickproduktion, Verweiblichung der Bran che und Verarmung einer
groBen Zahl von Gesellen, aber auch von Meistem, konstatieren.
Die steigenden Zahlen der Mitarbeiter bei einem Schneidermeister waren
entweder durch "modemisierte" Betriebe oder eine Zunahme der Lehrlinge
bedingt. Auch wenn die Ausbeutung eines Lehrlings durch die staatlichen
Vorschriften und Kontroiien auf maxima! vier J ahre beschrankt wurde, waren
sie als Arbeitskrafte immer noch billiger als Ausgelemte.
Fi.ir die Gesellen endete damit nicht nur die Tradition des Wandems, sondem ihre personlichen Lebensumstande wandelten sich. Die Verstadterung
fuhrte dazu das der traditionelle Handwerksbetrieb gerade bei Schneideru
und Schustem, deren Gerate keine umfangreiche, feste Werkstatt verlangte,
in Raumen Jebten und arbeitetend, die keinen Raum fur die Beherbergung
von Geseiien mehr ermoglichte. Gerade in Prag, der einzige bohmischen Stadt,
die um 1900 das Problem der "Bettgeher" ( .. . ) hatte, i.iberstiegen die Lebenshaltungkosten der Geseiien haufig ihr Einkommen. Personliche Beziehungen
waren notwendig, weshalb die Zahl der aus Prag stammenden Schneider sich
standig erhohte, Zuzug von auBerhalb erfolgte im Prager Schneidergewerbe
des spaten 19. Jahrhunderts kaum noch.
Trotz der in Prag erstaunlich hohen Nachfrage nach MaBkleidung, die selbst
fur Mittelschichten galt, die in anderen europaischen GroBstadten schon Iangst
zur Konfektionsware iibergegangen waren, verscharfte sich der Konkurrenzkampf der Prager Schneider. Schneidermeister und a uf eigene Kosten arbeitende Geseiien konnten ihre Unkosten und lebensnotwendigen Beri.irfnisse
o ft nicht decken. Verscharft wurde die Existenzkrise dadurch, daB Unterkunft
und Emahrung nicht mehr als Naturralleistung des Arbeitgebers erfolgten,
sondem uber Geld vermittelt wurde. Die Anspri.iche der Gesellen ihren Lohn
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in Geld ausbezahlt zu bekommen, iiberforderte wiederurn die Kapitalbedingungen vieler Schneidermeister.
Als Auswege boten sich fiir die von der Pauperisierung betroffenen oder
bedrohten Schneidergesellen viererlei:
- durch ideenreiches Engagement, Ausnutzung von Marktnischen und Verwendung neuer Prodvktions- und Absatzmethoden sowie innerbetrieblicher
Reformen erfolgreich einen selbstiindigen Betrieb aufzubauen; die Verwirklichung dieses traditionellen Zieles aller Gesellen verlangte aber ein radikales
Umdenken in der Wirtschaftsweise;
- eine genossenschaftliche Organisation zur kollektiven Sicherung kontinuierlicher Einkommen, zur effektiveren (arbeitsteiligen) Produktion und
besseren Marktbeziehungen (billigerer Einkauf, besserer Absatz) zu bilden,
die aber ebenfalls Erfahrungen und marktbezogenes Handeln verlangte und
in der Mehrzahl der Fiille keine dauerhafte Existenz beschwert war;
- eine Berufswechsel, sel ten in der selben Bran che, bzw. einen Wechsel in
Fabriken, neue Lebens- und Arbeitsbedingungen zu finden ;
- durch eine Fortsetzung des traditionellen Wirtschaftens und der alten
Arbeitsbedingungen am Rande des Existenzminimums zu !eben und von einer
stiindigen Pauperisierung bedroht zu sein.
Neben der individuellen Personlichkeitsstruktur und den Zufállen des Lebens waren fůr den jeweiligen Weg und die daraufsfolgenen wirtschaftlichen
und sozialen Lebensumstiinde der Prager Schneidergesellen um 1900 mentale
und bildungsmiiBige Vorgaben bestimmend.
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JANA BRABENCOVÁ

TRESTANECKÁ PRÁCE A ČESKÉ MALOŽIVNOSTNICTVO
NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ

Zhruba od osmdesátých let 19. století zesilují v tisku, zejména v časopi 
sech reprezentujících živnostensko-řemeslnické zájmy, na živnostenských sjezdech i při jednáních zákonodárných sborů stížnosti na obtížnou situaci této
sociální kategorie obyvatelstva. Byly uváděny nejrůznější důvody, jež měly
mít na tento stav vliv, z nichž některé byly takřka na denním pořádku. 1 Také
se ovšem zvažovaly možnosti, jak dané situaci čelit. 2 Za jednu z příčin nepří
znivého vývoje, velmi často připomínanou a diskutovanou, byla všeobecně
považována konkurence trestanecké práce. V tomto příspěvku se pokusím
ukázat, v čem tato konkurence spočívala a do jaké míry skutečně mohla postavení maloživnostnictva ovlivňovat.
Předlitavský vězeňský zákon nařizoval všeobecně každému práceschopnému vězni vykonávat práci, která mu byla přikázána (tato povinnost se nevztahovala na politické vězně, kteří podle tohoto zákona pracovat nemuseli), ale
zákon hovořil také o tom, aby byl, pokud je to možné, brán ohled na dosavadní povolání resp. zaměstnání trestaného a na stupeň jeho vzdělání. Bylo tedy
1 V prvé řadě se stížnosti týkaly konkurence velkokapitálu, dále bylo požadováno omezení
svobody živnostenského podnikání, navrácení vojenských zakázek českým řemeslníkům , poukazovalo se na nedostatek úvěru, zejména "levného", na nekalou soutěž, ale i na změnu potřeb
poptávky obyvatelstva ...
2 Nejrozsáhlejší činností zaměřenou na podporu maloživnostnictva ze strany státu na přelomu
století byla tzv. podpůrná akce živnostenská, kterou v roce 1892 začalo uskutečňovat c.k. ministerstvo obchodu ve Vídni. Spočívala především v podpoře při zavádění vhodných motor.
strojů a nástrojů, osvědčených výrobních způsobů, v podporování výdělkových a hospodář
ských společenstev a živnostenského úvěmictví a v působení na výchovu učňů. Svým obsahem
to byla sice akce mohutná a vkládalo se v ni mnoho nadějí, ovšem praxe ukázala její malou
účinnost. Hodně byla propagována svépomoc mezi maloživnostníky. Otázkou postavení maloživnostenstva se zabývala říšská rada, zemský sněm, zemský výbor, obchodní a živnostenské
komory, živnostenská komise aj.

113

Documenta Pragensia XVI (1998)

možné použít trestaného jako pracovní sílu a zároveň využít i jeho kvalifikace, zejména pak řemeslné, také k provozování výdělečné činnosti, která znamenala pro kárné zařízení nepochybně jistý přínos . Výtěžek z práce připadal
ovšem zásadně státu, a to i v případě, že náklady za výkon trestu odsouzený
uhrazoval, neboť snižoval náklady spojené s provozem ústavu. Získat mohl
i odsouzený, protože pracoval-li pilně a překročil denní normu, již určoval
vrchní ředitel věznice, připisovala se mu k dobru určitá částka- tzv. nadvýdě
lek. Jeho výše se řídila disciplinární třídou vězně a jeho pracovní zručností.
Denní nadvýdělek činil v českých mužských věznicích v první disciplinární
třídě 2,4-6 krejcarů, ve druhé 4,6-8 a ve třetí 6,1-12 krejcarů . Polovinu
směl trestaný užít na dovolené přilepšení ke stravě , k podpoře rodiny, ke koupi knih, papíru, mýdla a k dalším, ovšem vězeňským řádem povoleným úče
lům. Druhá polovina a případně nespotřebovaný zbytek poloviny prvé mu byl
uložen a vydán při propuštění. Úspory trestanců byly ukládány ve spořitelně
na společný účet, jak dosvědčují dochované záznamy o vkladech. Protože
jednotlivé vězeňské instituce měly své vlastní, domácí řády, mohla se pravidla pro zaměstnávání odsouzených v některých bodech poněkud lišit. Tak
například pro oddělení mladých vězňů v pražské trestnici platilo, že úroky
z ukládaných částek připadaly podpůrnému trestaneckému fondu, s nímž disponoval podle svého uvážení ředitel. Obvykle byl fond využíván na podporu
propuštěných trestanců , u nichž byl důvod předpokládat, že se budou řádně
živit.
Zaměstnávání vězňů stanovil zákon trojím způsobem. Část delikventů vykonávala tzv. domácí práce, tzn. v podstatě práce vyplývající z vnitřních potřeb ústavu, k nimž náležel úklid, praní, práce v kuchyni, práce topičů apod.
Další část vykonávala napřiklad práce na pozemcích příslušejících k věznici,
při chovu domácích užitkových zvířat, obstarávala pekařské práce, popřípadě
práce v knihovně, v kostele a ve zdravotnickém zařízení věznice . Avšak mnohé ústavy, hlavně trestnice a věznice zřízené při sborových, resp. krajských
soudech, mívaly i různé řemeslnické dílny 3 , z nichž některé- například truhlářské, zámečnické, obuvnické, krejčovské- sloužily jednak rovněž vnitřním
potřebám, ale také soukromým požadavkům zaměstnanců věznice a nadříze
ných úřadů, popřípadě v nich mohlo být - a také bývalo- vyráběno pro jiné
zákazníky a takzvaným režijním systémem, což obvykle znamenalo výrobu
3 Různé výrobní dílny měly také donucovací pracovny nebo polepšovny, které byly v českých
zemích zřizovány na zák l adě říšského zákona č. 89 a 90/8 5. Donucovací pracovny byly určeny
k zadržení a nápravě antisociálních živl ů , z nichž zejména u osob štítících se práce bylo zdůraz
něno , "že je třeba navykat tyto osoby soustavné práci a pořádnému životu". Polepšovny měly za
úkol výchovu mladistvých delikventů.
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objednanou a financovanou nějakou státní institucí. Takovým zákazníkem
bývala velmi často armáda. Kromě již vzpomenutých dílen pak fungovaly
v kárných zařízeních další, jejichž produkce byla zaměřena výhradně na výrobu realizovanou na základě objednávky. Byly tu kupříkladu kartáčnické či
knihvazačské dílny, kokosárny, výrobny sáčků, tkalcovny a další. Třetím pracovním systémem byl systém podnikatelský, který spočíval v tom, že trestanecká pracovní síla se pronajímala soukromým podnikatelům. Oba systémy,
podnikatelský i režijní, představovaly tedy jednak určitý zisk, který snižoval
provozní náklady, ale hlavně umožňovaly zaměstnávat i ty vězně, kteří nebyli
přiděleni k výkonu domácích prací a představovali proto volnou pracovní
sílu. Lze proto předpokládat, že byl zájem tuto možnost využívat. Existovaly
však objektivní a specifické okolnosti, které užívání vězeňské práce k výdě
lečné činnosti omezovaly. To se týkalo především provozování podnikatelského systému. Jeho obtíže spočívaly, jak vyplývá z různých zpráv nadříze
ným orgánům, hlavně v obvykle nedostatečném počtu dohlížejícího personálu,
takže nemohl být zajišťován předepsaný dozor nad trestanci pracujícími mimo
věznici, nebo nebyl k dispozici dostatek "vhodných" delikventů, kteří mohli
být na práci mimo objekt posláni. 4 Proto bylo nutno tuto formu zaměstnávání
vězňů omezovat a využívat spíše systému režijního. Proti tomuto systému
byly však namířeny stálé stížnosti živnostenských kruhů na konkurenci trestanecké práce, a tak muselo být zaměstnávání odsouzenců směrováno hlavně
na práce pro vnitřní potřebu, pro potřebu státních úřadů, ústavů a různých
veřejných institucí. I tato produkce ovšem vyvolávala protesty živnostníků,
v nichž se domáhali úplného odstranění nebo alespoň omezení řemeslné výroby především v trestnicích, v nichž byl soustředěn velký počet vězňů, a ztráta
každé možnosti získat zakázku byla pro drobného živnostníka, který obvykle
vyráběl na základě konkrétní objednávky, ne na sklad, citelná a tudíž nezanedbatelná. Stížnosti byly nejčastěji zveřejňovány prostřednictvím tisku, což nemohlo sice zjednat nápravu, ale určitě to podpořilo nebo alespoň odůvodňo
valo různé petice předkládané poslanci a živnostenskými institucemi, jako
byly například obchodní a živnostenské komory nebo Zemská živnostenská
komise, zákonodárným sborům.
Tak mimo jiné v roce 1897 se v Jindřichově Hradci na schůzi pořádané
k volbám do říšské rady usnesli důvěrníci řemeslnických a živnostenských
společenstev z Hluboké, Selčan (Sedlčan), Třeboně, Horní Cerekve, Žirovnice,
Mezimostí, Kamenice nad Lipou, Bernartic, Přibyslavi a Jindřichova Hradce
na rezoluci, v níž žádali budoucí poslance, aby se v říšské radě zasadili "o úplné
4

Na práci mimo prostory věznice byli delikventi posíláni především za dobré chování.
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odstranění práce řemeslnické v trestnicích". 5 Stejný požadavek byl projednán

v březnu 1899 na zasedání Zemského sněmu v rámci návrhu na podporu rozvoje organizování živnostenstva, předneseného poslancem Karlem Adárnkem.6
Petice Zemského odborného sdružení českoslovanských dělníků knihařských,
ozdobnických a spojených odvětví pro království České z roku 1899 poukazovala na poškozování knihařského řemesla tím, že "správa trestnic v království
Českém dovolovala trestancům v ústavech provozovat výrobu knihařských
předmětů po živnostensku". Zvláště bylo jmenováno ředitelství trestnice
v Kartouzích (Valdice), které tuto práci dokonce nabízelo prostřednictvím
inzerce ve veřejném tisku. Stížnost byla uznána Živnostenskou komisí za oprávněnou a Zemskému sněmu bylo doporučeno, aby vyzval vládu k vydání naří
zení, které této činnosti v trestnicích zamezU O zrušení provozování košíkář
ského řemesla v káznicích žádalo v roce 1902 společenstvo košíkářů. 8
Naděje, kterou vkládali čeští živnostníci i dělníci v malovýrobě do před
kládaných petic, žádostí a stížností, se však nikdy zcela nesplnila a z objektivních důvodů se ani splnit nemohla. Pokud odpovědná místa tyto stížnosti
vůbec řešila, omezoval se jejich zásah všeobecně na vydání přípisu nebo doporučení omezit konkurenci vězeňské práce, aby "nedocházelo k projevům
nespokojenosti ze strany živnostnictva".
Několik těchto ukázek konkrétních stížností na konkurenci vězeňské práce
a systém zaměstnávání vězňů ukazuje, že řemesla, jichž se konkurence týkala, představovala bezesporu velmi rozšířená a frekventovaná povolání, kde
existovala silná konkurence mezi samotnými majiteli živnostenských oprávnění. A tak zejména v oblastech, kde se nacházela některá z kárných zařízení
používající vězně třeba jen pro vlastní potřebu, existoval vždycky určitý stupeň konkurence, která místním živnostníkům jistě nebyla vítaná. Konkurenci
větších věznic, především krajských trestnic, mohla výrobní odvětví tam provozovaná, zejména v jejich okolí, již dosti citelně pocítit. Vždyť například
mužská trestnice v Borech u Plzně, určená pro politické zločiny a polepšitelné trestance, měla téměř 900 cel. Zhruba polovina z nich sice mohla sloužit
k trestům samovazby, ale i tak musel vysoký počet trestanců, potenciálních
pracovních sil, znamenat značnou konkurenci na pracovním trhu. Třebaže
trestnic nebylo v Čechách tolik- pro muže ještě v Kartouzích a v Praze a jedna
pro ženy v Řepích- jejich produkce mohla přesto v některém odvětví, např.
5

Věstník Zemské jednoty živnostenských a řemeslnických společenstev I, 1897, č. I, s. 7.

Státní ústřední archiv /dále SÚN: ČZS, 1883-1911, kart. č. 188/744-766/XV 1-13.
SÚA: ČZS, 1883- 1911, kart. č . 188/744-766/XV 1- 12, a Naše doba, 1899, s. 539.
8 SÚA: ČZS I, 1895-1908, kart. č. 125/556- 577/12/44/2.
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nebo řemenářského zboží, konkurovat nejen okolním živale i celostátně, a tak by odstranění konkurenční trestanecké práce
mohlo pro tato řemesla přinést určité zlepšení. Avšak všeobecně nemohlo
omezení ani zákaz výrobní činnosti ve vězeňských zařízeních situaci maloživnostnictva výrazně ovlivnit.
Určitá výhoda, která vyplývala z možnosti nájmu levné trestanecké pracovní síly, nemohla být prakticky drobnými živnostníky využita a vlastně jimi
za výhodu ani považována nebyla. Většinou byla levná pracovní síla trestanců najímána větší firmou 9 nebo použita k různým vodním stavbám, k regulaci
řek, k zastavování divokých (rozvodněných) potoků a podobně, tj. tam, kde
šlo o práci namáhavou, nebezpečnou a vyžadující početnější skupinu pracovníků. V těchto případech bylo pak využití práce vězňů živnostenskými kruhy
požadováno. Takové práce však, jak už bylo zmíněno, podnikala větší firma
nebo stát a malému řemeslníkovi spíš ještě pracovní příležitost ubyla.
Z celkového pohledu na výrobní činnost v trestnicích, věznicích, popřípa
dě v jiných zařízeních, v nichž si odsouzení odpykávali trest, tedy vyplývá, že
jimi realizovaná výroba, zejména provozovaná režijním, popřípadě podnikatelským systémem, představovala vlastně vždy určitou konkurenci pro řemesl
níky a drobné živnostníky, a to hlavně v blízkém okolí vězeňského zařízení.
Větší teritoriální dosah mohla mít tato činnost ve větších věznicích, zejména
v trestnicích, tedy tam, kde se vyrábělo ve větším množství, například pro
potřeby armády.
Rozhodně však nebyla konkurence trestanecké práce natolik významným
faktorem, aby její omezení nebo úplné odstranění zřetelněji přispělo k všeobecnému zlepšení sociálního postavení maloživnostnictva, a domnívám se,
že by se výrazné zlepšení neprojevilo ani v těch oborech, v nichž byli trestanci
nostníkům,

nejčastěji zaměstnáváni .

Situace maloživnostenských vrstev obyvatelstva, v některých oborech, jak
je všeobecně známo, opravdu špatná (domácí tkalci, ševci, krejčí aj.), vyplývala totiž z tehdejší celkové sociálně-ekonomické situace, mnohé z požadavků ani nemohly být z objektivních důvodů akceptovány (kromě úplného zákazu
práce ve vězeňských zařízeních například odstranění konkurence velkokapitálu) a ty, jimž bylo nebo mohlo být vyhověno (zřízení Zemského jubilejního
úvěrního fondu Františka Josefa 1., určeného na podporu maloživnostnictva
v Království českém v roce 1898) řešily situaci jen částečně nebo vůbec ne.
Tak např. podle stížnosti podané c.k. ministerstvu spravedlnosti českými mechaniky a optiky na základě upozornění vídeňského společenstva využívala lacinou trestaneckou práci zahraniční firma Stefan Scheidig a syn vyrábějící v Čechách. ln: Živnostník, 1889, č. 6, s. 20.
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"PORTRÉT" NEKONCESOVANÝCH POULIČNÍCH
PROSTITUTEK V PRAZE A JEJÍCH PŘEDMĚSTÍCH
V SEDMDESÁTÝCH A OSMDESÁTÝCH LETECH 19. STOLETÍ

Dne 7. června 1891 dostal odběratel Naší obrany poprvé do rukou románovou přílohu časopisu Moderní Babylon. 1 Na šestapadesáté stránce jeho četbu
násilně přerušila rakouská policie.2 Sedm čísel Moderního Babylonu, zahleděného pronikavě do organismu města, však postačilo na obžalobu soudobé
společnosti . Neznámý autor, odvážný novinář s instinktem pro senzaci, citlivý etnograf a obratný spisovatel, se vyrovnával s jedním z nejbolestnějších
společenských témat- s prostituováním dětí a žen, vybíraných na venkově,
v pracovních ústavech, v poptavárnách po službě . " ... Nikdo, pokud mají
mužové peníze, pokud obratné kuplířky v jich službách se nalézají a pokud
jsou děvčata slabá a nezkušená, nemůže těch zločinů zameziti," konstatoval
neznámý literát. 3 Třebaže popisoval osud převážně dívek tísněných osudem
v Londýně, řečeno jeho slovy "londýnský trh na otroky" 4, pražská realita sedmdesátých a osmdesátých let 19. století učinila Moderní Babylon sdílným i pro
českého čtenáře a změnila ho v potenciální impuls ke kritice společnosti
z tohoto úhlu. Nejvýmluvnějším vyjádřením obav z vyostřeného sociálně
-morálního protestu se stal zákaz časopisové přílohy zemským tiskovým soudem, zákaz zdůvodněný§ 516, "chránícím veřejnou mravopočestnost". 5
Připomeňme, že v české krásné literatuře otevřely galerii prostitutek- což
je příznačné- ženy: Božena Němcová povídkou Baruška (moravský kalendář Koleda 1853) a Karolina Světlá novelou Na úsvitě (1864). Zatímco Světlá
SOA Praha, ZST Praha, C 1055/ 1894, č . kartonu 845, ad N.J.l. , 196/Il, dat. 6. října 1891.
Tamtéž a ad N.J .l. , dat. V Praze, dne 6. října 1891. Poslední čí s lo vyšlo 19. září 1871 (ad
N.J. l., 196/ll).
3 Moderní Babylon, s. 16.
4 Tamtéž, s. I O.
5 SOA Praha, c.f. , 291 / 1055, dat. 13. Februar 1892.
1
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životních osudů bývalé pražské prostitutky napoleonského
období do romantického rámce 6, u společensky a umělecky nekonvenční
Němcové je otřesná výpověď prostituované venkovanky přicházející hledat
službu do blíže neurčeného města7 zřejmě literárním přepisem skutečné události, zcela korespondující se zkušeností autora Moderního Babylonu. Obdobná "fotografičnost" charakterizuje i popis kontroly hostince policejní patrolou.8
Božena Němcová s Karolinou Světlou zbudovaly most, po němž koncem
19. a v prvních desetiletích 20. století přecházeli autoři sentimentálních romanticky laděných povídek pro dělnické kalendáře (A. V. Skaunic9, G. R.
Opočenský 10 a další). Jejich společným jmenovatelem je soucit nad nevěst
činým údělem, vysvětlovaným nepevností milencova charakteru.
Vraťme se však k Modernímu Babylonu. Jeho zákaz lze chápat i jakovýraz naprosté bezmocnosti rakouských úřadů vůči prostituci, této- přidržíme
-li se definice vídeňského praktického lékaře z roku 1863- "placené smyslové lásky" 11, průvodního zjevu života městské společnosti od starověku.
Obdobně vyložil pojem prostituce i Masarykův slovník naučný v roce 1931. 12
Určitou představu o rozšíření tohoto "sociálního zla lidské společnosti" 13
ve více než stosedmdesátitisícové Praze koncem šedesátých let 19. století 14
umožňuje srovnání s Vídní, kde v roce 1863 na zhruba půl miliónu obyvatel 15
připadlo šest až osm tisíc podchycených prostitutek. 16 Skutečný počet nevěs
tek byl ovšem několikanásobně vyšší. Například v polovině čtyřicátých let
19. století představoval počet zaměstnankyň berlínských veřejných domů
pouze jednu čtyřicetinu celkového množství prodejných žen! 17
V roce 1875 odhalili zaměstnanci berního úřadu v Praze jen za zdmi měš-

Vybrané spisy Karoliny Světlé, sv. 4, Praha 1956, s. 234-238 a 240-241.
Božena Němcová, Povídky, Praha 1957, s. 42-43 .
8 Tamtéž, s. 39-42.
9 V lidském doupěti. Dělnický kalendář Českoslovanské strany sociálnč demokratické
v Rakousku 5, 1898 (na 1899), s. 30-39.
10 Drobný příběh velkoměstský . Dělnický kalendář Českoslovanské strany sociálně demokratické v Rakousku 18,1911 (na 1912), s. 76-82.
11 Die Prostitution und deren Regulirung in Wien, Wien 1863, s. 5.
12 Masarykův slovník naučný, díl V, Praha 1931, s. 1009- 1010, heslo Prostituce.
13 Tamtéž, s. 1009.
14 V roce 1869 měla Praha 170 112 obyvatel. Ottův slovník naučný, díl20, Praha 1903, s. 482.
15 V roce 1857 žilo ve Vídni 467 000 obyvatel, na předměstích Vídně 120 000 obyvatel. Ottův
slovník naučný, díl 26, Praha 1907, s. 656.
16 Die Prostitution, s. 8.
17 Tamtéž, s. 39.
6
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na Starém Městě pražském šest "černých" nevěstinců. 18 Jejich majitelé nabízeli návštěvníkům víno, případně pivo, minerálku, teplé nápoje, ve dvou případech studená jídla a v jednom cigarety. 19 Nejvýnosnější
noční podnik s tancem s nejméně osmi prostitutkami českého a jihoslovanského původu si zařídil velkostatkář a majitel domu Abraham Golschmidt
v čp. 543-I (Železná ul.). U Martinka v čp. 660-I (dnes náměstí Republiky)
bylo zaměstnáno alespoň sedm nevěstek, u J. Flaschnera v čp. 963-1 (ul. Na
příkopě) tři, u Votýpky (Wotipky) v čp. 25-l (ul. U radnice, bývalý klášter
benediktinů u sv. Mikuláše) pět prostitutek. Nejméně prodejných žen- pouze
dvě- si držel Setzer v čp. 42-I (Kaprova ul.). 2 Citované údaje úřední kontroly jsou ovšem nižší: původní oznámení berního úřadu uvádí čtrnáct prostitutek u A. Golschmidta, dvanáct u Martinka, čtyři u J. Flaschnera, osm u Votýpky a tři u policejního agenta Wernera v čp. 205-I (dnes ul. Na zábradlí). 21
Kromě nevěstek v nelegálních veřejných domech násobily reálný počet
prostituovaných dívek a žen tzv. "Strassenmadchen", jinak nazývané "die
Madchen der Strasse", "Winkeldirnen".
Představíme-li si citovaným praktickým lékařem sestavený šestistupňový
společenský žebříček prostitutek, nacházíme na nejvyšších příčkách ženy
vydržované jedním milencem ("die Bliite des Standes") nebo několika zvolenými milenci současně. 22 O stupeň níže stály ve Vídni nejpočetněji zastoupené prostitutky z "lepších" tříd s vlastním bytem. O něco horší postavení zaujímaly prodejné ženy pracující nejen ve vlastních bytech, ale i v bytech
zákazníků, hodinových hotelích a u kuplířek.
Čím blíže k zemi, tím byly stupně žebříčku méně pevné. Proto nebylo snadné
rozmnožit řady těch, kterým při vyp lňov ání vyšetřovacího protokolu psal
policejní úředník do rubriky zaměstnání "veřejná nevěstka", "Magd", "Lustdirne", již zmíněných Strassenmadchen. 23
Předposlední příčka pomyslného žebříčku patřila osobně nesvobodným
nevěstkám ve veřejných domech spjatých s institucí kuplířek.

°

18 SÚA Praha, PP, P 52/1, č. kartonu 651, 1271, dat. Prag 18. Miirz 1875 .
19

Tamtéž.
Tamtéž. U A. Golschmidta pracovala Ursula Lubič, Marie Vnuk, Franziska Schol in, Angela
Marengo, Josefa Droit, Sofie Bóka, Marie Jindra, Theresa Glass, u Martinka Marie Kubik,
Anna Pražak, Filomena Robat, Beata Herečka , Marie Swoboda, Christina Swačina, Theresa
Warta, u J. Flaschnera Elisabeth Klein, Marie Vojaček, Amalie Prochaska, u Votýpky Katharina
Probošt, Franziska Smolař, Ludmilla Ebert, Franziska Budlowsky, Weronika Panyrek, u Setzera Katharina Žáček a Barbora Potůček.
21 Tamtéž.
22 Die Prostitution, s. 21.
23 Tamtéž.
20
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Pražské i předměstské ulice, hostince a parky nočních a ranních hodin opakovaly prakticky stejný motiv těchto žen. K relativně uzavřené skupině se
ovšem připojovaly prostitutky příležitostné . V hesle Prostituce v Ottově slovníku naučném z roku 1903 se do početného zástupu příležitostných nevěstek
vřazují služky bez práce, tovární a řemeslnické dělnice spolu se švadlenami
a prodavačkami, ale dokonce i se ženami nižších úředníků . 24
Jak charakterizovat rozdílně staré 25 a pohledné ženy, které se prodávaly
přímo na ulici ("ihr Brot freien Himmel verdienen" 26) nebo v prostorách obstaraných zákazníkem?
Většina z nich přespávala na pronajatých lůžkách nebo se uchylovala do
hostinců a kavárenY Oděvem se prakticky nelišily od žen z lidových vrstev
pražského okolí. V sedmdesátých a osmdesátých letech 19. století oblékaly
pražské pouliční nevěstky dělený šat. Na bílou košili nosily tmavší blůzu (,jupku"). Spodní sukni překrývala kratší sukně (tzv. tunika) a zástěra do pasu; vše
v pestrých barvách. Účes chránily květovaným šátkem. V chladných nočních
a ranních hodinách doplnily chudý a jednoduchý oděv punčochami. 28
Oblečení těchto "Geldmiidchen" vypovídalo o jejich rodinném zázemí
a sociálním původu. "Sirotci, dcery opilců, děti prostituovaných a ty, jichž
příbuzní jsou značně vzdálení," tak charakterizoval oběti této kruté městské
instituce autor Moderního Babylonu.29
Při bližším pohledu na život prostitutek zjišťujeme, že procházely obdobným vývojem v souměřitelných podmínkách. Často šlo o bývalé tovární děl
nice30 zneužité mistrem a propuštěné z práce 31 , nebo ženy neschopné mzdou
učnice - 1 zl. až 1 zl. 20 kr. týdně 32 - uhájit existenci. Nabádavě vyznívalo
24 Ottův slovník naučný, díl 20, Praha 1903, s. 789, heslo Prostituce.
25 Die Prostitution, s. 28.
26 Tamtéž.
27

Tamtéž.

28 Srov.

např. popis oděvu Z. Frenzlové z června 1878 (SOA Praha, ZTS Praha, C 292/ 1878,
kartonu 661, 4848, dat. Prag am 28. Jun i 1878), M. Hůrkové z července 1883 (SOA Praha,
ZST Praha, C 310/1883, č . kartonu 736, NJ 5), A. Kaplánkové z dubna 1885 (SOA Praha, ZST
Praha, C 12711885, č. kartonu 773, NJ 3).
29 Moderní Babylon, s. 18.
30 Die Prostitution, zvláště s. 28.
31 Srov. Budoucnost 5, 1878, č. 5 ze 13. 3., čl. Něco o prostituci a kdy as pomine? Příspěvek
"k ženské otázce". Na přelomu osmdesátých a devadesátých let 19. století časopis Rovnost
v rubrice Obrana našich žen v továrnách přinášel příklady bezprávného postavení žen zaměst
naných v továrnách vůči mistrovi. Např. Rovnost 3, 1887, č. I z 5. 1., s. 4 a 5, ač. 3 ze 13 . 2.,
s. 22; Rovnost 6, 1890, č. 9 z 15 . 5., s. 69, č . 10 z 28. 5., s. 76- 77, č. 18 z 24. 9., s. 140, ač. 23
z 10. 12., s. 180.
32 Budoucnost 3, 1876, č. 6 z 15. 3.
č.
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svědectví Josefa Boleslava Pecky, adresované především dělnickým ženám
ucházejícím se o práci v továrně: "Vkroč iv jednou do jistého pražského harnpejsu, hnedle utkvěly zraky moje na dívce, již znal jsem- co bývalou spoludělnici naší továrny. Jak stalo se, že vystoupivši z hrobu své mladosti a panenské krásy, vstoupila do hrobu své cti? Na otázku mou odpověděla prostě:
,Od oné doby, co vystoupil jste vy z továrny ... ské, uplynula již dvě léta, co
byla jsem odtamtud i já vyhnána. Pravím vám vyhnána! Neboť knihvedoucí,
s nímž stávala jsem až dotud ... v důvěrném poměru, z čehož nejen lepší
mzda33 , ale i lepší postavení vůbec mě kynula, chtěje se mne konečně zbaviti,
navlékl to tak, že ředitelství továrny, dozvěděvši se o mém k němu postavení,
jež bohužel velmi smutné bylo, mne pod záminkou, že bych panu úředníkovi
nečest dělala, ba že on skrze mne i nespokojen doma i v továrně bývá, mnevyhnalo! Octla jsem se opuštěna, opovržena. Továrna zničila celou moji budoucnost, již jsem si vždy ráda představovala růžově . Co měla jsem nyní
činiti? Dopustíc se toho nejhoršího, učiníc krok první - učinila jsem krok
druhý: jiného mi nezbývalo.' ." 34
Peckovo varování potvrdil o šest let později, v roce 1879, další z okruhu
sociálních demokratů Josef Florián slovy" . .. když vstoupí dívka sotva školu
odrostlá do továrny, jest úplně pro počestný svět ztracená". 35
Druhou silnou skupinu prostituovaných tvořily služky. Jak poukázala Žofie Podlipská, do služby odcházela v průměru šestnáctiletá děvčata. Kariéru
služky volila v tomto období rodina jako poslední možnost zabezpečení dospívající dcery. 36
Potenciální zásobárnu prodejných žen představovaly i nádenice, dále sirotci, polosirotci nebo děti z početnějších rodin malých živnostníků a nižších
úředníků.

Jako příklad může posloužit překotný životní běh čtyřiadvacetileté svobodné nevěstky v Praze a Karlíně Zdenky Frenzlové, rodačky z Netolic. Její
náhled na svět formovala rodina kancelisty a obecná škola. Ve třinácti letech
byla poslána na dva roky do prachatického kláštera. V důsledku otcova zadlužení a následného uvěznění se měšťansky vychované dívce ve dvaceti letech zúžila náplň života na hájení holé existence početné rodiny. V roce 1874
se Z. Frenclová připojila k desítkám venkovských děvčat, která hledala v Praze
službu a byla svedena na dráhu prostitutky. 37
"Lepší" mzda či n ila 1 zl. 80 kr. (DL 2, 1873, č. 4 z 21. 2., s. 260).
Tamtéž, s. 260-261.
35 DL 2, 1879, č . 16 z 21. 5., s. 25-26, čl. O prostituci, podepsán pseudonymem Kocandský.
36 t. Podlipská , Příklady z oboru vychovacího, Praha 1874, díl!., s. 29.
37 SOA Praha, ZST Praha, C 292/1878, č. kartonu 661.
33
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Svým vzděláním nevěstky zpravidla nedosáhly soudobého náhledu na duševní rozhled průměrné ženy. Sociální a rodinné bariéry především vylučova
ly pozdější tovární a zemědělské dělnice ze školní docházky i po necelém
roce. Ojedinělý nebyl ani jakýsi "reanalfabetismus": některé prostitutky, přes
tože ovládaly čtení a psaní, později tyto základní civilizační dovednosti ztratily. Příkladem může být osmadvacetiiletá svobodná Anna Kaplánková, rodačka z Libuše u Prahy, dcera obchodníka. Přestože školní docházku ukončila
ve dvanácti letech, neuměla se ani podepsat. 38
Sociální postavení prostitutek i vnější nazírání různých profesionálních
a sociálních skupin modifikovalo jejich vlastní kritéria mravnosti a dalo vzniknout určité životní filozofii.
V anonymní Praze se zlhostejnělé ženy nestyděly za způsob své obživy, za
to, že "dělají holku" 39, "flamendřici" 40 , "lehkou ženštinu"41 . Relativně snazšímu výdělku dávaly přednost před těžkou fyzickou prací tovární nebo země
dělské dělnice. "No vždyť naše ústavy nejsou ty nejhorší, ba lepšími se býti
zdají, nežli to poddanství ve fabrice," mínila jedna ze zaměstnankyň veřejné
ho domu. 42 "Co má z toho nádeník, když se živí prací poctivou, moc při tom
neužije," namítla policejnímu úředníkovi Z. Frenzlová. 43
Ve světě nevěstek se až úporně budovala a udržovala představa o "výhodách" jejich řemesla. Proto se vyhýbaly tzv. hnanecké stanici a následnému
"poslání na šup", "postrku", "šupáckému vozu"; tedy konfrontaci se svým
rodištěm, k němuž si často zachovaly silnou citovou vazbu. "Já ... prosila, by
mě na šup neposílal a mně raději ňáký den přidal ," reagovala Z. Frenzlová na
oznámení policejního úředníka, že bude dopravena do domovské obce. 44
Soucit, který prostitutky vzbuzovaly v humanisticky orientovaném intelektuálském prostředí 19. století, nemotivoval jednání představenstva obcí. Na
jejich bedra přesunuly vládní kruhy břemeno odpovědnosti za žebráky, osoby
bez bydliště, případně bez zaměstnání. "Ba bývají, jak se častěji stalo a stává,
do ,svého' domova dopravováni lidé, kteří tu nikdy ani snad jediný den nežili,
a kteří narodili se toliko z rodičů tam příslušných . Tak šťastni bývají žebráci
SOA Praha, ZST Praha, C 12711885, č. kartonu 773.
Výrok Z. Frenzlové (SOA Praha, ZST Praha, C 292/ 1878, č. kartonu 661, N.J. 6, dat. 5. čer
vna 1878).
40 Výrok Z. Frenzlové (tamtéž, N.J. 3, dat. 28. června 1878).
41 Výrok pětašedesátileté vdovy Anny Hanušové, bývalé přadleny, matky Anny Hůrkové (SOA
Praha, ZST Praha, C 310/ 1883, č. kartonu 736, N.J. 8, dat. 22. července 1883).
42 DL 2, 1873, č . 4 z 21. 2., c. čl.
43 SOA Praha, ZST Praha, C 292/1878, č. kartonu 661, N.J. 6, dat. 5. června 1878.
44 Tamtéž, N.J. 3, dat 28. června 1878.
38
39
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práce neschopní, bezzaměstnanci, ženy prostituované ap. Město, jehož něko
lik šťastných a vypasených boháčů vymrskalo a zmrhalo síly těla i duchu
jejich, vrhá tyto oběti krásných sociálních řádů a výslednici dnešní společ
nosti nazpět do jejich ,domova'," charakterizoval domovský zákon ze 3. 12.
1863 Dělnický kalendář Českoslovanské strany sociálně demokratické
v Rakousku v roce 1898. 45 Z obecní pokladny se hradily náklady na dopravu
příslušících do domovské obce, na jejich stravu, oděv, bydlení (včetně výloh
za otop a světlo) a lékařské ošetření (včetně úhrady léků) . 46 Odsudek zpravidla nemajetných pouličních prostitutek s vysokým procentem nemocnosti 47
pohlavními chorobami i nemocemi z prochladnutí měl tedy své ekonomické
jádro.
Do konfliktu se zákonem se "Strassenmiidchen" dostávaly opakovaně pro
prostituci(§ 509)48 , potulku a žebrotu. Např. "recidivistka" A. Kaplánková
stanula v letech 1878-1885 před soudem patnáctkrát. Ve vězení strávila dva
a půl roku, z toho 159 dní ve výkonu čtrnácti krátkodobých trestů (od dvou
do tří týdnů) . 49 15 . 5. 1885 byla odsouzena pošestnácté, ke třinácti měsícům. 50
Jen zcela výjimečně se prostitutky dopustily závažnějšího trestného činu
(ublížení na zdraví, spoluúčast na vraždě). Za posledně jmenovaný delikt odňal
soud v roce 1880 na více než rok svobodu pětadvacetileté provdané Marii
Hůrkové, rodačce z Těptína (okres Jílové), dceři strážníka věznice a přadleny. 51
Přísněji posuzoval policejní stát urážku císařského majestátu. Pro porušení
§ 63 byla stíhána v roce 1878 Z. Frenzlová za výrok "Císař pan jest také
nespravedlivý a ... kdyby císař pan přede mnou stál, bych mu vypálila oči
vitriolem." 52 Třinácti měsíci ocenily roku 1883 rakouské úřady Hůrkové výkřiky "To je císař? To je císařství? To je zlodějství!" 53 Jako neuvědomělou
revoltu proti soudobé společnosti lze hodnotit i Kaplánkové "soud" o hlavě
státu a o "císařských mužích",jak se s oblibou policejní strážníci sami nazý45 Dělnický kalendář Českoslovanské

strany sociálně demokratické v Rakousku 5, 1898 (na
1899), F J. Čermák, Ochranné zákonodárství dělnické v Rakousku, s. 90.
46 B. Svobodová, Úloha dělnických ka lendářů sociálně demokratické orientace v emancipačních
procesech proletariátu. Diplomová práce, Praha 1988, s. 94--95 .
47 Citovaný vídeňský praktický lékař charakterizoval" Winkcldimcn" jako nejnakažlivější skupinu prostitutek (Die Prostitution, s. 28- 29, 43). Prosazoval jejich registraci a alespoň jednou
týdně prováděnou lékařskou prohlídku (tamtéž, s. 62).
48 Masarykův slovník naučný, díl V., s. I OI O.
49 SOA Praha, ZST Praha, C 127/ 1885, č. kartonu 773, N.J . 18, 15 021/85, dat. 4. května 1885.
so Tamtéž, N.J. 17, dat. Prag am 15. Mai 1885.
51 SOA Praha, ZST Praha, C 310/1883, č . kartonu 736,20 744, dat. V Ládví 25/4 /l/880.
52 SOA Praha, ZST Praha, C 292/ 1878, č . kartonu 661.
53 SOA Praha, ZST Praha, C 310/ 1883, č. kartonu 736.
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valí. 54 "Císař pán je zloděj a vy všichni (policejní úředníci- poznámka BS)
jste zlodějové," prohlásila v roce 1885 na vinohradském komisařství. 55
Ušetřeni emocionální kritiky nezůstali policejní úředníci ani uM. Hůrko
vé. "Policajti jsou mstiví, to já vím dávno. Některou holku nechají a jinou
zase seberou, oni s námi nakládají, jak chtějí," postěžovala si. 56
Ve všech takových výrocích se ozývaly pocity a prožitky člověka z okraje
společnosti. Se zvyšujícím se věkem přibývalo lhostejnosti a rezignace. Bývalá prostitutka Marie Chvojková, rodačka z Mikulova, devětačtyřicetiletá
stařena, rozvedená žebračka ve starých šatech a roztrhaných pantoflích57, v roce
1881 prohlásila při svém zatčení: "Machen Sie mít mír was Sie wollen, ich
kann keine Arbeit finden, ich scheisse auf alle, auch auf den Kaiser, sperren
Sie mích gleich ins Arbeithaus ein .. .. weil mích das Bettel verdriist u(nd) ich
ins Arbeithaus gem kommen mochte." 58
Závěrem zkonstatujme, že předložený pohled do života prodejných žen
pracujících pod širým nebem je jen velmi letmý a načrtává pouze některá
východiska etnografického studia jevu prostituce. Snad povede i k zamyšlení
nad soudobými náhledy na kořeny této městské instituce a jejich odstranění,
rozvahu vlastní především agitátorům sociální demokracie, kteráhledala všelék na sociální neduhy společnosti. V údělu prostitutek většina z nich viděla
přímý důsledek hmotného nedostatku. Tato myšlenka byla rakouskými úřady
pociťována jako nebezpečná, a proto pod záminkou § 302, zapovídajícího
popuzování k zášti "proti jednotlivým třídám nebo stavům společnosti občanské" zabavila např. osmé číslo Budoucnosti z 24. 4. 1878 kvůli článku
Něco o prostituci a kdy as pomine? Příspěvek "k ženské otázce".59
Realisticky smýšlející Josef Florián ozřejmil i druhou příčinu prostituce,
tzv. "nerovnost stavu", touhu mladých dívek přestoupit alespoň vnějšími znaky, především oblečením, do vyšší společenské vrstvy: "Dře-li se (dívkapoznámka BS) mozolně, nemá dosti ani na zdravou a prostou halenu, a tu
vyhledává stále, co jest příčinou, že i ty její spoludružky, s kterými školu
navštěvovala, již chodí bohatě a jezdí v kočárech, ač dříve byly tak chudými

54 Výrok šestadvacetiletého Petera Kochmana, c.k. strážníka, z května 1885 (SOA Praha, ZST

Praha, C 127/ 1885,

č.

kartonu 773, N.J.7).

55 SOA Praha, ZST Praha, C 12711885, č. kartonu 773.
56 SOA Praha, ZST Praha, C 310/ 1883, č. kartonu 736.
57

58
59

SOA Praha, ZST Praha, C 62411881, č. kartonu 687, N.J . 3, dat. 20. August 1881.
Tamtéž, N.J. 4, dat. 19. August 1881.
SOA Praha, ZST Praha, B 78/434.
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jako ona jest, arci že doposud, až najde stopu," napsal v roce 1879 pro Děl
nické listy. 60
Názory socialistů na vymýcení prostituce se střetávaly vždy ve stejném
bodě; ženy se jí mohou vyvarovat pouze emancipačním úsilím realizovaným
organizováním se ve spolcích a vzděláváním se.61

60 DL 3, 1879, č. 16

z 21. 5., s. 26--27, čl. O prostituci, podepsán pseudonymem J. Al. Fl.
Kocandský.
61 Budoucnost 5, 1878, č. 8 z 24. 4., c. čl.
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JIŘÍ PEšEK

NEKONCESOVANÉ POULIČNÍ NEVĚSTKY MĚSTA
KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD NA POČÁTKU 20. STOLETÍ

Prostituce patří k životu městské společnosti již od starověku. Od počátku
nachází tento společenský jev či specifická služba své rozhodné
kritiky i rezignované či pragmatické obhájce. Od vzniku Československa přes
léta protektorátu a desetiletí pochodu k socialismu děly se pokusy o její úřed
ní odstranění, brutální vymýcení, anebo se společnost alespoň tvářila, že
o ničem podobném u nás vůbec neví. Dnes stojíme před otázkou, zda prostituci legalizovat, abychom ji mohli regulovat dříve, než nám její důsledky
přerostou přes hlavu. Nejprve se ovšem musíme s charakteristikami provozu
tohoto neodstranitelného, společensky nutného zla alespoň seznámit. K tomu
snad přispěje i tento referát.
Můj příspěvek se opírá o rozbor spisů okresního soudu na Kr~lovských
Vinohradech. Je součástí širšího výzkumu charakteristik žen "na okraji společnosti" - žebraček, tulaček a prostitutek. Z podchycené skupiny asi 600 žen
jich v letech 1900-1905 stálo před vinohradským soudem především nebo
mimo jiné pro prostituci, tedy pro přestupek proti § 5 zákona o tulácích z roku
1885, celekm 139. Z tohoto počtu se bezmála čtvrtina věnovala prostituci
dlouhodoběji a soustavně, alespoň pokud lze soudit z frekvence jejich povolání před stolici okresního soudu. Nejzdatnější z podchycených dam stála pro
prostituci před soudem za šest sledovaných let čtyřiačtyřicetkrát. Přesto ani
ona ani její obdobně výkonné kolegyně nepatřily mezi profesionálky. Můj
výzkum totiž zahrnuje jen ony lehké ženy, které nepracovaly v nevěstincích
ani nešlapaly chodník legálně - s knížkou. Informace o sociální skladbě
a životních osudech profesionálek by bylo nutno hledat ve fondech pražského
policejního ředitelství.
Vinohradské pouliční šlapky patřily do právně i výdělkově nižší kategorie,
a to přesto, že některé z nich po léta hrdě uváděly do soudních protokolů
profesi: nevěstka či prostitutka. Jak vznikla tato kvalitativně nižší vrstva
křesťanství
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sexuálních pracovnic, můžeme jen odhadovat. Rozhodně nebyla jen přímým
důsledkem bídy, jak to můžeme pozorovat např. v polovině osmdesátých let
19. století, kdy cukerní krize vyhnala do ulic rychle rostoucí pražské aglomerace početné vrstvy zbídačeného zemědělského dělnictva. Tehdy bezmála
všechny ženy souzené pro prostituci stály před soudem poprvé a většinou
naposled. Nyní, po roce 1900, se mezi lehkými ženami setkáváme již se stabilním jádrem nevěstek, jimž se prostituce stala klíčovým, vedlejším nebo
alespoň příležitostným zdrojem výdělku .
Sedmdesát procent žen odsouzených pro prostituci se za šest sledovaných
let před vinohradským soudem objevilo alespoň dvakrát. Nadále sice dvě tře
tiny z nich pocházely z venkovských okresů, ležících především jižně a východně od budoucí Velké Prahy, ale na dráhu nevěstky je spíše než jednorázová nouze a sociální katastrofa přivedla snaha o přilepšení či o snazší
a pohodlnější výdělek. Většina z nich byla ve chvíli, kdy je náš výzkum poprvé v protokolech zachytil, již recidivistkami. Nelze určit, proč se zjištěné ženy
a zvláště mladé dívky neuchytily v rámci legální prostituce. Snad to bylo dáno
spíše pozvolným přechodem většiny z nich od legálních výdělků a poloprofesionálního sexu k plně komerčním výkonům, snad toto své vedlejší zaměst
nání mnohá z dam částečně tajila před svým okolím, snad prostě včas nenašly
odvahu a kontakt s profesionálními organizátory prostituce a později, již se
zaplněným trestním rejstříkem či zákazem pražského rajonu, bylo na legalizaci pozdě. Snad tu prostě hrály roli individuální životní osudy a nerozhodnost.
Naprostá většina nevěstek se živila i deklarovala jako dělnice, nádenice,
šičky nebo služebné. Zdaleka nešlo jen o dívky a- v dobovém výměru mladé ženy: 43 % z odsouzených bylo starší 30 let, devět našich nevěstek
patřilo do věkové skupiny 50-55 let. Čtvrtina podchycených žen byla negramotná nebo pologramotná. Asi desetina nevěstek byla nemanželského půvo
du. Až na výjimky neměly tyto ženy v pražské oblasti stálé bydliště. Řada
z nich byla proto též opakovaně zatýkána a souzena pro potulku, výjimečně
i žebrotu, časté jsou případy nevěstek, které měly pražský policejní obvod
zakázaný a byly proto či mimo jiné proto souzeny pro nedovolený pobyt.
Policisté už znali své "zavedené firmy" a zatýkali je, jakmile se objevily na
frekventovanějších vinohradských ulicích . Stačilo zjištění, že nemají aktuálně platný záznam v pracovní knížce a jsou bez peněz. Soud ovšem dovedl být
i velkorysý- např . v roce 1905 byla M. Haklová zproštěna obvinění s tím, že
má ruce "od práce zmozolené". Policii a soudům šlo zřejmě především
o zamezení příživnictví, ne o preventivní represe.
Pokud je možno soudit z výpovědí zadržených žen před soudem, nebyly
výdělky prostitutek této kategorie nijak závratné. Sazba za výkon- odehrál-li
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se na ulici nebo v předměstské přírodě- se pohybovala kolem jedné koruny,
stoupala pak na úroveň kolem dvou korun, nabízela-li prostitutka pokoj. Z něj
ovšem musela platit většinou zlatku týdně a nadto odevzdávala bytné korunu
za každého pána. Příjmy pouličních neregistrovaných holek jsou tedy zhruba
srovnatelné s nádenickými a dělnickými mzdami, které se na počátku 20. století pohybovaly přibližně v rozmezí 1-5 K, ovšem při pracovní době dělníků
často delší než 10 hodin . Prostitutky navíc většinou dostaly od zákazníků
najíst a napít. I když tato existence přinášela spíše problémy než společenský
respekt a konečně ač samo šlapání předměstských chodníků a pobyt na tradičních "nabídkových" prostranstvích nebyl zvláště v chladné polovině roku
nejpříjemnější, šlo ve srovnání s běžnou občanskou prací o snadněji a rychleji vydělané peníze.
Příjmy profesionálek, alespoň pokud můžeme soudit z případů podchycených ve vinohradských soudních spisech v souvislosti s projednáváním pří
padů kuplířství, se pohybovaly na daleko vyšší úrovni. Dámy s knížkou vydě
laly (a většinou utratily) denně asi 15-20 K- to byl ekvivalent příjmů řádného
univerzitního profesora. Představitelé státu a města si byli vědomi, že prostituce je jev nevyrnýtitelný. Jejich zásahy se proto omezovaly na snahu udržet
prostituci pod kontrolou co do rozsahu i forem provozu, vytlačit prostitutky,
tulačky a žebračky z hlavních ulic a náměstí obce. Bylo též nutno alespoň
občas podrobit neregistrované nevěstky lékařské kontrole, resp. léčení, a pře
devším mírným, leč trvalým represivním tlakem budit v této části lumpenproletariátu respekt vůči veřejné moci, a tedy alespoň nepřírno udržovat uliční
prostituci ve snesitelných mezích.
Prostředky, jimiž k tornu úkolu veřejná moc disponovala, nebyly nikterak
závratné. Pražská policie byla sice relativně početná a dobře organizovaná,
rajony jednotlivých strážníků však nebyly malé. Noční život Vinohrad naopak zdravě kypěl, a tak patroly dokázaly důsledně kontrolovat jen hlavní
městské komunikace. Na Vinohradech byly dvě třetiny zatčení provedeny
na pouhých šesti veřejných prostranstvích: v dnešní Italské a Vinohradské ulici,
na náměstí krále Jiřího, na náměstí Míru, v dnešní Jugoslávské ulici a v Riegrových sadech. Další příležitostná zatčení se odehrála při policejních kontrolách hostinců a jen minimum prostitutek bylo zadrženo při soustavných
zásazích. Většina území rozsáhlého okresu nebyla tedy kontrolována.
Prostitutky, zejména recidivistky, braly zatčení a soud asi nevzrušeně. Patřilo to k profesi. Jen výjimečně se protivily zatčení nebo urážely policisty.
Případy, kdy již zmíněná M. Haklová mrštila v soudní síni po soudci svícnem
z jeho stolku (dostala za to trest 13 měsíců), patří k naprostým výjimkám.
Obecně nepřicházely u pouličních nevěstek v úvahu peněžní tresty- souzené
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ženy byly zcela nemajetné. Sazba vězení se nejčastěji pohybovala mezi 10
a 21 dny. Jen výjimečně dosahovala výše až šesti týdnů . Řada nevěstek stála
před vinohradským soudem také pětkrát, šestkrát do roka, a tak se pro nejednu výtečníci čas strávený na svobodě rovnal každý rok zhruba době pobytu ve
vězení.
Vybočením z tohoto řádu byly pobyty na venerologických klinikách, policejní doprovody do domovské obce, měla-li ona dáma pražský obvod zakázaný, a ovšem- a to bylo výjimečné, ale nejhorší- pobyt v donucovací pracovně. Ten trval nejednou i dva a půl roku. Po jeho absolvování se však
prostitutky vracely, stejně jako po vykázání z města, zpátky na vinohradské
ulice. Výchovné cíle vězení ani donucovací pracovna nedosahovaly. Všichni
zúčastnění ostatně věděli, že výši sazby neovlivňují ani tak okolnosti případu
či míra recidivy nevěstky jako spíš nátura a nálada soudce a především volná
kapacita okresního vězení či zemské donucovací pracovny.
Společenství vinohradských pouličních holek bylo kolem roku 1900 v jádře
stabilní. Místní nevěstky se jen občas ocitly před soudem některého jiného
předměstského nebo vnitropražského soudu. Alespoň to naznačují listy s výpisy
trestů, které máme dochovány u některých ze souzených žen. Prostituce potřebovala své zázemí, nebylo možno ji provozovat zcela volně- hrozilo tak
vyšší nebezpečí zatčení, nevěstka se vzdalovala od své postele a vyloučeny
nebyly ani konkurenční spory uvnitř galerky. Je též zajímavé, že jen málokdy
se ženy ze sledovaného vzorku ocitly před soudem pro jiný přestupek či trestný čin než pro tuláctví, prostituci nebo nepovolený návrat. Vedle urážky strážce
se výjimečně objeví drobná krádež.
Společnost předměstských nevěstek patřila ke specifickému prostředí lumpenproletariátu bez ideálů, perspektiv i subjektivních schopností překročit
tuto existenční rovinu směrem k "řádnému životu", vymanit se z koloběhu
zatčení a trestů. Prostitutky patří ly k vrstvě neodstranitelné a nevychovatelné
městské lůzy, jíž příživnické či polopříživnické vegetování v podstatě vyhovovalo a kterou charitativní péče ani sociální výchova nemohly změnit. Stát
se o to ani příliš nepokoušel a spokojoval se s kontrolou dodržování jistých
pravidel hry, s udržováním polosvěta v polostínu velkoměsta .
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Na samém počátku našeho zasedání je třeba ujasnit otázku: co chápeme
v historickém a historiografickém výměru v souvislosti s dějinami měst jako
katastrofu a proč jsme se rozhodli tomuto - přiznejme si, že poněkud neobvyklému -tématu věnovat tak významnou pozornost.
Katastrofa je tedy živelné přírodní nebo společensky podmíněné neštěstí,
které zásadním- existenciálním- způsobem postihuje, ničí nebo alespoň dů
razně ohrožuje městskou komunitu jako celek. Není to tedy pouhá nehoda
nebo neštěstí uvnitř města, které postihuje jen omezený okruh osob ve městě
žijících, ale jde o událost, která závažně zasáhne nebo alespoň aktuálně může
zasáhnout do života všech obyvatel dané městské komunity. Události tohoto
typu byly a jsou jistě mimořádné, přicházely ve víceméně nepravidelných
intervalech, patřily však (jako rozsáhlý heterogenní soubor zásadních neštěstí),
zejména v předindustriální době, k obvyklým a tedy v makrosituaci pravidelně zasahujícím bičům božím.
V dlouhé historické perspektivě je možno říci, že katastrofy jsou integrální
součástí vývoje přírody i lidské společnosti. V dávnějších dějinách lidstva
hrály primární roli katastrofy přírodní- v našich středoevropských poměrech
ohrožovala města více než výjimečná zemětřesení, než ničivé orkány nebo
dokonce nerealizovatelné vlny tsunami spíše katastrofy typu povodní, mrazů
nebo suchých let, ústících v neúrodu a tedy ve hladomory. Nejdramatičtější
městskou katastrofou byly i ve střední Evropě požáry- ať již bezprostředně
přírodního původu nebo zaviněné lidskou nedbalostí a neopatrností či dokonce požáry úkladně založené. Strašlivou metlou stísněných městských komunit bývaly epidemie, tedy katastrofy primárně přírodní, přenášené však a ve
své síle podporované stavem městské civilizace, resp. posléze tlumené za
pomoci moderní lékařské péče. Ryze civilizační katastrofy přinášely městům
pak války, a to jak bezprostředním pustošením dobývaných a dobytých měst,
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tak sekundárně v důsledku nemocí a hladomorů. Katastrofy, mnohdy ovšem
reflektované až ex post, mohla městům přinést i moderní sociální či politická
hnutí, převraty nebo revoluce a jejich důsledky, přímo i nepřímo postihující
jednotlivá města v celé šíři spektra možných škod.
Katastrofa (odmyslíme-li si katastrofy globální a všeničící povahy) má
v přírodě, k jejímuž vývoji bezprostředně patří, v řadě ohledů pozitivní funkci- obnovuje v postižené oblasti jistou "startovní situaci", dává zásahem do
petrifikované hierarchie životních postavení a preferencí vývojové šance dosud potlačeným jedincům či částem přírodního společenství a v rámci odhojovacích mechanismů poskytuje po svém odeznění podněty k urychlení evoluce. V tomto smyslu se např . vedou diskuse o významu velkých přírodních
požárů, které cyklicky obnovují rovnováhu v rostlinném společenství toho či
onoho regionu. Příroda je ovšem nemorální (mimo morální)- je krutá ke konkrétnímu jedinci a nereflektuje tragédie částí svých společenství, katastrofou
postižených.
Hledáme-li v lidských a konkrétně městských dějinách katastrofy a soustředíme-li se na způsoby lidské reakce, na obranu, vyhodnocení a reflexi
katastrof, shledáme, že se městská společenství a společnost jako celek v takovýchto krizových okamžicích ohrožení a zkázy chovají do velké míry "pří
rodně"- zhruba jako společenství rostlin a živočichů . I pro lidskou společ
nost je tedy katastrofa momentem potenciálně produktivním. Moment reflexe
příčin, průběhu a důsledků katastrofy i chování lidí v jejím průběhu však
v tomto případě hraje roli klíčového významu, byť též ony automaticky,
bezmála přírodně působící obranné a odhojovací mechanismy nelze ani zde
v žádném případě pominout.
Velký význam mají pak katastrofy pro historický výzkum. Jednak jsou to
totiž okamžiky, kdy se společnost nuceně pohne, dá nahlédnout do svých
v běžné každodennosti skrytých struktur, jednak v rámci reparačních a inovačních aktivit poskytují badateli vhled do způsobů užívání společenských
nástrojů, do běhu a obsluhování komunálních mechanismů.
V takovýchto situacích katastrof a boje městského společenství s nimi
a s jejich následky vyplouvají na povrch skryté problémy, zkornatění společenských struktur i mechanismů, objevují se zdánlivě již překonané atavismy,
skupinové averze a nepřátelství, ale i dosud netušené zdroje obnovných iniciativ. Je možno sledovat i nové struktury, které do sebe již zahrnuly zkušenost katastrofy a směřují k jejímu eliminování v případě opakovaného výskytu.
Při katastrofách pak vzniká i velké množství různých "stop" a pramenů
bezprostředního i reflexivního typu, a to včetně sebezpytných pozorování lidí
udivených změnami lidského chování in extremis, které dají historikovi mož134
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nost nepřímo zkoumat i "normalitu", k níž se reflexe katastrof vztahují jako
k zázemí líčení mimořádného zážitku. Katastrofa je tak i jakýmsi otevřením
okna, jímž lze začasté velmi dobře nahlédnout do normality, jinak skryté pod
nánosem všednosti, o níž jinak málokdo cítí potřebu referovat. Např. zrůdná
a mohutná vlna čarodějnických procesů a nejednou masových poprav přines
la do inkvizičních protokolů rozsáhlý a pro historika nejednou nenahraditelný materiál o každodenních zvycích, o magických praktikách uvnitř i vně
běžného křesťanského života ..
Každá katastrofa má své bezprostřední ničivé působení fyzického i soci opsychického rázu a poté přicházejí ještě sekundární, opět fyzické, sociální,
politické i psychické dozvuky. Bitva na Bílé hoře byla vojensky nevýznamnou šarvátkou daleko za hlavním městem, politicky se ovšem stala závažným
momentem a pro Prahu a její obyvatele pak v důsledku několikadenního rabování města císařskou armádou znamenala skutečnou katastrofu. Ještě vět
ším neštěstím nadregionální povahy se pak stala v retrospektivní reflexi 19. stoJetí, kde vznikající moderní národ podobnou katastrofu v jistém kontextu
potřeboval jako negativní východisko svého perspektivního směřování a sebekonstituování.
Již samy primární účinky katastrof mohou však být rozvrstveny do více
rovin a ona jevově základní ničivá substance nemusí způsobit největší škody.
I zemětřesení pouze střední intenzity může způsobit mimořádně ničivý požár
s těžkými následky, drobná nehoda uvnitř namačkané lidské masy při nějaké
slavnostní příležitosti může způsobit paniku s důsledkem stovek zmařených
životů a tisíců lidí s dlouhodobě porušenou psychikou.
Pokusme se nyní katastrofy, které města postihovaly a v řadě ohledů nadále
postihují, roztřídit podle jejich měřítka. Tento veskrze mechanický přístup
má i své historiografické oprávnění.
a) Nejprve uvažme katastrofy, které dané město a komunitu měštanů plně
likvidovaly: jde především o velké přírodní katastrofy typu erupce vulkánu na
Théře, zasypání Pompejí a Herkulanea popelem a Jávou z Vesuvu, ale zmínit lze
i zkázy trestné a válečné - nejznámější je patrně zničení biblické Sodomy
a historického Kartága, ale srovnatelné jsou i výsledky některých válečných operací v našem osvíceném století. Pro obyvatelstvo a obec takovéhoto města jde
o katastrofu naprostou, existenciálně definitivní a tedy vývojově dále neproduktivní. Takováto všeničící smršť, ať již jakéhokoliv původu, vyvolává ovšem intenzivní reflexivní ozvěnu v okolí postiženého města a stává se tak podnětem
pro dobovou snahu o pochopení události. Pro historiky, zejména badatele v oblasti
hmotné kultury či archeology zvláště, je pak právě takovýto v jednom dějinném
okamžiku "zastavený" vývoj města situací nálezově mimořádně cennou.
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b) Druhý ideální případ bude katastrofa společensky zvládnutá- tj. takový
zásah do života městské komunity, který ji ohrozil a tvrdě narušil, který byl
však při vypětí městských sil eliminován, odražen, minimalizován ve svém
působení - a tedy proměněn v renovační, restrukturalizační a modernizační
impuls. Katastrofa, která byla dle dobových možností zvládnuta, stává se zdrojem sebereflexe komunity, je možno jí využít i pro sebepotvrzení městské
obce. To nic nemění na tom, že individuální utrpení nelze nikdy zcela zahladit, ztráty ne lze nikdy beze zbytku zacelit. I přetrvávající rány, jizvy a stopy
boje s nepřítelem, který město svým formátem přesahuje, stávají se ovšem
s odstupem zdrojem konstitutivní mýtotvorné reflexe a interpretace, směřují
cí ke zdůraznění jednoty obce a její vše překonávající odolnosti a síly.
c) Katastrofa nezvládnutá je případem, bohužel, obdobně častým . Je to
situace, kdy město nebo dokonce celá společnost není schopna či subjektivně
ochotna dobrat se charakteru, rozsahu a důsledků katastrofy v době jejího
aktuálního průběhu, případně v retrospektivní reflexi. Jednání komunity a jejích členů v době ohrožení a ve fázi záchranných akcí se nestává předmětem
rozboru, problém selhání ochranných opatření, záchranných mechanismů či
otázka nedostatečné přípravy lidí není položena, nýbrž vytěsněna a odpověd
nost za neštěstí a jeho následky je transcendována nebo přesouvána na náhradního viníka uvnitř či mimo komunitu.
Tak byli při černé smrti 14. století v řadě západoevropských měst vražděni
při pogromech židé jako údajní původci epidemie. Tak bylo ještě při velkém,
zemětřesením způsobeném požáru Tokia r. 1923 vyvražděno na 6 000 korejských obyvatel města- v pods tatě v rámci stresové reakce ve chvíli, kdy lidé
nevěděli, co racionálního dělat. Může se samozřejmě stát, že fyzické i reflexivní zvládnutí katastrofy je nad síly komunity i jejích členů, obyvatel města .
Všechny tyto eventuality mají ovšem v historiografickém výzkumu závažnou výpovědní schopnost a vypovídají o městě, jeho obyvatelích i o měšťan
ské komunitě v daleko širším kontextu než jen v úzké vazbě na tu či onu
katastrofu\ Flexibilita reakcí, rychlá hojivost po utrpěných zásazích, schopnost sebeanalýzy a funkční restrukturalizace jsou totiž obecně znaky zdravé
a vývojově úspěšné komunity.
d) Katastrofa může být ovšem i relativně příliš malá nebo ještě spíše příliš
obvyklá v městě samém nebo v jeho dosažitelném sousedství. V tom případě
nedokáže výrazněji rozhýbat společenské mechanismy a přes svoji ničivost zů
stává součástí všedního dne. To platí zejména o katastrofách válečných, ale
i velkých dopravních neštěstích moderní doby. Může se též stát, že se katastrofa
zdá současníkům být zcela singulární, neopakovatelná, nesrovnatelná . . . a že
tedy vlastně není ani třeba ji analyzovat, protože se opakování nepředpokládá.
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U řady katastrofje ovšem možno setkat se i s tím, že jejich účinky a následky nebudou bezprostředně likvidovány, nýbrž nějakým směrem a způsobem
účelově instrumentalizovány. Je třeba také říci, že katastrofy, jejichž fyzické
či sociomentální důsledky nebyly likvidovány, domyšleny a zapracovány do
imunitní výbavy společnosti, zůstávají zakonzervovány a jejich rozličné sekundární dopady se mohou projevit i se značným časovým odstupem. Velký
městský požár může mít bezprostřední dopad v oblasti lidských i materiálních škod, může však také pozměnit hospodářskou rovnováhu oblasti a nebo
změnit sociální charakter obnoveného města, může vést k zániku nebo úpadku městské komunity, ale může se stát i startovním impulsem pro moderní
rozvoj, přestavbu a růst. Malá Strana roku 1541 stejně jako Londýn roku
1667 nebo Tokio počátku 20. století poskytují v tomto směru množství materiálu k úvahám takového typu.
Významnou kapitolou našich úvah budou vzorce lidského chování při katastrofách (případně v očekávání katastrofy nebo v době jejího zahlazování
a odhojování). Základní mechanismus popsal již Thukydides při vyprávění
o moru v Athénách v roce 484 př. n. I. Jeho relace v Dějinách peloponéské
války je jednak vzorným historiografickým výkonem, zachycujícím a interpretujícím celou řadu rovin popisované skutečnosti, jednak skvělým typovým příkladem, který lze jako schéma v mnohém aplikovat i na katastrofy
20. století. Thukydides přitom o morové epidemii nereferuje jako o pouhé
dějinné zvláštnosti : je si vědom toho, že tento typ katastrofy se může opakovat, a proto vysvětluje, jak probíhala, co pomáhalo, co ne a jak reagovali
v tomto rámci lidé. "Já povím, jak mor probíhal, a poukáži přitom na jeho
příznaky, které bude moci člověk pozorovat a mít na zřeteli, aby se s nimi
napřed seznámil a nemoc rozpoznal, kdyby se někdy znova objevila ... " (Thukydides, Dějiny peloponéské války, Praha 1977, s. 129)
Thukydides po popisu medicinských příznaků nemoci přechází k jejím
důsledkům pro lidskou psychiku, popisuje důsledky projevů solidarity bě
hem moru, připomíná migraci lidí pokoušejících se spasit před pohromou
stěhováním. Zmiňuje, že lidé upadali do pasivity a rezignovali na dodržování
kultovních a kulturních obyčejů, zdůrazňuje masové porušování hodnotových
struktur lidmi, kteří byli konfrontováni s jejich krátkodobou bezvýznamností:
"A tak chtěl každý rychle a co nejpříjemněji užívat, protože považoval svá
těla i statky za stejně pomíjivé. ( ... ) Žádný strach z bohů ani lidský zákon je
nedržel na uzdě, protože považovali za úplně stejné ctít bohy i nectít vzhledem k tomu, že viděli, že umírají všichni stejně, jednak nikdo nevěřil, že bude
žít tak dlouho, aby musil skládat účty ze svého jednání a odpykat si trest,
protože všem visel nad hlavou mnohem větší trest už jim přisouzený a bylo
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podle nich spravedlivé, aby měli něco ze života, než onen trest dopadne."
(s. 132) Prakticky stejné, jen dobově upravené je zázemí Boccacciova Dekameronu, obdobné postoje a reakce dokumentují výzkumy chování lidí v ně
meckých městech koncem druhé světové války.
V době katastrofy a jejích bezprostředních následků se tedy vyskytuje celkem asi šest typů chování lidí:
a) výkon obranných, záchranných a charitativních aktů;
b) agrese jako obranná- iracionální reakce;
c) asociální desperátství všeho druhu;
d) poživačnictví;
e) útěk do lhostejnosti;
f) odevzdání se transcendentnu.
Lidé se ovšem po staletí učí s katastrofami žít. Tradují jejich příběhy
a kumulují zkušenost jejich překonávání. Celá antická mytologie je do velké
míry obrazem lidského boje s personifikovanými katastrofami. Katastrofy jako
průvodce existence lidského rodu ukazuje Starý zákon a Nový zákon ostatně
směřuje ke katastrofě Apokalypsy, která je ovšem svého druhu katastrofou
výběrově zvládnutou, katastrofou přecházející v království boží. Obdobné
momenty bychom pak nalezli v dalších světových mytologiích. Měšťané
a obyvatelé měst preindustriální doby, kdy dopad katastrof byl daleko niči
vější, ostatně s katastrofami počítali daleko více než lidé našeho věku, do
nemalé míry je potenciálně zahrnovali do své každodennosti. Zážitek katastrofy byl daleko běžnější než dnes, lidé měli zkušenost osobních ztrát různé
ho druhu, zkušenost extrémní psychické zátěže i zkušenost cest překonávání
a odhojování následků .
Není náhodou, že katastrofy jsou- zejména v oblasti křesťanské kulturyčastým tématem uměleckých děl, a to jak na popisné úrovni, tak v rovině
reflexivní, resp. útěšné. Mnohdy se zdá, jako by autor nebo objednavatel zobrazením katastrofy zažehnával, odháněl její dopad. Anebo jako by se člověk
v bezpečí svého domova, kostela nebo rezidence chtěl konfrontovat s hrůzou
lidí, které katastrofa právě postihla, a navodit si jejich psychické stavy včetně
katarzního sebeujištění, že on sám aktuálně postižen není. To je- konec konců- i případ obliby hororů a hororovitých science fictions.
Je pak ještě jeden způsob zdomácnění katastrofy v bezpečné každodennosti měšťanova či městského života: kontakt s katastrofami prostřednictvím médií.
Od písní a vyprávění přes psané zprávy a noviny až k sériově vyráběnému
a masově distribuovanému tisku, k rozhlasovému a televiznímu zpravodajství, pořád se katastrofy a jejich líčení derou do popředí. Stávají se opět součástí každodennosti, něčím, co by mediální konzument postrádal. Jedním z dů138
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sledků tohoto zevšednění katastrof a soudobé globalizace jejich nabídky je
i zlhostejnění vůči těmto jevům, posun katastrof do roviny fiction a vymazání
so l idarizačních pocitů a tendencí při většině takových zpráv, reportáží, dokumentů. Katastrofy se staly zábavou, která okořeňuje šeď každodenního života
a nadto umožňuje opakovat si ono známé: to se mi (nám) nemůže stát.
To, že se katastrofy staly součástí lidské každodennosti, přineslo s sebou
již ve starověku snahu o prevenci katastrof: od budování protipovodňových
hrází přes přijímání požárních řádů až k systémům civilní obrany pro případ
moderní války, k očkování a snahám o získání genetické imunity proti specifickým nemocem. Člověk si zvykl chystat se na příchod katastrof ohmataných zkušeností a bránit se jim nebo ještě spíše je rovnou eliminovat. Většina
náboženství dokázala pak také vypracovat metody transcendentální prevence
- formou obětí, modliteb a rituálů, formou budování tematických chrámů,
uctívání specializovaných světců atd. Moderní doba pak přišla s ideou postprevence- tedy s pojišťovnictvím . To samo je velkým tématem, hodným snad
speciální konference.
Na závěr bych se tedy pokusil formulovat několik tezí o katastrofách
v lidských dějinách a v dějepisectví:
1. Katastrofy jsou mnohovrstevné, vícefázové existenční a zejména existenciální zásahy, neorganicky postihující život dané městské komunity.
2. Katastrofy k životu lidské a tedy i městské společnosti integrálně náleží
a svým způsobem jsou pro ni v makrorovině evolučně potřebné.
3. Katastrofy byly a jsou součástí dějinné každodennosti větších společen
ství.
4. Katastrofy jsou startovními (inovačními) okny společenství či společ
nosti, okny otevíranými ovšem za cenu člověka překračující.
5. Právě s ohledem na roli katastrof v životě města či společnosti je třeba
jim věnovat speciální- nepopisnou- aktuální i retrospektivní pozornost jako
okamžiku otevření se problémů i otevření se potencí řešení.
6. Jen společenství, které při katastrofách nerezignuje a nadto analyzuje
a na všech úrovních reflektuje kontexty prodělaných katastrof, má šanci relevantně se připravovat na zvládnutí či minimalizaci katastrof, resp. důsledků
katastrof příštích
7. Stupeň a forma reflexe prodě l aných katastrof je ukazatelem vitality
a stability společnosti
PS. Iluze společenství, že dokáže katastrofy trvale a v rozsáhlém měřítku
eliminovat, je smrtelně nebezpečná.
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Filosofické tázání je orientováno na problém "quidditas", Washeit. Česky
lze tuto okolnost vyjádřit výrazem "co něco jest", co bytostně určuje daný
fenomén. V našem případě tedy vedle mnoha jiných úhlů pohledu je pro nás
důležité odpovědět i na otázku: co jest katastrofa? Tážeme se tak na ontologický základ katastrofy.
Stejně jako vítězství, vrženost, bytí k smrti, spolubytí s druhými není ani
katastrofa nějaké jsoucno, věc, kterou lze popsat, změřit, odstranit či prosadit. Je to fenomén, který patří k naší každodennosti (srovnej referát Jiřího
Peška), je to integrální složka našeho prožívání světa, způsob osmyslení události dění dějin.
Podíváme-li se do encyklopedií, zjistíme, že katastrofa je vymezena jako:
1. hromadné živelní neštěstí; 2. obrat k tragickému rozuzlení děje - obrat,
převrat, zvrat; 3. katastrofický scénář- předvídání tragického rozuzlení děje .
Jiří Pešek ve svém příspěvku definuje katastrofu jako "živelné přírodní
nebo společensky podmíněné neštěstí, které zásadním- existenciálním- způ
sobem postihuje, ničí nebo alespoň důrazně ohrožuje městskou komunitu jako
celek".
Užil-li historik pojmu "existenciálně" (nikoliv existenčně), je třeba před
pokládat, že v historickém smyslu ne každé velké hromadné neštěstí je katastrofou a že na druhé straně katastrofa může mít i charakter každodennosti.
Patří k dění dějin stejně jako k určitému typu dramatického díla. Záleží na
tom, jak je ta která událost historickými subjekty reflektována s ohledem na
to, jak zasahuje do jejich možností být naplno a bez zásadního ohrožení.
Řekli jsme, že katastrofa není nějaká danost, věc, ale prožitek, fenomén sui
generis. Ve všech shora uvedených případech hraje důležitou roli právě vědo
mí o povaze události, která se odehrála, která směřuje k rozuzlení nebo
k tragickému rozuzlení.
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1. Tak např. mor přicházel jako hromadné neštěstí- katastrofa.
V okamžiku, kdy se lidé naučili bránit nákaze a zacházet s nemocnými,
oslabila se katastrofa v událost- pro mnohé lidi sice tragickou, ale přece jen
pouhou událost.
2. Na druhé straně opomineme-li investovat do něčeho, co- zdá se- po
dobu života vlastní generace nehrozí, můžeme se přepočítat. Přepočítáme-li
se, dojde ke katastrofě. Jako příklad uveďme podcenění norem pro stavby
v městech ohrožených sopečnou činností apod.
3. Rozhodujeme-li v důležitých společenských, ekonomických, politických,
diplomatických otázkách a přitom nerozumíme náležitě specifice sociálního
děje, nejsme na svá rozhodnutí předem řádně připraveni a naše jednání
a rozhodování nutně vede ke katastrofě ve smyslu živelného (nepředvídatel
ného) tragického rozuzlení. V moderních dějinách je k tomu množství vážných dokladů . Gadamer v této souvislosti mluví o "břemenu historického vě
domí" (srv. H. G. Gadamer, Problém dějinného vědomí, Praha 1994).
V souvislosti s reflexí katastrofy je třeba uvážit několik variant:
a) Co je z jednoho hlediska katastrofou, je z jiného hlediska jen tragickým
rozuzlením, opět z jiného "úspěšným rozuzlením" a opět z jiného jde o pouhou "událost".
b) Jednoduchá událost se katastrofou může stát, jestliže narazí na nepřipra
venost účastníků. (10 cm nového sněhu v Praze může být katastrofou, očeká
vaná povodeň může být historickou událostí.)
c) To, co prožíváme jako žádoucí štěstí, může vést ke katastrofě, a naopak,
zdánlivá katastrofa může vést nakonec ke štěstí.
d) Také předvídané štěstí se může po dosažení cíle ukázat jako katastrofa
(vítězství ideálů, jichž se zmocní libovolná totalitní moc) .
Dovolte mi uvést alesp oň některé příklady této mnohovrstevnatosti fenoménu katastrofy. Tak např. volání hitlerovského Německa po návratu sudetských Němců "heim" změnilo pro mnohé vítězství v katastrofu. Odsun tuto
touhu definitivně naplnil, ale "Reich" nové obyvatele naplno dlouho nepřija
la. Země byla rozbitá, "domů" se po prohrané válce vracelo deset milionů
Němců z celé Evropy. Ti, co přicházeli ze Sudet, byli vzdělanější, mluvili
jiným, kultivovanějším německým jazykem ve srovnání s nářečím "za dráty" .
Na druhé straně ti, kdo odcházeli, byli zemědělci. Byli vytrženi ze své půdy
a jinde nezakořenili po desetiletí. Neuvážili, že jim byla půda v Čechách svě
řena jako poddaným českých králů a později občanům českého státu. Bylo to
hromadné neštěstí pro viníky i pro ty, kteří to nezavinili. Bylo to "tragické
rozuzlení" děje, které neplánovali a neočekávali .
Zvláštní kapitolu tvoří politické katastrofy. Na první pohled je politika pouhé
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"agon"- zápolení rovných (různých ve své rovnosti). Agon- hra sil- může
vyústit ve výhru či prohru, ale i výhra i prohra se může stát pro politiky katastrofou. Stát se to může ve chvíli, kdy se politika stane živelným jednáním,
kdy političtí aktéři jsou zcela lhostejni k ostatním vrstvám lidského života
a nemají potuchy o významu kořenů a zakotvení pro prézentní dění dějin.
Tragické rozuzlení děje- dějinná katastrofa (např. Sarajevo) jen stvrzuje neře
šitelnost vzniklých situací, hledá-li se řešení jen v aktuální hře probuzených sil.
A tak se zdá, že jednou z nejnebezpečnějších předzvěstí katastrof na půdě
našeho lidského společenství je jakási obecná nepřipravenost - "mně se to
přece nemůže stát". Zde třeba připomenout Dykovo:
"Buď připraven na bouře, hromy, blesky,
na noci, tmu i příliš jasný den,
na obtíže a neschůdnost své stezky,
buď připraven .. .
Připraven nebýt nevinných je hřích . "
Důsledkem je vždycky katastrofa.
Připomeňme ještě jeden typ katastrofy, společný pro města i venkov- katastrofu, která může postihnout náš domov. Dojde-li k zemětřesení, spadne
dům, ale zachrání-li se lidé, je to katastrofa i štěstí zároveň. Při společném
úsilí- pokud vulkán znovu nehrozí, nemusí jít o ztrátu domova.
Živelná či válečná katastrofa nás však může zbavit v mnoha ohledech samého domova. Svět, do kterého jsme se narodili, není souborem věcí, lidí
a struktur, do nichž se svým zrozením začleňujeme jako "věc mezi věci".
Rodíme se jako lidé, a to předpokládá jisté vědomí "celků" až po vědomí
"světa vcelku". Jeho centrální částí , v níž se cítíme bezpeční , je náš domov.
Patočka říká" ... domov je místem, kde se prostřednictvím osob odehrává zapuštění kořenů do věcí. .. Druzí jsou původním domovem .. . " (srv. Ivan Dubský, FilosofJan Patočka, Praha 1991, s. 31). Ztrátou domova ztrácíme zázemí, jistou srozumitelnou půdu mezi druhými . Je lhostejné, zda se tak děje
odchodem na frontu, emigrací či rozchodem s lidmi, s nimiž jsme si v novém
rozvrhu politických sil ve světě přestali rozumět. (Vzpomeňme na Čapkovo
drama Matka.)
Z výše uvedených důvodů má ztráta domova vždy charakter katastrofy:
Odchod z domova, kde jsme zapustili kořeny do věcí prostřednictvím vztahu
k lidem, byl katastrofou při záboru pohraničí, a to ve dvojím ohledu: nešlo
jen o nutnost opustit dosud bezpečné zázemí, ale došlo i ke ztrátě "druhých",
"jiných" , ke ztrátě vzájemné odpovědnosti , čímž byl domov v pohraničí spoluvytvářen. S touto "katastrofou" jsme se za padesát let nevyrovnali.
Nemenší katastrofou se stává odcizení domova vpádem cizí moci či pře143
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vzetím vlády totalitním systémem. Neschopnost rozlišit domov (jímž j sou
"druzí", s nimiž chráníme své kořeny) od odcizující moci vede ke katastrofě
"vlastní branky", kdy odpor k cizí moci se někdy podivuhodně realizuje cestou negace a ponížení vlastního domova.
Nemenší katastrofou může být "ztráta domova", která vzniká ve chvíli návratu po válce či odstranění totalitního režimu. Ti, kdo se živili nadějí na
návrat do "vysněného domova", nalezením skutečného domova, který se od
idealizace snů liší, domov ztrácejí. I to je katastrofa jako "tragické rozuzlení
děje" .
Závěr :

Ve svém pří spěvku jsem chtěla ukázat,
a) že katastrofa není popsatelná událost, ale fenomén (vědomí o povaze
události) či existenciál (charakter našeho vztahování se k událostem);
b) že to, co je v jednom vztahu katastrofou, může být v jiném ohledu " štěs
tím". To, co se nám na první pohled zdá být katastrofou, může nám přinést
něco podstatně dobrého, a to, v co doufáme jako ve šťastné rozuzlení, se
může ukázat katastrofickým řešením ;
c) chránit se před katastrofami a měnit možné katastrofy v pouhé náročné
události můžeme jenom vlastní připraveností. Velké katastrofy vznikají z nevýznamných opomenutí, podcenění, lhostejností. Ve městech, v mezinárodních souvislostech i v globálním smyslu.
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V moderních jazycích se vyskytuje výraz katastrofa velmi často, v nejrůz
kontextu, nejčastěji jako ekvivalent pro velké neštěstí , pohromu a událost s tragickými následky obecně. Zdá se, že se dnes v různých jazykových
mutacích (the catastrophe, la catastrophe, die Katastrophe aj.) užívá dokonce
častěji, než tomu bylo ve starověkém Řecku, kde má svůj původ. V běžném
hovoru bývá dnes katastrofou nadneseně nazývána i menší nepříjernná událost obecně nevalného rozsahu a významu, často jen subjektivního rázu. To
celkem dobře zapadá do charakteru naší doby, která má zálibu v efektních
situacích posunutých do extrémních poloh, zpravidla neadekvátních jejich
pravému významu (viz např. dnes tak často užívaná adverbia "strašně", "fantasticky" apod.).
Ženské substantivum katastrofé (sloveso katastrofein- obraceti) se objevuje v různém významovém odstínění již u známých řeckých autorů 5. století
př. Kr., což znamená, že bylo již tehdy vžitým pojmem. Základním významem slova byl obrat, obrácení, převrácení v konkrétním i abstraktním smyslu, převrat, vyvrácení vžitého řádu, zákonů a tedy nakonec i zničení , zmar
(Aischylos, Eumenides, 468). U řeckého historika Herodota (1, 6) znamená
například také podmanění, podrobení iónských měst. Jako výraz pro obrat,
zvrat události a tudíž i zakončení, konec (Aischylos, Suppl. 437; Sofokles,
Oidipus C., 103) má významově krok k tomu, aby se jakožto zvrat v běhu
života s následnou kvalitativní změnou stalo i synonymem smrti (Thukydides 2, 42; Polybios 5, 45, 4).
V latinské podobě catastropha (-ae, t) se dostává výraz i do slovníku řím
ských autorů v konkrétním smyslu jako obrat, obracení věci , tělesa apod. (Sidon. epist. 2, 9, 4; 5, 17, 7), abstraktně jako obrat Štěstěny, osudu (Petronius,
Sat. 54, 3) a nejčastěji pak jako speciální termín užívaný v oblasti dramatické
poetiky (Evanth., 4, 5; Don. 7, 1; 7, 4 aj.).
nějším
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Také v tomto významu bylo slovo převzato z řeckého prostředí (např. Polybios, 3, 48, 4), kde značilo obrat, k němuž z vnitřní nutnosti spěje nevyhnutelně děj dramatu, tragické rozuzlení děje a tedy i vrchol dramatického díla.
V latinských textech se téhož termínu (lat. syn. conversio, -onis, f.) užívalo
pro obrat děje jak v tragédii, tak i v komedii.
Přehlédneme-li užívání sledovaného výrazu ve starověku, omezuje se kromě autorů poetických spisů téměř výhradně na okruh historiků a dramatických básníků, v jejichž textech výrazně doplňuje dynamický charakter děje.
Do moderních jazyků počátku novověku vstoupil výraz katastrofa nejprve
právě jako poetický termín, užívaný postupně ve stále bohatším spektru významů . Oživilo jej 16. a 17. století, velká epocha dramatu, kdy jej pravděpo
dobně poprvé užil F. Rabelais (Pantagruel, v. 27), objevuje se v předmluvách,
které napsal ke svým dramatům Bérénice a Thébaide J. Racine. Již jako synonymum neštěstí, neblahého osudu užívá výrazu the catastrophe W. Shakespeare (Al I' s Well, I, ii, 57), na jiném místě dokonce i v humorném kontextu
(Herní IV., i, 66). V průběhu 17. a 18. století obohacuje tento výraz stále
častěji slovník evropských autorů, proniká i do historiografie, a to již ve významu, v němž je převážně užíván i dnes (De Foe, Hist. Ch. Scot., 1844, 5cit. Her heavy Revolutions and Catastrophes). Jako katastrofy začínají být
pozvolna označovány i přírodní pohromy (v geologii, meteorologii), s rozvojem průmyslové revoluce se zejména od druhé poloviny 19. století začíná
užívat téhož výrazu také pro neštěstí v továrnách, dolech apod.
Výraz se objevuje i v jazyku žurnalistů . To však platí především pro západní Evropu. V našich a německy mluvících zemích se ujal o něco později.
V Jungmannově slovníku ještě uveden není, pod heslem katastropha se v Riegrově naučném slovníku z roku 1865 objevuje jako termín poetiky. Totéž
platí ještě o Ottově naučném slovníku ze závěru století. Obsáhlý slovník jazyka
německého bratří Grimmů (Leipzig 1873) výraz nezahrnuje, zatímco Kottův
Česko-německý slovník z roku 1878 mu věnuje několikařádkový text, avšak
opět jen ve smyslu dramatické poetiky. Zcela výjimečné bylo proto v 19. století užití slova v základním díle V. V. Tomka(" .. . Katastrofa Bělohorská měla
vzápětí svém těžké pohromy pro náš národ .. .").
Je nepochybné, že k uplatnění výrazu katastrofa v kontextu přírodním, historickém, sociálním i politickém přispěla v našich i sousedních zemích tragická doba 1. světové války. Od roku 1920 se začíná běžně užívat v německých
textech (H. Kupper, Illustriertes Lexikon der deutschen Umgangs Sprache,
Bd. 4, s.v. die Katastrophe, Stuttgart 1983) jako označení tragické události
obecně . Masarykův slovník naučný z roku 1927 přiřazuje u hesla katastrofa
na první místo ekvivalentní výrazy zhouba, zkáza, nečekané neštěstí, povodeň,
146
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zemětřesení, velké požáry, důlní neštěstí a teprve až poté výklad poetického
termínu, který již tehdy ustoupil v užívaném jazyce do pozadí. Obdobně uvádí tento výraz i Příruční slovník jazyka českého České akademie věd a umění
z let 1935-1937.
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v ÁCLAV MATOUŠEK
EKOLOGICKÉ KRIZE DOBY PREHISTORICKÉ

1. Úvod
Narůstající ekologické problémy 20. století nepůsobí pouze škody, ale vyvolávají také řadu užitečných otázek. Ty z otázek, které se ptají po podstatě
ekologických problémů našeho světa, míří ke kořenům a základním principům existence člověka a jeho kultury. Významnou roli při formulování a zodpovídání těchto otázek hraje archeologie.
Od samého počátku na přelomu 18. a 19. století se archeologie rozvíjí po
dvou základních liniích. Linie starožitnická se soustřeďuje na typologickou
analýzu archeologických pramenů. Jejím výsledkem je dnes systém relativní
a absolutní chronologie archeologických pramenů. Linie ekologická studuje
archeologické prameny v souvislostech vývoje živé i neživé přírody. Až do
první poloviny 20. století byla tato linie pěstována převážně jen při studiu
paleolitu a mezolitu. V souvislosti s obecnou celosvětovou vlnou zájmu
o ekologické problémy ve společenských vědách začal být od šedesátých let
ekologický přístup uplatňován i při studiu mladších období pravěku a středo
věku.

Prolínání obou zmíněných linií archeologického studia umožňuje v posledních desetiletích studovat paleoekologickou problematiku v rámci systému
relativní a absolutní chronologie, vypracovaného pro celý zájmový časový
úsek archeologie.
2. Pramenná základna, předmět zájmu, formulace otázek

2.1. Prameny
2.1.1. Prameny archeologické lze rozdělit do dvou základních skupin, které odpovídají hlavním etapám vývoje kultury. Pro období lovecko-sběračské
(paleolit a mezolit) jsou základním pramenem kamenné nástroje. Odrážejí
především vývoj technologie výroby. Ostatní prvky kulturního prostředí jsou
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v pramenné základně studia paleolitu a mezolitu zachovány jen v omezené
a jejich chronologický a typologický význam je ve srovnání s kamennými nástroji podstatně menší.
Doba vzniku paleolitických a mezolitických pramenů je od současného
pozorovatele vzdálena řádově desítky a stovky tisíc let, během nichž docházelo opakovaně k úbytku informací, a to jak v důsledku přírodních, tak i společenských procesů. Z uvedených důvodů lze při vyhodnocování archeologických pramenů z paleolitu a mezolitu uvažovat o rekonstrukci kulturního
vývoje pouze ve velmi rámcové podobě . Výstižnější je hovořit spíše o záznamu stop kulturního vývoje. Od neolitu se studium archeologických pramenů
opírá především o tvarový a výzdobný rozbor keramických nádob, případně
dalších předmětů, na nichž se citlivě projevuje vývoj kulturních (resp. estetických) norem (např. kovové šperky a zbraně). Tuto základní typologicko-chronologickou kostru doplňuje, ve srovnání s paleolitem a mezolitem, bohatý
repertoár dalších druhů archeologických pramenů.
Oproti předchozím obdobím můžeme obecně předpokládat také podstatně
menší úbytek informací. Ten je dán jednak kratší časovou vzdáleností studovaných jevů od současného pozorovatele, jednak relativně klidným vývojem
přírodního prostředí v holocénu. Pří studiu zemědělských kultur proto může
me uvažovat o podstatně hlubší rekonstrukci kulturního vývoje s přesností na
stovky i desítky let.
2.1.2. Prameny přírodovědné. Pro paleoekologický výzkum lze využívat
jak poznatků studia vývoje přírody bez zjevných souvislostí s vývojem kulturním, tak i poznatků získávaných záměrně v souvislosti se studiem archeologických pramenů. Je velmi důležité, že vývoj přírody a ekologických vztahů nejlépe odrážejí přírodní podmínky, které jsou z hlediska kulturního vývoje
výjimečné: mořské a jezerní usazeniny, ledovce, říční a potoční ni vy, krasová
území, rašeliniště aj . V těchto podmínkách se odehrávaly a dodnes odehrávají zpravidla jen výjimečné kulturní aktivity. Při zobecňování paleoekologických poznatků je třeba mít tyto skutečnosti na zřeteli.
2.2. Předmět zájmu, formulace otázek
Prostřednictvím kombinace archeologických a přírodovědných pramenů
lze studovat pouze globální jevy, které probíhaly v pravěku v rámci velkých
časových a prostorových úseků. Stopy krátkodobých ekologických krizí nebo
jednorázových lokálních ekologických katastrof nacházíme-při archeologickém výzkumu zbavené souvislostí a nejsme schopni je až na výjimky rozpoznat a vyhodnocovat. Předmětem našeho zájmu proto budou pouze základní
tendence ekologického vývoje v časovém rozsahu tradičního zájmu středoev
ropské archeologie, tj. pravěk- raný středověk . Tento vývoj budeme sledovat
míře
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v rámci české kotliny. Jen v ojedinělých případech zařadíme vývoj v Čechách
do širších evropských souvislostí.
Výchozím bodem našich úvah budou výsledky paleoekologického studia
krasových území, především Českého krasu. 1 Uvedeným způsobem se na základě výše jmenovaných pramenů pokusíme odpovědět na následující otázky:
Jakou povahu měly studované ekologické krize?
Jaké byly příčiny těchto krizí?
Jak člověk na tyto krize reagoval?
3. Vývoj ekologických vztahů ve sledovaném prostoru v
a raném středověku

pravěku

3.1. Paleolit a mezolit. Více než 1,5 milionu let- 6. tisíciletí

před

naším

letopočtem

Biologický a kulturní vývoj člověka a přírody, jakož i vývoj vztahů člově
ka a jeho přírodního prostředí jsme zatím schopni postihnout pouze v nejobecnějších rysech. Lov divokých zvířat, sběr planě rostoucích rostlin, výroba předmětů z kamene, kosti (nepochybně i ze dřeva a dalších organických
materiálů)- to vše předpokládá využívání přírodních zdrojů v jejich přiroze
né podobě. Na zásadní dlouhodobé proměny přírodního prostředí (střídání
dob ledových a meziledových) reagoval člověk jak kulturní, tak pravděpo
dobně i biologickou adaptací (za biologickou adaptaci na podmínky doby
ledové je považován č lověk neandertálský2 ).
Nelze vyloučit vznik lokálních krizí a katastrof i v důsledku působení člo
věka. N apříklad skládky kostí desítek a stovek mamutů na tábořištích v Dolních
Věstonicích nebo v Předmostí na Moravě nebo kosti asi ze 100 000 koní
v Solutré ve Francii naznačují, že i lovec a sběrač byl za určitých okolností
schopen významného zásahu do přírodního prostředí. Podstatný vliv na vývoj přírodních podmínek a vývoj společnosti však tyto události pravděpo
dobně neměly.

3.2. Zemědělské a pastevecké civilizace
3.2.1. Neolit. 5300-3800 př. n. I.
Zemědělství a pastevectví je založeno na záměrném a systematickém ovliv-

I K významu studia krasu pro poznání vývoje přírody souhrnně viz J. Přibyl - V. Ložek a kol.,
Základy krasologie a speleologie, Praha 1992, s. 179- 190. Výsledky paleoekologického výzkumu Českého krasu částečně shrnuje V. Matoušek, Vývoj vztahu č lověka ke krajině Českého
krasu od neolitu do raného středověku (předběžný nástin), Bohemia Centralis 22, 1993,
s. 127- 148.
2 Srv. J. Beneš, Člověk , Praha 1994, s. 97.
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vývoje rostlin, živočichů, zemského povrchu a vodní sítě.
Na naše území bylo zemědělství a chov domácích zvířat patrně importováno
v podobě uceleného hotového kulturního modelu. Svědčí pro to jednotný ráz
nejstarších neolitických archeologických pramenů (kultura s lineární keramikou) na velkých rozlohách střední a západní Evropy. Tento kulturní zásah byl
relativně velmi rychlý a z hlediska nositelů nové kultury i velmi úspěšný .
Neolitici uplatnili nový model vztahu k přírodnímu prostředí ve všech obsazených územích a ekologický proces, který zde zahájili, lze s odstupem více
než 7000 let charakterizovat jako nevratný.
Prosazení nového modelu ekologických vztahů usnadnily mimořádně příz
nivé klimatické podmínky. Přibližně od roku 5800 př. n. I. udávalo ráz vývoje
evropské přírody velmi teplé (v průměru o 3° C teplejší než dnes) a velmi
vlhké (v průměru o 60-70% vydatnější srážky než dnes) atlantické podnebí.
Podporovalo nebývalý kvantitativní i kvalitativní rozvoj lesních společenstev
a následně tvorbu lesních hnědozemí a zvláště úrodných stepních černozemí.
Hospodářský systém založený na nepřetržitém ovlivňování přirozeného
vývoje je však energeticky velmi náročný a zranitelný. Není ji stě náhodné, že
ze srovnávacích etnografických studií vycházejí zemědělci a pastevci oproti
lovcům a sběračům jako podstatně agresivnější. 3 Zmíněná agresivita nepramenila pravděpodobně pouze ze změny hospodářského systému. Vznik zemědělství přinesl i řadu dalších, do té doby neznámých rizik a tím i stresových faktorů: zhoršení kvality potravy a zvýšení rizika vzniku chorob, které
v souběhu s nárůstem hustoty populace vytvářelo příznivé podmínky pro vznik
epidemií. 4
Psychologický dopad změny vztahu k přírodnímu prostředí lze v archeologických pramenech postihnout jen obtížně. Některé jevy však archeologicky
prokazatelné jsou.
Dlouhodobé soustavné narušování přírodní rovnováhy na velkém prostoru
může v souběhu s dalšími nepříznivými okolnostmi vyvolat globální krizi,
která ohrozí existenci celého kulturního systému. Taková situace nastala pravděpodobně kolem roku 4500 př. n. 1., kdy nepříznivé důsledky několik století
trvajícího extenzivního zemědělství a chovu dobytka doplnilo výrazné zhoršení podnebí (dlouhodobý pokles vlhkosti). Člověk v této době překročil energetické možnosti méně úrodných oblastí a zároveň vyčerpal adaptační potenciál svého kulturního systému. Důsledkem byla nutnost stažení osídlení do

Viz T. Malmberg, Human tcrritoriality, Paris - New York 1980.
J. Beneš, Č l ověk, s. l58n.
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nejúrodnějších oblastí. 5 O významu toho jevu svědčí skutečnost, že do vykli-

zených oblastí se osídlení navrátilo až v době bronzové, tj . po více než 2000
letech.
3.2.2. Eneolit. 3800- 2200 př . n. I.
Na zhoršení přírodních podmínek se člověk aktivně adaptoval cestou intenzivnějšího využívání přírodních zdrojů až v pozdní době kamenné. Eneolit
je charakterizován především přechodem od extenzivního kopaničářství
k intenzivnějšímu ornému zemědělství (ovšem při setrvání v nejúrodnějších
oblastech Čech) . Definitivní zánik přirozeného přírodního vývoje ve střední
Evropě znamenalo používání kola. Vůz usnadnil jak přímé využívání přírod
ních zdrojů, tak pohyb kulturních informací a tím rozvoj kultury a jejího adaptačního potenciálu jako celku.
Pro eneolitje dále příznačný postupující rozklad původního velkého jednotného kulturního komplexu. Archeologický obraz eneolitické Evropy charakterizuje soustava menších kulturních komplexů, lokálních kultur a kulturních skupin- tj. bohatá síť systémů adaptovaných na příslušné lokální přírodní
prostředí. Projevem zvýšených požadavků na udržení náročného chodu kulturních systémů jsou doklady vnitřního členění společnosti. Nápadným jevem jsou stále komplikovanější úpravy hrobů, v nichž se projevuje symbolické definování místa pohřbeného jedince uvnitř daného společenském systému,
snaha o symbolické zdůraznění vlastní identity dané komunity vůči jiným
komunitám. Charakteristickým jevem jsou mimořádně bohaté hroby výjimeč
ných (vůdčích?) osobností. O narůstajícím napětí uvnitř společnosti svědčí
budování opevněných výšinných osad.
Naznačený vývoj vyvrcholil v celoevropském měřítku kolem roku 2500 př. n. 1.
vznikem dvou velkých kulturních okruhů zvoncových pohárů a šňůrové keramiky. Prostor střední Evropy je možné v tomto smyslu považovat za jakýsi
"tavící kotel", neboť zde se oba kulturní okruhy setkaly a vzájemně prostoupily. Tyto kultury známe z Čech téměř výlučně jen z hrobů a pohřebišť. Jedná
se o situaci, která nemá v archeologickém obraze českého pravěku obdoby.
Ze všech ostatních období jsou doloženy vždy buď společně sídelní i pohřební
aktivity nebo jen aktivity sídelní. Pouze pozdní eneolit reprezentují v délce
nejméně 300 let téměř výlučně nálezy hrobové. Z hlediska ekologického je
pozoruhodné, že vznik kultur se šňůrovou keramikou a zvoncovými poháry
lze datovat do počátku dalšího nepříznivého podnebného úseku, subboreálu,
který ovlivňoval Evropu přibližně mezi lety 2500-700 př. n. I.
J. Rulf, Přírodní prostředí a kultury českého neolitu a eneolitu, Památky archeologické 74,
1983, s. 35-95.
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3.2.3. Doba bronzová. 2200-800 př. n. !.
Další kulturní a ekologický vývoj probíhal v cyklech obdobného charakteru, jaký lze pozorovat v rámci neolitu a eneolitu.
V Čechách, na území prostupujících se kultur se šňůrovou keramikou
a zvoncovými poháry, se na samém sklonku eneolitu vytvořila kolem roku
2200 př . n. !. kultura únětická. Tato kultura představuje již novou kulturní
kvalitu - civilizaci doby bronzové. Podobně jako na počátku neolitu i nyní
ovládl nový kulturní model relativně velmi rychle (během 2-3 generací?)
nejprve celé Čechy a záhy byl přijat na velkých rozlohách střední Evropy.
Kolem roku 1600 se tento velký jednotný kulturní komplex opět rozpadá
na řadu lokálních mohylových kultur střední doby bronzové. K rozpadu došlo
v době jednoho z řady dílčích suchých výkyvů, které charakterizují celkově
nepříznivé subboreální klima. Kolem roku 1300 př. n. !. se kulturní vývoj
opět sjednocuje, tentokrát již v měřítku celoevropském. Téměř celou Evropu
ovládá kultura popelnicových polí.
V Čechách reprezentují okruh popelnicových polí kultury knovízská a lužická. Charakteristické pro tyto kultury je rozšíření do do té doby nikdy neobsazovaných prostorů a nadmořských výšek. Velká hustota zemědělských osad
(vyšší nejenom než při kolonizaci neolitické, ale i vyšší než hustota osídlení
současná) a velké množství obilních jam v těchto osadách svědčí o podstatném nárůstu obyvatelstva a podstatném zvýšení zemědělské produkce. Vývoj
těchto kultur končí v 8. století př. n. !. V téže době zasahují střední Evropu
poslední, nejkatastrofálnější fáze subboreálního podnebí. Dlouhá suchá období přerušují nepravidelné pří valové deště, které v odlesněné a vyprahlé krajině působí eroze, splachy půdního pokryvu a ničivé povodně.
Z kulturního hlediska charakterizuje dobu bronzovou několik jevů, jejichž
intenzita od starší doby bronzové postupně narůstala a vyvrcholila v mladší
době bronzové. Od konce starší doby bronzové jsou opět budována výšinná
opevněná sídla. Zároveň narůstá počet dokladů o lidských obětech, a to jak
na sídlištích pod širým nebem, tak ve skalních svatyních. Množství obětí
i brutalita, s jakou byly oběti ubíjeny a jejich těla rozsekávána, nemá v celém
pravěku obdoby. Dalším pozoruhodným jevem, který rovněž nemá v před
cházejícím ani následném vývoji obdoby, je ukládání depotů bronzových
a zlatých předmětů . Jedná se o stovky nálezů, sestávajících nezřídka z desítek
i stovek předmětů někdy o celkové hmotnosti několika desítek kilogramů .
Nepřímo charakterizují společenský vývoj ve střední Evropě i historické
zprávy ze Středomoří, které přibližně od roku 2000 př . n. !. postihlo několik
vln nájezdů ze severu. Tyto nájezdy vyvrcholily mezi lety 1250- 1150 př . n.!.
Během relativně krátké doby byla zničena soustava egejských států v čele
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s M ykénami, dále chetitská říše, řada levantských měst (např. Ugarit, Alalac,
Alašai). Mořské národy zastavili definitivně mezi lety 1219-1172 př. n. 1. ve
čtyřech bitvách patrně až egyptští faraoni Merenptah a Ramses III. Někteří
historici a archeologové přičítají podíl na katastrofách "temného věku" i stře
doevropské společnosti mladší doby bronzové.6
3.2.4. Doba železná, doba římská, doba stěhování národů, raný středověk.
800 př . n. 1. -12. století.
Ani v následujících obdobích neustalo cyklické střídání období společen
ského neklidu, migrací a válečných výbojů s dobami relativní stabilizace
a kulturního rozkvětu. Krystalizace keltské civilizace ve starší době železné
je spojena s historicky doloženou expanzí keltských kmenů od konce 5. do
3. století před naším letopočtem. Příčiny expanze jsou shledávány v lokálním
přelidnění a s ním spojeném zhoršení hospodářských (i ekologických?) poměrů, které řešili keltští pohlaváři organizováním loupežných výprav do bohatších oblastí.
Sama keltská civilizace podlehla na přelomu letopočtu živelnému náporů
Germánů ze severu a systematickému tlaku římské říše od jihu. Následující
čtyři století germánské vlády v Čechách provázela opět střídavá období relativního klidu i válečných nepokojů . Obdobně lze charakterizovat i dobu stě
hování národů a proces vzniku soustavy raně středověkých evropských feudálních států.
Od počátku doby železné probíhal kulturní vývoj ve střední Evropě již
v rámci relativně klidného vývoje přírodních podmínek, bez významnějších
klimatických změn.
4. Závěry
4.1. Paleolit a mezolit
Archeologická i přírodovědná pramenná základna k období paleolitu
a mezolitu je natolik torzovitá, že zatím neumožňuje vytvářet teoretické modely příslušných ekologických vztahů. Dovoluje pouze stanovit hypotézu, podle níž byly lov divoké zvěře a sběr planě rostoucích plodin založeny na využívání přírodních zdrojů v jejich přirozené podobě. Tento předpoklad spolu
s předpokladem relativně nízké úrovně materiálních potřeb a relativně nízké
úrovně prostředků k uspokojování těchto potřeb opravňuje k domněnce
o minimálním riziku vzniku globálních ekologických krizí způsobených člo
věkem. Ekologické krize lokální povahy vyloučit nelze; obdobně ani krize
6

J. Bouzek, The Acgean, Anatolic and Europe: cul tura I interrelations in the second millenium
B. C. , Praha 1985; F. K. Kienitz, Národy ve stínu, Praha 1991.
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kulturních systémů podmíněné zásadními změnami přírodních podmínek, pře
devším podnebí.
4.2. Neolit až raný středověk.
Počínaje neolitem máme k poznávání vývoje kultury i přírody již podstatně bohatší a kvalitnější pramennou základnu. Kvantita i kvalita těchto pramenů již dovoluje formulovat teoretické modely vývoje ekologických vztahů.
Nejednoznačnost těchto pramenů však zároveň vytváří prostor pro souběžné
formulace více často protichůdných mode l ů. Jako příklad uveďme dva rozdílné modely hodnocení holocénu.
Podle malakozoologa V. Ložka a geologa V. Cílka je holocén zatím poslední interglaciál a zemědělské civilizace se rozvíjejí v jeho druhé polovině.
Tato část interglaciálů bývá méně stabilní než polovina prvá. Charakterizují ji
četné suché výkyvy podnebí, velké teplotní výkyvy a v důsledku toho zvýšená erozní činnost, tvorba sutí a nebezpečí povodní. Relativně klidné cykly
trvající jeden až tři tisíce let střídají krátkodobé cykly chaotické. Pro tato
chaotická období jsou příznač né i nepravidelnosti v průběhu ročních cyklů .
Geolog J. Kukla považuje holocén rovněž za zatím poslední interglaciál,
na rozdíl od Ložka a Cílka řadí však celý holocénní vývoj včetně současnosti
do prvé poloviny tohoto interglaciálu. Oba zmíněné modely jsou přirozeně
podpořeny četnými exaktními přírodovědnými studiemi.
K podobně rozdílným výsledkům dochází i při interpretaci archeologických
pramenů . Níže uvedený model je výsledkem konfrontace archeologických
pramenů s teoriemi ekologickými. Při konfrontaci s modely sociologickými,
ekonomickými, etnologickými aj. lze docílit odlišných variant.?
4.2.1. Za mezník v ekologickém vývoji holocénu lze považovat trvalé proniknutí zemědělské civilizace do rozsáhlých oblastí evropského kontinentu .
Proces neolitizace Evropy usnadnilo po stránce přírodní velmi příznivé atlantické klima, které po dlouhou dobu dostatečně energeticky podporovalo tvorbu umělé krajiny. Po stránce společenské napomohl prosazení zemědělství
a chovu dobytka pravděpodobně podstatný kvalitativní rozdíl v organizaci
a agresivitě společnosti domácích lovců a sběračů a příchozích zemědělců ve
prospěch zemědělců. V důsledku této změny byl přirozený vývoj evropské
přírody postupně omezován, až zcela ustal.
Dominantními prvky se staly monokultury kulturních plodin a domestikovaných živočichů, které jsou plně závislé na nepřetržité péči člověka. Společenstva planých rostlin a nedomestikovaných živočichů byla tvorbou umělé
7 Srv. např. variabilitu mode l ů dílčího problému lidské tcritoriality, viz V Matoušek, Čtení
o teri torialitě, Památky archeologické 82, 1991, s. 366-375 .
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likvidována nebo nucena k adaptaci na život v umělé
Adaptace na umělé životní prostředí poznamenala i vývoj společnos
ti: nutnost neustálého udržování energeticky vysoce náročného a labilního
systému kulturní krajiny vytvořila spolu s narušením tradičního reprodukční
ho cyklu základ trvalého společenského napětí. O příznivém vlivu změny pře
chodu na náročnější hospodářský systém na vývoj materiální i duchovní kultury nelze pochybovat. Z hlediska ekologického se ovšem aplikace zemědělství
a chovu domácích zvířat jeví v našem prostoru přinejmenším jako problematická.
Extenzivní kopaničářské zemědělství kultury s lineární keramikou se na
velkých rozlohách Evropy udrželo od druhé poloviny 6. tisíciletí př. n. I. při
bližně 700-900 let. Teprve kolem roku 4500 př. n. I. ukončil první fázi kulturního ekologického systému výrazný suchý výkyv podnebí. Zhoršené podnebí zvýraznilo rozdíly mezi jednotlivými přírodními oblastmi.
Středoevropská zemědělská společnost reagovala na tuto změnu tím, že se
stáhla do nejúrodnějších černozemních oblastí. Komplex kultury s lineární
keramikou se rozložil na menší kulturní celky. V archeologických pramenech
se tak pravděpodobně odráží změna univerzálního adaptačního systému v řadu
lokálních adaptačních variant. Proces adaptace na stále se zhoršující přírodní
podmínky dosáhl svého vrcholu v eneolitu. Jeho výrazem bylo zavedení orného zemědělství, intenzivní využívání rostlinných, živočišných i nerostných
zdrojů a bohatý variabilní adaptační systém lokálních kultur. Rovnováhu tohoto systému udržovalo kromě naznačené pestrosti ještě stálé společenské
napětí pramenící z propracované sociální stratifikace. Po více než 1000 let
však ani tento model nepřežil nástup drsnějšího subboreálního podnebí kolem roku 2500 př. n. I.
I na podmínky subboreálu se však společnost v české kotlině dokázala úspěš
ně adaptovat. Po zatím nejasném intermezzu kultur se šňůrovou keramikou
a zvoncovými poháry v pozdním eneolitu vznikla v Čechách kultura únětic
ká. Tato kultura, která v Čechách reprezentuje již civilizaci doby bronzové,
se brzy rozšířila do přilehlých oblastí střední Evropy.
Tvůrci civilizace doby bronzové dokázali vybudovat adaptační systém, který
překonal úspěšně několik nepříznivých výkyvů subboreálního podnebí. Zánik této civilizace v měřítku středoevropském a vážný zásah do kulturního
vývoje ve Středomoří iniciovala teprve nejvýraznější suchá oscilace mezi lety
1250-700 př. n.l. Katastrofální důsledky dlouhodobého sucha násobené nutností zajistit existenci společenského systému vrcholné fáze doby bronzové
patrně již vyčerpaly a překročily možnosti i tohoto adaptačního systému.
Příkladem následků ekologického vývoje na konci subboreálu je situace
krajiny

buď postupně

krajině.
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v Českém krasu. Tato krajina byla na konci subboreálu natolik zdevastována
odlesněním, vysušením a půdní erozí, že zůstala člověkem nevyužita až do
raného středověku, tj. přibližně 1500 let. 8 Z historických pramenů víme, že
společenský neklid a lokální krize z přelidnění provázely vývoj ve střední
Evropě od starší doby železné až do raného středověku. Tyto události však již
nebyly násobeny globálními nepříznivými proměnami vývoje klimatu. V archeologických ani přírodovědných pramenech se ekologické krize srovnatelné s událostmi kolem roků 4500, 2500 nebo 1250- 700 př. n. I. neprojevují.
5. Diskuse
5.1. Ekologické krize pravěkých společností, rozpoznatelné metodami archeologického a přírodovědného výzkumu, můžeme charakterizovat jako
nevratná selhání adaptačního (kulturního) systému společnosti , která postihovala daný systém jako celek. Naznačená situace nastávala pouze za soubě
hu nepříznivých změn přírodních a společenských. Tj. tehdy, když globální
změny klimatických podmínek zastihly společnost za zenitem vývoje určité
ho kulturního (tedy i adaptačního) systému. V této fázi již daný kulturní systém vyčerpal svůj adaptační potenciál a stagnoval. Stagnace na vrcholu kulturního vývoje byla provázena nárůstem populace (srv. situaci v mladší a pozdní
době bronzové) a tím i zvýšenými nároky na exploataci přírodního prostředí.
To nutně vedlo v relativně krátké době k překročení mezí adaptačního potenciálu krajiny, za nimiž docházelo k nevratným změnám ekosystémů. Předpo
kladem pro pokračování vývoje společnosti byla tvorba nového kulturního
(adaptačního) systému.
5.2. Kulturní příčiny ekologických krizí spočívají v samé podstatě země
dělství a chovu domácích zvířat. Tento způsob života je založen na trvalém
a systematickém narušování přirozeného vývoje rostlin, živočichů, zemského
povrchu a vodního režimu. Zpočátku, v neolitu, byl člověk schopen vytvářet
pouze izolované úseky umělého kulturního prostředí. Nejpozději v eneolitu
byly tyto prostory propojeny v jednolitou umělou krajinu a přirozený vývoj
byl ponechán pouze vysokohorským, mokřadním nebo jinak extrémním prostředím. Během dvou až tří tisíciletí vytvořil člověk v průběhu neolitu a eneolitu umělý, energeticky velmi náročný a tím i snadno zranitelný systém.
5.3. Kulturní reakce na ekologické problémy.
Archeologické prameny umožňují rozlišit několik základních druhů reakcí
na globální ekologické problémy:

8

V Matoušek, Vývoj vztahu, 1993.

158

V. Matoušek, Ekologické krize doby prehistorické

A. Racionální reakce pasivní. Jedná se buď o prosté opuštění zdevastovaných území, nebo o loupežné nájezdy či válečné akce proti územím přírodně
a kulturně bohatším. Tento druh řešení býval v pravěku patrně uplatňován
nejčastěji.

B. Racionální reakce aktivní. Jedná se o tvorbu efektivnějšího adaptačního
modelu. Výsledkem tohoto druhu řešení býval vznik kvalitativně odlišné civilizace.
C. Iracionální reakce. V důsledku dlouhodobě nepříznivých podmínek vznikají stresové situace. Nahromaděné napětí uvolňuje vnitrodruhová agrese (lidské oběti), hromadění majetku (tvorba a ukládání depotů) nebo okázalé demonstrování vlastní identity (komplikované pohřební obřady). Tyto jevy jsou
charakteristické především pro období pozdního eneolitu a celou následnou
dobu bronzovou.
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MARIE BLÁHOVÁ

HLADOMOR V ČECHÁCH ROKU 1282 A JEHO REFLEXE
V ČESKÉ STŘEDOVĚKÉ HISTORIOGRAFII

"Po králově smrti na třetí léto
by hlad v Čechách - pravie, to léto bylo bohem pro kle to -,
že lidé mrchu lidí a své děti jědiechu .
A hróza byla, kako všichni mřiechu, ... "
napsal ještě třicet let po otřesné události autor nejstarší česky psané kroniky o hladomoru, který nastal v Čechách na počátku osmdesátých let 13. století.' Zbraslavský opat Ota vylíčil tutéž událost, kterou prožila a na niž s hrůzou
a snad již i s nádechem senzačnosti vzpomínala předchozí generace2, ještě
barvitěji . O události stručně informují i oba historiografické prameny z konce
13. století, Letopis Jindřicha Heimburského 3 a klášterní kronika žďárského
mnicha Jindřicha. 4 Bezprostřední prožitek a také hlavní podrobnosti však při
náší zpráva přímého účastníka, blíže neznámého kanovníka pražského kostela. Byla napsána s nevelkým časovým odstupem a někdy mezi osmdesátými
lety 13 . století a počátkem druhého desetiletí 14. století byla začleněna do
"první části Pražské kroniky" 5, té její části, která je dnes známa jako Druhé
1 Staročeská kronika tak řečeného Dalimila, kap. 88, verše 1-4, k vydání připravili J. Daňhel
ka - K. Hádek- B. Havránek - N. Kvítková, sv. 2, Praha 1988, s. 433.
2 Srv. Petra Žitavského Kronika zbraslavská I, 12, ed. J. Emler, FRB IV, s. 17. K autorství
jednotlivých částí Zbraslavské kroniky srv. V Novotný, Úvod, in: Kronika zbraslavská, překlad
J. V. Nováka, úvodem a pozn. provází V. Novotný, Praha 1905 , s. XXXIII- LXV.
3 Letopisové Jindřicha Heimburského, ed. J. Emler, Fontes rerum Bohemicarum {dále FRB)
III, Praha 1882, s. 319.
4 Cronica domus Sarensis, Úvod napsal etc. J. Ludvíkovský, přel. M. Zemek, Brno 1964, s. 211
(k roku 1282).
5 Tak alespoň je soubor českých děj i n od počátku do osmdesátých let 13. století, sepsaný
většinou kanovníky pražské kapituly, nazván v rukopisu Knihovny pražské metropolitní kapituly, sign. G 5.
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pokračování

Kosmovo. 6 Je to snad nejbarvitější vylíčení takovéto katastrofy
ve středověké středoevropské literatuře vůbec . 7 Zprávy narativních pramenů,
které jsou obecně hlavním pramenem pro studium podobných událostí v raném a vrcholném středověku 8 ,jsou v tomto případě potvrzeny i kusými zmínkami pramenů úředních . Války a úbytek obyvatel v Čechách připomíná arenga listiny opata sázavského kláštera z počátku osmdesátých let 13. století.
S odstupem více než padesáti let pak zmiňuje pohromy let 1281-1282 Roudnický urbář. 9
Lokální i teritoriálně rozsáhlé hladomory trvale provázely středověkou společnost s jejím primitivním zemědělstvím, špatnými komunikacemi a feudální roztříštěností, vystavenou přírodním výkyvům i skutečným katastrofám
a neustále ohrožovanou válkami a s nimi spojeným pleněním nepřátelského
i vlastního území, a představovaly trvalou hrozbu pro obyvatelstvo. 10

Vydal J Emler, FRB II, Praha 1874, s. 270- 370, bohužel nikoli v podobč, v jaké je pramen
uveden v dochovaných rukopisech. Původní uspořádání pramene je zřejmé z českého překladu
Druhé pokračování Kosmovy kroniky, in: Pokračovatelé Kosmovi, přel. V. V. Tomek, K. Hrdina, M. Bláhová, Praha 1974, s. 75- 190. K datování vzniku současné podoby Druhého pokračo
vání Kosmova srv. M. Bláhová, Druhé pokračování Kosmovo, Sborník historický 21, 1974,
s. 26n., a táž, Poznámka k datování vzniku kompilace Druhého pokračování Kosmova, Seminář a jeho hosté. Sborník prací k 60. narozeninám doc. dr. Rostislava Nového, uspořádali
Z. Hojda, J. Pešek, B. Zilynská, Praha 1992, s. 37-43 . Výklad o hladomoru je v části nazvané
Emlerem O zlých letech po smrti krále Otakara, Vypravování druhé (B) - dále cituji Zlá léta - ,
FRB II, s. 355- 363. Charakteristiku pramene podávám a základní literaturu shrnuji ve studii
Druhé pokračování Kosmovo (viz pozn. 5). Nutno doplnit: K. Hrdina, Annales Otakariani,
ČMM 67, 1947, s. 31-47; A. Ganzel-Kowalewska, Druga kontynuacja Kosmasa jako zródlo do
dziejów XIII wieku, Acta Universitatis Wratislaviensis 1970, Zeszyt 126, s. 99- 112.
7 Srv. K. Hrdina, Annales Otakariani, s. 45n.
8 Srv. F. Curschmann, Hungersn6te im Mittelaltcr. Ein Beitrag zur deutschen Wirtschaftsgeschichte des 8. bis 13. Jahrhunderts, Leipzig 1900, s. 2- 6.
9 Srv. Regesta diplomati ca nec non epistolaria Bohemiac et Moraviae II, ed. J Emler, Pragae
1882, č. 1203, s. 521; Conscriptio bonorum monasterii S. Mariae Rudnicensis anno
MCCCXXXVIIIo facta, ed. J Emler, Decem registra censuum compilata aetate bellum husiticum praecedente, Praha 1881, s. 8.
10 Problematiku "hladu" ve s tředověku a jeho reflexe v myšlení lidí, v literatuře i folkloru
výstižně shrnuje J Le Gojf, Kultura středověké Evropy, přel. J. Čermák , Praha 1991,
s.229-239. Srv. též Hans-Werner-Goetz, Leben im Mittelalter, Miinchen 1986, s. 26n.; U. Dirlmeier, Die Erniihrung als m6gliche Determinante der Bevolkerungsentwicklung, in : Determinanten der Bev6lkerungsentwicklung im Mittelalter, hg . v. Bernd Herrmann und Rolf Sprandel,
Weinheim 1987, s. 145-1 47; W Abel, Agrarkrisen und Agrarkonjunktur. Eine Geschichte der
Land- und Erniihrungswirtschaft Mitte1europas seit dem hohen Mittelalter 3, Hamburg- Berlin
1978, s. 44n., 68; E. Le Roy Ladurie, Times of Feast, Times of Famine: A History of Climate
since the Year 1000, London 1972, s. 66.
6
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Nelze zjistit, zda hladomor, který vyvrcholil v Čechách v roce 1282, byl do
té doby největší pohromou tohoto druhu v dějinách českého státu. Rozhodně
však nebyl první. 11 V roce 1043 byl prý v Čechách takový hlad, že zahynula
třetina obyvatel. 12 V zimě roku 1126, kdy napadlo neobvykle mnoho sněhu,
prý také pomřelo v Čechách i "v celém světě" mnoho lidí. 13 V roce 1142
nastal hlad v Čechách v důsledku předchozí občanské války. 14 V letech 1217 až
1218 postihl hladomor celou východní část říše od Liibecku přes Magdeburk
a Halle po Bavorsko, Čechy a Rakousy.15 Krutý hlad nastal po tuhé zimě na
konci jara a na počátku léta 1252. 16 V četných oblastech Čech trpěli lidé
nedostatkem potravy také v roce 1262. Jen místy byl tehdy obilí dostatek. 17
V následujícím roce postihl hlad střední Evropu do té míry, že i mnozí sedláci
a řemeslníci v Čechách opouštěli své příbytky a chodili žebrotou, na Moravě
a v Rakousích dokonce umírali hladem. 18 Toto jsou ovšem jen náhodně dochované zprávy, které mohou postihovat pouze zlomek podobných událostí.
Příčinami těchto katastrof obecně byly špatné žně, krupobití, záplavy, kobylky, války, obchodně-politická nepřátelství (zákazy vývozu apod.). Nezřídka

11 Hladomory ve střední Evropč raného a vrcholného středověku na základě písemných pramenů
sleduje F Curschmann, Hungersniite. Speciálně pro Čechy eviduje zprávy o hladu a pohromách
F Graus, Dčjiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské JI , Praha 1957, s. 488.
12 Anno dominicc incarnationis MXXXXIII. Tanta fames fuit in Bocmia, ut tercia pars populi
interiret fame . Cosmae Pragensis Chronica Boemorum JI, 13, cd. B. Bretholz, Die Chronik der
Biihmen des Cosmas von Prag, MGH SRO NS JI, Bcrlin 1923, s. 100.
·
13 Eadem hieme tanta multitudo nivis fuit, qualem nullus hominum se vidisse dieebat, in qua
multi homines mortui sunt. Canoniei Wissegradensis eontinuatio Cosmae, cd. J. Emler, FRB JI,
s. 203; Eodem anno multi homines perierunt fame per totum mundum. Tamtéž, s. 205 .
14 Srv. Letopisy hradištsko-opatovické, cd. J. Emler, FRB JI, s. 397.
15 1217. Multa milia hominum in Austria et Boemia fame perierunt. Annales Zwifaltenses, cd.
O. Abel, MGH SS X, Hannoverae 1852, s. 59, č. I . K průbčhu tohoto hladomoru srv.
F Curschmann, Hungersniite, s. 42n.
16 .. . fames satis dura in fine veris etin initio aestatis. Druhé pokračování Kosmovo, Letopisy
české 1196-1278 (dále cituji Letopisy české), FRB JI, s. 290.
17 •.. 1262 sata di versi seminis tam hiemalia quam aestivalia in plerisque Bohemiae partibus
fere penitus perierunt, tum a grandine, tum a siccitatc, tum ab exercitu transeunte in Ungariam,
cxcepto soJo milio, ita ut ncc homines victualia nec iumenta et pecora poterant haberc pabula
sufficientia. Verum in paucissimis eiusdem terrae partibus copia frumenti crevit in habundantia. Letopisy české, s. 298.
18 Tunc etiam maxima fames fuit in populo, ita ut multi agricolae et artifices varii, venditis
pecoribus et rebus aliis, nec se sustentare va!entes, cogerentur hostiatim eleemosynam petere;
plures etiam, domibus suis in rure relictis, cum uxoribus et liberis iverunt mendicatum; ... Zlá
léta, s. 298. Fames valida fuit per Moraviam et Austriam, ita ut mul ti fame morerentur; eomedentes radices, arborum cortiees. Letopis Jindřicha Heimburského, ed. J. Emler, FRB III, Praha
1882, s. 313.
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působilo několik těchto činitelů současně. I hladomor, který v Čechách vyvrcholil v roce 1282, měl několik příčin. Na jedné straně to byly klimatické
anomálie, hlavně dlouhá a tuhá zima a po ní následující dlouhotrvající povodně, na druhé straně vojensko-politická situace v Čechách. 19 Venkovská obydlí byla opakovaně drancována a vypalována, města a kláštery vyloupeny. Lidé
utíkali do lesů a pustin, ale i tam byli pronásledováni německými vojáky,
které povolal Ota Braniborský, i prostými lupiči, kteří přitáhli za vojskem
a využívali nejistých poměrů v zemi.20 Půda, kterou nebylo čím osít, pokud ji
vůbec měl kdo obdělávat, když obyvatelstvo prchlo před násilníky do lesů
a pustin, ležela ladem. 21 Důsledky této zkázy byly ještě násobeny výkyvy
počasí a s nimi spojenou neúrodou.
Nedostatek potravin a drahota se začaly výrazně projevovat již v roce 1281.
Zevrubná zpráva o těchto skutečnostech je sice ve Druhém pokračování Kosmově datována rokem 1282, časové zařazení je však zcela jistě chybné. Nejspíše tato zpráva patří do roku předchozího . 22 Nedostatek potravin byl asi do
značné míry důsledkem tuhé a dlouhé zimy a následujících dlouhotrvajících
povodní, možná i prudkých dešťů a záplav, které zničily pole v některých
krajích na počátku léta předchozího roku .23
Nouze se ještě více vystupňovala v roce následujícím. Nedokázalo jí zabránit ani vypovězení příchozích Němců z Čech, kterého ještě v roce 1281
dosáhl pražský biskup Tobiáš a šlechta shromážděná na sněmu na Otovi Braniborském.24 Země byla příliš zpustošená, než aby bylo možno v krátké době
obnovit zemědělství a zabránit dalším útrapám. Naprostou katastrofu pak
znamenala zima provázená krutými mrazy. Veliký hlad prý mořil obyvatele
mnoha zemí.2 5 Přesto byly asi nejvíce postiženy zpustošené české země, hlavně

Srv. F. Curschmann, Hungersn6te, s. 18- 24.
Srv. Zlá léta, s. 349- 354.
Srv. Petra Žitavského Kronika Zbraslavská 1,12, s. 17; Conscriptio bonorum, s. 8.
22 V edici (s. 340) je letopočet 1282, který mají všechny rukopisy Druhého pokračování , opraven na 1280. Vzhledem k dalším událostem popisovaným v příslušné pasáži Druhého pokračo
vání se asi i toto vyprávění vztahuje k roku 1281. Tomu odpovídá i datování Jindřicha Heimburského, současníka popisovaných událostí, který první zprávu o hladu v Čechách a na Moravě uvádí k roku 1281, vyvrcholení hladomoru k roku následujícímu (srv. Letopis Jindřicha
Heimburského, s. 319), i časové určení tzv. Dalimila "Po králově smrti na třetí léto" (Staročeská
kronika 88/ 1, sv. 2, s. 433). K datování příslušné části Druhého pokračování Kosmova srv.
M. Bláhová, Zlá léta, s. 22.
23 Srv. Zlá léta, s. 341 n.
24 Srv. tamtéž, s. 353n.
25 Srv. tamtéž, s. 355 .
!9
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pak samotné Čechy. 26 Pražský kanovník sugestivně líčí především situaci
v Praze. 27 Chudí, jejichž počet narostl o kdysi zámožné řemeslníky, kteří postupně prodali veškeré cennější věci, aby mohli nakoupit jídlo, a o jejich děl
níky, kteří nemohli sehnat obživu, žebrali na ulicích a náměstích, i v měšťan
ských domech. K ožebračeným obyvatelům města se přidali žebráci z venkova.
Almužny záhy nestačily. Chudina začala krást. Tehdy byla učiněna první opatření , která měla měšťany chránit: všem chudým byl zakázán přístup do měš
ťanských domů. Protože nebyli přijímáni na nocleh, přespávali v hnoji na
pražských ulicích. 28
Pražský kanovník ospravedlňuje toto opatření líčením otřesných případů
vražd, ať už hospodářů a jejich rodin, poskytujících nocleh chudým, či naopak ubytovaných chudáků zavražděných hospodáři . 29 Ohroženi však byli
i obyvatelé měst ze strany svých spoluměšťanů, dokonce i členové rodin byli
vražděni svými nejbližšími příbuznými. 30 V letopisu nechybí ani popis vraždy dítěte ze zámožné rodiny pro šatstvo, za něž mělo být nakoupeno jídlo. 31
Extrémní utrpení narušilo mezilidské vztahy na všech úrovních: vztahy zámožných vůči chudým žebrákům, vztahy mezi obyvateli měst i vztahy uvnitř
rodin. Líčení pohrom vrcholí drastickými případy kanibalismu, které v podobných situacích nebyly vzácné anijinde. 32
Mrtvých bylo po celé zemi tolik, že je nestačil nikdo pohřbívat. Pražský
kanovník dokonce tvrdí, že v Českém království zemřela v této době většina
lidí. Roudnický urbář s odstupem času uvádí, že v celém království zůstala
sotva třetina obyvatelstva, zatímco dvě třetiny zemřely hladem. Prameny rovněž informují o mnoha tisících mrtvých pohr'bených ve společných hrobech
v Praze (součet mrtvých pohřbených v pražských hromadných hrobech činí
podle údajů Druhého pokračování Kosmova 8 000). 33 Ačkoli číselné údaje
26 Přehled anali stických zpráv o hladu ve střední Evropě v letech 1281 a 1282 podává
F. Curschmann, Hungersnotc, s. 192- 196; stručně G. Juritsch, Die Deutschcn und ihre Rechte
in Bohmen und Miihren im XIII. und XIV. Jahrhundcrtc, Leipzig 1905, s. 4, pozn. 3; zmínky
bohemikálních pramenů eviduje F. Graus, Dějiny II, s. 487.
27 Srv. Zlá léta, s. 355n.
28 Srv. tamtéž, s. 360.
29 Srv. tamtéž, s. 357.
30 Srv. tamtéž, s. 359.
3! Srv. Druhé pokračování Kosmovo, s. 358. K tomu J. Le Goff, Kultura, s. 235.
32 Srv. Druhé pokračování Kosmovo, s. 362; rovnčž Petra Žitavského Kronika zbraslavská I,
12, s. 17. K případům kanibalismu v dobách hladomoru srv. F. Curschmann , Hungersnote,
s. 59n.; J. Le Goff, Kultura, s. 234.
33 Srv. Zlá léta, s. 362; Conscriptio bonorum, s. 8. Pokud jde o počty pohřbených, srv. zde níže,
text a pozn. 52.
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v historiografických pramenech bývají často přehnané, nemůže být pochyb
o tom, že ztráty na životech byly obrovské. Ani uvedené tisíce mrtvých v Praze
nelze vyloučit, již s ohledem na to, že do Prahy se uchýlilo množství hladově
jících lidí z venkova. 34
Příčinou smrti však nebyl pouze samotný hlad. Hladem oslabená populace
snadno podléhala nejrůznějším nákazám. Lidé umírali také na následky požití nevhodných potravin, nejrůznějších bylin, trávy, ba i zdechlin. 35 Dokonce
i maso oběšenců prý sloužilo některým lidem za potravu. 36 Dalším zdrojem
nákazy bylo ovzduší zkažené pachem tlejících mrtvol. 37 Hladomor byl tedy,
jak v takovéto situaci ani jinak není možné, doprovázen epidemiemi. O jejich
povaze však nejsme blíže informováni. 38
Hladomor v Čechách v roce 1282 měl obvyklý průběh, jak jej známe
i odjinud. V podstatě odpovídá cyklu popsanému Jacquesem Le Goffem v jeho
práci o západoevropské civilizaci: Na jejím počátku byla klimatická anomálie, jejímž následkem byla špatná úroda, následovalo zdražení potravin, stupňování bídy chudiny (a ožebračení středních vrstev), lidé konzumovali potravu špatné kvality včetně masa uhynulých zvířat i masa lidského. Důsledkem
byla podvýživa, epidemie a zvýšená úmrtnost. 39 V Čechách přibyl na počátku
osmdesátých let 13. století k nepřízni počasí ještě další aspekt, ve středověku
ostatně také běžný: válečný stav, působení vojska a nejrůznějších nekalých
živlů, které zneužívaly situace v zemi k vlastnímu obohacení.
Ačkoli hladomory nebyly ve středověku vzácností- jen podle dochovaných písemných zpráv zažily české země obdobnou katastrofu naposledy necelých dvacet let před otřesnými událostmi za braniborské správy40 -, nebyli
obyvatelé Čech ani správní instituce v zemi zjevně na podobnou situaci při
praveni. Především zcela selhalo duchovenstvo. Pražský kanovník, sám pří
slušník duchovního stavu, výslovně klade světskému i řeholnímu kléru za
vinu to, že tisíce lidí zemřely, aniž by alespoň někteří z nich byli zaopatřeni
církevní svátostí. Doslova se táže, kde byli muži řeholníci, kteří se jindy tváří

34 Srv. F Curschmann, Hungersni:ite, s. 61. Ke spolehlivosti číselných údajů v historiografických pramenech srv. např. R. Sonntag, Studien zur Bewcrtung von Zahlenangaben in der Gcschicbtsschreibung des friiheren Mittelalters: Die Decem Libri Historiarum Gregors von Tours
und dic Cbronica Rcginos von Priim, Kallmiintz/Opf. 1987.
35 Srv. Petra Žitavského Kronika zbraslavská I, 12, s. 17.
36 Srv. Zlá léta, s. 362.
37 Srv. Petra Žitavského Kronika zbraslavská I, 12, s. 17.
38 Vyplývá to z výkladu Petra Žitavského, Kronika zbraslavská I, 12, s. 17n.
39 Srv. J. Le Go.!J, Kultura, s. 231.
40 Roku 1263. Srv. výše.
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neobyčejně zbožně, aby podávali církevní svátosti umírajícím. Obviňuje je
z nedbalosti a neplnění řeholních povinností a nařízení svatých otců. 41 Toto
obvinění bylo na místě tím spíše, že klerikové vesměs nebyli vystaveni největšímu nebezpečí. I vydrancovaný sedlecký klášter, který patřil k nejhůře
postiženým a kde "nezůstalo zhola nic, čím by mohli bratři vyváznouti ze své
bídy" 42 , měl dostatek prostředků na to, aby mniši mohli mít alespoň "chléb
hrubý, nápoj skrovný a jinou stravu bídnou". 43 Ačkoliv Ota Zbraslavský informuje o osudech tohoto kláštera velmi podrobně, nezmiňuje jediné úmrtí
sedleckého mnicha v důsledku hladu. Stejně tak nezaznamenal úmrtí duchovního v důsledku hladomoru pražský kanovník, autor příslušné části Druhého
pokračování Kosmova, ačkoli jinak informuje o klericích ztýraných k smrti
lupiči a vojáky. 44
Účinná obrana proti nastalé situaci nebyla ovšem v silách středověké společnosti. Pohroma zachvátila zjevně celé Čechy, hlad byl i na Moravě a ve
Slezsku45 , i když zřejmě nedosáhl takového rozsahu a intenzity jako v Če
chách.46 Jestliže snad byly některé oblasti ušetřeny drancování, na poměrech
na většině území Čech se to neprojevilo. Ceny potravin, pokud vůbec byly
potraviny na trhu, dosáhly zjevně závratné výše. Již v předchozím, ještě ne
zcela kritickém roce stála dvě vejce celý denár, zatímco v "normálních" letech prý bylo možno za stejnou částku koupit vajec padesát. 47 Ačkoli prameny přímé svědectví nepodávají, z některých náznaků vyplývá, že obchodníci
s potravinami bez zábran doslova ožebračovali své spoluměšťany. Podrobnosti nejsou sice zaznamenány, nedočteme se nic o spekulacích, umělém zadržování potravin a záměrném zvyšování cen, opět zcela obvyklém v podobné
situaci 48 , zjevné zbídačení středních městských vrstev mohlo však být dů
sledkem právě takovéhoto postupu. Zmínka o řemeslnících, kteří mívali majetek v hodnotě sta hřiven stříbra a vše včetně šperků a šatstva utratili za jídlo,
je ostatně více než výmluvná. Podobně i zpráva Oty Zbraslavského o tom,

41 Srv. Zlá léta, s. 361.
42 Monasterium siquidem Sedlicense ad tantam devenit inopiam, quod nihil penitus sibi
remanserat, unde fratres suam possent evadere egestatem. Petra Žitavského Kronika zbraslavská I, 13, s. 18.
43 Petra Žitavského Kronika zbraslavská I, 13, s. 18.
44 Srv. Zlá léta, s. 351.
45 O situaci na Moravě se zmiňuje Jindřich Heimburský, 1281, 1282, s. 3 I 9; stručně též Kronika žďárská, s. 21 I (k r. 1282). Pokud jde o Slezsko srv. F Curschmann, Hungersnote, s. 85.
46 Alespoň královna Kunhuta se před hladem v Čechách prý uchýlila na Moravu. Srv. Kronika
zbraslavská I, I 6, s. 22.
47 Srv. Zlá léta, s. 340.
48 Srv. Druhé pokračování Kosmovo, s. 356; Petra Žitavského Kronika zbraslavská I, 13, s. 18.
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kterak mniši Sedleckého kláštera prodávali movité věci a klášterní poklady
dávali do zástavy Židům. 49 Zneužívání nedostatku bylo o to snazší, že zjevně
nebyla učiněna žádná protidrahotní opatřeni, ani se neprojevila snaha o zlepšení
zásobování, o něž v dobách katastrofální nouze některé vrchnosti i ve středo
věku usilovaly. 50 Politická situace v Čechách ovšem v této době podobná
opatření nejspíše ani neumožňovala .
Lépe fungovala policejní opatření. Nemohla-li společnost zabránit katastrofě, snažila se alespoň omezit na minimum excesy. Vraždy byly bez milosti
tvrdě trestány. Chlapec, který se podílel na vraždě žebračky, byl předán rychtáři a oběšen . Stejně tak žena, která zavraždila jiného chlapce pro šaty. 51
Nejrozsáhlejší opatření, která byla tehdy v Praze i v jiných místech prováděna, se však týkala odklízení mrtvých. V Praze se tímto naléhavým problémem zabývala městská rada. Po delším jednání se usnesla na tom, že najme
dělníky, aby vykopali rozsáhlé hroby na pohřbení mrtvých. Pražský kanovník
o tom informuje opět velmi podrobně. Hroby byly prý hluboké tři látra (něco
přes šest metrů), široké na všech stranách deset loktů (tj . šest metrů) . Do každého se prý vešlo nejméně tisíc mrtvých. V Praze byl vykopán jeden hrob
v německé čtvrti u sv. Petra, do něhož prý byly pohřbeny dva tisíce mrtvých,
dva další u kostela sv. Lazara u malomocných, po dvou také u sv. Jana Na
rybníčku a v Psářích,jeden u sv. Jana v Oboře . Tyto hroby prý byly používány
šest měsíců. Na jaře byli mrtví pohřbíváni i na vltavských ostrovech a na
polích před branami města. K pohřbívání bylo rovněž určeno několik mužů
vybavených vozy. Ti rozhodně neměli nedostatek práce. Podobná situace byla
i na českém a moravském venkově, kde byl problém řešen obdobným způso
bem.52
O svou záchranu, na niž neměli příliš naděje, se museli obyvatelé Čech
starat tedy sami. Reagovali stejně, jako reagují lidé v podobné situaci kdekoli
na světě. Zámožnější omezovali počet služebnictva, eventuálně odcházeli do
míst, která byla méně ohrožena, jako třeba královna Kunhuta, která se uchýlila na Moravu. 53 Mniši decimovaných klášterů hledali útočiště u svých o něco
šťastnějších spolubratří a výdaje svého kláštera omezovali na minimum. 54
Rovněž chudí, pokud mohli, opouštěli své domovy a snažili se hledat spásu
49

Srv. F Curschmann, Hungcrsnotc, s. Sin; J Le GoJ!, Kultura, s. 233.
Srv. F Curschmann, Hungersnote, s. 70-81.
51 Srv. Zlá léta, s. 358.
52 Petra Žitavského Kronika zbraslavská I, 12, s. 18; Letopis Jindřicha Hcimburského, s. 319;
Staročeská kronika, kap. 88, verše 5-8, sv. 2, s. 433.
53 Petra Žitavského Kronika zbraslavská I, 16, s. 22.
54 Petra Žitavského Kronika zbraslavská I, 13, s. 18n.
50
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jinde. Venkované odcházeli do měst, kde však naděje na záchranu byla nepatrná. 55 Celé houfy hladovějících obyvatel Čech se pak vydávaly do ciziny.
Tito lidé bloudili po Rakousích, Durynsku, Míšeňsku i jiných krajích říše
a pokoušeli se živit, jak kdo uměl. 56 Pro většinu z nich však nebylo záchrany.
Otřesné události "zlých let" přetrvávaly v povědomí obyvatel Čech dlouhá
desetiletí. Jak již bylo konstatováno, považoval za nutné se o nich rozepsat
jak anonymní autor Staročeské kroniky, tak- mnohem podrobněji - zbraslavský opat Ota v první recenzi Zbraslavské kroniky. Události osmdesátých let
navíc zcela přehlušily události mladší. Velkému hladomoru, který zachvátil
Evropu včetně českých zemí v letech 1315-1317, věnoval jeho současník
Petr Žitavský mnohem méně pozornosti nežli jeho předchůdce obdobným
událostem ve "zlých letech" po smrti Přemysla Otakara II. 57 Čemu vděčí události osmdesátých let 13. století za takový ohlas, lze jen obtížně vysvětlit.
Nemohlo to způsobit pouze poutavé vyprávění pražského kanovníka. To bylo
ostatně snad pramenem Staročeské kroniky, nepatřilo však již k hlavním pramenům kroniky Zbraslavské. Ota Zbraslavský, který byl autorem příslušného
vyprávění, se obracel zřejmě především k pamětníkům těchto událostí 58 a snad
i k paměti vlastní. Jeho výklad svědčí o tom, že otřesné události z doby braniborské okupace přetrvávaly nejen v paměti lidí, kteří je prožili, ale byly pře
dávány i další generaci. Zájem o ně opadl až v době Karla IV. František Pražský jen stručně reprodukuje zprávy Zbraslavské kroniky. 59 Oficiální historik
Karlova dvora Přibík Pulkava z Radenína věnuje těmto událostem pouze struč
nou zmínku. 60

***
Na závěr stručně shrnu závěry mého příspěvku: Hladomor byl ve středově
ku poměrně častým jevem. Jeho příčinou byla vesměs neúroda způsobená
Srv. výše, pozn. 28.
Mortuo itaque rege Bohemie, statím maxima clades totius regni sui secuta est, ita quod per
triennium cottidic gens Bohemorum turmatim de terra sua, relictis habitaculis, transmigrarent,
venientesque in Thuringiam et Misnam et alias partes Theotonie, miserabili inedia per plateas
civitatum mortui corruerunt. Srv. Sifridi presbyteri de Balnhusin Historia universalis et compendium historiarum, ed. O. Holder-Egger, MGH SS XXV, Hannoverae 1880, s. 709. Srv. též
Petra Žitavského Kronika zbraslavská I, 12, s. 18. K tomu F. Curschmann, Hungersnote, s. 63 .
57 Srv. Petra Žitavského Kronika zbraslavská I, 128, s. 232n. K tomu F. Curschmann, Hungersnote, s. 85; J. Le Goff, Kultura, s. 234.
58 ... prout a scnibus didici .. . Srv. Petra Žitavského Kronika zbraslavská I, 12, s. 17. Jedním ze
zpravodajů byl zřejmě i sedlecký opat Heidenreich, o němž Ota Zbraslavský podrobněji informuje ve 13. kapitole první knihy kroniky.
59 Kronika Františka Pražského I, 4, ed. J. Emler, FRB IV, Praha 1884, s. 354n.
60 Pulkavova Kronika česká, ed. J. Emler, FRB V, Praha 1893, s. 169.
55
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buď extrémními výkyvy počasí nebo lidským faktorem: válkami, drancováním apod. Někdy spolupůsobily oba tyto jevy. Podle rozsahu příčin postihovaly hladomory někdy jen nevelké území, vedle těchto lokálních pohrom však
docházelo i k rozsáhlým katastrofám postihujícím celé země nebo i širší oblasti. K těm patří také pohroma, která postihla Čechy v letech 1281 a 1282.
Vyvíjela se zcela podle běžného schématu, na jehož počátku stála zpustošená
země postižená navíc ještě nepohodou, na konci tisíce mrtvých, kteří zahynuli hladem a nemocemi. Důsledky této tragédie byly o to horší, že neúroda
trvala dva po sobě následující roky. Obyvatelstvo, zbídačelé a oslabené první
vlnou nedostatku, jeho druhou vlnu, navíc mnohem krutější nežli byla před
chozí, již většinou nepřežilo.
Přestože hladomory byly ve středověku poměrně častým jevem, byla opatření proti hladomoru v Čechách počátku osmdesátých let 13 . století jen velmi
primitivní. V podstatě se omezovala na ochranu životů a majetku zámožněj
ších lidí (zákaz vstupu žebráků do domů, přísné tresty za vraždy) a zajištění
základní hygieny (odstranění mrtvých z domů a ulic města). V Praze, kde
byla situace mimořádně tíživá, zajišťovaly tato opatření příslušné orgány
městské správy. Policejní funkci zastával rychtář se svými biřici, péči o alespoň jednoduché pohřbení (či spíše odklizení) mrtvých- zřejmě po dlouhých
diskusích a sporech - převzala městská rada, která určila místa pro hroby
a najala potřebné dělníky a povozy. Ačkoli se o tom prameny nezmiňují, lze
předpokládat, že tito dělníci byli placeni z městské pokladny. V podobných
situacích bývala ve středověku stanovena za odklizení každého mrtvého pevná mzda. 61 O její výši v Praze v roce 1282 nejsme však informováni.

Tak tomu bylo např. v Toumai při hladomoru v roce 1316. Srv. F. Curschmann, Hungersnote, s. 61.
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"VŠE ŠPATNÉ NA NĚCO DOBRÉ"
POŽÁRY V ÚSTÍ NAD LABEM DO KONCE 16. STOLETÍ

O katastrofy nebyla v našich městech patrně nikdy nouze, jisté rozdíly lze
však najít v jejich reflexi i v řešení jejich následků. Tento příspěvek by chtěl
připomenout pouze jednu rovinu myšlení městské komunity- pragmatičnost.
Promítala se do péče o zajištění písemné podoby privilegií, stejně jako do
schopnosti využít tísně k rozšíření výsad či ke zmírnění povinností vůči panovníkovi. Pro konkretizaci mi posloužilo královské město Ústí nad Labem
a požáry, jimiž prošlo do třicetileté války.1
Dvě nejstarší v originále zachovaná privilegia pro Ústí nad Labem pocházejí z kanceláře Jana Lucemburského (6. 5. 1325, 1339). Další tři Janova
ustanovení (22. 4. 1325, 1327, 1335) známe již jen z inzertů v listinách Karla IV. z roku 1349. A právě dvě z nich se zmiňují o požáru. V obou případech
se jedná o konfirmace, z nichž první byla datována 22. dubna 1325 a král Jan
v ní potvrdil městu privilegia, která mu při založení udělil Přemysl II. a stvrdil
Václav II., s poznámkou, že původní litiny shořely. Požár připomíná i druhá
konfirmace, vydaná o více než deset let později, 28. července 1335 v Chomutově, v níž Jan opět potvrdil shořelé listiny svých předchůdců, a to proto, že
jejich ztráta může městu způsobit neoprávněné zatěžování, a proto přesně
stanovuje výši komorního platu a obecné berně, včetně rozpisu typů vybíraných dávek- z pozemků, domů, masných a pekařských krámů ve městě, stejně jako z dalších blíže popsaných pozemků za hradbami?
1 Příspěvek vznikl na okraj příslušné pasáže Dějin Ústí nad Labem, ed. K. Kaiserová - Vl. Kaiser,
Ústí nad Labem 1995 .
2 CIM II, č . l33, 176; Urkundenbuch der Stadt Aussig bis zum Jahre 1526, ed. W Hieke, Praha
1896 (dále UB Aussig), č . 22, s. 8- 9, č . 38, s. 25- 27. Karlova konfirmace z 23. ll. 1349
v originále in: Archiv města Ústí nad Labem (dále AM Ústín. L.), fond AM 1/5. Konečná suma
komorního platu byla spočítána na 22 hřiven 56 grošů pražských a I lot, kromě dalších drobných dávek, od daně byli osvobozeni obyvatelé z předměstí, chudí a nádeníci. Janova listina
z 19. I. 1327 (zachována v inzertu listiny z 23. ll. 1349, v níž potvrzena i Janova konfirmace
z 22. 4. 1325) přináší výsady nové a o požáru se nezmiňuje - UB Aussig, č. 28, s. 13- 14.
CIM II, č . 141, s. 236- 138.
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Není zcela jasné, zda se stále ještě jedná o reakci na požár, k němuž došlo
22. dubnem roku 1325, či zda město postihla nová katastrofa. Pak
by však bylo poněkud překvapující , že se dodnes zachovala Janova listina ze
6. 5. 1325, svým obsahem pro Ústí nad Labem nijakzvlášťpříznivá. 3 Archeologický výzkum prováděný v letech 1991-1992 skutečně ničivý oheň potvrdil, pos~uvá ho však spíše do 30.-40. let 14. století. Nemohl však určit jeho
rozsah a navíc se prozkoumaná lokalita váže k nejstaršímu sídelnímu okrsku
Ústí, k někdejšímu zeměpanskému hradišti, ležícímu mimo jádro středověké
ho města, výrazně proměněného po roce 1426.4 Teoreticky vzato, nemusí se
tedy jednat o tutéž událost. Zdá se však pravděpodobnější , že jde o jeden
požár, na jehož neblahé důsledky se měšťané odvolávali ještě po více než
deseti letech. Za cenu získání důležitého královského privilegia byli ostatně
měšťané zřejmě ochotni vyjít vstříc i blíže nespecifikovaným Janovým finančním požadavkům. Navíc pasáž listiny o znovupotvrzení starých privilegií mohla víceméně mechanicky převzít zdůvodnění jeho vydání z konfirmace z roku 1325.
Listinu je třeba nazírat i v širším kontextu Janových písemností, určených
královským městům . Počínaje rokem 1334 počet těchto listin překvapivě
stoupl. A přípisy všem městům z roku 1337 patrně svědčí o promyšleném
panovníkově zásahu do zemských záležitostí, neboť shodně hovoří o nutnosti
čelit jistým nepravostem ze strany podkomořího a jeho úřadu. K této skupině
"nápravných opatření" snad můžeme počítat i ústeckou listinu z roku 1335.
Ta jako důvod vydání sice připomíná požár, ale jeho bezprostřední hmotné
následky nijak neřeší. Tím se výrazně liší od jenom o sedm měsíců staršího
privilegia pro Most, jemuž byly kvůli škodám po ohni odpuštěny na tři roky
někdy před

berně. 5

Zcela jiného charakteru než zkázy způsobené požáry první třetiny 14. století bylo poboření města v souvislosti s bitvou Na běhání roku 1426. Povědo
mí o skutečné katastrofě poznamenalo i první zápis v městské knize, založené
"ve dvanáctém roce od zničení města" . 6 Zůstaňme však u živelných pohrom.
3

Jedná se o omezení svobody labské a vltavské plavby pro Ústecké - 6. 5. 1325, CIM II ,

č .l 39, s. 234, nejstarší listina in: AM Ústí n. L., AM 1/ 1.
4 M. Cvrková - M. Zápotocký, Ústí nad Labem. K topografii jednoho z raně středověkých
centrálních míst severozápadních Čech, in: Archeologické rozhledy 46, 1994; M. Cvrková,
Středověká odpadní jímka ze záchranného archeologického výkumu, in: Historický sborník
Okresního vlastivědného muzea Ústí nad Labem, 1981, s. 43 n.
5 Listina pro Most je vydána v Seurrc ll . ll. 1334 - CIM II, č.l72, s. 287. Zde otištěny i další
listiny.
6 AM Ústín. L., MA-AR 194.
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Město

se celkem brzy vzpamatovalo a zvelebovalo- byla postavena radnice,
obnoveny kostely. Při podání žádosti o užívání znaku v roce 1476
měšťanům dokonce svým způsobem nějaká pohroma "chyběla", a tak mohl
Vladislav II. jen uvést, že přesně popsaný a vyobrazený znak jim znova ustanovuje, protože původní listina byla "vysokým stářím a nepřejícností času
zničena a ztracena". 7 Vzhledem k tomu, že se dodnes zachovalo celkem nedávno Ladislavem Pohrobkem vydané privilegium 8 , opravňující město poří
dit si nový praporec, neboť původní ukořistili dobyvatelé města (nepochybně
myšlena bitva roku 1426), a přesně popisuje znamení, které může být na praporec umístěno, těžko ve zmíněnou zchátralost uvěříme. Ve skutečnosti také
měšťanům nešlo o znovupotvrzení stávajícího znaku, ale o jeho polepšení.
nákladně

Druhé desetiletí 16. století poznamenalo severozápadní Čechy především
požárem Mostu (roku 1515), který podle dobových zpráv zničil bě
hem pouhých dvou hodin nejen celé město, ale vyžádal si i životy mnoha
desítek lidí, kteří částečně uhořeli, částečně zahynuli v tlačenici při měst
ských branách, další se utopili v hradebním příkopě, když se pod náporem
prchajících prolomil most. Nebývalý rozsah katastrofy se promítl nejen do
ojedinělých opatření komory, ale reagoval na ni dokonce i papež, který na
obnovu požárem zničeného mosteckého chrámu vypsal mimořádné odpustky
ve všech zemích České koruny. Neblahá událost byla dobře známá také
v sousedním Sasku, odkud z města Freibergu přišla i konkrétní pomoc, bezúročná půjčka. Král Vladislav Jagellonský městu nejen prominul na deset let
komorní plat, ale poskytl mu i četné další úlevy a finanční zvýhodnění, k nimž
měla přispět též ostatní královská města, která byla žádána o příspěvek na
obnovu zničeného Mostu (mělo se shromáždit celkem 1 000 kop grošů čes V
List s Vladislavovou prosbou o přispění dostalo i Ústí nad Labem.
hrůzným

12. 2. 1476- AM Ústín. L., AM 1127.
19. 6. 1457- AM Ústín. L., AM 11123.
9 Vladislav II. vydal pro Most celkem 8 privilegií - viz CIM III, č. 638-644 též in: L. Schlesinger, Stadtbuch von Briix bis zum Jahre 1526, Praha 1876. Po tomto požáru následovala výstavba známého pozdně gotického mosteckého kostela - L. Schlesinger, Der Neubau der Briixer
Pfarrkirche, MVGDB 28, 1890, s. 17-55; J. Neuwirth, Der Bau der Stadtkirche in Briix von
1517 bis 1532, MVGDB 30, 1891- 92, s. 309-388. Mosteckou tragédii zaznamenávají v podstatě
všechny dochované letopisy a kroniky. Velkou pozornost mu věnuje i Jifí Barthold Pontanus
z Breitenberka ve svých latinských dějinách Mostu, vydaných u Jiřího Nigrina roku 1593, který
líčí i požáry následující - v letech 1575 a 1578 - D. Martínková, Humanistický literární druh
veršovaných městských topografií a Pontanův popis Mostu, in: Krušnohorský historický sborník 7, 1968, s. 71 - 75. K dalším městům viz listiny in: CIM ll.
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Svou daň si červený kohout vybral brzy v Lounech (roku 1517), o tři roky
ve vzdálenějších Klatovech atd. Ve všech případech následovala pomoc ze strany panovníka. Zřejmě podle rozsahu neštěstí byl postiženým odpuštěn na určitou dobu komorní plat, někdy jim byla slibována i jistá finanční
částka z peněz vybraných komorou v ostatních královských městech. 10 Při
četnosti naznačených pohrom se vnucuje otázka, kolik finančních prostředků
vůbec z měst v královské pokladně skutečně zůstalo?!
později

Ve smutném výčtu "potřebných" přišlo Ústí nad Labem na řadu ve 30. letech
16. století. Kolem data katastrofy panují však určité nejasnosti: Perem pozdního
humanisty vylíčil rozsáhlé zničení Ústí nad Labem Johann August Tichtenbaum
(1586-1635). 11 Ve svých latinsky psaných veršovaných dějinách rodného města
užil hojně obrazů z antických autorů, mytologie a dějin a štědře uplatnil své
vzdělání i při popisu řádění Vulkána v noci ve čtvrtek po sv. Stanislavovi, tj. z 8.
na 9. května 1538. Oheň se ve městě rychle rozšířil jiskrami, které se rozlétaly
z velkého domu "Hablikonis", vznícené střechy hořících domů se s praskotem
zřítily. Expresivně laděné líčení hrůz pak pokračuje vykreslením sálajících plamenů v protikladu k chvályhodné obětavosti obyvatel, snažících se živlu vzdorovat pomocí žebříků a háků, tj. náčiní, které bylo chápáno jako součást protipožární prevence. 12 Tichtenbaum tak zároveň nepřímo hájil své předky před
nařčením z nedbalosti. Další konkrétnější údaje o průběhu požáru však již autor
nepodává. Jen výčtem stupňuje rozsah škody. Vypočítává, že požáru padly za
oběť škola, kostely, brány i lidé, že ze všech domů města bylo uchráněno pouhých šest. Obraz zkázy uzavírá žalozpěv riad zoufalou situací obyvatel, kteří byli
vydáni napospas nepřízni počasí, a proto každý co nejrychleji obnovoval otcovské příbytky. Méně poeticky, avšak v celku shodně se o katastrofě zmiňujíce
chovní statuta ústeckých soukeníků, schválená městskou radou 15. ledna 1542
a známá z opisu pořízeného při jejich opětném potvrzení v roce 1613. Požár je
uváděn v souvislosti se zákazem prodeje cizího sukna v Ústí nad Labem, aby se
tak ulehčilo těm poškozeným soukeníkům, kteří se rozhodli město neopustit. 13
CIM III, č. 663, 664.
Joannus Augustus Tichtcnbaum, Usta ad Albim delineata carmine ... , Praha 1614, pag.
67- 69- jeden z výtisků uložen in: AM Ústín . L., sign. č . B-V- 1/33. K autorovi G. Eis, Das
geistige Leben in Aussig, Ústí nad Labem 1932; Rukověť humanistického básnictví v Čechách
a na Moravě, 5.díl, Praha 1982. Polohu domu, zřejmě nějakého Havlíka, ne lze dle F. J. Umlaufta , Geschichte der deutschen Stadt Aussig, Bayreuth 1960, s. 75, určit. Jinde se toto jméno
neobjevuje, patmč šlo o méně významného obyvatele města.
12 Srv. Zikmnd Winter, Kulturní obraz českých měst, !!.díl, Praha 1892, s. 240n.
13 AM Ústín. L., N 88, kart. 247, sign. č. 4891; stručněji je událost zmiňována i v aktech sporu
mezi soukeníky a kováři, k němuž došlo v roce 1604 - tamtéž, sign. č. 4890.
Io
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Daniel Adam z Veleslavína ve svém Kalendáři k roku 1538 zaznamenává
požáry v Chrudimi, Pardubicích a Jihlavě, zatímco ústeckou pohromu zařa
zuje až k roku 1539, kdy "9. května ve čtvrtek po sv. Stanislavu ve dvě hodiny
na noc město i s kostelem všecko vyhořelo . Nějaká žena, podkuřujíc krávu,
zapálila". 14 Obdobnou zprávu čteme u Marka Bydžovského z Florentina, ale
k roku 1538. 15
Většina moderní dějepisné literatury se též shoduje na roku 1538, jedině
Zikmund Winter v Kulturním obraze českých měst píše, že Ústí nad .Labem
hořelo již v roce 1537, a odvolává se na královská registra z dané doby. 16
Nahlédnutím do nich a srovnáním dalších dokumentů zjistíme, že obě verze
jsou pravdivé, leč pouze neúplné.
V Ústí zřejmě vypukl požár v krátké době dvakrát. Poprvé zjara 1537,
neboť Ferdinand I. 27. 5. 1537 odpustil městu polovinu komorního platu na
tři roky na základě žádosti obce, která svou prosbu zdůvodnila požárem poloviny města, radnice a hradebních bašt. 17 Tehdy patrně měšťané ve svých prosbách stav zničení nadsadili, aniž by tušili, že opravdová katastrofa je teprve
čeká.

Květnový požár roku 153 8 byl nesrovnatelně zhoubnější. O zkáze města se
král přesvědčil osobně několik dní po neštěstí, když Ústím projížděl cestou
do Drážďan. Tam je již 19. 5. 1538 datován Ferdinandův Jist, jímž promíjí
městu na deset let komorní plat, neboť "téměř všechno do gruntů z dopuštění
božího vyhořelo na zdech, věžích, kostelích a domích". 18 Winterovu předpo
kladu, že zmíněná úleva byla pozdní reakcí krále na prosby města po zhlédnutí škod, odporuje výslovná poznámka ve Ferdinandově listu, která datuje
událost jednoznačně do "těchto minulých dní". Zhruba o rok později (24. 5.
1539) Ferdinand I. potvrdil Ústeckým veškerá dosud získaná privilegia. 19
O jejich zničení ohněm se zde hovoří pouze v souvislosti s právem vybírat
mýto a clo, ať na souši či "na vodě tak, jakž od starodávna bylo". Není jasné,
o které privilegium by se konkrétně mělo jednat. Ostatně díky dobrému uložení, snad v jednom ze zachovaných domů (radnice byla údajně poškozena
již v roce 1537), či pohotovosti a obětavosti představitelů města se podařilo
zachránit většinu spisů městské kanceláře, včetně městských knih a starých
privilegií, počínaje rokem 1325. Snad jen na okraj poznamenejme, že

Daniel Adam z Veleslavína, Historický kal endář, Praha 1920 s. 64.
Marek Bydžovský z Florentina, Svčt za tří českých králů, Praha 1987, s. 37.
16 Z. Winter, Kulturní obraz II, s. 221
!7 SÚA, Reg. 5 , léta 1521- 1542, fol. 366- 367 (pův. fol. l94v-l95).
18 SÚA, Reg . 5, fol. 445-447 (pův. fol. 236- 137).
19 AM Ústín. L., AM 1/44.
14
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J.A. Tichtenbaum ve svých dějinách zcela pominul zmínku o jakékoliv pomoci ze strany panovníka, dokonce ani nezaznamenal jeho- byť ji stě velmi kratičkou- návštěvu města, ač na jiných místech přítomnost členů habsburského
rodu v Ústí nad Labem zvláště zdůrazňuje. 20
Dle zachovaného "šacunku" českých královských měst z roku 1543 stojí
Ústí nad Labem mezi královskými městy až na 25 . místě s odhadem majetku
ll 087 kop 35 grošů českých . 21 Vzhledem k tomu, že se v daňových přizná
ních z let po roce 1547 ústecký odhad mírně zvýšil, můžeme se právem domnívat, že stopy živelné pohromy byly relativně brzy zahlazeny. Patrně již
v roce 1542 zahájilo město i stavbu nové, renesanční radnice. Nicméně s placením komorního platu radní příliš nepospíchali ani po uplynutí desetileté
úlevy. A opět byli alespoň částečně vyslyšeni. Svědectvím je list Ferdinanda I. z března 1549,jímž Ústeckým- "z milosti královské, a proto že jsou se
k nám vždy věrně a poslušně hleděli chovat"- na pět let odpustil celou polovinu, tj. 50 kop, komorního platu. 22 Zdá se, že tentokrát král městu nejen
"vypomohl", ale odměnil je i za věrnost, kterou mu zachovalo ve stavovském
odboji roku 1547. Těžkostmi, jimiž měšťané zdůvodnili svou žádost, jsou asi
míněna veškerá "neštěstí", která Ústí nad Labem postihla od požáru v roce
1538. Již roku 1542 vypukla morová epidemie provázená suchem, které nastalo znovu o čtyři roky později a opět v létě 1549. Brzy po vypršení "úlevné"
lhůty, v roce 1556, Ferdinand Ústeckým komorní plat opět odpustil jako
kompenzaci za poskytnutou finanční pomoc na tureckou válku. Rudolf II. je
již o řádné placení, a to dokonce opakovaně- 1580 a 1588- upomínal. 23
Tehdy již mělo Ústí nad Labem za sebou patrně další požár, který město
zachvátil někdy kolem roku 15 62, kam ho jednoznačně klade ústecký historik
F. Umlauft. 24 Reakcí na požár je snad i Ferdinandovo privilegium o zvýšení
labského cla na dvojnásobek. Kromě celkové ekonomické slabosti města král
připomíná, že je nakloněn prosbám purkmistra a konšelů "pro jejich dobré
20 Týká se to např. i zvlášť zdůrazněn é osmidenní Ferdinandovy přítomnosti v roce 1547 a jeho
setkání s Mořicem Saským.
21 Pro srovnání - Žatec přiznával62 461 kop 30 grošů, Litoměřice a Louny kolem 50 000 kop.
- J. Janáček, Doba předbělohorská l/2, Praha 1984, s. 342. Dle berního rejstříku z roku 1544
odvedlo Ústí nad Labem 167 kop a 35 grošů čes . ; V Pešák, Berní rejstříky z roku 1544 a 1620,
Praha 1953, s. 29.
22 Koncept ze 16. 3. In: SÚA, SM A3/20, pozdější německý překlad in: AM Ústín. L., AM
kart. č . 84, ale s datem 20. 3. 1549.
23 AM Ústín. L., AM kart. č. 84; SÚA, SM A 3/20.
24 Do roku 1562 požár jednoznačně datuje pouze F Um /auft, s. 86, v souvislosti se zprávou
Josefa Hermanna (viz dále) a uvádí, že shořely mnohé domy ve městč a většina stodol před
teplickou branou.
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chování a poněvadž město je chudé a od ohně z dopuštění božího k nemalé
škodě obyvatelé v něm přišli" . A výslovně připomíná, že peníze ze cla získané navíc mají užít na opravu města! 25 Tuto událost zaznamenal i Tichtenbaum, který však nic neví o zmíněném požáru; 26 pouze k roku 1560 popisuje
hroznou bouři, která se měla rozpoutat o svátku sv. Prokopa. Kroupami
a deštěm byly zničeny louky, domy, pole, vinice, voda zpustošila vše, co se jí
postavilo do cesty.
V roce 1566 žádal český místodržící arcikníže Ferdinand důrazně města,
aby zaslala finanční pomoc na základě sněmem schválené zemské hotovosti.
Ústečtí radní na oplátku vylíčili neutěšený stav městské pokladny, který jim
brání dostát sněmovnímu snešení. Kromě žehrání na to, že vlastní pouze jediného chudého poddaného člověka, nedisponují žádnými pozemskými statky,
rybníky ani lesy, dokonce že ani uvařené pivo nemohou prodat v okolí a jsou
nuceni vypít ho ve městě, též zdůraznili, že náklady obce se neustále zvyšují,
protože po přestálých ohních jsou nuceni každoročně opravovat městské budovy, kostely i hradby. O měsíc později, v červnu 1566, ústečtí konšelé zopakovali své nářky české komoře. Zároveň prosili o přímluvu u krále, aby shovívavě posoudil nedodržení výše splátky stanovené ,jim chudým a pohořelým"
na 100 kop grošů českých, neboť jsou schopni zaplatit pouhých 50 kop. I na
další upomínky reagovali Ústečtí opět výmluvami. Ostatně nebyli sami, neboť nejen na ně, ale i na Lounské, Kadaňské a Mělnické komora apelovala
poznámkou, že žádosti krále již údajně vyhověli i chudí a pohořelí (!). 27
Různé živelné katastrofy připomínají královská města i v přehledech odvodů domovní daně, které měla vyhotovit za léta 1576/7-1593. Z těchto sumářů
zároveň vyplývá, že se komora pro uznání škod nespokojila jen s prohlášením purkmistrů a konšelů, ale žádala i dobrozdání zvláštních komisařů vybraných z rytířského stavu. V ústecké zprávě se na "relaci" takovýchto osob
odvolávají k roku 15 81, kdy nemuseli daň zaplatit kvůli škodám způsobeným
"kroupami, povodněmi neslýchanými na všech vinicích, dědinách i na domích". Obdobná neštěstí postihla v roce 1584 a opět 1593 Louny. Město doufalo, že i v druhém případě bude komora shovívavá, a zdůraznilo, že povinnostem dostáli neštěstím nepostižení "spolusousedé". Snaha tu tedy byla, byť
25 16. 5. 1562- AM Ústín. L., AM 1/46.
26 Požár ve druhé polovině 16. století nezaznamenal ani pozděj ší kronikář města Ústí na La-

bem, dominikán Rudolf Kleinnickl, značně závislý na Ti chtenbaumově textu . Rukopis in: AM
Ústí n. L., 855/ A.
27 F Roubík, Regesta fo ndu mi li tare I, Praha 1937, s. 179 n. Připomínka dvojího ohně se opakuje i v reakci na žádost o dodávku koní ; píší též, že mají pouze čtyři obecní koně, z nichž jeden
,jim umřel " a jednoho půjčili na poštu.
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se jednalo o pouhých 181 kop

grošů míšeňských

oproti 450 kopám

grošů

českých, odvedených Lounskými za rok 1577. Povodeň v Českých Budějovi

cích v roce 1592 musela být zvlášť ničivá, anebo byli komisaři obzvlášť vstříc
ní, když Rudolf II. odpustil městu bemi na celé tři roky. 28
Dva požáry, které měly Ústí nad Labem obrátit v popel, připomíná i obšírná německy p~aná zpráva purkmistra Josefa Hermanna, sestavená pro potře
by komory v roce 1598. 29 Blíže však pohromy nedatuje. Pouze se v ní konstatuje, že k požárům došlo v rozmezí pouhých čtyř let a že si na ně ještě mnozí
pamatují. Smyslem všech nářků je opět snaha o snížení požadované domovní
daně. Opodstatněnost purkmistrových povzdechů je značně pochybná, uvážíme-li právě probíhající přestavbu města, nákladnou úpravu radničních prostor, umístění orloje na radniční věžičku, výzdobu kostela atd. Nicméně purkmistrovy výmluvy rozhodně nejsou mezi zasílanými soupisy městských domů
ojedinělé, např. Hermannův kolega v Českých Budějovicích, purkmistr Zikmund Prokeš z Hakndorfu se vůbec omluvil, že soupis nemůže provést, protože v předešlém roce postihl město požár, Žatečtí se zase vymlouvali, že
domy dlouho nemohli sečíst, protože město bylo postiženo "velikou a hroznou ranou morovou".30
Probíráme-li se písemnostmi, dokumentujícími oficiální styk města s panovníkem či spíše s českou kanceláří a komorou, neubráníme se dojmu, že
města o snížení berní a různých platů žádala téměř permanentně a nejen ve
vypjatých situacích, jakými jistě živelné pohromy byly. Četnost požárů Z. Winter jich v rozmezí let 1502-1562 napočítal celých šedesát- i dalších
neúprosně se opakujících neštěstí způsobila, že prosebné písemnosti dostaly
pečeť jisté rutiny. Za ní lze pak vytušit i určitá obrysová pravidla postupu
obou stran - postižených i komory. Obecně můžeme říci, že důsledky růz
ných neštěstí byly brány v Čechách s pochopením a prosby poškozených měst
akceptovány. Panovník tak ovšem nečinil paušálně, ale se snahou o rozlišení
míry škod. Nicméně naznačená opatření musela komoru zatížit, repektive snížit
její příjmy. Města se pochopitelně vždy snažila získat "za své katastrofy" co
nejvíce daňových výhod a úlev, a to i za cenu zveličování utrpěných škod.

28 Registra domovní daně z roku 1594 in: SÚA, SMS 15/ 15 .
29 SÚA Praha, SMS 15/ 15; zpráva bez seznamu pop l atníků otištěna in: Sněmy české IX, č. 459,

s. 604-606. F. Wiinsch, Ein Aussiger Hiiuseverzeichnis aus dem Jahre 1598, Beitriige zur Heimatkunde des Aussiger- Karbitzer Bezirkes 9, 1929, Heft 2, s. 49-53.
30 SÚA, SMS 15115; Sněmy české IX, č. 457, s. 603 .
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Přestože Praha nepatří mezi velkoměsta, jež byla ve své historii nadměrně
stíhána katastrofami- mám na mysli katastrofy ve výměru, jaký podaly úvodní referáty této konference- ne lze říci, že se jí živelní pohromy i lidmi zaviněná neštěstí v dosavadním vývoji vyhýbaly. Chudší je zde díky zeměpisné
poloze snad pouze rejstřík přírodních katastrof, v němž zcela logicky nenalézáme nájezdy či nálety kobylek, výbuchy sopek, písečné bouře, vlny tsunami,
tajfuny a uragány, ba ani ničivá zemětřesení. Pražskou aglomeraci také nepostihly, alespoň ne v posledních dvou stoletích, válečné události, které by nabyly rozměru skutečné katastrofy. Přesto v dějinách Prahy nechybí bohatá
škála svým průběhem i dosahem mimořádných událostí přírodního, živelního
i sociálního charakteru, které lze pod pojem katastrofa bez rozpaků zařadit.
Patří k nim především povodně, požáry, epidemie, vojenská obléllání, dobývání, okupace a drancování města. Tyto katastrofické jevy lze studovat
z různých hledisek: například z hlediska jejich časové posloupnosti, četnosti
výskytu, dislokace, rozsahu a důsledků, a to se zřetelem k jejich podmíněnos
ti zeměpisnou polohou a přírodními podmínkami, charakterem a hustotou
osídlení či městské zástavby, soustředěním ekonomických a kulturních hodnot a společenskopolitickou, popřípadě i mocensko-strategickou funkcí a vahou města. 1
Co do četnosti výskytu katastrof a zřejmě i co do jejich rozsahu, důsledků
a významu stojí v pražských poměrech od dějinných počátků města až do
zformování moderní kapitalistické společnosti a do prosazení jejích civilizačních vymožeností bezpečně na prvním místě požáry, následované epidemiemi nakažlivých nemocí, především moru. První uvedený typ katastrof ve
svých důsledcích ovlivňoval především architektonickou tvář města, zatímco
druhý měl dopad zejména na počet a skladbu jeho obyvatel.

1

Srv. úvodní stať J. Peška k druhé části tohoto sborníku (s. 133- 139).
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Epidemiím jsou vyhrazeny jiné příspěvky konference a sborníku z ní, na
tomto místě bude proto věnována pozornost pražským požárům, zejména
požáru Malé Strany, Hradčan a Pražského hradu v roce 1541. Hlavním důvo
dem pro volbu tohoto tématu je fakt, že právě ve spojitosti s velkými požáry
z let 1541 a 1689 bylo v odborné literatuře opakovaně vysloveno tvrzení
o významném vlivu těchto katastrof na stavební vývoj pražských měst a dokonce na proměnu jejich slohové tváře, v prvním případě od gotiky k renesanci,
ve druhém od renesance k baroku. Tato teze nebyla však dosud nikým konkrétněji doložena, a to je zajisté dostatečný podnět pro zevrubnější studium
velkých požárů jako svým způsobem "městotvorného" fenoménu. 2 Ostatní
aspekty problematiky pražských požárů- např. otázka jejich příčin, organizace požární prevence i vlastního hašení, ale také otázka ohrožení životů
a lidských obětí při požárech - se z hlediska dnešního zájmu o základní problémy a trendy dějin Prahy zdají být přece jen spíše druhořadé. Jinak se ovšem
jejich význam jeví při specializovaném přístupu např. z pozice historické demografie, dějin hmotné kultury, dějin techniky, dějin každodennosti, dějin
městské správy atd.
Rozhodující pro posouzení možného městotvorného vlivu požárů je jejich
četnost, dislokace a rozsah v určitém sledovaném období pražských dějin.
František Vejdělek již v roce 1903 spočítal, že v pražských městech mezi lety
1142-1848 bylo třicet jedna velkých požárů, které zasáhly celé rozlehlé části
města nebo jeho významné urbanistické celky.3 Statisticky vzato, v rozmezí
přibližně sedmi set let došlo tedy v Praze k velkému požáru každých dvacet
tři let. Pro období mezi lety 1500-1550 uvádí Vejdělek devět požárů, z toho
šest na Novém Městě (roku 1501, 1502, 1506, 1509, 1522 a 1548) a tři na
Malé Straně (roku 1503, 1507 a 1541 ). Pro Staré Město nezaznamenal v tomto
období žádný významný oheň, což stojí za pozornost a případné bližší osvět
lení neméně než velká frekvence požárů v obou prvně jmenovaných městech
právě v prvních letech 16. století. 4 Velké požáry v prvním padesátiletí 16. věku
2 Autor tohoto příspěvku již před několika lety přijal a zčásti doložil tezi o vlivu požáru Malé
Strany, Hradu a Hradčan z 2. června 1541 na proměnu charakteru a slohové tváře zástavby
levobřežní Prahy. Viz např. in: Dům pánů z Hradce pod Stupni, FHB 10, 1986, s. 271; Rezidence feudálního velmože v předbčlohorské Praze, OP 9/ I, s. 113- 116; V. Ledvinka - B. Mráz V. VInas, Pražské paláce. Encyklopedický ilustrovaný přehled, Praha 1995, s. 14-16 ad., zde
i další literatura. K důsledkům či významu požáru roku 1689 pro pravobřežní části Prahy viz
naposled D. Líbal- J. Muk. Staré Město pražské, Praha 1996, s. 287-288; Umělecké památky
Prahy. Staré Město, Josefov, red. P. Vlček, Praha 1996, s. 31 n.
3 F Vejdělek, Památník hasičského sboru královského hlavního města Prahy 185 3-1903, Praha 1903, s. 111- 117.
4 Tamtéž, s. 111- 113.
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svou četností výrazně převyšovaly uvedený sedmisetletý statistický průměr:
jeden oheň zde připadal na každého pět a půl roku. Naproti tomu v období
mezi lety 1576 a 1653 podle Vejdělkova výzkumu významněji nehořelo ani
jednou. 5 Opět se nabízí či vnucuje otázka, zda tato skutečnost má objektivní
věcné příčiny, nebo zda jde o pouhý projev historické nahodilosti.
Uvedené převzaté údaje mají ovšem v každém případě význam pouze ilustrativní, neboť by vyžadovaly důkladné pramenné ověření. Namátkou provedená sonda do dvou novoměstských úředních knih, uložených v Archivu
hlavního města Prahy, totiž ukázala, že na Novém Městě kromě Vejdělkem
uvedených případů hořelo jen mezi lety 1500 a 1530 ještě osmkrát (roku 1500,
1507, 1511, 1523, 1524, 1525, 1526 a 1527) a za prvních třícet let 16. století
zde tedy bylo celkem čtrnáct požárů. 6 V dodatečně zjištěných případech šlo
sice vesměs o požáry či "zahoření" v jednotlivých domech, přesto záznamy
v městských knihách zcela jasně ukazují vysokou míru požárního rizika na
Novém Městě a na Malé Straně po celou první polovinu 16. století.
Velikost tohoto rizika tragicky potvrdil požár, který vznikl na Malé Straně
ve čtvrtek po Nanebevstoupení P. Marie roku 1503 (17. srpna). Zahynulo při
něm dvacet dva lidí a shořelo šedesát domů od Újezdské brány ke kamennému (Karlovu) mostu a klášteru sv. Tomáše. Oheň zničil také střechy kláštera
u P. Marie pod řetězem a dvou hradebních věží. Silný vítr zanášel hořící šindele přes Vltavu až do Starého Města, kde na několika místech začalo též
hořet, avšak bdělí tamější měšťané ohniska včas uhasili. Požár vznikl v Petržilkovském domě zaviněním ženy, která škvařila sádlo. V očích anonymního
autora jednoho ze "starých letopisů českých" však vinu nesli všichni Malostranští, neboť "dali svobodu hříchům zjevným, kostkářům, rufiánům, nevěst
kám, tancům, věncům, kartám a obzvláště protivníkům kalicha Kristova." 7
Ještě větší trest však přišel kolem třetí hodiny odpoledne dne 2. června
1541, kdy začalo hořet v domě Ladislava z Gutenštejna na Malostranském
náměstí, zvaném Bašta. 8 Podle barvitého líčení Václava Hájka z Libočan,
doplněného dalšími svědectvími 9 , oheň za suchého, teplého a větrného počasí
Tamtéž, s. 114.
AMP, sbírka rukopisů, rkp. 1046, f. 20-65; rkp . 1047, f. El3- R28.
7 J. Kašpar - J. Parák (cd.), Ze starých letopisů českých, Praha 1980, s. 282n.; C. Merhout,
Malostranský rynk v druhé půli XV. století. ČSPS 55, 1947, s. 29-36.
8 Stál mezi dnešním palácem Smiřických (U Montágů) čp. 6-Ill a Šternberským palácem
čp. 7-III.
9 Zejm. Václav Hájek z Libočan, Kniha o nešťastné příhodě, kteráž se stala skrze oheň v Menším
Městě pražském a na hradě sv. Václava i na Hradčanech l. 1541, Praha 1614; též např. Mikuláš
Dačický z Heslova, Paměti, ed. J. Mikulec, Praha 1996, s. 99 ad.
5
6
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dvou hodin nezadržitelně zachvátil větší část Malé Strany na severní
a východní straně od náměstí. Neseny větrem a proudem horkého vzduchu se
plameny dnešní Nerudovou ulicí rozšířily na Hradčany a zničily celé město
včetně Pohořelce, s jedinou výjimkou bloku sedmi domů kolem radnice. Suchou travou na jižním hradním svahu prohořely k parkánu Pražského hradu,
z něho prkenným arkýřem Staňkovy bašty pronikly na dřevěné střelecké ochozy
hradeb a odtud přeskočily do krovu kostela Všech svatých. Pražský hrad vzplanul postupně na řadě míst a hořel plné dva dny. Padl ohni za oběť téměř celý;
odolaly pouze Černá věž, Daliborka a klenby svatovítské katedrály a Vladislavského sálu, přestože střechy nad nimi shořely.
Teprve po dvou dnech, 4. června, informovali pražští zeměpanští úředníci
Kryštof z Gendorfu a Florián Gryspek z Gryspachu krátkým dopisem krále
Ferdinanda I. o rozsahu katastrofy. Zdůraznili mimo jiné zkázu panovnické
rezidence, vnitřního vybavení katedrály, zemských desek i některých dalších
státních písemností. Sdělovali, že naopak uchován zůstal nedostavěný lusthaus (Královský letohrádek), přestože oheň zničil i dřevěný most, vedoucí
k němu přes Jelení příkop. 10
"Velký oheň pražský", jak byla katastrofa současníky dlouho nazývána, si
vyžádal přes padesát lidských životů. Za oběť mu padlo 155 domů na Malé
Straně a u Strahovské brány a dalších 42 domů na Hradčanech . Na Malé
Straně zůstalo nedotčeno ohněm z 211 jen 78 stavení. 11
Požár tak velkého rozsahu dalekosáhle narušil stavební ráz doposud zcela
gotické levobřežní Prahy. Souvislé bloky spálenišť poskytly prostor pro výraznou urbanistickou restrukturalizaci Malé Strany i Hradčan při jejich stavební obnově . Hromadná znovuvýstavba měšťanských domů a budování nových šlechtických paláců na parcelách, uvolněných požárem i nuceným
odprodejem poustekjejich zruinovanými majiteli, zcela změnila nejen majetkovou skladbu držitelů domů, ale především též dosavadní slohový ráz této
části pražského souměstí. Vtiskla jí v následujících třech desetiletích dodnes
patrný nezaměnitelný výraz tzv. pražské či české renesance. 12
Neobyčejný rozsah majetkových přesunů i nové výstavby konkrétně pro-

List publikoval A. Gindely in: VKČSN 1874, s. 167n.
Hájkovy údaje o škodách a důsledcích požáru jsou natolik konkrétní, přesně časově i místně
lokalizované a korespondující s jinými svědectvími, že jsou většinou historiků přijímány jako
zcela věrohodné . Platí to i o jím udávaných počtech zničených domů - celkem jich podle Hájka
shořelo 197.
12 Srv. J. Kropáček, K výměru pojmu "česká renesance", in: Itálie, Čechy a střední Evropa,
Praha 1984, s. 182- 191.
10
11
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kázal dlouholetý archivní a stavebně historický průzkum bývalého SÚRPMO,
přesněji řečeno podrobná analýza tzv. pasportů s výsledky tohoto průzkumu,
provedená v nedávné době při práci na encyklopedii pražských paláců. 13 Prokázala rovněž, že došlo ke skutečné restrukturalizaci zástavby obou vyhořelých měst, jež spočívala především v tom, že nejen všechny nové paláce
aristokratů, což bylo známo, ale také část znovu vystavěných měšťanských
domů byla podstatně zvětšena oproti jejich shořelým předchůdcům. Jejich
nová městiště vznikla spojením dvou až čtyř původních parcel a spálenišť .
Toto zvětšování mělo jednotící podobu stavební, nikoli však vždy odpovídající formu právní. 14
Závěr V. Vojtíška, že obnova Malé Strany po požáru roku 1541 byla v podstatě dokončena do roku 1555, se ve světle nových pramenných výzkumů zdá
příliš optimistický. Některé domy a šlechtické paláce na spáleništích se prokazatelně dostavovaly ještě v šedesátých letech. 15 Přesto však výstavba v podhradí šla rychleji nežli obnova shořelých částí Pražského hradu, která se
v důsledku nedostatku peněz protáhla až do prvních let panování Rudolfa II. 16
Malá Strana a Hradčany se z beznadějných spálenišť znovu staly kvetoucími
městy, daleko výstavnějšími nežli byly před katastrofou. K dovršení jejich
vzestupu napomohla zejména skutečnost, že obě města se v padesátých
a šedesátých letech a znovu od počátku osmdesátých let 16. století stala obslužným a ubytovacím zázemím Pražského hradu, jenž se na čas stal vládní
rezidencí člena panovnického rodu arciknížete Ferdinanda Tyrolského v roli
místodržitele (1547-1564) a posléze i sídlem panovníka samotného- za vlády Rudolfa II. v letech 1583-1612. Dlouholetá osobní přítomnost obou Habsburků, jejich početného dvora a domácí i zahraniční aristokracie přispívala
k všestrannému oživení a k neobyčejnému zvýšení lesku Hradu i obou pražských měst na levém břehu Vltavy. Dosud poddanské město Hradčany dosáhlo

13 V. Ledvinka - B. Mráz - V. Vinas. Pražské paláce. Encyklopedický ilustrovaný přehled,
Praha 1995.
14 Např. palác Smiřick;ích na Malostranském námčsti (čp . 6-lll) vznikl r. 1612- 1618 spojením
a přestavbou pův. domu Smiřických a sousedního Chlupovského domu v jednotnou palácovou
stavbu. Přesto až do sklonku 17. stol. byl objekt evidován jako dva domy, polovina (pův. dům
Smiřických) v zemských deskách, polovina (pův. Chlupovský dům) jako dům "šosovní"
v městských knihách Malé Strany.
15 V. Vojtíšek, Z minulosti naší Prahy. Kapitoly z místopisu, řízení a života města, Praha 1919,
s. 41-74; C. Merhout, O Malé Straně . Její stavební vývoj a dávný život, Praha 1956, s. 27-34.
K trvání obnovy viz též V. Ledvinka- B. Mráz - V. Vinas, Pražské paláce, stati o jednotlivých
hradčanských a malostranských objektech, pass.
16 V. Vojtíšek, Z minulosti, s. 17.
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1. září 1598 privilegiem Rudolfa II. povýšeni do stavu svobodných královských měst. 17
V odborné literatuře bylo již vícekrát konstatováno, že proměna, jež byla
výše nazvána urbanistickou restrukturalizací Malé Strany a Hradčan - obdobným procesem prošel ovšem i Pražský hrad -, nebyla umožněna pouze
velkým požárem v červnu 1541, nýbrž též změnou politických poměrů a pře
devším podstatným oslabením politickomocenského postavení městského stavu
a omezením faktických pravomocí i celkové svéprávnosti městských rad pražských měst po nezdařeném stavovském povstání roku 1547. Pouze tento zvrat
politických poměrů v souběhu s těžkými následky požáru uvolnil cestu
k zakoupení značného počtu poustek a stavebních parcel v levobřežních pražských městech šlechtici a dvořany, umožnil výstavbu jejich palácových rezidencí, vymykajících se měřítku i obytnému standardu dosavadní městské zástavby, a dával též možnost prosadit vynětí těchto sídel z městské jurisdikce
a jejich převedení do jurisdikce zemského soudu. Takzvané svobodné domy
(zemsko)deskové, osvobozené od městských břemen a povinností, byly na
Malé Straně a na Hradčanech již na přelomu 16. a 17. století velmi početné
a přes odpor městských rad jich dále přibývalo, zvýšenou měrou pak i po roce
1620. Úměrně tomu se ovšem snižoval počet měšťanských domů "šosovních",
a tím se nejen zkracovaly městské důchody, ale také narušovala správní integrita měst a snižovala autorita městské samosprávy.
Je možno jen znovu opakovat a precizovat závěr, že tento proces spolu
s usídlením příslušníků arciknížecího a poté zejména císařského dvora
v nájemních obytných prostorách vedl po polovině 16. století k zřetelné proměně ne pouze slohového a urbanistického rázu, nýbrž též celkového
sídelního charakteru Malé Strany a Hradčan . Rezidenční a ubytovací charakter a s ním spjaté další obslužné funkce pro panovníka, jeho zástupce místodržitele, místodržitelův či císařský dvůr a jej obklopující aristokracii
postupně převážily nad tradičním přísným zvykovým rámcem a životním stylem, dosud vlastním českému a též pražskému měšťanskému prostředí. Prolomily jeho značnou uzavřenost a upjatost, udržovanou mimo jiné tradiční
kališnickou ortodoxií dlouho ryze utrakvistických pražských měst. Vedly ke
zřetelnému kulturnímu otevření a k postupné značné internacionalizaci a ná-

Srv. naposled nové rudolfinské publikace, zejm. Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezijako kulturní a duchovní centrum střední Evropy, Praha - Londýn - Milán 1997;
J. Hausenblasová- M. Šran ěk, Urbs aurea. Praha cí saře Rudolfa II. , Praha 1997.
17

denční město
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rodnostnímu rozrůznění nejen aristokratické, nýbrž i měšťanské vrstvy obyvatelstva pražského levobřeží. 18
Vzdor právě nastíněnému pozoruhodnému urbanistickému, sociálnímu
a kulturnímu posunu nelze význam samotné katastrofy roku 1541 ve vztahu
k němu jednostranně přeceňovat či dokonce absolutizovat. Vždyť Malá Strana plnila bezpochyby již od svého vzniku v 9. nebo 10. století a rovněž po
svém vysazení na město v roce 1257 vždy funkci podhradí, tedy ubytovacího
a obslužného zázemí panovníkova sídla. Ještě větší měrou to platí o Hradča
nech, tzv. postranním právu či poddanském městě ve správě purkrabích
Pražského hradu, které ve svých počátcích ve 14. století podle poznatků
M.Vilímkové bylo více opevněným předhradím Hradu nežli "plnohodnotným"
městem. 19 Malá Strana prošla katastrofou a procesem znovuzrození již jednou, v 15. století. Byla úplně vypálena v letech 1419-1420 a postupně opět
vystavěna v období 1424-1500.
Ani samotný požár roku 1541 ostatně nebyl největší pražskou katastrofou
tohoto druhu . Zmíněný dočasný zánik Malé Strany a zřejmě i Hradčan
v plamenech za bojů roku 1419 a 1420 měl evidentně větší plošný rozsah
nežli pohroma roku 1541. A nesrovnatelně větší byl rovněž požár Starého
Města, židovského ghetta a části Nového Města ve dnech 21. a 22. června
1689. Padlo mu za oběť 749 domů, nepočítaje 5 koste l ů, několik klášterů
a far. 20 Také tato katastrofa, způsobená údajně francouzskými paliči, by si
z řady důvodů zasloužila důkladnější badatelskou pozornost. Najmě ve vztahu k právě tehdy probíhajícímu procesu výrazné barokizace pražských měst
se přímo nabízí komparace s obdobnou situací velkého požáru a renesanční
proměny souměstí kolem roku 1541.
Srovnávací studium požárů 1541 a 1689, popřípadě i dalších pohrom tohoto druhu by mohlo říci mnohé nejen k dějinám požární prevence, její organizace, hasebních zákroků, užívaných technických prostředků atd. Pokud by
bylo vedeno z hlediska příčin, průběhu, dosahu a důsledků katastrof, přineslo
by bezpochyby poznatky také k širšímu okruhu problémů, např. k otázce, jak
města čelila, či zda vůbec byla s to če l it katastrofám tohoto typu a rozsahu.

l8 K tomu viz nejnověji in: Rudolf ll. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní
a duchovní centrum střední Evropy, zejm. s. 152- 301; J. Hausenblasová - M. Šraněk, Urbs
aurea. Praha císaře Rudolfa II. , s. 67- 122 ad.
l9 M. Vilímková, Úvaha o době založení a počátcích vývoje Hradčan, PSH 16, 1983, s. 47.
20 F Vejdělek, Památník, s. 114.
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Tento příspěvek se pokusil ukázat, že studium katastrof může odkrýt též urči
té nové skutečnosti obecnějšího rázu a stát se součástí širších pohledů na
procesy slohových, stavebních, architektonických i sociálně kulturních proměn pražských měst v epoše raného novověku .
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JAN PAŘEZ

ZEMĚTŘESENÍ V ROCE 1590 V ČECHÁCH
VE SVĚTLE NĚKOLIKA SOUDOBÝCH TISKŮ
PŘÍSPĚVEK KE ZKOUMÁNÍ RANĚ NOVOVĚKÉ MENTALITY

Zemětřesení je geofyzikální

fenomén 1, v současné době v našich krajinách

nepříliš

obvyklý, který byl pro svůj nepředvídatelný průběh, nevysvětlitelný
a množství škod, jež obvykle způsobí, řazen mezi ostatní katastrofy,
proti nimž se společnost ve středověku a na počátku novověku nedovedla
dost účinně bránit. Tak je tomu ostatně ve velké většině případů i v součas
nosti, neboť práce seizmologů a architektů speciálních konstrukcí může zemětřesení předvídat a bránit se mu jen zčásti. Zemětřesení bývalo stavěno po
bok dalším podobným přírodním jevům nebo s nimi dokonce spojováno, takže v mnohých relacích o něm jsou zmiňovány i komety a jejich neblahé půso
bení na lidský rod, meteority, povodně, mory, ohně, sucha apod. 2
V roce 1590 otřásalo střední Evropou mimořádné zemětřesení. Prvním
varováním byl již záchvěv 29. června, který se projevil v Rakousku, v Če
chách a na Moravě. 3 15. září večer přišlo v několika vlnách nejhorší zemětřepůvod

1 Základní údaje jsou v OSN, Encyklopedický slovník geologický se o něm kupodivu podrobněji nezmiňuje, novější informace podává The New Encyclopaedia Britannica, Chicago 1991 15,

především

Micropaedia 4, s. 322- 324; Macropaedia 17, s. 637; Macropaedia 26, s. 533 .
Literaturu k českým zemětřesení uvádí E. Michal v katalogu čs. zemětřesení do r. 1956- viz
níže. Na konci tohoto katalogu se nalézá obsáhlý seznam pramenů a literatury, ze kterých zmiňuji především: E. Michal, Literatura o zemětřesení v Čechách do r. 1620, Věstník České akademie věd a umění 2, 1942, s. 50.
3 V Kárník - E. Michal- A. Molnár, Erdbebenkatalog der Tschechoslowakei bis zum Jahre
1956, Práce Geofysikálního ústavu ČSAV 69 - Geofysikální sborník 1957, č. 117. Seizmická
aktivita 6. stupně např. ve Vodňanech rozezvučela zvony, viz E. Michal, Nejstarší moravské
noviny z r. 1590 (Zpráva o zemětřesení), Zvláštní otisk z Časopisu Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 43, 1930. Již v roce 1588 bylo prvním varováním zemětřesení 29. února
1588 (5 . stupeň); tato událost byla popsána v nedochovaném tisku Sixta Kandida (Knihopis
1421), o kterém se zmiňuje i Jahodka- viz níže.
2
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sení ve středoevropské oblasti po r. 1348. 4 Země se třásla během noci až
čtyřikrát a záchvěvy pokračovaly také v následujících dnech.5 Informace
o tomto zemětřesení přináší jak obrovské množství rozptýlených písemných
pramenů, tak i řada zpráv tištěných . O jeho dopadu mohli být obyvatelé Království českého zpraveni z jazykově německých i českých "novin". Ohlas
vídeňských škod se velmi rychle objevil i v Čechách. 6 Na současníky musela
zpráva o hroutící se vídeňské metropoli působit značně působivě, zvláště když
byly náležitě vylíčeny podrobnosti o škodách na jednotlivých kostelních vě
žích. 7
Z pohledu současné geofyziky se jednalo o alpské zemětřesení s epicentrem v Neulengbachu, kde dosáhlo snad 9. stupně. 8 Nejhůře postihlo Rakousy, obzvláště Vídeň (8. stupeň), a to takovým způsobem, že několik rakouských badatelů se rozhodlo jeho průběh rekonstruovat. 9
V několika dobových tiscích se pokusím zjistit, jakým způsobem se jevilo
zemětřesení v roce 1590 lidem, kteří ho prožili na vlastní kůži. Východiskem
příspěvku by se měla stát zjištění, kdy, kde a jak zemětřesení probíhalo, jeho
průběh očima současníků, stav dobových názorů a vědomostí a jejich projekce do dobových tisků, a konečně reakce obyvatel (pochopitelně především
městských) jako výraz dobových názorů.
Prameny
Ve Strahovské knihovně se dochovalo několik unikátních tisků z konce 16.
a počátku 17. století, které nejen zachycují důležité informace o zemětřesení
v letech 1590 a 1606, ale reflektují také dobové názory na seizmickou čin
nost. Je pochopitelně nemyslitelné systematicky shromáždit všechny prameny, které se zemětřesením zabývají, na to upozornil Karel Vocelka ve svém

E. Michal, Nový český tisk z r. 1590 o zemětřesení Altlenbašském, Časopis Národního musea v Praze (dále ČNM) 104, 1930, s. 111 - 113.
5 Erdbebenkatalog, č. 119 (18 . 9.), 120 (19. 9.), 121 (27 . 9.), 122 (1. 10), 123 (7. 10.), 124
(13 ., 17., 21. 10.), 125 (27 . 10.), 126 (24. 12.).
6 I autoři rukopisných poznámek se zmiňovali předevš ím o škodách ve Vídni. Pokud jde
o literaturu, odkazuji na třetí svazek Zíbrtovy Bibliografie, č . 10057, 10064, a čtvrtý svazek
téhož díla, především s. 54-56.
7 Např. M. Eyzinger, Der historischen Relationen oder Beschreibung insonderheit aber was
sich vom Jahr achzig neun in Teutschland, Franckreich, Engelland, Schottland, Denmarck,
Hungem, Boeheimb, ltalien unnd Hispanicn .. . bis auff den ersten Septembris dieses jetzt lauffenden 91. Jahre sonderlich begeben und zugetragen, Ki:iln 1591 , s. 45--47.
8 Dle dvanáctistupňové Mercalli-Cancani-Siebergovy stupnice, viz Erdbebenkatalog, s. 419.
9 Srv. K. Vocetka, Zemětřesení jako historické téma, Dějiny a současnost 1995, č . I, s. 2- 5.
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populárně laděném článku

v Dějinách a současnosti. Nicméně i takováto práce založená na několika pramenných sondách může osvětlit mentalitu raně

novověkého člověka.

V krátkém čase po zářijovém zemětřesení- ještě v roce 1590,jak napovídá chronogram na titulní straně- vydal v Praze kolínský děkan Matěj Jahodka Chrudimský spisek "Žalostné sepsání o novém zemětřesení, hrozném a strašlivém, kteréž se léta M.D.XC. v sobotu po památce Povýšení svatého Kříže
v tomto království Českém i v jiných okolních zemích a krajinách z dopuštění
Božího stalo." 10
Téhož roku vyšly i "Pravdivé noviny o znamenitém a strašlivém země tře
sení, kteréž se v Slezku, Moravě a po všech Rakousích, obzvláštně pak Vídni
stalo, a co za velikou škodu na kostelích a domech učinilo 15tého dne měsíce
září tohoto 1590. léta. v Olomouci u Valentina Klína." 11
Dalším strahovským unikátem je torzo s největší pravděpodobností z téhož
roku "Spis kratičkej. O hrozném země třesení, kteréž léta tohoto M.D.LXXXX
v sobotu na neděli XI. po svaté Trojici v této naší české zemi, v Moravě,
Rakousích a jinde Pán Bůh ... dopustiti ráčil." 12 O dozvuku těchto otřesů
v Kutné Hoře vydal Jan Filoxenes Jitčinský "Noviny nešťastné z Hory Kutny,
kteréž se staly den Štědrého večera (z dopuštění Božího) nyní při konci roku
90." 13 V nich je popsáno mj. i zhroucení dvou domovních štítů na kutnohorském rynku, pod jejichž troskami zahynulo ll osob; tento pád je autorem
přičítán zemětřesení. Je ovšem otázka, nakolik tu sehrály svou roli štoly pod
městem.

Konečně posledním soudobým tiskem je kázání chroustkovického faráře
Václava Bruncvíka Miletínského, které pronesl a napsal tři neděle po země
třesení 7. prosince 1606, tedy na Nový rok 1607. Kázání bylo vytištěno téhož
roku v Litomyšli pod názvem "Kázání o zemětřesení, kteréž se stalo léta dobíhajícího 1606 na ochtáb sv. Ondřeje" 14 a dotýká se i zemětřesení v roce
1590.

10 Knihopis 342. Strahovský unikát pod sign. FK IV 71 přív. Matěj Jahodka Chrudimský (cca
1540-1604) byl v době zemčtřesení děkanem v Kolíně nad Labem. Viz Knihopis.
11 Knihopis 6480. Viz též E. Michal, Nejstarší moravské noviny z r. 1590.
12 Knihopis 15610. Strahovský unikát sign. FR I 18 přív. Zprávu o n ě m napsal na popud strahovského bibliotékáře V Hůlky E. Michal, Nový český tisk z r. 1590.
13 Knihopis 6425 . Strahovský unikát sign. AA XIV 4 pří v.
14 K.nihopis 1309. Strahovský unikát sign. FK IV 7 1 přív.
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Průběh zemětřesení

Je velice nesnadné určit exaktní hodnoty pojící se k zemětřesení, tedy jeho
epicentrum, sílu a dobu trvání seizmických otřesů . Někdy, jako v případě
zemětřesení roku 1588, je v pramenech alespoň naznačeno, jak mocné bylo
a jak dlouho trvalo:" ... kotoučové v sklích dosti tuze vsazení skákali. A trvalo
prodlouženě, co by mohl Otče náš povlovně zříkati." 15 Přesto autoři Katalogu zemětřesení v Československu sílu zemětřesení roku 1590 podle takových
údajů vyhodnotili a došli k názoru, že se u nás projevila 5. až 6. stupněm. 16
15. září 1590 předcházel zemětřesení zvuk podobný "k fučení aneb k buče
ní, jako z nějaké velké trouby pocházející." 17 Silný průběh byl v Praze, kde
jsou i popsány reakce obyvatel (viz níže). Ze všech jiných měst, městeček,
zámků a tvrzí je konkrétně uvedena Mladá Boleslav, kde samy zvonily zvony
a hodiny. Jindříchovým Hradcem, Táborem, Čáslaví a Kutnou Horou zatřáslo
několik otřesů, poslední z nich až v úterý 18. září. Ze Spisu kratičkého se
navíc dovídáme, že v Kutné Hoře byly seizmické vlny ,ještě za světla" po
dvanácté hodině, po třinácté hodině, po šesté hodině "na noc" a nejhorší pak
přišla po sedmé hodině. 18 Dále byl zasažen Kolín, Kouřim, Český Brod, Nymburk, Bydžov, Hradec Králové, Chrudim, Pardubice atd. 19 V Brně se země
chvěla onu první noc čtyřikrát. Věže se nakláněly a zvony zvonily, v domech
nadskakovaly stoly a židle a pohybovaly se krovy a dveře, "co by se na kusy
polámati měly". 20 I v Olomouci "a v jiných mnohých městech" se třásla zem. 21
Na zemětřesení roku 1590 vzpomněl při výčtu zemětřesení předcházejících
15

Jahodka, f. Cii.
Erdbebenkatalog, č. 118. V Rakousku byly následky zemětřesení pochopitelně mnohem horší.
Michael Eyzinger se ve svých Der historische Relationen zmiňuje o zemětřesení "in meincm
geliebten Vatterlandt zu Wien in Osterreich" a také o tom, že zemětřesení bylo "v celé Evropě".
Podle výčtu škod bylo ničivé jen v Rakousku. SK sign. AR XVIII 25.
17 Bruncvík, f. Cviii uvádí, že v roce 1606 se nejprve ozval ,jakýs neobyčejný hřmot a rumplování, jakoby množství panstva na nčkolika krytých vozech klusem jelo." Stalo se tak "okolo
hodiny jedenmecítmé". Poté hned začali lidé vybíhat z domů, neboť "tak se rum plovalo, štertovalo i třáslo".
lB Sp is kratičkej , f. Aii.
19 Z tohoto výčtu usuzuji, že autor, který byl utrakvistickým knězem, uvedl především místa,
s nimiž mohl mít těsné konfes ijní kontakty. V tom mne utvrzují jednak rukopisné paměti z Litoměřic uložené na Strahově. Jan Nož íř, jr. (sign. DA IV 1) ve svých letopisných zápiscích
uvádí na f. 1Ov : " 1590 Item zemětřesení veliké bylo po 22 hodinč a dlouho trvalo v sobotu po
památce Povýšení svatého Kříže" , jednak Erdbebenkatalog, č . 118, kde je síla zemětřesení v Litoměřicích vyjádřena stupněm č. 5.
20 Jahodka, f. Avi i. Spis kratičkej , f. Aii, uvádí, že na radnici se pohybovaly stoly, jako by je
někdo tahal po místnosti.
21 Jahodka, ff. Av-Avi i.
16
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i Václav Bruncvík ve svém tištěném kázání z roku 1607. Jak uvádí, prožil ho
-byv na studiích- ve Velkém Meziříčí, kde během otřesů "cihly jak z domu
radního, tak i z jiných domův a štítův pršely a padaly." 22
Je pochopitelné, že tento výčet přináší jen další zprávy o místech, kde se
zemětřesení odehrálo, a byl také jedním ze zdrojů, který- byť jen nepřesně
pomohl klasifikovat sílu seizmických otřesů v konkrétních místech českých
zemí. 23
Zde se dostáváme k otázce, jak bylo zemětřesení vnímáno a vykládáno.

Dobové názory na příčiny zemětřesení
Jak se tedy dívala humanistická věda na zemětřesení? Pokud se obrátíme
do blízkého sousedství Čech, v každém případě kladli "zpytatelé tejných
a skrytých věcí v přirození, to jest physici et technici" zemětřesení do souvislosti s kometami, jimž bylo vůbec přisuzováno zavinění nebo alespoň ohlášení dalších, výše uvedených přírodních katastrof. Jiní pokládali zemětřesení za
jeden z projevů počasí. Tak tomu bylo i v případě díla Liber de meteoris
Joanna Joviana Pontana z první poloviny 16. stoletU4 Pontanus byl ovšem
ovlivněn klasickými učenci, především Pliniem, Senecou a pochopitelně Aristotelem.25
Přehled příčin zemětřesení uvedl i Johan Rasch v roce 1582. 26 Vedle názorů

Bruncvík, f. Cvii.
Zprávy o Vídni a Rakousku je zbytečné tu uvádět. O tamním pruběhu zemětřesení roku
1590 vyšla studie, která je pokusem o jeho rekonstrukci; srv. literaturu ve Vocelkově článku
v Dějinách a současnosti. V témže článkuje také ilustrativně předvedena šíře pramenné základny, včetně několika českých pramenů (Paměti Mikuláše Dačického z Heslova, Život Petra z Rožmberka od Václava Březana). Dodejme, že o zemětřesení se zmínil např. i Marek Bydžovský
z Florentina nebo Bedřich z Donína, který jej dokonce zažil ve Vídni. Shromáždění dostatečně
reprezentativního množství pramenů bude muset být prvním předpokladem k širšímu studii
o zemětřesení v českých zemích. V české historiografické literatuře mu zatím nebyl dán dostatečný prostor, a ačkoli ho např. J. Macek, Jagellonský věk v českých zemích I, Praha 1992,
s. 54, považoval "spíše za kuriozitu", nebývalo něčím tak zcela neobvyklým. Alespoň ve spiscích, o kterých je řeč, byly pečlivě uvedeny příklady nejen české, ale i evropské v pruběhu
známých dějin!
24 J. Jovianus Pontanus, Liber de meteoris. Cum interpretatione Viti Amerbachii, Argentorati
apud Cratonem mylium 1545, zvl. s. 44-48; výklad Amerbachův s. 150-161. SK sign.
AG X!Il80.
25 Přehled antických zpracování tématu podal E. Michal, Názory řeckých a římských filosofů
o zemětřesení a vulkanismu, zvl. otisk z Přírody 6, 1929, s. 22.
26 J. Rasch, Von Erdbiden etliche Tractiit alte und newe hocherleuchter und bewiirter Scribenten: inn welchen kliirlich angezeigt, was dieselbigenjeder Zeit gutes oder bóses mitgebracht. .. ,
Mtinchen 1582. SK CT IV 3.
22
23
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antických o vzájemném působení základních elementů tu jako možnou příči
nu prezentuje i typicky středověké výklady (Zemí pohybuje obrovská ryba
Celebrant, když se hýbá a protahuje; zemětřesení je způsobeno postavením
hvězd), až se dostává k objasňování, kdo je "primus motor", zdali je to sama
příroda či Bůh, který pohybuje "elementy". Pak následují tři traktáty o země
třesení, ve kterých jsou jednotlivé názory přetřásány.
Ale vraťme se zpět do Čech. Když v roce 1591 napsal český humanista
Adam Rosacius 27 latinskou báseň o událostech předchozího roku 28 , zemětře
sení zařadil mezi ostatní pohromy jako války, vysoké daně (!), sucho a z něj
vyplývající požáry lesů a polí. M. Daniel Adam z Veleslavína se bohužel ve
svém slovníku nijak původu zemětřesení nedotýká, uvádí pouze překlady do
čtyř jazyků. 29 Soupis dobové české literatury do roku 1620 (z valné části bohužel ztracené) uvedl E. Michal v roce 1941. 30
Nezbývá než obrátit pozornost ke dvěma tiskům, které se problematikou
zemětřesení zabývají podrobněji. Matěj Jahodka Chrudimský nejprve popsal
průběh zemětřesení v českých zemích a také ve Vídni. Potom v historickém
exkursu podal soupis zemětřesení před Kristem. Zde hojně čerpal z latinských autorů . 31 Poté následuje výčet všech zemětřesení od narození Krista do
roku 1590. V tomto soupisu se dovídáme celkově o 53 zemětřeseních, z toho
o 16, resp. 11 32 v našich zemích. Jedná se o první přehled českých zemětřese
ní. Ve třetí části svého spisku se Matěj Jahodka zabýval původem zemětřesení.
Z výčtu uváděných možných příčin je vidno, že byl patrně obeznámen
s mnohými soudobými i staršími spisy. Od názoru, že "někteří se domnívají,
že maní a trefuňkem slepým neb příhodou, jimž contingencí říkají , to se děje",
přes domněnky, že "páry vlhkosti v zemi zavřené, nemohouce průduchu svého míti, mocí se ven vystřelují a země se rozličnými zpuosoby třese" dostává
O něm viz A. TruhláF - K. Hrdina - J. Hejnic - J. Martínek, Rukověť humanistického
básnictví v Čechách a na Moravě 4, Praha 1973, s. 348 n.
28 A. Rosacius, Tempestates praecedentis et votum secundorum auspiciorum ineuntis anni ad
... d. Venccslaum seniorem Crocinum a Drahobeylo, primatem, et d. Melchiorem Hal di um
a Neunpergko, senatorem in Antiqua Urbc Pragcnsi, patronos reipub. literariae observandos,
scriptum a M. Adamo Rosacio. Pragac cxcudebat Iohannes Schuman 1591. SK sign. AA XIV
4111. Viz Rukověť s. 350-35 1.
29 D. Adamus a Veleslavina, Sylva quadrilinguis vocabulorum ct phrasium bohcmicae, latinae,
graecae et germanicae linguae, Pragae 1598, sl. 1851-1852.
30 E. Michal, Literatura o zemětřesení.
3I Zde vyvstává otázka, nakolik Jahodka sám antické autory četl, stejně nakolik znal soudobou
literaturu o zemětřesení ze sousedních zemí (viz výše). V každém případě je pozoruhodné,
kolik český světský duchovní té doby znal pramenů k tomuto tématu.
32 Srv. Erdbebenkatalog, s. 417.
27
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se autor až k výkladu hvězdářů, z nichž "pak někteří pokládají, že bývá země
když kométy bývají", jiní pak tvrdí, že "když zatmění Slunce bývají,
a zvláště pak na Bejku, že bývá toho roku zemětřesení, protože Bejk jest
znamení zemnaté a třesení Země zbuzující". Nakonec se ovšem dostává
k teologickému vysvětlení: "Ačkoliv Bůh Zemi (magnam molem) tudíž velikou a nepohnutedlnou učiniti ráčil, jakž latiníci říkají: Terra est mol es immobilis, o témž David . . . praví: On jest založil okršlek Země nepohnutedlný:
všicknijiní živlovéhejbí se, vítr, voda i oheň ... , avšakBuoh i tou tíží a vážností,
kterou stvořil nehýbající, mocí svou kdy chce a ráčí hejbe jako Pán a Stvořitel
všemohúcí." I Václav Bruncvík uvedl podobné příklady vysvětlení: zemětře
sení způsobují páry, které jsou z různých důvodů (svým pohybem, přemisťo
váním, přetlakem) vypuzovány ze Země. Jako jinou možnost uvedl zahřívání
Země Sluncem, vliv Marsu, Jupitera a Saturna; nakonec se také dostává
k teologickému vysvětlení, doloženému řadou citátů z Písma. 33
To ovšem Jahodkovi nebránilo, aby při svém popisu nespojoval zemětře
sení zcela podle dobových zvyklostí s řáděním jiných pohrom (oheň, bouře,
hlad, apod.) a také s kometami. Dále ovšem celou řadou citátů z Písma dokazuje, "že se to neděje náhodou ani toliko přirozenou příčinou . .. , ale od Boha
a skrze Boha." V poslední části se Jahodka dotkl důvodů, které Boha k vyvolání zemětřesení vedou. Mezi nimi si povšimněme demonstrace svrchované
moci "nade všecky monarchy a potentáty světa", dále "že se hněvá v jistotě na
hříchy", "aby lidi zlé a bezbožné svědomí děsila a strašila", "aby něco budoucího a nastávajícího vyznamenal", "aby skutečně ztrestal", atd. Bruncvík uvádí jako trestané zemětřesením lidi "zlé, nestydaté, . . .bezbožné, zvláště smilníky, cizoložníky, ruffiány a sodomáře", tyrany, čarodějníky a modláře, kacíře
a "lidi epikurejské, zhovadilé, lichevné a lakomé".34
Oba tisky jsou zakončeny modlitbou. 35
Ani rektor pražské univerzity Jan Campanus Vodňanský se ve svém tisku
z roku 1615 36 nedopracoval k jiným závěrům, i když uvádí mezi zpytateli
např. Anaxagora, Thaleta Milétského a také Jeana Bodina. To, že mezi názory světských kněží a univerzitního rektora neexistuje - snad vyjma úrovně
podání - propast ve znalostech, svědčí o poměrně vysoké úrovni dobových
znalostí českých kněží.
třesení,

Bruncvík, Avi- Aviii.
Tamtéž, Bi- Bvi.
35 Kněz Bruncvík zvolil podobnou koncepci. Po předmluvě objasnil "od čeho zemětřesení pochází, čí mocí a kterak se děje",jaké lidi jím Bůh trestá, výčet historických zemětřesení a konečně,
jak se "bránit" proti zemětřesení.
36 J. Campanus, De terrae motu, Pragae 1615. KNM 37 c 4 přív.
33
34
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Nový výklad zemětřesení začal prosazovat až Paracelsův žák van Helmondt
po roce 1680.J7Přesto nebyly staré názory okamžitě zavrženy, jak dokládá
tištěná obhajoba z lineckého jezuitského gymnázia z roku 1698, jejímž autorem byl Jan Bernard Celestin říšský hrabě z Rodemu. Ve spisu nazvaném
Meteorologia philosophico-historica38 sebral množství názorů na původ zemětřesení a doložil je citáty, a svoje bádání podložil větší systematičností jak
heuristiky, tak spisu samotného. Celý spis sleduje a rozebírá astronomické,
meteorologické, geofYzikální a geologické jevy a hledá paralely v životě společnosti. Ovšem aristotelovské názory tu mají stále velkou převahu a politický závěr jednoho z článků vyjadřuje i názor jeho doby: "Sine Deo hominum
vires nullae sunt. " 39
Reakce

městského

obyvatelstva

Reakci obyvatel metropole lze odstupňovat. SoučasníJc4° popisuje chování
Pražanů při nejsilnějším pražském otřesu kolem šesté hodiny- tedy dle našeho měření kolem půlnoci- takto: " ... lidé velmi zděšeni jsouce, z domův
a z příbytkův svých ven na ulice utíkali, někteří nevědouce, co se děje, zbraně
do rukou brali, a sem i tam běhali;jiní rukama lomili, za jiné nemajíce, než že
již poslední den soudný nastávati bude, neb tak velmi se země zatřásla, jako
by všecko padnouti aneb propadnouti mělo. Věže se kolébaly a hlásní na nich
strachem o pomoc volali; od vězňuov křik a naříkání slyšán byl." (Podobně
také v roce 1606 v Chroustkovicích "mnozí lidé .. . z domův svých nevědouce
co se děje vybíhali",41 jinde "mnozí již z lidí ven z města utíkali, zajisto se
domnívajíce, že se vším se zpropadají a zahynou." 42 Je ovšem pochopitelné,
že např. samo důstojenství královské hodnosti neopravňovalo krále ani v nejvyšším napětí k iracionálnímu chování, a proto "Jeho Milost císařská také
toho času, jako o půlnoci, ráčil do chrámu Božího jíti a Pánu Bohu s mnohými
pány a dvořany i duchovními lidmi se modliti, aby hněv svůj ukrotiti a nade
všemi smilovati se ráčil" . 43
E. Michal, Názory řeckých a římských filosofů.
J. B. C. a Rodem, Meteorologia philosophico-politica, in duodecim dissertationes per quaestiones meteorologicas et conclusiones politicas divisa, Augustae Vindelicorum 1698, o země
třesení na s. 217- 231.
39 Meteorologia philosophico-politica, s. 225 .
40 Jahodka, f. Avi.
41 Bruncvík, f. Cviii.
42 Spis kratičkej, f. Aii. Srv. téžJ Pánek (ed.) , Václav Březan: Život Petra Voka z Rožmberka,
Praha 1985, s. 498 n.
43 Jahodka, f. Av. Ani to však nebylo podmínkou. V témže čase ve Vídni, jak o tom podává
svědectví Bedřich z Donína ve svém cestopisu, "arcikníže Arnošt tehdáž .. . tu noc z města
37
38
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obyvatelé měst tedy propadali panice, a ačkoli vybíhali na oteprostranství, což se zdá být pragmatické, chovali se zmateně, v někte
rých případech se dokonce ozbrojovali(!). Někteří utíkali ven z měst nejen ze
strachu, že se města zřítí na ně, ale že se oni sami s městy propadnou do země.
Městský organismus byl v šoku, z vězení ani nebyli vyvedeni vězni. Panovník
zachoval klid a se svým dvorem se dostavil do kostela, kde se modlil za záchranu své země a jejích obyvatel.
Pokud srovnáme reakce lidí při jiných živelných pohromách a při epidemiích, můžeme konstatovat, že zemětřesení byla specifická záležitost. Obranný
mechanismus městské společnosti, tedy předvídání katastrofy, příprava opatření v případě jejího vypuknutí a systém likvidace katastrofy, zde úplně selhával. Zemětřesení mohlo vypuknout na rozdíl od ostatních katastrof kdykoli
(tedy z pohledu tehdejšího člověka) a většinou netrvalo dlouho. Ovšem, jak
známo i ze současnosti, bránit se- když pomineme speciální stavební technologie- proti němu nelze.
Městská spo l ečnost renesančních Čech- jíž především byla kázání o zemětřesení adresována- žila v době samých počátků přírodních věd. Teologické objasnění jevů, které tehdejší poznání světa nebylo schopno vysvětlit,
bylo proto v rámci raněnovověké mentality zcela přirozené . Dědictví středo
věku, tedy nejrůznější tradované a zcela zkreslené poznatky o světě spolu
s aristotelským výkladem přírody, tvořilo informační zásobárnu tehdejších
měšťanů. Jestliže vrcholnou autoritou bylo stále ještě Písmo, působily v krizové
situaci mocně zvláště novozákonní pasáže o zemětřesení při zmrtvýchvstání
Krista. Součástí mentality bylo eschatologické pojímání života. Zdá se tedy,
že především při zemětřesení vystoupily všechny iracionální prvky chování
na povrch a další lidské jednání pod vlivem hluboko uložené vize konce světa
se začalo vymykat kontrole. Zemětřesení, které zasahuje zrak, sluch a hmat,
resp. porušuje pocit rovnováhy, se jasně liší od ostatních pohrom, jako jsou
požáry, záplavy, vichřice, sucha apod. I z tohoto důvodu se jednání stává
zkratovitým a není bez zajímavosti, že podobný jev jako v roce 1590- tedy
ozbrojování se před vyběhnutím z domu - byl pozorován i při posledních
kalifornských seizmických aktivitách.
Zemětřesení představovalo ten typ katastrofy, který byl nejhůře předpoví
datelný. Humanistická věda se sice odvolávala na klasické autory, ale závěry
ponechávala teologům. Jak také vidíme, autoři spisků o zemětřesení byli vět
šinou kněží, do jejichž kompetence výklad takového jevu spadal. Proti "povřená

vyjel, nebo v mčstě nebylo bezpečno. " Srv. A. Grund (ed.) , Cestopis Bedřicha z Donína, Praha
1940, s. 55. Rukopis uložen ve Strahovské knihovně pod sign. DG IV 23.
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banským" autorům stojí bible a v ní popsaná a především z morálně-teologic
kého stanoviska vysvětlená zemětřesení. Tím se vysvětluje i příčina, proč
k nim dochází. Jedinou prevencí bylo pro obyvatele měst řádné křesťanské
chování, jak o tom slýchávali z kazatelen a případně četli ve spiscích českých
i německých. Jakoukoli seismickou aktivitu- ať už znali antické názory na
zemětřesení či nikoli- pak považovali za projev boží nepřízně a jejich reakce
tomu odpovídaly, jak je vidět i z přiloženého dřevořezu . 44

44

Titulní strana Raschova spisku Von Erdbiden etliche Tractiit ... , Mtinchen 1582.
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Neštěstí vznikají, protože "Buoh ... netoliko lásky, ale i prchlivosti plný
jest ... Neb když lidé láskou jeho zhrzejí, tu hned přísnost v zápětí kráčí ...
pro tož není div, že ... morem, hladem, válkami ... pro nepoznání času navštívení, kárá, ano i ty živly, vítr, vodu, časté ohně, až i zemi ... proti nám popuzuje."1
Člověk věnoval vždy svou pozornost katastrofám, krizím, pohromám, neštěstím a nešťastným náhodám. Přispívala k tomu nepředvídatelnost neštěstí
a bezmocnost jim vzdorovat. 2 Nikdo nevěděl, kdy udeří a jaké budou škody,
které napáchají.
Tak se zrodil zvláštní druh letákových aktualit zvaný "novina", předchůdce
našich sdružených novin. 3 Zprávy šířené touto formou byly určeny hlavně
prostému lidu měst a venkova, a ten měl vždy nejblíže k písni. 4 Množí se
písně senzační a moralizující povahy, líčící především neobvyklé přírodní

1 De MoTY HlatV Terrae Terrltorii PraChensls [= 1615]. To jest: Kázání o hrozném a děsite
dlném zemětřesení léta přítomného 1615, února dne 19. v kraji Práchenském i jinde stalém až
i zázracích té noci na obloze nebeské spatřených, jak z slova Božího tak učení theologů fyziků
a mathematiků sebrané a činěné v městě Prachaticích. V neděli první po devítníku. Od kněze
Zachariáše Bruncvíka Novopražského děkana v městě Prachaticích. Anno: Orate, NaM IuDICII Slgna praesto sV nt.[= 1615]. Aneb: MoDLete se neb se již bLiž! VIkaVpeni naše.[= 1615].
Vytištěné v Novém Městě pražském u Daniela Karla z Karlšpergka. Z. Tobolka - Z. Horák,
Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století (dále jen
Knihopis), Praha 1925- 1967, číslo 1328.
2 A. Baďurová, Spis Zachariáše Bruncvíka o zemětřesení roku 1615 (dodatek ke Knihopisu č .
1328), in: Miscelanea oddě lení rukopisů a starých tisků 10, 1993 , díl2, s. 381- 400. Viz s. 381.
3 J. V. Scheybal, Senzace pěti století v kramářské písni. Příspěvek k dějinám lidového zpravodajského zpěvu, Hradec Králové 1991, s. 13 .
4 P. Kneidl, Česká lidová grafika. V ilustracích novin, letáků a písniček, Praha 1980, s. I O.
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úkazy, živelné pohromy,

zrůdné

nebo cizokrajné živočichy, smyšlené či sku-

tečné zločiny a popravy.5 Úroveň těchto tisků, ať písňových či prozaických,

není vždy dokonalá, objevují se zde tiskové i gramatické chyby.6 Většinou
začínají slovy: "Novina jistá a pravdivá .. . ", "Pravdivá novina žalostná . . . ",
"Truchlivá novina o .. .", "Truchlivá píseň o velkém neštěstí. . .", "Novina velmi strašlivá aneb pravdivé vypsání ... ", "Nová píseň o velikém ne štěstí ... "
Takto sdělovaná novina má dva cíle. Podává zprávu o události a snaží se
sdělením ovlivnit veřejnost a zapůsobit na ni.7
Popisy neštěstí se různí. Buď se nalezne přesn ý popis události s vypsáním
místa, času a osobních jmen, příčin, následků a ztrát, který je směřován na
budoucí čtenáře, nebo pouhé konstatování, že k urč ité události došlo, a autor
se zaměřuje na mravní vysvětlení a odklonění současníků od hříchů - orientuje se na čtenáře současné, kteří neštěstí prožili a bylo by jim zbytečné všeobecně známé podrobnosti opakovat. Na neštěstí většího rozměru reagovali
často velice rychle kněží formou kázání, která vydávali i tiskem. Neštěstí pokládají za boží trest, který přišel, protože lidé hřešili, a který se bude kdykoliv
opakovat, pokud se lidé neobrátí zpátky k Bohu a "nevyčistí svá srdce od
zášti a nenávisti". 8
Předmětem obecného zájmu byly zejména od poloviny 16. století události
na obloze. Zvláště komety vzrušovaly různé vykladače, profesory matematiky a astronomie, kněze. 9 Všichni se snad bez výjimky shodli na tom, že výskyt komet je výrazem Božího hněvu , předznamenává nějakou pohromu nebo
neštěstí. Našly se ale i snahy o jejich seriozní vysvětlení.
V kratičkém spisu o kometě, která se ukázala roku 1618, autor píše, že
objevení se komety je závislé na vůli Boha, který se snaží v lidech probudit
pokání. Dále však dodává, že k negativním událostem může dojít i bez před
znamenání nebeských úkazů nebo bez jakéhokoli podobného varování:
" ... rnrou pak také přední potentátové a páni beze všeho kométy ukazování
.. . kdo by (prý) se domníval, že by kométa králi příčinou smrti byla, bláznově
a nemoudře by smejšleti musil. Tím méně , že by království neb krajin někte
rých podvrácení před oznamovala. Mnoho jsme zajisté ... komét viděli , jichžto po vší Europě žádná proměna aneb zhouba nenásledovala. I mnoho také

5
6

J. V. Scheybal, Senzace, s. 44.

7

P. Kneidl, Česká lidová grafika, s. 9.

Tamtéž, s. 63 .

8

Viz pozn. I .

9

P. Kn eidl, s. 17.
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slavných mužů pomřelo, mnohá království ... k vyvrácení svému přišla ...
bez ukazování se kométy." 10
V pranostice na léta 1580-1600 autor obhajuje zkázonosnost jakéhokoli
nebeského úkazu, počínaje ohnivými metlami, ohni . . . a konče kometami.
Píše o tom, že člověk je každou chvíli v ohrožení života a má dbáti na výstrahy a pohrůžky, které mu "Pán Bůh .. . skrze nebeská hnutí a jeho světla jakožto dílo rukou svých oznamovati .. . a . .. před oči . .. předkládati, ... k pokání
... napomínati ráčí ... než jest co zlého na nás pro hříchy naše dopouštěti
ráčil". A neuposlechneme-li této výstrahy a "náležitého pokání neučiníme,
životův svých nepolepšíme ... Pán Buoh svuoj hněv na nás vylije, a nás nejtěžšími ránami, bez prodlení pokutovati bude". 11
Při "vědeckém" zkoumání komet se postupovalo ve dvou fázích. V první
fázi se získávaly informace:
1. "co by byla a odkud původ svůj měla,"
2. ,jaký běh její byl, a jedna-li jest toliko, čili jich více,"
3. "co s sebou nového přináší."
Ve druhé fázi se upřesňovalo:
1. "položení její nad horizontem a paprsky,"
2. ,její běh po nebeském zvířetníku,"
3. "položení komety proti běhu slunce, měsíce a jiných planet."
Po zpracování všech informací byly vytvářeny předpovědi.
A co že je kometa vlastně zač? Z čeho se skládá, proč na obloze svítí? Na
tyto otázky našel autor spisu také odpověď:
"To sem v samé pravdě shledal, že kométa není nějaká věc hořící, aneb
zapálena, ale koule toliko taková, kteráž nápodobně jako i měsíc světlostí
a paprsky slunečními osvěcována bývá." 12

10 Kratičký vejtaho kométč, kteráž se léta minulého 1618. 21. dne měsíce listopadu na obloze
nebeské ukázala a až do 15 . dne měsíce prosince, téhož léta trvala; Vydaný z Spisu Mistra
Davida Origana, mathematika a protfessora universitatis v Frankffurtu nad Oderou. Nyní
z německého jazyku do češtiny přeložený a na světlo vydaný. (Vytiš těno v Novém Městě pražském u Daniela Karla z Karlšpergka. Léta páně M.DC.XIX. [= 1619]). Knihopis č . 6652.
11 Nové praktiky dvě I. od létha M.D.LXXX. až do létha M.D.C. ll. odlétha M.D .LXXX. až do
létha M.D.LXXXVIII., v nichž se dokonále a jistotně voznamuje, co se v těch letech státi
a vykonati má, skrze Jiříka Ursina Plavenského, mathematického umění milovníka sepsané
a ode mne Bavora Mladšího Rodovského z Hustiřan v jazyk český uvedené a předmluvou kře
stianskou ozdobené. (Vytištěno u Jiříka Černého Létha M.D.XXC.) [= 1580].
12 Tamtéž.
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Jednou z nepříliš častých katastrof v našich podmínkách je zemětřesení.
Každé z nich však tím více překvapí a vyděsí. K zemětřesení, které inspirovalo
duchovního Zachariáše Bruncvíka k napsání a vydání tohoto kázání, došlo na
Prachaticku "okolo 10. hodiny" ze čtvrtka na pátek roku 1615. 13 Zachariáš
Bruncvík 14 se příliš nezabývá průběhem zemětřesení samotného, ale velký
důraz klade na vysvětlení jeho přírodních příčin . Pokouší se utřídit dosavadní
názory na vznik, stupně a následky zemětřesení a nepřipouští při výběru názorů věroučnou antipatii. Své kázání postavil takřka na roveň teoretickému
pojednání. Předává zatím nejuceleněj š í souhrn poznatků , které o daném tématu mohl soudobý vzdělanec mít. Různá tvrzení a domněnky filosofů a matematiků uvádí do souladu s vírou vysvětlením příčin přirozených, které jsou
závislé na jediné příčině nadpřirozené. 1 5
Příčiny zemětřesení sleduje Bruncvík z hlediska teologů a filosofů:
Teologové "učí , že jest to skutek Boha rozhněvaného, který zemí nepohnutedlnou mocně hýbe, aby . .. své vyvolené z ... hříchů probudil, a v víře zpevnil .. . zavržené předěsil a .. . pomsty . .. předoznámil " . Filosofové učí, že
"země třesení jest hnutí a spolu zbíhání větrů podzemních v střevách země
zavřených , kteří východu svého hledajíce a nenalézajíce, spolu v průduších
zemských válčí a se potýkají, až naposledy spolu se shluknouc, nasilně ven
skrze žily zemské se tisknou, a skrze to zemí viklají, hýbí a klátí i časem po
svém východu rozsedlin, propastí hrozných zůstavují" .
Příčiny dělí Bruncvík na původní a konečné:
Původní - 1. nadpřirozené- Boží trest; 2. přirozené - buď že "při obloze
nebeské slunce paprsky své v zem když vlívá, skrze to v průduších zemských
páry, mlhy po větrné tvoří" nebo "zatmívání slunce na znameních zemských".
Kone č né- 1. obecné; 2. zvláštní.
Obecné- "ty vůbec ke všem lidem dobrým a zlým patří, když Bůh tudy
osvědčuje svou 1. moc a slávu, aby lidé na zemi byt majicí , od nejvyžšího až
do nejnižšího znali, čí jest země i plnost její".

13

Viz pozn. I.
Zachariáš Bruncvík se narodil kolem roku 1570 v Pardubicích. Od Havla 1614 je jako farář
v Prachaticích. V roce 1615 odchází pro rozpory do B ystřice nad Pernštejnem. Roku 1621
odchází do vyhnanství. Žije v Perně , kde je 22. února 1628 předvolán jako podezřelý z kací řstv í.
Umírá zde 30. srpna 1634 a je pohřben mezi nepoctivými. In: A. Truhlář - K. Hrdina- J. Hejnic - J. Martín ek, Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě. Sv. l,
Praha 1969, s. 230-232.
15 A. Baďurová, Spis, s. 387.
14
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Zvláštní- "osvědčuje Bůh skrze země třesení i hněv svůj nad hříchy našimi. Že ne prvé než tohoto času masopustního nás Bůh tím hnutím země děsil,
aby ukázal, že prostopášnost lidská, která přítomných dní v rozpustilostech,
obžerství, tancích, mumrajích i jiných denních i nočních povicích se děje,
jemu líbezná není, on déle ji trpěti ani na ni se dívati nemůže".
Ty patří rozdílně:
A. "k vyvoleným, aby víru vyvolených v srdci roznítil";
B. ze "strany lidí zavržených, kdy pokuty přítomné jim mají předoznámit
Boží spravedlivý soud".
Účinky zemětřesení Bruncvík rozlišuje, podle toho, jaké "rozličné proměny koná":
I. "Hory nepohnutedlné z místa svého se přenášejí."
II. "Místa hornatá v propasti, rokle, hlubiny bezedné se obracejí."
Bruncvík vytvořil i stupnici síly zemětřesení:
I . "když po sobě propastí a roklin zanechává;"
2. "když se větry zem nadme;"
3. "když stavení se boří;"
4. "když hlahol jako řvaní země vydává."
III. "Země třesení činí proměny i při živlu vodním, a to
-když moře z mezí jeho mocně vypuzuje;"
- "když při řekách tok jich přirozený zastavuje a časem prameny jiné vyvozuje."16
Zachariáš Bruncvík vytvořil následující tabulku:

16 Viz pozn. I.
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Nekontrolované proudy vod valící se krajem a sbírající vše, co se jim podaří odnést, topící zvířata i lidi, budily velikou hrůzu. Častokrát udeřily v noci,

kdy byla naděje na záchranu spících obyvatel v domech pramalá. Takové
povodně jsou popisovány hlavně v jednolistech,jarmarečních písničkách apod.
Všude je užívána vždy skoro stejná osnova popisu. Lamentace a pláč nad
neštěstím a výzva k pomodlení se za postižené, datum události, popis události
- kde se to stalo, kde se voda vzala, co všechno odnesla, kolik lidí utopila,
popis, jak někteří o život přišli -kde byli ve chvíli nehody, co dělali, jak se
snažili zachránit. Nechybějí ani zázračně zachránění, kteří se ve velikém strachu o život, když je voda brala, obrátili na některého patrona či svatého. Ke
konci je uveden počet ztrát a jak to vše dopadlo a je dáváno poučení, aby si to
lidé zapamatovali, protože se jedná o Boží trest, který se může kdykoliv opakovat.
Povodeň většího rozsahu znamenala vždy mrtvé, ožebračené, velké škody
na soukromých majetcích i veřejném majetku jako jsou jezy, mosty, silnice.
Škody páchala na polích, lesích i lukách, často ve shodě s jinými okolnostmi
zapříčiňovala hladomory, a odtud byl jen krůček k nebezpečným nemocem.
Ve dnech 10.-14. července roku 1591 se voda převalila přes město Prostějov.
Cestou protrhla mnoho rybníků a zbořila 40 domů. 22. července se situace
opakovala v Šumperku (Šymberk). Tentokrát voda zbořila 14 domů a zahynulo
60 lidí. Událost je popsána najednolistu vytištěném v Olomouci u Valentina
Klína. Text doplňuje dřevořez zobrazující povodní stržené lidi, zvířata i domy. 17
V kramářské písni popisující povodeň, která postihla Prahu 27. a 28. února
1784, je ve verši 28 poznámka o pomoci poskytované postiženým občanům.
"Slavný magistrát Staroměstský,jakož i velcí pání, jak by lidem pomoct měli,
na to majíc myšlení, chléb, tak i jiné potravy chudým sou posílali, a těm, jenž
pomáhat chtěli, moc odměny dávali." Velká voda, která přišla ku Praze
o půlnoci, se přivalila z několika stran. Jedna vlna přišla ze "Sázavy a hor
okolních", druhá z Berounky. V Praze se veškeré dřevo a další materiál, který
s sebou voda přinesla, zastavilo u Kamenného mostu. Když voda opadla, všichni se radovali, ale pak najednou došlo ke zřícení sochy sv. Václava. Okamžitě
byl zastaven provoz přes most a povolána "komise", aby zjistila, jaké jsou
škody na pilířích . Ztráty na životech nebyly naštěstí velké. Utonuli čtyři vojáci.

17 Pravdivá a strašlivá novina o veliké povodně , kteráž se stala v tom markrábství Moravském,
létha 1591 zv láště pak při městech Prostějově a Šymberku. Knihopis neeviduje. Viz P. Kneidl,
Česká lidová grafika, s. I OI.

203

Documenta Pragensia XVI (1998)

Z civilního obyvatelstva "nezašel ... žádný víc, nežli stará osoba, která skrze
velkou ouzkost a hrozný strach umřela". 18
Jedna z mohutných povodní postihla v noci z 1. na 2. srpna 1858 severovýchodní Čechy. Na některých místech v Jizerských horách a v Krkonoších došlo k prudkým dešťům, které rozvodnily mnohé řeky. K lokálním povodním
došlo ještě kolem Budějovic, na Sázavě, Berounce a na Karlovarsku. Mezi
nejvíce postižená města náležel Frýdlant skoro se všemi okolními obcemi,
dále Liberec, Chrastava, Bílý Kostel, Hrádek, celé Tanvaldsko, Rokytnice
a Jablonec na Jizerou, Železný Brod, Turnov, Špindlerův Mlýn, Vrchlabí,
Maršov, obě Úpy a Trutnov. Průvodním jevem se staly výpovědi z práce pro
tisíce dělníků, kteří pracovali v továrnách zničených vodou. Velké škody byly
napáchány i na lesích. Mezi Chrastavou a Hrádkem bylo zničeno 76 domů,
z toho v Bílém Kostele 36 a v Hrádku 30. Na Bělidle strhla voda 7 domů a 16
jich silně poškodila, v Bílém Potoce jich zničila 19, v Hejnicích a okolí 12. 19
Když voda opadla, byly pořádány sbírky, koncerty a divadelní představení na
pomoc poškozeným. 20
Další daň, která mnohé postihla, si voda vybrala 14. července 1886, kdy
utonulo 30 lidí (z toho 20 mladých) při přeplouvání řeky Sázavy, když šli do
Chocerad na biřmování. 21
Pro obyvatele měst i vesnic byl velice nebezpečný rovněž nekontrolovatelný, šířící se oheň. Jednou z velkých katastrof Prahy byl požár Malé Strany
a Hradčan, který vznikl2. června 1541 v domě Na Baště. Zahynulo při něm
50 lidí a bylo zničeno 197 domů. 22
Tento požár velice přesně do detailů popsal Václav Hájek z Libočan
v drobném spisu "0 nešťastné příhodě", který vydal krátce po požáru u Bar-

18 Truchlivá novina o letošním, pamětihodném povodní, které mezi 27. a 28. dnem měsíce
února v Čechách a nejvíce v Pražských městech se přitrefilo . Praha, Menší Město Pražské
1784, Knihopis č . 6319, Hradec Králové 1784, Knihopis č . 6320.
19 J. V. Scheybal, Senzace, s. 221 - 228.
20 Píseň o veliké povodni v Čechách pocházejíc nejvíce z hor Krkonožských dne 1., 2. a 3.
srpna roku 1858 z Libereckého (Reichenberského) německého spisu zčešti l a v píseň uvedl
František K. Hudský z Lomnice. Tisk F. L. Kastránka v Jičíně. Soubor kramářských písní NM
aJ V. Scheybal, Senzace, s. 221 - 228.
21 Truchlivá píseň o velkém neštěstí, které se událo na rozvodněné řece Sázavě u obce Koccrad,
nedaleko Ondřejova dne 22. června 1886. Sepsáním Františka Klána. Knihtiskárna Jana Spurného v Praze.
22 Václav Hájek z Libočan, O nešťastné příhodě, kteráž jse stala skrze oheň v Menším Městč
pražském a na Hradě svatého Václava i na Hradčanech etc. Leta M.D.XXX.Xl [= 1541]. (Vytištěno v témž Menším Městě pražském v domu Bartoloměje Netolického. V pátek po svatém Ví tě
[= 17. června] léta M.D.XXXXI. [= 1541]. Knihopis č. 2871.
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toloměje Netolického. Hájek píše o tom, že "tyto všecky věci svrchu psané"
sepsal jak ze zpráv neznámých lidí, hodnověrných svědků, tak z osobní zkušenosti. Jako příčinu této nešťastné náhody uvádí "mnohé hříchy a nepravosti
lidské" a nabádá lidi, aby se polepšili a Boha se báli.
Hájek zaznamenal malostranský požár, protože požáry byly vždy vděčnou
kronikářskou látkou a navíc při něm shořela část jeho vlastní Kroniky české,
takže ji bylo nutno tisknout znovu.23
Hájkův spisek byl během doby vydán ještě několikrát. Druhé a třetí vydání
pochází z počátku 17. století. Jedno z nich vyšlo bez udání datace a tiskaře24 ,
druhé z roku 1614 bylo vytištěno u Samuela Adama z Veleslavína, s předmlu
vou Vavřince Žežhule, měštěnína Nového Města pražského. 25 Ten Hájkův
spisek opět předk l ádá čtenářům, "aby toho ohně prudkost, a ta nešťastná
z dopuštění Božího příhoda, z paměti lidem .. . nevypadala".
Metlou měst byly nemoci a zejména epidemie. Josef Šimek našel v knize
pamětí kutnohorského archivu z let 1580-1583 popis příznaků chřipkového
onemocnění: "Nemoci bolení hlavy, prsů těžkosti, kašle trpké, v kostech
a hnátech neobyčejné lámání a loupání těchto dnů jakž jinde vedle zprávy
snad po všech krajinách tak i u Hory se zjevily a ty v rychlosti, jako říkaje na
obrácení, lidi skládaly a natrápíce se lidí za 4 neb 5 dní zase přestávaly
a těžkými kašly toho odbývaly. Pro kteroužto příčinu, že se někteří páni roznemohli, ani rada nebyla držána, neb obecně se mluvilo, že ve vší Hoře málo
který dům byl nalezen, v němž by nejméně na takovou neb jinou nemoc ně
kdo a v některém domě pět, šest, deset i výš neležel." 26
Popis morového onemocnění je poeticky zachycen následujícími slovy:
"Raněn sem v své srdce ... již mi rozum a vtip sloužiti nechce ... Postřelen

Václav Hájek z Libočan se narodil ke konci 15. století v rodině drobné šlechty. Kolem roku
1533 začíná sepisovat svoji kroniku. Na jaře roku 1539 je spis hotov a 27. května dostává
majestát na její desetileté výhradní vydávání. Kronika je v říjnu r. 1541 dotištěna v 1000 výtiscích. Konečné prodlení je zaviněno malostranským požárem 2. června 1541, kterým i "něco té
kroniky shořelo", takže některé archy bylo potřeba znovu vytisknout.
24 O nešťastné příhodě, kteráž se stala skrze oheň v Menším Městě, na Hradě Pražském, i na
Hradčanech. Nyní v nově z starého exempláře zase vytlačena, mnohým nebedlivým hospodářům a hospodyním k vejstraze, aby z takové žalostivé a hrozné příhody sobč příklad vzali, jak
z dosti malého začátku ohně veliká a ncnabytá škoda se stala, jak na staveních znamenitých, tak
na nabytcích, též i na lidech. Léta tisícího pětistého čtyřidcátého prvního. [V Praze, b.t. počátek
17. století]. Knihopis č . 2872.
25 O nešťastné příhodě, kteráž se stala skrze oheň v Menším Městě a na Hradě Pražském, i na
Hradčanech léta MDX:XX:XI. [= 1541] (Vytlačeno v Starém Městě pražském u Samuele Adama
z Veleslavína. Léta M.DC.XIIII) [=1614]. Knihopis č . 2873 .
26 J. Šimek, Chřipka v Čechách r. 1580, Památky archeologické 15, s. 477.
23
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sem hlizou, pryskýřem ukrutně , rozpálen sem ohněm po všech ou dech hořce ,
zdraví mé a síla již sloužiti nechce . .. ó smrti ukrutná ... ranilas mě ... všickni
oudové přenáramně bolé." 27
Co je mor, se dozvíme například z pojednání Martina Řepanského z Chocně z roku 1599 Autor uznává, že je to nemoc přirozená, ale dodává, že je
seslána od Boha k potrestání lidí. Je to nemoc, ,Jenž rychle životné duchy
popadá, srdce oblíhá, celou krev v pouhý mor a jakési maličké červíčky, kteří
v způsobě žáb zemských, skrze rozvětšující sklo, microscopium, ... měli vidění býti, proměňuje". 28
Důležité byly v kterékoli době jak prevence, tak včasné rozpoznání nemoci. Sami lékaři té doby hovoří o tom, že ne vždy zavč as rozpoznají příznaky
nebezpečné nemoci- "aniž dnes kdo hned rozezná momí jedovatost, neb ona
všem jiným nemocem se přizpůsobuje a jim se poddává, potuteln ě následujíc
jich způsob tak, že vysoce učení, v nemocech dobře zběhlí a v hojení velmi
zkušení doktoři lékařství byť by viděli při obyčejný nemoci nětco býti neobyčejnýho, hned rozeznati a řidcti nemohou, že by to neobyčejné připojené nemoci obyčejný od nějakého morového jedu pocházelo. Anobrž raději to při
pisují dětskému neb zastaralému věku, nějakému pádu, lítosti, běhavce neb
krvotoku a jiným případnostem ; zatím nemocný dřív než se jemu něco proti
jedovatině dá, mimo nadání umře, a mrtvina jeho, vydaje ze sebe puch jedovatý, jiné přítomné nakazí. Neb mor má ten obyčej, že jako ukrytě se tají, až
kdy se již mezi mnohé rozptýlil, tu teprv jedovatinou svou po tělách nakažených vylitou a mnohýma mrtvinama zdravým hrůzy a strach nahání . .. v jedným dni mnoho lidí umoří. Jistá věc jest, kdyby hned při začátku uznán byl,
pokudjedjeho ještě malý jest a mdlý, že by lechkýma prostředky a snadnýma
lékařství udušen a zahnán byl, ani by stý neumřel, kde druhý neb třetí umříti
musí, toho všeho nedbalosti a neopatmostijest původ a příčina. " 2 9
Rovněž otázka příčiny moru byla v dobové literatuře rozřešena jednoznač
ně. Je to "zlé povětří", které lidé sami činí tím, že "klnou, zlořečí, lají". Neza-

27 Písničky k času mornímu velmi potřebné, v nichž se oznamuje, co by bylo zlé povětří ;
a naučení dává, které a jaké lékařství proti tomu zlému povětří jest n ejuž itečněj š í. Vytištěné
v Starém Městě pražském v impresí Jiříka Jakubea Dačického [por. 1562]. Knihopis č . 16039.
28 [Knížka o moru od M. Řcpanského z Chocně 1599.] Knihopis č . 15177.
29 Krátká však Gruntovná správa a naučení o moru, v který jak podstata, s působ , znamení
a příčiny jeho, tak také dobré, výborné a užitečné prostředky a líky pro uvarování a vyhojení od
něho zřetedln ě sou vypsané a jednoho každého přirození , létám, času , roka, spůsobu člověka
předešlým, a přítomným nemocem podle možnosti při vlastn ěné a zjednocené . . . . sebraná a v tento
řád uvedená od Jana Františka Polentzi ... Vytištěná v Praze u dědičův Jana Karla Jeřábka , létha
1708.
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bíjí totiž nemoc, ale hřích. "Hřích jenž umrtvuje duši, toť jest zlé povětří. " 30
U Jana Táborského bylo v písních složených v době nákazy zdůrazňováno,
že se před nemocí nedá nikam schovat, a jakýkoli druh obrany je zde pokládán za bezpředmětný. 31 Odejít před morem do jiného města nepomáhá, protože "Kdož zlého povětří uchází, zlé povětří ho předchází a on je jinde nachá- ·
zí", a i pokud má to štěstí a vyhne se mu, nic nezmešká, protože "až se zase
domů v navrátí an již mor pominul, jeho předce smrt uchvátí". Je zdůrazňová
no, že "Zlé povětří žádnému dobrému neuškodí, ale škodíť zlému . .. " Proto
jsou lidé nabádáni k větší zbožnosti a svěření se do Boží ochrany, a pokud
Bůh nepomůže, není naděje. "Když Bůh pošle zlé povětří, žádnýť se ho neušetří. Nepomůže apatýka, moc smrti jestiť veliká .. . Vyvlečeť z Apotéky,
nedbáť nic na jejich léky, všecko lékařské umění nic proti ní platné není."
Jan Táborský komentuje roli lékařů takto: "Doktoři o tom divně mudrují,
moudré na bláznovství navozují, řkouce, že můž ujíti, před tím se opatřiti,
z povětří zlého vyjíti. Nechť moudří doktoři jak chtí, však i jiné i sami se
zklamají, ani domův zavření, ni lázní netopení, nic jim to prospěšné není.
K pižmu . .. ambře, vonění, peliňkem a jalovcem kouření, povětří nezažene,
neb když ten dejm odběhne, povětří se zase zběhne . .. . Kdyby mělo zlé povětří býti, musili by hned všickni zemříti, neb věje sloužíc nám všem, ono
v nás jest a my v něm, a do sebe je vdechujem .
. . . Lide věrný, nedbaj na pohanské vtipné smysly, rozumy doktorské, drž
se slova živého, Krista Boha pravého, lékaře dokonalého .. .. Lép jest radu
Boží oblíbiti, než dryák neb piluJe přijíti ... Bláznivé moudrých mudrování,
nemoudré opatrování, neníť než Bohu rouhání. " 32
Zmíněný Martin Řepanský ve svém pojednání o moru rozebírá možnosti
prevence a ochrany. Hlavně doporučuje jíst střídmě, spíše jednodušší "zprostné
a neskvostné jídlo", kdo mu přivykl, a zdržeti se pálenky, hub a všelijakého
ovoce. Dále doporučuje tělo čistit jak zevnitř, častým vyprazdňováním, tak
zvenku. Jako další krok uvádí co nejméně opouštět dům, a pokud je to nutné,
má se prý pod jazyk dávat jedna či dvě "certle" po celou dobu vycházky až do
návratu domů. Svůj účinek to asi mělo, protože člověk, pokud měl stále něco
v ústech, se snažil pochůzku vyřídit rychle a nemohl nikde klábosit se sousedy apod. Navíc bylo nutno dýchat nosem, čímž se také snížilo procento pře 
nosu kapénkové infekce.

30
31

32

Viz pozn. 27.
Tamtéž.
Tamtéž.
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Dalším krokem prevence bylo vykuřování místností a celých domů . Na to
měla podle Řepanského bedlivě dohlížet vrchnost. K vykuřování se používa-

ly různé směsi bylin - nejčastěji jalovec, dubové listí, březové listí, routa.
Dobrá byla i hodně smolovatá polena a síra.
Pokud jde o vlastní medikamenty používané proti moru, vyráběly se podomácku různé lektvary, pilule, oleje (pro vnitřní i vnější použití). Základními
surovinami skoro ve všech recepturách jsou: routa, česnek, vlašské ořechy,
síra, rohy z jelena a kozla atd. Každý den se měl sníst jeden celý citron i s kůrou .
Kdyby náhodou léky selhaly, bylo doporučováno nosit na těle různé amulety
chránící před nákazou, duté kuličky naplněné voňavými směsmi a v neposlední
řadě i více pečovat o oblečení jak používané, tak schované v truhlách .
A co dělat, když už mor ustoupil, chtěli-li se lidé dostat do zamořených
domů? I na to byl recept. Měl se vzít čerstvě upečený chléb nebo rozkvedlaná
čtyři vejce a dát je do domu na 24 hodin. Pokud bylo vše nalezeno v pořádku,
mohlo se vstoupit, pokud ale chléb napadla plíseň nebo se vejce zkazila, bylo
je nutno zakopat velice hluboko a počkat ještě nějaký čas, než se dům vyčistí. 33
Kromě popisů těchto druhů katastrof, k nimž je zde uvedeno několik pří
kladů, byly tiskem vydávány zprávy i o jiných, méně častých neštěstích. Například při zřícení domovních štítů v Kutné Hoře o Štědrém dnu roku 1590
zahynulo 21 osob.

33

Viz pozn. 28.
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MĚSTA A KATASTROFY- REFLEXE
V ČESKÝCH EPIGRAFICKÝCH PRAMENECH

Tento stručný příspěvek chce upozornit na některé možnosti reflexe měst
ských katastrof ve středověkých a novověkých epigrafických pramenech,
s horní časovou hranicí našeho zájmu na konci 18. století. Pod pojmem katastrofa se zde rozumí událost, která přímo či zprostředkovaně zasáhla výrazně
negativním způsobem do života městské komunity jako celku. Obecnější teze
výkladu budou dokumentovány vybranými příklady z českého epigrafického
materiálu. 1
Ve vztahu k vymezenému tématu implicitně vyvstává především představa
obsahové výpovědi jednotlivých nápisových textů o konkrétních událostech.
Tomuto fenoménu bude také věnována největší pozornost. Na samém počát
ku se však zaměříme na odraz katastrofických událostí ve stavu epigrafického
fondu daného města jako celku. Do současné podoby- máme tím na mysli
stránku kvantitativní a kvalitativní i prostý fyzický stav- každého nápisového fondu zasahovalo a stále ještě zasahuje mnoho nejrůznějších faktorů: objektivních a "zákonitých", ale i náhodných a subjektivně podmíněných . 2 I ty
nejnegativnější však ve valné většině ne lze považovat za katastrofy ve smyslu
výše uvedeného vymezení. Až na výjimky- v určitých souvislostech zajímavé - se tedy ne lze zabývat např. "standardními" příčinami zániku epigrafických památek, jakými jsou rušení hřbitovů, stavební úpravy, omezená trvanlivost materiálu v kombinaci s nepříznivými vnějšími vlivy, nešťastné náhody
1 Rozumí se teritoriálně českého. Kromě málo početných českých epigrafických a příbuzných
prací (srv. zejm. porůznu publikované přeh l edy I. Hl aváčka) a monografií k jednotlivým druhům nositelů nápisů (L. Kybalová, Pražské zvony, Praha 1958) byl pro účel tohoto příspěvku
přehlédnut zejména materiál shromážděný v Soupisu památek historických a uměleckých v království českém v Čechách, 51 sv., Praha 1897 - 1937.
2 A. Esch, Oberlieferungs-Chance und Oberlieferungs-Zufall als methodisches Problem des
Historikers, Historische Zeitschrift 240, 1985, s. 529- 570.
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bez širšího dopadu mimo úzkou předmětnou či personální oblast apod. Diskutovat lze i o tom, zda je možno za událost charakteru katastrofy považovat
dobově legální či alespoň trpěné, z menší či větší části pak určitou částí komunity i pozitivně chápané systematické destruktivní konání osob či skupin,
cílené určitým směrem, např. "damnatio memoriae". Jako blízký domácí pří
klad můžeme uvést situaci v Kutné Hoře, kde protireformační aktivita jezuitského řádu společně s osobní iniciativou nejvyššího mincmistra Viléma
z Vřesovic přivodily mj. téměř úplný zánik sepulkrálních a tedy i nápisových
památek pokročilého 15. a 16. stoletP, tj. období, které je jinak obecně
v dochovaném nápisovém fondu tohoto typu kvantitativně mimořádně silně
zastoupené. Kutná Hora je proto na sepulkrální epigrafické památky nepoměrně chudší nejen ve srovnání s okolními královskými městy Kolínem
a Čáslaví, nýbrž i s jinými českými městy i daleko menšího významu. 4
Městská katastrofa většího rozsahu- tedy například válečné škody, morová epidemie, plošný požár či požár stěžejních sakrálních či profánních objektů, ale i náhlý hospodářský úpadek, negativní politicko-správní změna apod.
-působila bezpochyby na celkovou kvantitativní i kvalitativní stránku nápisového fondu. Z kvantitativního hlediska je možné sledovat či alespoň před
pokládat odraz i ve stavu fondu staršího, v dané době již existujícího, a to
především ve smyslu jeho fyzické devastace - pochopitelně ne plošně, ale
v závislosti na jeho lokalizaci a charakteru daných nositelů nápisů. V nápisovém fondu soudobém k dané katastrofě a s menším či větším časovým odstupem vznikajícím lze sledovat regresivní tendence v souvislosti s omezeným
finančním a tvůrčím potencionálem města. Toto pak nutně působí i na kvalitativní úroveň nápisů a jejich nositelů ve všech směrech . Na straně druhé je
však třeba přihlédnout k faktu, že určité skupiny nápisových památek byly
úzce personálně vázány- ve vztahu ke zhotoviteli i objednavateli- a průkaz
nost výše uvedených jevů zde není příliš velká.
Sledování uvedených faktorů na konkrétním epigrafickém materiálu urči
tého města má svá specifika, která vyplývají z jeho podstaty písemného doprovodu poměrně různorodého a variabilního hmotného artefaktu- nositele
nápisu. Jedná se na jedné straně o poměrně velkou teritoriální plošnost, daSOkA Kutná Hora, Knihy městské rady (Libri mcm), fo!. 287; Paměti Mikuláše Dačického
z Heslova. K vydání připravil A. Rezek . Sv. 2, Praha 1880 (=Památky staré literatury české 5),
s. 222, 249, 265-266, 269.
4 K nápisovému fondu uvedených měst srv. J. Roháček, Epigrafika města Kutné Hory. Kandidátská disertační práce, ÚD AV ČR . Praha 1995; J. Kammýt, Kolínské náhrobky a nápisné
texty, Středočeský sborník historický 16, 1981, s. 155- 192; A. Birnbaumová, Soupis památek
historických a uměleckých v politickém okrese Čás lavském, Praha 1929 (=Soupis, op.cit. 44).
3
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nou umístěním a charakterem nositelů nápisu, a o rozmanitý materiál nositelů, jehož škála sahá od relativně odolného kamene přes zvonovinu až po plátno obrazů. To vše ovlivňuje, pokud to lze takto říci, proporcionální fyzickou
reakci na rozsah a druh dané katastrofy. V porovnání s jinými písemnými prameny bylo na procesu vyhotovování pramenů epigrafických účastno i poně
kud jiné spektrum potenciální katastrofou ovlivnitelných osob- máme tím na
mysli stránku profesní i obecně sociální (objednavatelé, autoři předloh, vlastní tvůrci fyzické podoby nápisu a jeho nositele). Dále přichází obecně problematická a "náhodnější" struktura současného dochování, což vypovídací schopnost silně omezuje.
Tyto specifické rysy vyvstanou např. ve srovnání s prameny diplomatickými, které vznikaly poměrně systematicky, zejména ve starší době pak prací
relativně úzkého spektra osob, a byly i relativně systematicky uchovávány,
a to vesměs koncentrovaně. Vyhotoveny byly na materiálu sice při vhodném
skladování poměrně trvanlivém, ale náchylném k jednorázovému zničení ohněm, vodou, fyzickým zásahem. To v praxi znamená, že i vcelku podružná
destruktivní událost zde mohla způsobit likvidaci rozsáhlých celků, zatímco
katastrofa plošně postihující město nemusela naproti tomu zanechat žádné
škody.
Nyní přejděme k vlastní obsahové stránce nápisových textů. Zde můžeme
rozlišit ve vztahu k městským katastrofám dvě hlavní skupiny.
První tvoří nápisy "preventivního rázu", které reflektují potenciální katastrofy budoucí. Další klasifikaci uvnitř této skupiny je možné z našeho hlediska učinit podle stupně konkretizace ve vztahu k určité obávané či přímo oče
kávané katastrofě. Škála přicházejících nápisů začíná u zcela obecných a běžně
se vyskytujících votivních nápisů, ve vztahu k městu či mnohem častěji ke
konkrétní osobě, ve kterých byla jistě obsažena i snaha o ochranu proti nebezpečí z potenciální katastrofy vyplývajícímu. Pokračuje pak přes ochranné
nápisy v užším slova smyslu k nápisům zaměřeným proti konkrétnímu druhu
předpokládané cyklické katastrofy, popř. i s reflexí postupu proti jejím následkům. Jako velice průkazný příklad zde můžeme uvést zvonové nápisy
v souvislosti s ochrannou, popř. i symbolickou a magicko-exercistní funkcí
zvonu. 5 S touto funkcí souvisí do jisté míry i funkce prostého signalizačního
prostředku. Závěry u kampanologického materiálu jsou však nutně ovlivněny
K odrazu jednotlivých funkcí zvonu ve zvonových nápisech srv. M. Flodr, Nápisy na středo
zvonech, SPFFBU, C 20, 1973, s. 143- 157; týž, Komplexní pojetí funkce zvonu
v středověkých zvonových nápisech, SPFFBU, C 23- 24, 1976-77, s. 125-129; závěry těchto
prací vycházejí ovšem zejména ze zpřístupněného německého materiálu.
5

věkých
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relativně velkou koncentrací výroby a s tím spojenou závislostí na zvyklostech jednotlivých dílen, resp. zvonařů. Městští zvonaři zásobovali téměř stoprocentně i venkovské prostředí, a proto je nutné zohlednění i zde v konečné
fázi lokalizovaných artefaktů. Ochranná a s ní spojená signalizační funkce
zvonu je vedle výzvy k bohoslužbě a posilování víry jednou z nejdůležitějších
funkcí zvonu vůbec. Její místo v této hierarchii vyjadřují nápisy typu "vivos
voco mortuos plango fulgura frango", případně je tato funkce prezentována
výrazněji v poměrně rozšířeném dvojverší starobylého původu "en ego campana nunquam pronuncio vana, ignem vel festum, bellum aut funus honestum". Nacházíme i řadu dalších variant, včetně další konkretizace: "zwony
gsav pro rozehnani oblvd a oblakv wani kdiž mrazna a bavrzka hvczi poswatni zwonowe zwvczi kdiž krvpobiti chce sskodit tehdy ma se zwoni zwonit. " 6
Uvedené obraty zčásti směřují proti jevům, jejichž výskyt sice ve většině pří
padů událost ve smyslu katastrofy nepředstavují, mohou ji však zprostředko
vaně způsobit. Závěrem této části ještě poněkud jiným způsobem pojaté vyjádření mnohotvárnosti funkcí zvonu v nápisovém doprovodu zvonu v Chotěšově
z roku 1608: "Glik vnt vnglick ist alle morgen mein fristick." 7
Zvon, jakožto posvěcená "res sacra", měl magickou sílu sám o sobě. Nejčastěji však slouží pouze jako určité zprostředkující médium. Umístění prosby-modlitby na zvonu, který byl určen mj . ke zvonění proti katastrofám či pro
jejich ohlašování, jim mělo dodat zvláštní účinnosti. Najiných nositelích nápisů se také s níže uvedenými texty běžně nesetkáváme. Standardní formulací
je "a fulgure et tempestate libera nos domine iesu christe", nepoměmě méně
se setkáváme s řadou variant8 "fulgure et tempesta te (fulmine et grandine,
fulgure et grandine, a fulgure grandine et tempestate, a fulmine et grandine
exurgente, a peste fame bello igne et grandine, a fulgure tempestate atque
signis irae) (per tutelares suos) libera (protege, liberet, conserva, servaet) nos
domine iesu christe (domine, salvator et protector noster, salvator noster i esu
christe, deus, sanctus praesens, sancte petre, sancte ioannes et pavle, servus
dei iacobus)", "mit deiner hilf siche vns an, hvnger vndt pest wende hin dan
vom feind t beschitze vns fordan intodes noht nimb dich vnser an" apod.
Zesílení účinku proti předpokládané katastrofě poskytlo i vlastní zasvěcení

B. Matějka, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Roudnickém,
I. díl, Praha 1898, s. 84 (= Soupis, op. cit. 4). Slil roku 1724 Zachariáš Dietrich z Nového Města
pražského pro doksanský klášter.
7 B. Matějka, Soupis, s. 108.
8 Příklady jsou opisem náp i sů publikovaných v literatuře uvedené v poznámce 1. Jedinou úpravou je nerozlišování minuskulních a majuskulních nápisů a původního řádkování.
6
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zvonu: "zvon ke czti a chwale bozi a swatemu Šebestyanovi patronu proti
moru." Valnou většinou jsou uvedené formulace součástí rozsáhlejšího epigrafického doprovodu, časově pak patří zejména do 18. a do 17. století. Na
starších českých zvonech je výskyt obdobných formulací výjirnkou. 9 Ochrannou funkci měla však i hojně se vyskytující jména čtyř svatých evangelistů,
ochránců před temnými silami, a jména svatých, zejména pak patronů daného
kostela, a především pak nejrůznější modlitby, kde se za obecnými prosbami
o přímluvu a ochranu skrývala zcela jistě i obava z katastrofy. Jak bylo již
ostatně zmíněno, platí to jak pro oblast památek kampanologických, tak pro
valnou část dalších nápisových kategorií. Zde se však již příliš vzdalujeme od
konkrétního zaměření daných nápisů vůči konkrétní předpokládané městské
katastrofě .

Ve druhé skupině se dostáváme k nápisových textům zmíněným již na pokteré reflektují druhově i časově konkrétní katastrofy. Spektrum těchto
nápisů je poměrně široké. Jsou to v první řadě nápisy historické, resp . pamět
ní, referující samostatně či v jiných souvislostech přímo o dané situaci nebo
tuto katastrofální situaci alespoň naznačující. Ve druhém případě je ovšem
většinou nutné přihlédnout k pramenům jiným. Jestliže přichází zmínka
o vyhotovení, resp. obnovení daného artefaktu- nositele nápisu např. po jeho
zničení požárem, není pochopitelně jasné, zda se jedná o malou lokální nehodu či o požár rozsahu katastrofy. S nápisy tohoto typu se nejčastěji setkáváme
opět na památkách kampanologických. Je to dáno na jedné straně choulostivostí zvonoviny vůči ohni, prasknutí či rozbití pádem, na straně druhé pak
vzácností artefaktu a jeho funkčním významem, který vyžaduje rychlou obnovu: "diese glocke war im fever verdorben"; "tento zwon slyt gest ... kteryz
.. . skrze nestiastnau przyhodu ohnie k skaze przissel"; "nach dem feywers
brvnst had mein stim gewerd XXX iahr bin widervmb gossen"; "zvon igne
paschali in mille partes discrvpta". S velkou dávkou opatrnosti musíme při
stupovat k obratům hojně se vyskytujícím na celém území Čech, které provázejí zejména barokní zvony: "dvrch das (in den) fever bin ich zerflossen";
"durch feuer und hitz bin ich geflosen"; "in den hitzigen glvth sind wir alhier
zeflossen". Tyto nápisy se vztahují k vlastní výrobě zvonu- k přelití starého
zvonu, ale v některých případech ke zničení původního zvonu požárem. Jasnějš í situace je ovšem v případě větší skupiny obdobných nápisů, zvláště pak
na artefaktech různých druhů . Jen ojediněle naznačuje zvonový nápis přímo
čátku,

Srv. J. Hejnic, Nápisy na českých zvonech ve 14. a 15. století, Časopis Národního muzea
129, 1960, s. 1- 33.
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větší rozsah dané destruktivní události a tudíž její katastrofický charakter,
jako např. na zvonu Jana Dietricha z Nového Města pražského v Divišově:
"tento zvon roku 1743 skrze przenararnny ohen miestie divissovie rozlyty
roku 1747 zase znovu pro bozi czest a chvalv gest przelyty" 10 či jako část
poměrně rozsáhlého nápisového doprovodu zvonu v Mečeříži, slitého roku
1521 mladoboleslavským zvonařem Václavem: "Letha od Narozeni boziho
1620 o miesyce w Pocztv gedenasteho Listopadv dne sedvrnnasteho Polacy
Meczerziz wypalili gi zebrawssi W popel polozili kostelsho rzal a Zwonowe
se slili hodiny s wezmi wnic obratili Tez rnnohe savsedy zmordowali Diwky
zeny nasilim snizili Ta bvd k pomstie Bohv Porvczena Krziwda chvdym lidem vcziniena A zas s pomoczi bozi a lidskay Tito zwonowe wyzdwizeny
gsav." 11
Monumentální pamětní nápisy v užším slova smyslu, které přinášejí konkrétní údaje o katastrofické situaci ve městě, se v dochovaném českém epigrafickém materiálu objevují zřídka. Je možné mluvit spíše o jednotlivinách,
které se vesměs vztahují k obnově jednotlivých v důsledku destruktivní události zničených objektů . U velké části těchto nápisů však vyvstává, stejně
jako již u památek kampanologických, opět nejistota o skutečném rozsahu
a dopadu události v rámci města. Z jednoznačných příkladů můžeme uvést
např. pamětní nápis nad portálem hlavního vchodu kostela sv. Petra a Pavla
v Čáslavi: "Saluti ferae redemptionis nostrae anno 1522 templum hoc cum
to ta civitate incendii clade demolitum est. Anno autem 1537 reaedificari coepit,"12 nebo nápis na městské bráně v Pelhřimově: "LethaPanie 1561 w. sobotu den pamatny nalezeni swateho krzize po XVIII. hodine v miestie Pelhrzimowie na Cwokowskem domie za drzenie tehoz domu Chaba z dopusstieni
Boziho skrze neopatrnost sussení sladu gecznyho ohen gest wys sel a sskodu
welikou na miestie i przedmieste uczinil a proto z tato brana znowu wystawiena gest Letha Panie 1584." 13
Z nemonumentální oblasti je v našich souvislostech památkou prvního řádu,
i když dobou svého vzniku již poněkud překračující na počátku uvedenou
horní časovou hranici našeho zájmu, devět dřevěných desek zmiňovaných

JO A. Podlaha, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Benešovském,
Praha 1911, s. 60 (=Soupis, op. cit. 35).
ll F Bareš, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Mladoboleslavském, Praha 1905, s. 172 (=Soupis, op. cit. 21).
12 A. Birnbaumová, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Čáslav
ském, Praha 1929, s. 91 (=Soupis, op. cit. 44).
13 J. Soukup, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Pelhřimovském,
Praha 1903, s. 151 (= Soupis, op. cit. 18).
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v ochozu hřbitovního kostela v Brournově. 14 Obsah jejich nápisů má analistický ráz a připomínky katastrofických událostí- požárů, epidemií moru a cholery, povodní, kobylek, válečných škod- které město postupně postihly v období 1542-1847, zde zaujímají přední místo.
Zmínky o městských katastrofách přinášejí nejen nápisy obecně historické,
nýbrž i nápisy personalistické. Nápisy náhrobní a epitafní mohou obsahovat
údaje o způsobu smrti či činnosti zemřelého v souvislosti s určitou katastrofou, nebo lze na tuto souvislost z různých indicií alespoň usuzovat. Jedná se
však bohužel opět pouze o jednotliviny, vesměs pak připomínající smrt daného jedince či skupiny v souvislosti s morem. Příkladem na pomezí epitafního
a pamětního nápisu může být připomínka obětí moru v kolínské kostnici z roku
1680. 15 Svou výpovědí je zajímavý epitaf známého jezuitského literáta
a misionáře Fridricha Bridela v Kutné Hoře, "genž w posluhowanj morem
nakaženym na Horach Kuttnach Jeta panie 1680 slawně duši swau položil
a který zde odpočívá s dalšími obětmi s towaryši swymi swate pracy w Krystu
zesnulymi". 16 O smrti v souvislosti s charitativní činností při morové katastrofě informuje v kostele sv. Gotharda ve Slaném i náhrobní nápis děkana
Jiřího Bláhy "Pestif eris sancte serviendo contag. corrept. obiit et illuc obiit,
Peste licet infecto corp.", zemřelého 18. srpna 1680. 17 Odlišnou kategorii
personalistických nápisů, opět ale se vztahem k velké morové ráně roku 1680,
zastupuje dedikační nápis na sloupu se soškou sv. Rocha v Příbrami:
" ... s manzelkav mav tito bozi mvka postawiti sem dal že z těžké nemoci
vzdrawen sem byl anno 1680 z cehoz pan bvh wssemohavci panna maria
rodiczka bozi a tito swati patronowe na wieki pochwaleni bvďte a wssechni
miesta to hot o savsede a obiwatele od takowe morowe rany gako rokv tohoto
zde panowala na dalssi casi milostiwie chraňte a opatrvgte". 18
Další skupinou nápisů, vzniklých jako reakce na určitou událost s charakterem katastrofy, mohou být i některé nápisy votivní a donační, vyjadřující
fakticky vděk za ochranu před následkem minulé katastrofy, přičemž vlastní
událost však zde nemusí být ani zmíněna.
14 A. Cechner, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Broumovském,
Praha 1930, s. 152- 153 (=Soupis, op. cit. 45).
15 J. Kamarýt, Kolínské náhrobky a nápisné texty, SSH 16, 1981, s. 185- 186
16 J. Roháček, Epigrafika, kat. č . 134. Okolnosti Bridclovy smrti jsou pochopitelně známy
i z dalších písemných pramenů . K Elogiu P. Fridrici Bridclii a dalším viz A. Škarka , Fridrich
Bridel nový a neznámý, Acta Univcrsitatis Carolinae. Philologica. Monographia 19, 1968.
17 F. Vele, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Slanském, Praha
1904, s. 240 (= Soupis, op.cit. 20).
18 A. Podlaha, Soupis památek historických a umčleckých v politickém kresu Příbramském,
Praha 190 I, s. 139- 140 (= Soupis, op. cit. 13).
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Řada epigrafických památek kombinuje výše zmíněné prvky, a to i prvky
nápisů

první a druhé skupiny. Tyto prvky se objevují v textu jednoho nápisu
v kombinaci jednotlivých textů v nápisovém doprovodu daného artefaktu.
Nejčastějším případem je nápis či nápisový doprovod přímo reflektující fakt
minulé konkrétní katastrofické situace - formou pamětního záznamu, podě
kování za záchranu aj. - a vyjadřující poté obavu z obdobné katastrofické
situace budoucí (ochranný nápis). Jako typický příklad můžeme uvést nápisové doprovody velké části tzv. morových či správněji mariánských sloupů 19 ,
který by vyžadovaly samostatnou analýzu . Nápisové doprovody obdobného
typu, i když ne tak rozsáhlé, můžeme někdy najít i jako doprovod dalších
barokních plastik.
Z výše uvedeného je zřejmé , že po kvantitativní i kvalitativní stránce jsou
nejnosnějším materiálem nápisy na památkách kampanologických, které jsou
cenné především jako důkaz ochranné funkce zvonu a jejím prostřednictvím
pak i jako doklad postoje obyvatel města k minulým a zejména budoucím
katastrofám. Rovněž cenným materiálem jsou nápisové doprovody morových,
resp. mariánských sloupů. Celková vypovídací hodnota epigrafických památek však není ve vztahu k tématu katastrofických události v našich městech
objektivně velká a až na výjimky zdaleka nedosahuje úrovně jiných druhů
písemných pramenů. Nabízející se otázku praktického smyslu sledování recepce či reflexe městských katastrof v epigrafickém materiálu lze přesto podle názoru autora zodpovědět kladně. Přehlédnout nelze především jejich specifickou hodnotu jako doprovodů rozptýlených konkrétních hmotných artefaktů
-uměleckohistorických památek.
či

19 K obecnému přehledu srv. A. Šorm - A. Krejča, Mariánské sloupy v Čechách a na Moravě,
Praha 1939, s. 94-288.
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KATASTROFY A SVÍZELE PŘELOMU PERNŠTEJNSKÉ
A LICHTENŠTEJNSKÉ ÉRY V INTERPRETACI
PROSTĚJOVSKÝCH PAMĚTÍ
K PODÍLU KRONIK NA ŘÍZENÍ OBCE

Názory současníků lze nejlépe vyčíst ze soukromé korespondence nebo
z řádků- a meziřádků- vyprávěcích pramenů. Ať byl dotyčný pramen psán
z pozic sebevíce oficiálních, osobnost autora se většinou nějak projevila.
Ten, komu bylo osudem dáno být prostějovským obyvatelem na přelomu
16. a 17. století, mohl v průběhu své pozemské pouti teoreticky "spadnout"
z výšin hrdého pernštejnského rezidenčního města až do ponížení člena lichtenštejnské komunity, která v důsledku rekatolizace, válečných běd a zejména "díky" Švédům v poslední fázi třicetileté války postupně přišla de facto
o svůj městský charakter. Podívejme se, zda a jak se směřování Prostějova ke
katastrofě odráží v jeho kronikách.
První dochovaná pamětní kniha města Prostějova vznikla před koncem
pernštejnské éry. Je nazývána po svém zakladateli, městském písaři Janu Běl
kovském z Ronšova. 1 Podle úvodu, který roku 15 83 pan Bělkovský svému
dílu před es lal, neměla kniha jen zachovat slávu svých tvůrců, ale byla zamýšlena též jako praktická pomůcka při řešení složitých situací:" ... některé pilné
věci a paměti tomuto toliko samému městu a této slavné obci potřebné ... "
"následujíce šlépějí statečnejch a věrnejch Bohu i tomu od předků svejch,
čehož nám oni s krvavou prací a s vynaložením životův svejch dochovali,
toho nepohoršovali, neumrhávali, ale toho všeho v lepším spůsobu potomkom našim dodali."2
1 Státní okresní archiv Prostějov (dále jen SOkA Prostějov), fond Krchiv města Prostčjova
(dále jen AMP), inv. č. 175. Souhrn dosavadních publikovaných poznatků a 'pokus o rozbor
obsahu knihy viz M. Kokojanová, Pernštejnský "zlatý věk" Prostějova na stránkách Pamětní
knihy Jana Běl kovského z Ronšova, in: Pernštejnové v českých děj i nách. Sborník příspěvků
z konference, Pardubice 1995, s. 139- 152.
2 Pramen cit. v pozn. I, fo l. la-2a.
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Bělkovského kniha obsahuje záznamy z nejrůznějších oblastí života měst
ské obce a upozorňuje i na zvláštní nebo mimořádné jevy v životě jednotlivců. Jak napovídá citované poslání, programově se nevyhýbá situacím "nepří
jemným"- nutno podotknout, že v řadě případů je právě použitý výraz až
příliš eufemistický.
Jde o pramen víceméně oficiální- psaný z pozic městské samosprávy, kterou si stále ještě drželi protestanté. Události jsou tedy v pamětní knize komentovány většinou ve "stranickém" tónu. Odsudek čiší např. ze záznamů
komentujících činy katolické církve. 3 Pohrdání a ironie provází neuvážený
přístup k nenasytným pernštejnským půjčkám, ruinujícím město jako celek
a zasahujícím individuálně jeho majetné vrstvy. 4 Jinde na nás dýchne nostalgie- zejména tam, kde nevysvětlitelně se kumulující úmrtí zasahují autorův
společenský okruh. 5
Obraz města, který pamětní kniha poskytuje, zdaleka není idylický. Jak
"zlatý pernštejnský věk" spěl ke svému problematickému závěru, jako by se
s krachem jednoho z kdysi nejbohatších rodů země pojila i přírodní mizerie
všeho druhu - sucho, povodně, kruté zimy, studená léta, neúroda, nemoci.
Primát v tomto směru drží záznamy z let 1580-1591, která jsme si dovolili při
jiné příležitosti charakterizovat jako "tucet bědných let". 6 Celkové vyznění
údobí by bylo možné shrnout do úsloví: "Člověk vydrží mnoho, ne-li všechno".
A přesto si Bělkovského kronika zachovala věcný tón, ponechávající prostor k řešení problémů, prostor pro naději. Pravidelné dovolávání se Boží
milosti mělo vždy spíše podobu povinné zdvořilostní fráze; hlavním prvkem
byl důraz kladený na schopnosti Prostějovanů. Např. ze zprávy o druhém
náletu kobylek v roce 1546 přímo vyzařuje uspokojení ze situace zdárně zvládnuté na základě praxí nabyté zkušenosti. 7 Významné místo zaujímají v knize
kapitoly popisující hospodaření a výstavbu města. 8
Prostějov zlomu údobí pernštejnského a lichtenštejnského nabízí dále pramen originálně potvrzující tezi Jaroslavy Peškové, která za jednu z největších

Pramen cit. v pozn. I, např. fo!. 14a, 21 a, 49a- 53 a, 61 b, !59 a.
Pramen cit. v pozn. I, fo!. 53b--55a. Koncept soupisu individuálních věřitelů Pernštejnů
z řad měšťanstva v roce 1543 se zachoval v rychtářské knize č. 260 uložené v SOkA Prostějov,
AMP, fo!. 182b--183a.
5 Pramen cit. v pozn. I, fo!. 13a-14b.
6 M. Kokojanová, Prostějov- genius loci, historický optimismus a tucet bědných let "zlatého
věku", Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica Historica 27, 1995,
příspěvky vydané u příležitosti životního jubilea 'prof. dr. Josefa Polišenského, DrSc., v tisku.
7 Pramen cit. v pozn. I, např. fo!. 22b.
8 Pramen cit. v pozn. I, např. fo!. 16a- 19b, 71a-77a, 141a, 142a.
3
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katastrof v životě jednotlivce označuje- ztrátu domova.9 Jedná se o dva kronikářské celky vytvořené Pavlem Zlypivem. 10
Ve dvacátých letech 17. století dolehla na Prostějovany agresivní rekatolizace, která "nenapravitelným" protestantům ponechávala jedinou možnostvyhnanství. Řada z obyvatel Prostějova- i když mnozí dlouho jen na okoraději rezignovala na víru svých předků, než aby tuto mezní situaci podstoupila. Pavel Zlypivo patřil k těm, kdo si raději našli nový domov - v jeho
případě to byla až daleká Levoča . Ale dalším životem procházel podporován
svéráznou formou domova starého - svou verzí pamět í rodného města, které
kdysi jako mladíček uchvácený Veleslavínovými historiemi sepsal, když získával písařské zkušenosti na prostějovské radnici.
Ve své kronice vycházel Zlypivo z kronik zničených za třicetileté války
a z Bělkovského . Jistě příliš nepřekvapí, že dával přednost příběhům "atraktivním". Pokud jde o katastrofy, rozšířil okruh záběru i mimo Prostějov. V jeho
zpracování ovšem, pochopitelně, většinou chybí ony Bělkovského povzbudivé náznaky řešení.
Snad nejznámějším a přitom jako celek nejméně zhodnoceným pramenem
z pera prostějovských písařů je druhá dochovaná Pamětní kniha. 11 Popis událostí v letech 1625- 1646 prezentuje to, co si lze představ i t pod v historickém
smyslu používaným pojmem "pláč". Později mnohokrát citovaný obraz rekatolizace v Prostějově a událostí třicetileté války se jeví jako řetězec ran, pod
nimiž město postupně sklání hlavu v očekávání katastrofy příští. 12 V této části
pamětí už nezbývají čas ani síly pro hledání útěchy.
Viz vystoupení J. Peškové na této konferenci a přís pěvek v tomto sborníku (s. 141 - 144).
edici Zlyp ivových pamětí vydal F. Kretz, Kronika města Prostějova, 1923,
s. 17- 21. Kritické vydání realizoval J. Kzlhndel, Levočské letopisy Pavla Zlypivo. Jejich poměr
k prostějovským kronikám. Ročenka Národopisného a průmyslového muzea města Prostějov
1926, s 48- 69. Kronika je podle obou autorů uložena v Archivu města Levoče, sign. XX 7
a XX 7/2 - v Prostějově samém jsou k dispozici pouze fotografické kopie, které vlastní SOkA
Prostějov. Zlypivovo dílo vzniklo v roce 1612 jako dva spisky- "Pamět i" (chronologický popis
událostí z let 1445-16 10), "Series" (posloupnost vrchností na plumlovském panství v letech
1406--1599, námitky cechů proti nehospodárnosti z roku 1600, konfirmace císařů Rudolfa II.
a Maxmiliána II. a výpisky z Veleslavína).
11 SOkA Prostějov, Pamětní kn iha, AMP, inv. č . 176.
12 Z této kroniky nebo z výp i sů z ní pořízených vycházej í všechny popisy protireformace na
Prostějovsku- viz např. V Janoušek, Protireformace na panství plumlovském. Ročenka Národopisného a prů mys l ového muzea města Prostějov 1930, s. 55- 60. Nejpodrobnějš í popis událostí třicetileté války na Prostějovsku viz F. Matějek, Zkáza P rostčjova za třiceti leté války, in:
Prostějov a jeho místo v ději nách Moravy. Výbor příspěvků z konference konané v Prostějově
24. - 25. dubna 1990, Prostčjov 1994, s. 49- 58. Edici podstatných částí zařadi la též Z. Tichá,
Kroniky válečných dob, Praha 1975, s. I- VI.
9

10 Částečnou
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Závěrem : Předchozí řádky mohou být, snad i s oprávněnou dávkou despektu, označeny za hru- hru se slovy. Ale ono "vhodné slovo ve vhodném
čase .. ." Krátce po svém vzniku, v roce 1663, byly vybrané části záznamů
z obou citovaných "oficiálních" kronik spojeny do jednoho celku a odeslány
dějepisci Tomáši Pešinovi z Čechorodu. 13 Pešina totiž požádal městské rady
moravských měst o podklady pro sepsání dějin Moravy. Tu prostějovskou si
naklonil zařazením její obce na čestnou pozici mezi moravskými městy.
Jan Kuhndel poznamenal, že Pešina získal "topografickou látku o měs
tu". 14 V našem kontextu snad při charakterizování pramene můžeme zajít ještě dál: Popisované události a jejich význam zde nabyly v novém kontextu
nového rozměru -reprezentace komunity, která, ač těžce zkoušená přírodou
i lidmi, vše překoná a přes mnohá protivenství trvá na své pozici předního
moravského města. Opravdu, momentální nepřízeň osudu přece nemohla trvale zkrušit město, "které se v Českey Cosmographii hned po královských
městech za nejpřednější klade ... ". 15

Dnes uloženo v Moravském zemském archivu Brno, Cerroniho sbírka, Chaos Pessinianum,
sign. G 12, řada II, č . 86, fo!. l74a- l80b, pod datem 6. července 1663
{přechodně se v letech 1941 - 1971 "Chaos" dostal do sbírky rukopisů Archivu města Brna).
Vydal Ch. ďE/vert, Paměti města Prostějova. Denkwiirdigkeiten der Stadt ProBnitz (Aus dem
Original-Handschrift im Chaos Pessinianum), in: Monumenta rerum Bohemico-Moravicarum
et Silesiacarum, Sectio 1: Scriptores, Brno 1861, s. 345- 352.
14 J Kiihndel, Levočské letopisy, s. 51 .
15 Ed. Ch. ďE/vert, Paměti, s. 352.
13

Paměti města Prostějova,
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MOROVÁ EPIDEMIE ROKU 1598 V ČESKÉM KRUMLOVĚ

"Morové povětří" vanulo Českým Krumlovem v průběhu 16. století něko
likrát. Zprávy o "bolesti morní", která postihla rožmberské rezidenční město
v letech 1549, 1551, 1552, 1557, 1559, 1562, 1570, 1571, 1582, a 1585,jsou
však natolik kusé, že z nich ne lze vysledovat nic bližšího o průběhu epidemií
a o jejich rozsahu.
Morová rána, která na město dopadla v roce 1598, byla patrně silnější než
ony výše zmíněné. Řada dokumentů, z nichž mnohé se této epidemie týkají
pouze okrajově, nám umožňuje učinit si poměrně přesný obraz o jejím průbě
hu a důsledcích. Vše lze sledovat z několika úhlů pohledu. Především průběh
vlastní morové epidemie, dále její dopad na rytmus veřejného života a dění
ve městě, reakce českokrumlovských měšťanů v situaci ohrožení a chování
rožmberského vladaře v téže situaci.
Poměrně přesné faktografické zprávy o průběhu tohoto moru nám zanechal rožmberský historiograf a archivář Václav Březan, který byl bezprostřed
ním svědkem dění a uváděná čísla převzal z nedochovaných záznamů tehdejšího českokrumlovského primátora Jiřího Fiirsta, který byl také rožmberským
úředníkem. 1

V Životě Petra Voka z Rožmberka čteme k roku 1598: "Junii dne ll., ve
po sv. Medardu, mor se v Krumlově začal v lázni, v šatlavě, též mezi
studenty v domu chudých žáčků." Následují počty zemřelých lidí v jednotlivých
týdnech, počínaje 14. 6. Do 20. 6. zemřelo 8 lidí, od 21. do 27. 6.- 4 lidé,
od 28. 6. do 4. 7.-21 lidí, od 5. do ll. 7.-7 lidí, od 12. do 18. 7.- 12 lidí,
od 19. do 25. 7.- 12 lidí, od 26. 7. do 1. 8.- 8 lidí, od 2. do 8. 8.- 14 lidí,
od 9. do 15. 8.- 24lidé, od 16. do 22. 8.-43 lidé, od 23. do 29. 8. -50 lidí,
od 30. 8. do 5. 9. - 39lidí, od 6. do 12. 9.- 44lidé, od 13. do 19. 9. - 43 lidé,
čtvrtek

1

J Pánek(ed.), Václav Březan, Životy posledních Rožmberků, Praha 1985, s. 540-541.

221

Documenta Pragensia XVI (1998)

od 20. do 26. 9.-80 lidí, od 27. 9. do 3. 10.- 39lidí, od 4. do 10. 10. -36 lidí,
od ll. do 17. 10.-37lidí, od 18. do 24. 10.-33lidé, od25. do 31.10.-26lidí,
od 1. do 7. ll.- 13 lidí, od 8. do 14. ll.- 12 lidí, od 15.do 21. ll.- 12 lidí,
od 22. do 28. ll.- 9lidí, od 29. ll. do 5. 12.-5 lidí, od 6. do 12. 12.- 2lidé,
od 13. do 19. 12. -7lidí, od 20. do 26. 12.-3 lidé, od 27. do 31. 12.- 2lidé.
Dále Březan poznamenal: "Suma všechněch v této morní ráně zahubených
a sešlých lidí 669 osob toho roku"; do tohoto počtu jsou zřejmě zahrnuti i ti,
kteří zemřeli před 14. červnem 1598.
Sledujeme-li mortalitní křivku, zjišťujeme, že epidemie kulminovala mezi
polovinou srpna a polovinou října. V samém závěru tohoto hlavního náporu
skosila černá smrt několik předních českokrumlovských měšťanů, mezi nimiž byli například rožmberský komorní písař Matyáš Fuch, jeho tchán Linhart Kardinál, prubíř zlata Tobiáš Singeršpiler, městský rychtář Kašpar Pergar, rožmberský lékař doktor Ondřej Scholius.
Je zajímavé sledovat- pokud to prameny dovolují-, zda infekce postihovala obyvatele sousedních domů. Tak například na českokrumlovském náměstí byly prokazatelně zasaženy domy s čísly 6, 8, ll a 14, s velkou pravdě
podobností také domy s čísly 3 a 13. V Kájovské ulici umírali lidé v domech
s čísly 68, 69, 70 a v na ní navazující Široké ulici v domech s čí.sly 72, 76, 78.
V Horní ulici to byl dům číslo 149 a jeden z domů na místě dnešního muzea.
V Radniční ulici bylo postiženo několik blízko sebe ležících domů- čísla 27,
29, 128 - a další domy v přilehlých ulicích Masné a Parkánu. V latránské
části Českého Krumlova bylo nejvíce zasaženo Nové Město a poblíž něho
ležící domy v ulici Latrán (čísla 22, 32, 41, 42, 53). 2
Z Březanových slov o tom, že "z čeládky zámecké žádný neumřel kromě
vrátného, jenž chodil k nemocným na Flejperk", lze vyvodit, že českokrum
lovské předměstí Plešivec (Flechberk) odvedlo této morové ráně vysokou daň. 3
Jako zajímavost by snad bylo možné uvést skutečnost, že ačkoli je lazebna
v latránském domě číslo 1 uváděna jako jedno ze semenišť nákazy, nikdo
z jejích obyvatel v oné době nezemřel.
Jak se projevilo toto neregulovatelné hromadné umírání v životě města?
Lze dokázat, že ve svém vrcholu ochromilo činnost městského a farního úřa
du. Z obav před nákazou nezasedala městská rada, někteří její členové již

Státní oblastní archiv Třeboň, pobočka v Českém Krumlově (SOA ČK), Velkostatek Český
Krumlov (Vs ČK) , I 7Gbeta N. l3, N.l6. Státní okresní archiv Český Krumlov (SOkA ČK),
Purkmistrovský úřad Český Krumlov (PÚ ČK), krabice č. 415 a pozůstalosti českokrumlov
ských měšťanů. J. Pánek (ed.), Václav Březan, Životy, s. 542.
3 Viz pozn. I.
2
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nebyli mezi živými. Vypovídá o tom záznam v nejstarší českokrumlovské
knize svatebních smluv ze dne 13. října 1598: "Tehdy bylo morové povětří
v Krumlově a konšelé nechodili do radnice". 4
V řadě případů lze zaznamenat pořizování pozůstalostních inventářů se
zpětnou platností, někdy až s ročním zpožděním (např. Matyáš Fuch, Tobiáš
Singeršpiler, Kašpar Pergar). 5 Nejstarší dochovaná českokrumlovská matrika
také dokresluje tehdejší situaci. Její záznamy o křtech dětí pocházejí z let
1591-1601, záznamy o pohřbech a o svatbách z let 1591-1597. Pro srovnání
uvedu počty pokřtěných dětí v jednotlivých letech. Rok 1591-122 děti, 1592
-135 dětí, 1593-157 dětí, 1594-165 dětí, 1595-95 dětí, 1596- 103 děti,
1597-79 dětí, 1598-47 dětí, 1599- 103 děti, 1600- 106 dětí, 1601 - není
dokončeno . 6

Na první pohled upoutá pouhých 47 pokřtěných dětí v roce 1598. Při bližším studiu matričních záznamů však zjišťujeme, že mezi 1O. zářím a 1O. listopadem roku 1598 nebylo do matriky zapisováno. Tato doba odpovídá vrcholu mortalitní kři vky při morové epidemii roku 1598, jak bylo uvedeno výše.
Dále lze zjistit, že v obnovených matričních záznamech chybějí jména dvou
kaplanů, kteří se patrně také stali oběťmi moru. Před 10. zářím 1598 křtili
kaplané Ondřej, Havel, Jáchym a Tomáš, po 10. listopadu 1598 již jen Havel
a Tomáš.
Morová epidemie ochromila také činnost škol. Kronika českokrumlovské
jezuitské koleje k tomu poznamenala: "Roku 1598 v červnu vypukl v Českém
Krumlově silný mor. Jezuitské školy byly uzavřeny." 7 Nelze se tomu divit.
Uvědomme si, že na počátku morové epidemie zemřela řada chovanců z domu
chudých žáků (domu s pauperum), což byla budova číslo 162 v Kostelní ulici.
Jedněmi z prvních opatření, která se při morových ranách zaváděla, byly
zákazy konání trhů v postižených městech a přísné zákazy návštěv lidí z postižených oblastí na tržištích zdravých měst. Tak například 20. září 1597 naří
dil Petr Vok z Rožmberka českokrumlovské městské radě, aby do města nevpouštěla lidi z vnitrozemských měst (Jindřichova Hradce, Českých Budějovic,
Tábora, Rudolfova, Soběslavi, Veselí n. Lužnicí, Lomnice n. Lužnicí, Třebo 
ně) postižených morem. Naopak 4. září 1598 zakázal poslední Rožmberk
českokrumlovským měšťanům navštěvovat jarmarky v doposud zdravých
SOkA ČK, PÚ ČK, kniha č . 334.
SOkA ČK, PÚ ČK, pozůsta l ostní spisy čcskokrumlovských mčšťanů a kniha č. 321.
Státní oblastní archiv Třeboň, Sbírka matrik, Fara Český Krumlov, č.l .
7 R. Schmidtmayer, Krummauer Geschichten aus der Zeit vom Jahre 1584 bis zum Jahrc 1720,
Mitteilungcn des Vereines fiir Geschichte der Dcutschcn in Bi:ihmcn 50, 1912, s. 229- 253,
373-405.
4

223

Documenta Pragensia XVI (1998)
městech Prachaticích a Netolicích. 7. listopadu 1598 požádala českobud ějo
vická městská rada Česko krumlovské konšely, aby nikdo z jejich města nechodil na českobudějovické tržiště . 8
Málokdo si dnes dovede představit strach a hrůzu, které musely zachvátit
člověka žijícího v morem zasaženém městě, člověka nemajícího jinou možnost než čekat, kdy rána dopadne na něho nebo na jeho blízké. Život a přežití
za těchto okolností nutně vyvolávaly v době, kdy ohrožení ustupovalo, projevy nadměrné živosti a různých způsobů veselí, hraničícího mnohdy s nevázaností a neukázněností. Psycholog by to vysvětlil jako uvolňovací reakci na
přežité napětí.

Českokrumlovští měšťané, když jim takzvaně otrnulo, to jest při ústupu
morové nákazy v závěru roku 1598, začali zase vnímat život se všemi jeho
radostmi. Zřejmě se často veselili příliš hlasitě, hlavně při svatbách. To se
stalo předmětem ostré kritiky ze strany rožmberských vrchních úředníků, kteří přednesli stížnost Petru Vokovi z Rožmberka. V jejich listuje také obsažena závažná výtka, že čerstvě vyléčení a nedoléčení moroví pacienti ohrožují
návštěvami v domech sousedů své spoluměšťany. 9
Rožmberský vladař na dopis reagoval v lednu roku 1599 káravým listem,
nabádajícím ke zbožnému a poklidnému životu, jímž má být vyjádřen vděk
Bohu za ukončení morové pohromy. Česko krumlovské městské radě Petr Vok
v listu nařizuje: "Nepomíjejte ihned takové povyky ve všem a ještě i při městě
dokonce zastaviti, žádných tancův buď při svatebních veselích neb jináče
nepřipouštěti . Všelijaké lání a v oplzlé mluvení i jiné těm podobné v ohyzdné
věci , tak také i noční povyky k tomu zřízené osoby přetrhaly a kdo by koliv
v tom postižen byl, toho dostatečným vězením opatřiti dadouce." 10
Vyskytli se i lidé, kteří z dané situace určitým způsobem těžili . Tak napří
klad českobudějovický měšťan Kvirin Fischer, který občas prokazoval služby Petru Vokovi z Rožmberka, si chtěl v Českém Krumlově koupit dům čís
lo 29 v dnešní Radniční ulici, jehož všichni obyvatelé v roce 1598 zemřeli.
Po svém trvalém usídlení v Českém Krumlově hodlal Fischer získat místo
v rožmberské kanceláři . Českokrumlovská městská rada však jeho žádost tři
krát odmítla. Dům mu prodala až na přímý pokyn Petra Voka z Rožmberka
v roce 1599 a Fischer se poté stal důchodním písařem českokrumlovského
panství. 11
SOkA ČK, PÚ ČK, krabice č. 415.
Viz pozn. 8.
10 Viz pozn. 8.
11 Viz pozn. 8.

8
9
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Poslední Rožmberk nabádal Česko krumlovské konšely, aby opuštěné domy
ve městě prodávali "hodným a učeným mužům, kteří by obojí řeči, české
i německé, povědomí byli", a aby dohlíželi na uzavírání nových manželských
svazků ovdovělých měšťanů. 12 A jak si počínal v době morové epidemie roku
1598 Petr Vok? Ujel před ní. Podle slov Václava Březana: "(1598) 14. juli
Jeho Milost pan vladař, anjiž dosti povětří nakažené se rozmáhalo, z Krumlova do obory netolické na Kratochvíl odjeti ráčil s paní manželkou svou
a Její Milosti fraucimorem přednějším" . 13
Strach z ohrožení své osoby vtětí! Petr Vok z Rožmberka také do řádků
listu, poslaného dne 4. září roku 1598 do Českého Krumlova ve věci zákazu
účasti českokrumlovských měšťanů na trzích v Prachaticích a v Netolicích.
Čteme tam: "Aby žádný ze spoluměšťanův a sousedův vašich i jiných lidí tu
u vás obývajících pod ztracením hrdla sem do Netolic ani jinam do měst mých,
zvláště kdež dvorem svým bývám, k jarmarku nepřicházel, nýbrž osoby mé
a dvora mého, tak také i těžkosti své, v tom ušetřil". 14 V zámečku Kratochvíli
pobýval rožmberský vladař se svým dvorem až do konce května roku 1599. 15
Petr Vok z Rožmberka tenkrát neprojevoval přehnanou péči o svou osobu,
pouze opakoval to, co před ním v podobných situacích dělali jeho rodiče
a starší bratr Vilém. Již v roce 1549 odeslala Anna Rožmberská z Rogendorfu
svého benjamínka do vyšebrodského kláštera "s jeho školou", aby ho uchránila před panujícím morovým povětřím. V roce 1552 se Vilém z Rožmberka
uchýlil před morem v Českém Krumlově do Třeboně. V roce 1557 ze stejné. ho důvodu pobýval spolu se svou manželkou ve Vimperku. V roce 1562 se
Vilém z Rožmberka se svým dvorem uchýlil do vyšebrodského kláštera. V roce
1570 ujel před morem do Třeboně. Naopak, v roce 1582 se Český Krumlov
stal útočištěm Viléma z Rožmberka a některých nejvyšších úředníků Českého
království před velkým morem, který tehdy zachvátil téměř celé Čechy. 16
Nejstarší dochovanou zprávou o úhybném manévru rožmberské rodiny před
morovou nákazou je informace Václava Březana v Sumovním výtahu: "Léta
Páně 1534 pan Jošt za příčinu přímoří do Soběslavě na podzim se s paní
manželkou a dvorem svým obrátiti se a tu za čas zůstávati ráčil" . 17

12

Viz pozn. 8.

13

J. Pánek (cd.), Václav Březan, Životy, s. 541 .

14

Viz pozn. 8.

J. Pánek (cd.), Václav Břczan, Životy, s. 546.
l6 J. Pánek (ed.), Václav Březan, Životy, s. 48-49,71, 159, 191,230,310.
17 A. Kubíková, Rožmberské kroniky krátký a sumovní výtah. X. kapitola - Jošt III. z Rožm15

berka a jeho

bratři, Jihočeský

sborník historický 59, 1990, s. 81- 96.
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Průvodní jevy, popsané v souvislosti s Česko krumlovskou morovou epidemií roku 1598, se objevují při podobných událostech i v jiných městech . Hlavně
se to týká snah vrchnosti omezit pohyb obyvatelstva mezi městy, zákazů
a odvolání trhů, ochrany vrchnosti a nabádání ke zbožnému a poklidnému
životu.
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EPIDEMIE ZAZNAMENANÉ V MATRIKÁCH
U SV. JINDŘICHA NA NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM
V PRVNÍ POLOVINĚ 17. STOLETÍ

V Malé československé encyklopedii z roku 1986 je pod heslem "katastrofa" uvedeno, že jde 1. o hromadné neštěstí, pohromu, 2. o tragické rozuzlení
děje v dramatu a 3. o matematickou teorii katastrof. 1 V historickém vývoji se
setkáváme s oběma prvními jevy a není jisté, co je pro určitou pospolitost
větší katastrofou, zda fyzické ničení hmotných statků a lidí, nebo okolnost,
jež podlomí její celkový další rozvoj či jen jeho část, např. rozvoj kulturní.
Pro historie měst to platí dvojnásob- jsou to územně poměrně malé lokality,
a jsou tudíž poměrně snadno zranitelné. Úspěšné překonání pohromy pak záleží
na zázemí města a na intenzitě působení faktorů, jež vedly k jeho rozvoji,
někdy pomůže překonat katastrofu pouhá inercie působení obou. V dějinách
Prahy bylo takových pohrom, jež ovlivnily jak město celé, tak některé jeho
části, případně společenské vrstvy, řada a nejrůznějších druhů .
Zaměříme-li se na vývoj populační , je pochopitelné, že za pohromy je možno
považovat takové události, jež prokazatelně nepříznivě ovlivnily reprodukční
poměry ve městě ve velkém měřítku. V období tzv. starého demografického
režimu se hovoří o demografických krizích, tj. o takové fázi demografického
vývoje, kdy počet osob zemřelých ve sledované oblasti výrazně překračuje
počet narozených dětí a je zároveiÍ po určitou dobu nejméně dvojnásobný než
obvyklý počet zemřelých osob. 2 Za takových podmínek se nemohla populace
reprodukovat ani početně, a v případě, že by demografická krize trvala po
delší období, byla by ohrožena existence dané komunity. Bezprostředním
podnětem režimu demografické krize bylo zpravidla propuknutí epidemie
některé z přenosných chorob s velkou smrtností. V podmínkách našich měst
to byly v minulosti epidemie I"ť!zných tyfů a dyzentérie a epidemie morů. Proto
1
2

Malá československá encyklopedie, díl 3, l-L, Praha 1986, s. 342 .
E. Maur, Základy historické demografie, Praha 1978, s. 130.
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jsem si dovolila zaměřit svůj přispěvek na průběh několika epidemií v Praze
v období tzv. starého demografického režimu.
Průběh a rozsah jednotlivých epidemií je možné zkoumat ze soudobých
zpráv. Nejdůležitějším pramenem jsou pak registry zemřelých osob. Tyto registry byly v Praze vedeny od první poloviny 17. století na jednotlivých farních obvodech a některé se zachovaly dosud. Protože však faráři, kteři byli za
vedení matrik odpovědni, bývali často mezi prvními oběťmi epidemií, jsou
právě v těchto obdobích zápisy mezerovité, neúplné. Tato okolnost je vážnou
překážkou v zachycení jednotlivých demografických krizí, ve zjištění jejich
rozsahu, doby, po kterou se projevovaly, a počtu osob, které v jejím průběhu
zemřely. Mezery se vyskytují zejména v počátcích evidence v první polovině
17. století, ale jsou běžné i později.
Ze souborů matričních knih 25 pražských far, jež mají svůj počátek před
reorganizací v druhé polovině 18. století, pouze v pěti začínají záznamy
o zemřelých v první polovině 17. století, v žádné však nejsou zápisy bez mezer. V nejstarší řadě, jež byla vedena u sv. Jindřicha na Novém Městě a která
začíná rokem 1607, chybí záznamy z let 1663-1677 zcela, v letech 1618,
1620, 1625-1626 a 1631 zčásti. V matrikách vedených u sv. Mikuláše na
Malé Straně jsou nejstarší zápisy o zemřelých sice z let 1623-1625, úplná
řada ale začíná znovu až rokem 1696. Obdobně nejsou úplné ani další nejstarší farní soubory začínající v této době: např. u sv. Havla na Starém Městě
jsou zápisy před rokem 1661 sporadické a plynulá řada počíná až rokem 1668,
rok 1680 je neúplný. 3
Toto zjištění je důležité proto, že nejnakažlivější nemoc- mor- se v čes
kých zemích vyskytovala častěji v 16. a především v první polovině 17. století.
Šlo o epidemie z let 1598, 1607, 1613, 1624--1625, 1631-1634 a 1648-1649. 4
Ne vždy šlo asi čistě o epidemie morové, některé byly zřejmě provázeny
i epidemiemi dalšími, ve válečných letech zpravidla nákazou tyfu. Od konce
třicetileté války byl do českých zemí mor zavlečen už jen v roce 1680 a naposledy se zde vyskytl v roce 1713. Matričně je průběh morových epidemií podchycen jen nesystematicky a náhodně. Pozornosti pražských historiků se nejvíce těší záznamy, které se dochovaly na přídeští matriky sv. Haštala, kde je
zachycen počet pohřbívaných v době moru v roce 1713. 5
Populační bilanci Prahy však výrazněji ovlivnily velké epidemie, které
Archiv hlavního města Prahy. Průvodce po archivních fondech, Praha 1958, s. 117- 118.
K výskytu moru v Čechách koncem 16. a v 17. století srv. E. Maur, Populační vývoj českých
komorních panství po válce třicetileté, AUC Philosophica et historica 3, 1972, s. 54 a 61-76.
5 Srv. E. Rozsívalová, Epidemie z roku 1713 ve statistických záznamech a pražských úmrtních matrikách, Historická demografie 3, 1969, s. 77-84.
3

4

228

L. Fialová, Epidemie zaznamenané v matrikách u sv. Jindřicha

postihly město během první poloviny 17. století a jež se vyskytovaly poměr
krátce po sobě . Z toho důvodu je třeba věnovat pozornost záznamům zachovaným pro další farnosti. Například z matrik u sv. Jindřicha na Novém
Městě pražském je možno sledovat průběh počtu zemřelých téměř po celou
první polovinu 17. století. 6
Farnost sv. Jindřicha zahrnovala východní část Nového Města od dnešního
Václavského náměstí po Florenc, na severu sousedila s farností sv Petrahranicí byla ulice Na Poříčí. Byla to velká farnost, i když ve starší době nebyla celá zastavěná; kromě měšťanských domů zde byly i šlechtické paláce
a zájezdní hostince. Na konci 16. století, před velkou morovou epidemií v roce
1598, se zde za rok narodilo v průměru 203 dětí. Tomu by odpovídal počet
obyvatel asi pět tisíc.
Po roce 1608, odkdy jsou vedeny u fary sv. Jindřicha záznamy o pohřbech
zemřelých osob, činil počet záznamů zpočátku 260 až 400 za rok, v průměru
bylo před rokem 1613 pohřbíváno 304 osob ročně, tj. asi 25 osob za měsíc.
V následujích letech jsou zachycena čtyři období, kdy roční počet pohřbů
přesáhl500 : v letech 1613, 1621, 1639 a 1649. Počet zemřelých se v těchto
letech v některých měsících zvýšil až na 275 . Uvedené roky, s výjimkou roku
1621, odpovídají letům, kdy se v Čechách vyskytoval mor. I když evidence
záznamů o pohřbech nebyla ani na faře u sv. Jindřicha zcela precizní
a v některých letech je patrná její neúplnost, je více méně plynulá a dovoluje
sledovat jak dlouhodobý trend v počtech zemřelých, tak krátkodobé výkyvy,
jejich intenzitu a sezonnost. Vzájemné srovnání těchto výkyvů je nejen zajímavé, ale umožňuje i bližší identifikaci jeho příčiny.
A. 1613. V roce 1613 bylo až do července pohřbíváno nejvýše 28 osob.
V srpnu se počet zvýšil na 70, tj . dvaapůlkrát, v září na 160, tj. téměř šestkrát,
v říjnu na 250, tj. téměř devětkrát. Jen o málo nižší byl počet pohřbených
v listopadu (216), od prosince však rychle klesl a v následujícím roce byl již
opět na úrovni 22 zemřelých v měsíci. Jde tedy o typický průběh morové
epidemie, neboť virus se šířil nejsnáze v teplém prostředí. Epidemie moru také
začínaly v létě, vrcholily na podzim a s počátkem mrazů odeznívaly, nechávajíce však za sebou tisíce čerstvých hrobů, pozůstalých manželů a sirotků.
Zvoník či hrobník od sv. Jindřicha evidoval pohřby po dnech. Jestliže až do
počátku září pochovával denně jednoho, dva farníky, od poloviny září se jejich
počet zvyšoval a deset pohřbů denně již nebylo výjimkou. V neděli 6. října
ně

Archiv hl. m. Prahy, sbírka matrik, kostel sv. Jindřicha: Z I, Z 2, Z 3, Z 4, Z 5. Použito též
o sňatcích (O I, O 2) a křtech (N 3, N 4). Pro nejstarší období viz edice J Mendelová,
Matrika narozených kostela sv. Jindřicha na Novém městě pražském (1584-1600), Praha 1992.
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bylo pochováno 17 osob: tři muži, sedm žen a sedm dětí a pacholat, tj. asi
chlapců. Ještě 8. prosince bylo pohřbeno 7 osob, pak se jejich počet opět
snížil najeden, dva, případně byly i dny bez pohřbů. Od neděle 27. října do
úterý 29. není zaznamenán ani jeden pohřeb a je otázkou, zda se skutečně
žádný neuskutečnil nebo zda prostě nebyl zaznamenán. Spočteme-li zapsané
zemřelé osoby jen od začátku září do poloviny prosince, zjistíme, že za dva
a půl měsíce zemřely 684 osoby, z toho 140 mužů, 315 žen a 229 dětí a pacholat. Připočteme-li pacholata k mužům, je poměr pohlaví téměř vyrovnán.
B. 1621. V roce 1621 byl charakter vymírání jiný. V tomto roce zemřelo ve
farnosti 518 osob, nejvíce hned v únoru, kdy jich bylo 94. Počet zemřelých se
zvýšil nad průměrný počet 20-25 osob za měsíc již v prosinci roku 1620, kdy
byl69. A i když byl v dubnu 1621 nižší než 30, od května do srpna opět pod
tuto hladinu neklesl, takže celková bilance byla opět velmi nepříznivá. Protože v tomto roce jsou k dispozici také záznamy o křtěných dětech, víme, že
v roce 1621 zemřelo dvakrát více osob než se narodilo dětí, zatímco v roce
předchozím i následném byla bilance přirozené měny kladná. Z 518 osob,
které v roce 1621 zemřely, bylo 149 mužů, 252 žen a 117 dětí včetně pacholat. V roce 1621 šlo zřejmě o epidemii tyfu, která ve městě vypukla pravděpo
dobně v souvislosti s jeho obsazením císařskou armádou po bitvě na Bílé
hoře. Ve městě však byly nepříznivé úmrtní poměry již od jara téhož roku.
C. 1639. Po převzetí fary katolickou správou se evidence pohřbů postupně
horšila, i když zápisy pokračovaly ve stejné úpravě jako dosud. Počet zemře
lých osob se ve farnosti sv. Jindřicha zvýšil na podzim roku 1625, ale není
zcela zaevidován- od září až do května následujícího roku nejsou záznamy
úplné. Je málo pravděpodobné, že by se ve farnosti snížil počet pohřbů bě
hem dvou let na pětinu, jak se to stalo v letech 1634-1635, a tak lze předpo
kládat větší podregistraci pohřbů . O to významnější je zachycení epidemie
z roku 1639. Od května roku 1638 stála před Prahou švédská armáda, ale
město obsazeno nebylo.
I tentokrát začal počet zemřelých velmi rychle růst na konci srpna. Ještě
v červenci bylo pohroeno jen 12 osob, ale v srpnu již 65, v září 274, v říjnu
214. V listopadu zemřelo 91 osob, v prosinci 35 osob. Během pěti měsíců
bylo evidováno 679 pohřbených osob. Od pondělí 3. října se pohřbívalo beze
zvonů. V té době umíralo běžně nejméně deset osob, ve čtvrtek 6. října bylo
pochováno 19 osob, které pravděpodobně všechny zemřely na morovou nákazu. Matriční data tak zaznamenala typický průběh epidemie moru- její
nečekaně rychlý nástup, prudký průběh a stejně rychlé odeznění.
Pro rok 1639 je zároveň možné na základě zápisů blíže sledovat nejen
pohlaví, ale i věk zemřelých osob. Určitý problém představují zápisy pacho230
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lat. Uvažujeme-li, že šlo o chlapce, pak během srpna a listopadu byl podíl
zemřelých mužů 53% z úhrnu. Zdá se, že během moru se výrazněji zvýšila
úmrtnost zvláště dětí a mládeže: z celkového počtu zemřelých bylo dětí do 15
let obojího pohlaví 61%; z žen zemřelo mladších 15let 63% dívek, z mužů
58% chlapců. Úmrtnost se pravděpodobně nejvíce zvýšila ve věku 5-14 let.
Podíl této věkové skupiny na úhrnu zemřelých činil ve sledovaných čtyřech
měsících 31%, zatímco v jiných obdobích byl 5 až 7%. Proto jsou také velmi
nízké poměrné počty zemřelých dospělých mužů i žen. Z nich pak byla zjiště
na vyšší úmrtnost u mužů než u žen. Je však možné, že právě počty zemřelých
mužů zvyšovala úmrtí osob náhodně meškajících ve městě, kde se staly oběť
mi propuknuvší epidemie. Ve věku padesát let a více zemřelo pouze 67 osob,
z toho 33 muži a 34 ženy. Oproti obvyklým poměrům je také velmi nízký
podíl zemřelých nejmenších dětí: i kdybychom mezi kojence zahrnuly i děti,
u nichž byl zapsán jako úmrtní věk "1 rok", nedosahuje jejich podíl 14%,
zatímco obvykle býval až čtvrtinový. Když čeští historici v nedávné době
analyzovali skladbu obyvatelstva podle věku,jakje možno ji sledovat ze soupisu obyvatel podle víry v roce 1651, tedy dvanáct let po této epidemii, konstatovali nižší podíl osob ve věku 15-19 let. 7 To by odpovídalo našemu zj ištění o nadprůměrné úmrtnosti mladších dětí během epidemie roku 1639.
D . 1649. Téměř shodný sezonní průběh měla epidemie, která je v matrice
zaznamenána po deseti letech. Tentokrát se počet zemřelých začal zvyšovat
již v červenci a od srpna do října zemřelo 413 osob. Je to jen zdánlivě méně
než v předchozích krizových letech, neboť počet obyvatel farnosti byl v této
době pravděpodobně již také nižší. Rozsah epidemie a psychózu obyvatelstva města, které bylo již přes rok ohroženo švédskou armádou okupující
levobřežní část Prahy, postihuje asi nejlépe fakt, že při pohřbech se přestalo
zvonit již 27. srpna. Od 28. srpna také v matrice přestávají individuální zápisy pohřbů a zapisovatel uvádí pouze počet osob příslušného dne pohřbených.
Závěrem roku poznamenává počet osob, kterým zvoněno bylo (těch bylo 211 ),
a počet těch, kterým zvoněno nebylo (365)- celkem 576 osob zemřelých za
rok 1649. Je však pravděpodobné, že zemřelých bylo více, neboť jde o evidenci pohřbů a ne zemřelých osob - z individuálních záznamů bylo možno
rozlišit pohřby více osob- například dvou dětí (a nemusely to být sourozenci) nebo matky s dítětem apod. Vzhledem k charakteru zápisů není možné
sledovat průběh této epidemie podrobněji .
7 E. Maur, Problémy demografické struktury Čech v polovině 17. století, Český časopis historický (dále ČČH) 19, 1971 , s. 859; E. Rumlová, Demografická a sociální struktura obyvatelstva panství Dymokury v polovině 17. století, Historická demografie 17, 1993, s. 161 - 162.
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Po odeznění této v pořadí čtvrté epidemie bylo ve farnosti pohřbíváno
v průměru méně než 100 osob ročně. I když byla evidence asi neúplná, dokládá to zřetelný úbytek městské populace, stejně jako trvalý pokles počtu křtěných
dětí. Ten dosahoval v letech 1650-1654 jen 40% počtu z let 1620-1624. Toto
zjištění odpovídá vcelku přesně odhadům o početnosti populace Prahy v uvedené době, resp. o úbytku zaznamenaném během třicetileté války: J. Janáček
odhadoval, že v době vypuknutí stavovského povstání žilo v Praze asi 50 000
obyvatel, kdežto v roce 1650 pouze 26 400 osob. Historici zároveň konstatují, že na tomto úbytku se podílely emigrace, silné vlny morových epidemií,
boje o Prahu v roce 1648 a oslabení přílivu nového obyvatelstva.8

***
Praha byla během třicetileté války sužována nejen epidemiemi nemocí, na
které tehdejší doba neznala léky, ale byla též dějištěm válečných operací
a náboženských střetů. Žádná z těchto pohrom by však pro město asi nebyla
katastrofickou sama o sobě. Proto se také i pro epidemie s velkou smrtností
používá pojmu "krize". Avšak to, že město bylo nepříznivým podmínkám
vystaveno poměrně dlouhou dobu, mělo na vývoj pražské populace značný
dopad. Pokles počtu obyvatel, jenž byl důsledkem definitivního přesídlení
císařského dvora do Vídně a zlomení ekonomické moci měšťanstva, války
a morové a jiné epidemie prohloubily. Po překonání třiceti válečných let bylo
toto město již jen stínem rudolfinské Prahy. V přeneseném slova smyslu lze
podle mého názoru říci, že Prahu vlastně postihla "katastrofa", na níž se jednotlivé epidemie spolupodílely. Mějme na paměti, že i v mírových dobách
byla v 17. století střední délka života pouze asi 25 let pro obě pohlaví, po
dosažení 15 let se muži i ženy mohli dožít asi padesáti let. Čtyři velké epidemie,
které Prahu v letech 1613-1649 postihly, výrazně snižovaly průměrný věk Pražanů a zrychlovaly obměnu obyvatelstva. Proti Švédům již v roce 1649 Prahu
hájila zcela jiná populace než ta, která zažila éru "zimního" krále, a rudolfinskou
dobu pamatovala pravděpodobně už jen hrstka nejstarších usedlíků .
Průběhu morové epidemie v roce 1680 byla pozornost věnována častěji
a je poměrně dobře znám.9 Na tomto místě se mu podrobněji věnovat nebudu,
stejně jako poslední epidemii moru v roce 1713 . Dle odhadů si v roce 1680
epidemie v Praze vyžádala asi 26 000 obětí, v roce 1713 asi 13 500 obětí. 10
8

Děj i ny

Prahy, Praha 1964, s. 364.
Srv. např. E. Čáňová, Mor v Čechách v roce 1680, Sborník archivních prací 31, 1981 ,
s. 535- 563.
10 Dějiny Prahy, Praha 1964, s. 380-382.
9
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Jejich důsledky však byly poměrně rychle překonány, takže se v populačním
vývoji města výrazněji neprojevily.
Tabulka 1.
Počty

narozených a zemřelých ve farnosti sv. Jindřicha
v letech 1610-1660 (pětileté průměry).

Období

Narození

Vitální index

Zemřelí

1610-1614
1615-1619
1620-1624
272
218
1625-1629
210
1630-1634
182
1635-1639
1640-1644
189
163
1645-1649
141
1650-1654
* Průměr Jet 1615- 1616 a 1617

444
338*
344
223
227
212
93
186
67

79
98
92
86
203
88
210

Tabulka 2.
Počty sňatků, narozených a zemřelých evidovaných v matrikách fary
u sv. Jindřicha v letech 1613, 1621, 1639 a 1649 podle měsíců.

Rok
Měsíc

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ll

12
s- sňatky

s

1613
z

12
8

o

7
4
8
3
5
2
3
ll

o

28
17
23
28
25
28
26
70
160
250
216
92

n -~rození (křty)

1621

1639
z

ll

z

ll

26
20
25
22
21
22
20
18
15
27
23
18

79
94
60
26
42
41
39
37
23
27
19
31

15
10
21
8
20
17

z- zemřelí

ll

16
13
15
12
15

6
9
5
8
7
14
12
65
275
214
91
35

ll

1649
z

17 12
17 15
9
8
13 16
9 ll
12 16
10 35
7 140
14 154
3 ll9
ll 47
10 10

(pohřby)
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Tabulka 3.
Zemřelí podle věku ve farnosti sv. Jindřicha v srpnu až listopadu 1639.
Počet zemřelých
Věk

do 1 roku
1 rok
2- 4
5- 9
10- 14
15-24
25-34
35-44
45-54
55 a více
neudán

m

p

ž

22
10
39
39
32
28
26
29
12
22
14

10
5
12
14
2

21
16
42
52
48
26
31
12
13
20
3

44

284

celkem

273

m - muži

p - pacholata

234

ž - ženy

Přepočet

m

na 100 zemřelých
ž
m+p celkem

8,05 7,39 10,09
3,66 5,63 4,73
14,28 14,78 16,09
14,28 18,30 16,72
11 ,72 16,90 10,72
10,25 9,15 8,83
9,52 10,91
8,20
10,62 4,22 9,15
4,39 4,57 3,78
8,05
7,04 6,94
1,05 4,73
5,12
100

100

100

8,82
5,16
15,47
17,47
13 ,64
8,98
9,48
6,82
4,16
6,98
2,66
100

LENKA MATUŠÍKOV Á

MOR V ČECHÁCH ROKU 1680

Epidemie moru se v roce 1680 do českých zemí nerozšířila náhle a neoče
Zprávy o jejím postupu přes Balkán do Uher a odtud do Vídně pronikaly do Čech již v roce předcházejícím. České místodržitelství ve snaze omezit všemi známými prostředky šíření nákazy a zajistit připravenost obcí a měst
na blížící se hrozbu ve všech předvídatelných situacích připravilo podle vídeň
ského vzoru návrh infekčního řádu . Jeho text s opisem předlohy, s instrukcí
o prostředcích prevence a zásadách chování v době moru a s dalšími písemnostmi, které zachycují průběh epidemie v Čechách, je uložen ve fondu Stará
manipulace v I. oddělení Státního ústředního archivu v Praze. 1
Rozsáhlý návrh infekčního řádu naznačoval již v úvodní pasáži snahu pře
nést odpovědnost za ochranu před rozšířením nákazy také na jednotlivé vrchnosti, úředníky obcí, lékaře, řemeslnické mistry a hospodáře, jejichž povinnosti v době takového ohrožení byly v textu striktně stanoveny. Povinností
každého obyvatele království bylo okamžitě ohlásit místodržitelské kanceláři
výskyt nakažlivé nemoci v sousedních zemích, na panství nebo ve městě.
Obrana před nákazou začínala postavením strážnic již na hranici země či panství, u obcí a měst 100 kroků od posledního stavení. Nedaleko od nich měly
být pro no vě příchozí vybudovány karantény, kde by všechno dovážené zboží
prošlo postupnou dezinfekcí. Lidé měli vyplavit dobytek a koně v tekoucí
vodě a vykouřit a vyvětrat šatstvo, potraviny a další převážené předměty.
Ani tato preventivní opatření většinou nedokázala dalšímu šíření nákazy
zabránit. Uvnitř měst či obcí proto měli být jmenováni direktoři. zdraví, kteří
za pomoci čtvrtních hejtmanů, opatrovníků a nosičů nemocných, nosičů mrtvol, hrobníků a dalších pomocníků zajišťovali v případě propuknutí nákazy
převozy nemocných do lazaretů, dodržování zásad prevence a hygieny ve
kávaně.

1

Státní ústřední archiv (dále jen SÚA) v Praze, fond Stará manipulace, signatura E 2/4- 8.
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prostorách, obsluhu obyvatel v uzavřených domech, odvoz mrtvých a vyčištění domů po čtyřiceti denní karanténě .
Vrchnostem a magistrátům bylo uloženo zajistit základní lékařskou péči ve
městech a větších obcích prostřednictvím lékařů a mediků, které v menších
obcích museli nahradit apatykáři, lazebníci či holiči . Ti byli také povinni zásobit se při prvních zprávách o blížící se nákaze čerstvými bylinami a dalšími
prostředky doporučovanými k prevenci, léčení a vykuřování. Kde to větší
počet zmíněných profesí dovoloval, určovala vrchnost zvláštního lékaře
a barbíře jen pro lazaret, kam byly převáženi nemocní morem, a zvláštního
pro karanténu. Platy všech, kteří přicházeli s nákazou do styku, byly hrazeny
z prostředků obce a měla jim být vybudována obydlí dále od města nebo při
morových špitálech. Ostatní se měli každého styku s nakaženými osobami
vyvarovat.
Podobně řešil infekční řád i zajištění zpovědníků a duchovních služeb pro
nemocné. Při výskytu nákazy ve městě nebo v jeho bezprostředním okolí
musela vrchnost zamezit shromažďování většího počtu lidí na veřejných prostranstvích, v hostincích, lázních a podobně, případně mohla rozhodnout
i o uzavření chrámu. Porušení takových příkazů mělo být přísně potrestáno,
protože "vše obecní zdraví nejsvietiejší ustanoveni jest".
Citovaný řád se obracel i k některým skupinám řemeslníků, jejichž činnost
mohla negativně ovlivnit č istotu obce nebo zdravotní stav jejích obyvatel (řez
níci, pekaři, krejčí, kožešníci, jircháři a mydláři, šenkýři, kupci apod.). Jednotlivým hospodářům přinášel poučení, jak nákaze předcházet, jaké prostředky
využít pro léčbu a jaké pro dezinfekci a vykuřování. Zároveň je činil odpovědnými za skutky jejich čeledi. Ku pomoci jim měla být již zmíněná instrukce, či lépe písemný návod, jak horečnatá onemocnění rozpoznat a jak se jim
úspěšně bránit. Text rozvržený do čtyř dílů byl určen především těm, kteří
nemohli bez obtíží vyhledat pomoc a radu lékaře, apatykáře či lazebníka a byli
odkázáni pouze na zkušenosti jiných a na vůli bojovat o záchranu života všemi prostředky. 2
V první části se autoři obraceli ke zdravým, upozorňovali především na
dodržování osobní hygieny a správné stravování. Doporučovanou prevencí
bylo louhování různých bylin (aloe, myrrha, hořec, kořen pupavy a cicváru,
zeměžluč, pelyněk, bezový květ, pomerančová a citronová kůra, bedrník a další)
v pálence, vínu či pivu a každodenní užívání takto připraveného moku. Část
druhá přinášela poučení o jednotlivých příznacích horečnatých onemocnění,
2

SÚA, fond Stará manipulace, sign. E 2/4. Podrobněji viz L. Matušiková, .,Kratka, wšak
sprawa neb naučení ... ", Opera historica 4, 1995, v tisku.

dostatečna
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aby nebezpečí mohlo být rozpoznáno včas . Instrukce pokračovala radami,
jak postupovat při různých projevech chorob, jak je léčit a jakou stravu si
připravovat. V závěru přicházelo poučení pro lékárníky, chirurgy a lazebníky,
doplněné o konkrétní předpisy na přípravu léků. V jednotlivých paragrafech
bylo v infekčním řádu pamatováno na všechny, kteří z různých důvodů při 
cházeli do styku s nemocnými, ať už z důvodu své profese, nebo jako posluhové či opatrovníci v lazaretu, při čištění domů otevřených po karanténě č i
při převozu nebo pohřbívání mrtvých. 3
Závěrečná část návrhu se týkala Židů pobývajících v pražských městech .
Pod hrozbou nejvyššího trestu jim bylo nařízeno při prvním výskytu nemoci
uzavřít tandlmark a byl zakázán podomní obchod a přijímání nově příchozích
do rodin. Dodržováním zásad prevence, hygieny a pořádku byli vázáni stejně
jako křesťané. Při rostoucím výskytu onemocnění či úmrtí mělo být židovské
město bez další pomoci uzavřeno a ponecháno vlastnímu osudu.
Ze zásad stanovených infekčním řádem vycházelo i nařízení zemského
medika a chirurga pro pražská města. S odvoláním na císařský dekret se obracel nejprve k farářům a vyžadoval týdenní hlášení komoře o nemocných
a zemřelých v jejich farnosti . Podobně zavazoval představitele všech tří pražských měst povinností okamžitě hlásit větší výskyt onemocnění morem. Poukazoval na možné zdroje nákazy, jakými byly např. chov domácích zvířat
v domech, nekontrolované průchody cizích osob městem, přijímání nemocných
a nově příchozích v hostincích, přebývání žebráků a bezdomovců na ulicích
a podobně, a na řešení problémů s tím spojených. Žebráky a bezdomovce,
pokud nebyli vyhnáni z města a byli ještě zdrávi, přikazoval zaměstnat při
počišťovacích pracech tak, aby alespoň jednou v týdnu byly uklizeny městské
ulice a vyčištěny všechny kanály a stoky.
Ve shodě s infekčním řádem pro Čechy nařizoval zemský medikus městům
zajištění většího množství pálenky a dalších ochranných prostředků pro veřejné potřeby a zdůrazňoval dodržování izolace nemocných ve veřejných
podnicích. Obsáhleji se obracel také k jednotlivým hospodářům či domácnostem s tím, jaké zásady je třeba dodržovat při výskytu morového onemocnění v domě. Karanténa byla stanovena na dobu 6 týdnů, uzavřené domy měly
být označeny křižem a jejich zásobování a styk s okolním světem mohly být
nadále udržovány jen prostřednictvím osob takovou službou pověřených . Pro
případ úmrtí nemocného v domě byly v nařízení pokyny pro ohledače mrtvol
3 Rozbor jednotlivých paragrafů návrhu byl podán v příspěvku do sborníku dr. K. Beránkovi
k 70. narozeninám, který je připravován k tisku (L. Matušíková , Návrh infekčního řádu pro
Čechy při ohrožení morem v roce 1680).
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a

hrobaře včetně způsobů pohřbívání

a

předpisy

pro nakládání s

věcmi

ze-

mřelých . V závěru byla v textu zmíněna i opatření vůči Židům a Židovskému
městu . Infekční řád také nařizoval vrchnostem a magistrátům zřizovat pro
nemocné v okolí měst či obcí lazarety s lékařskou službou a vydržovat je
z obecních prostředků, případně z peněz vrchnostenské pokladny. 4
Jak již bylo řečeno, rozšířila se morová nákaza do Čech postupně přes
Vídeň, jižní Moravu a jižní Čechy a zasáhla především nejbližší okolí obchodních cest. 5 První nemocné a mrtvé zaznamenala Praha po přestěhování
vídeňského císařského dvora na Pražský hrad na konci září a počátkem října
1679. Do konce roku (to jest v období září- prosinec 1679) onemocnělo
a bylo "přikázáno" do špitálu na Starém Městě 12 lidí, na Novém Městě 12
a na Malé Straně 8 lidí. Ve stejné době zemřelo 225 obyvatel Starého Města,
220 na Novém Městě, 8 na Malé Straně a 155 obyvatel Židovského města.
Přesto prožila pražská obec podzim roku 1679 v relativním klidu. Ani v prvních
měsících roku následujícího ještě počty nemocných a zemřelých (Staré Měs
to 249 mrtvých, 91 nemocných; Nové Město 448 mrtvých a 50 nemocných;
Malá Strana 26 mrtvých a 45 nemocných; Židovské město 366 mrtvých, od
března do května 86 nemocných) nesignalizovaly nebezpečí, které městu hrozilo s přibývajícím jarem.
Po oteplení v dubnu roku 1680 začala vzrůstat úmrtnost ve městech
i v lazaretu, zvýšil se i počet onemocnění. V horkých letních měsících už nic
nemohlo šíření nákazy zabránit a následky byly katastrofální. V období od
dubna do srpna zemřelo na Starém Městě celkem 3 637lidí a 790 bylo převe 
zeno do lazaretu v Košířích. Na Novém Městě to bylo 4 996 mrtvých a 572
nemocných, na Malé Straně 698 mrtvých a 814 nemocných a konečně v Židovském městě, které bylo podle nařízení zemského chirurga uzavřeno a ponecháno bez pomoci, zemřelo v těchto měsících 2 616 jeho obyvatel. Většina
nemocných umírala doma nebo na ulicích a veřejných prostranstvích města,
kde byli také mrtví pohřbíváni, i když pro morový hr'bitov byl vyčleněn pozemek na Olšanech, a to jak pro křesťany, tak pro Židy. Přímo ve špitále bylo od
června do prosince 1680 zaznamenáno 839 úmrtí.
V souladu s infekčním řádem byly vrchnosti či magistráty povinny zajistit
také zdravotní dohled a péči o nemocné v domech uzavřených povinnou karanténou a ve městě samém. Pro Staré Město zajišťovali duchovní služby dva
páteři jezuité s platem 10 zlatých týdně. Zemský chirurg dostával60 zlatých

4

5

SÚA, fond Stará manipulace, sign. SM E 2/7.
F Mareš, Veliký mor v letech 1679 a 1680, Sborník historický I, Praha 1883, s. 397-419.
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a dva ohledači mrtvol po 25 zlatých týdně. Na Novém Městě to byli dva
františkáni od P. Marie Sněžné a dva kapucíni (po 3 zlatých týdně), lékař
s měsíčním příjmem 83 zlatých a dva ohledači mrtvol (25 zl. týdně). Na Malé
Straně působil jeden páter kapucín (9 zl. týdně), chirurg (25 zl.), ohledač
mrtvol za 25 zlatých týdně, dva čeledíni , kteří pečovali o dva koně, zajišťova
li i převozy nemocných do lazaretu a pohřbívání mrtvých, vše za 2 zlaté týdně
a potravu pro koně. Strážný u Újezdské brány působil také jako posel pro
lazaret.
Personální zajištění chodu morového špitálu je patrné z přehledu o výdajích na platy těch, kteří dobrovolně nebo z příkazu magistrátu pečovali o nemocné. Duchovní útěchu jim poskytovali dva jezuité s platem 5 zlatých týdně. Plat chirurga činil měsíčně 83 zlatých. Ku pomoci měl dva holičské
tovaryše, kteří dostávali I O a 6 zlatých týdně, a "poustevníka" s týdenním
platem 5 zlatých. V účtech špitálmistra (3 zl. týdně) byli dále vedeni špitální
písař, tři sloužící, vozka a dva knechti ke koním, kuchařka, pomocnice v kuchyni, vrchní opatrovnice a pět posluhovaček, vrátný, kuchařka v morovém
baráku a její pomocnice, kuchařka a sluha páterů jezu itů a hostinská a kuchař
ka v horním špitále. Jejich mzda nepřesahovala 2 zlaté týdně .
Platy personálu však tvořily pouze menší část výdajů pražského morového
špitálu. Vedle léků a potravin bylo třeba zajistit vybavení morových baráků,
dřevo, slámu, šatstvo pro rekonvalescenty, prostředky na vykuřování a podobně. Jen za léky bylo staroměstskému lékárníkovi Johanu Severinovi vyplaceno 3 487 zlatých. Na chod lazaretu přispívala podle svých možností
všechna tři pražská města. Finanční prostředky byly získávány z almužen,
obecních sbírek, pokut, prodejů, testamentů, darů a podobně. Jen za období
říjen 1679- červenec 1680 činily příjmy špitálu více než 4 000 zlatých. Výdaje, podrobně vyčíslené ve 280 položkách při vyúčtování v dubnu 1681,
vždy značně převyšovaly vykazované příjmy.
Při likvidaci lazaretu v průběhu roku 1681 byl pořízen také inventář mobiliáře. Vedle zařízení kuchyně a vybavení prostor pro nemocné bylo popsáno
i nářadí pro opatrovníky a pomocný personál a nářadí hrobníků. Popsány byly
dokonce i staré šaty po pacientech. Inventuře byla podrobena také špitální
lékárna. Ke spisům byl rovněž přiložen podrobný soupis všech bylin, léčeb
ných prostředků a přísad pro výrobu léků, pořízený pod dohledem provizora
a chirurga z lazaretu. Kontrola všech účtů, protokolů o nemocných a zemře
lých a inventurních záznamů se značně protáhla. Až v září roku 1681 zaslal
vrchní berní úřad české komoře zprávu, v níž shledal vyúčtování v pořádku
a konstatoval zůstatek 3 450 zlatých. Přes uspokojivý výsledek revize se likvidace pražského morového špitálu protáhla i do dalších let.
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Výše zmíněný návrh infekčního řádu, stejně jako instrukce o prostředcích
prevence a o zásadách chování v době epidemií, naznačoval aktivní přístup
k obraně před nákazou. Vedle obecného napomínání ke zbožnosti a zachovávání duševní i tělesné hygieny a střídmosti v jídle se oba česky psané texty
snažily proniknout s praktickými radami a návody na výrobu ochranných prostředků ke každému hospodáři či řemeslnickému mistrovi. Doplněny o další
písemnosti uložené ve Staré manipulaci pod signaturou E 2 jsou pro součas
ného badatele důkazem, že obyvatelé Českého království byli o blížící se nákaze zpraveni včas a na možné ohrožení se připravovali. Než však byla všechna
navrhovaná opatření uvedena v život, propukl mor v Čechách nečekanou silou a podobně jako v sousedním Rakousku si bez ohledu na přípravy vybral
SVOU krutOU daň .
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SPRÁVA PRAŽSKÝCH MĚST V DOBÁCH VOJENSKÉHO
OHROŽENÍ A ZA OKUPACE CIZÍMI VOJSKY
V LETECH 1741-1744

Vypjaté situace válečných konfliktů, při kterých byla města ohrožována
blízkostí vojenských operací nebo se sama stávala jejich cílem,
zasahovaly hluboko do jejich života a vyžadovaly přesunutí pozornosti do
jiných oblastí městské správy než v dobách míru. V některých okamžicích
způsobovaly i dočasné ochromení městských správních orgánů.
K válečným událostem v letech 1741-1742 1,jejichž centrem se pražská
města dočasně stala, došlo po dlouhém období, během něhož Praha nebyla
bezprostředně ohrožena, zatímco pruská okupace již probíhá v podmínkách
delšího konfliktu 2, takže zde můžeme sledovat standardní situace a správní
opatření, jež měla očekávaným katastrofám čelit. Pro období oběma okupacím bezprostředně předcházející jsou k dispozici kompletní zápisy. 3 Naproti
tomu okupace byla pro řadu současníků jistě značně choulostivá, a tak se
v knihách dekretů většinou pro tato časová období žádné záznamy neobjevují.
Úřední akty okupačních orgánů moci byly totiž považovány za protizákonné
a jako takové byly hned po návratu místodržících ničeny. A tak vykazují pře
devším knihy dekretů pro tato období značné mezery, zrovna jako pro roky
1547 a 1620-1621. 4 Nařízení okupačních orgánů lze proto sledovat pouze
v malostranských městských knihách pro léta 1741-1742 5 a pro okupaci v roce
1744 pak ve sbírce papírových listin 6, kde existuje 174 výnosů pruského velitelství v Praze.
bezprostřední

Viz M. Lišková, Praha za války o země koruny české (1741 - 1742), Pražský sborník historický
1967-1968, s. 58-78, a zde další uvedená literatura.
2 J Janáček, Malé dějiny Prahy, Praha 1983, s. 232- 233. Dále např. A. Rezek - J. Svátek,
Česko-moravská kronika, Praha 1895, s. 330-469, a další přehledy dějin.
3 AMP, rkp. 776.
4 Viz J Teige, Paměti pražské z let 1732- 1743, Praha 1904, s. I.
1
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Hlavní pozornost byla v těchto dobách věnována především třem oblastem, a to opatřením týkajícím se opevnění, vojska a zásobování, přičemž hlavně
první dvě byla za normálních okolností mnohem méně frekventovaná. Dále
byla přijímána opatření hlavně policejního rázu. Jedním z prvních byl zákaz
verbování rekrutů do cizích armád. 7 Hned na to následovaly dekrety o vlastním verbování (na našem území hlavně k dělostřelectvu) a o urychleném vybírání daní, případně jejich nedoplatků na vojenské účely. 8 Po zahájení váleč
ných operací se pak hlavní pozornost přesouvá na stav opevnění. Pražané
museli provádět stavební práce na svůj náklad 9 , přičemž byly určovány počty
dělníků, které museli platit, a řemeslníků , které měli dodat. Kromě toho se
fortifikací týkala i další opatření, například rušení mýt na fůry dřeva určené
pro fortifikační práce nebo zabavování stavebního dříví, a v září 1741 bylo
dokonce od majitelů keřů a stromů rekvírováno proutí a větve na hradební
koše. Zároveň byla zavedena řada opatření týkajících se vojska- v této fázi
především zajištění jeho ubytování a umisťování do nemocnic.
Jak se nepřátelská vojska přibližovala, byla věnována pozornost ověřování
totožnosti cizích osob a zásobování města, a z měšťanů a studentů byly vytvářeny jakési místní milice. Měšťané byli vyzváni, aby se zásobovali, a od 26. října
do 11 . listopadu 1741 byla dokonce kvůli tomu zrušena potravní mýta, ovšem
vyjma pivního tácu. 10 Měšťanské setniny byly vyzbrojeny na náklady magistrátů, zorganizovány v oddíly a byla jim vymezena místa na hradbách. 11 Měš
ťané byli většinou zařazováni mezi oddíly pravidelného vojska. Důležité body
obrany a brány byly ovšem výhradně záležitostí armády. Zároveň se urychleně pracovalo na opevněních a bourala se stavení vně hradeb, která by nepřítel
mohl použít.
V roce 1741 došlo i k důležitým správním změnám. Dne 26. října bylo
rozpuštěno místodržitelství a jeho členové se mohli rozjet, kam chtěli . Správa
nepřešla do rukou městských hejtmanů a magistrátů, ale byla svěřena zvlášť
k tomu účelu jmenované komisi. 12 Ve vojenských záležitostech byla města

AMP, rkp . 914 a 915.
AMP, Sbírka papírových listin I 304/ 1- 174.
7 AMP, rkp . 774, f. 173 .
8 Tamtéž,f. 11 8, 169, 188, 209, 210.
9 J. Teige, O účasti měst Pražských p ři stavbě m ěsts kých hradeb v XVII. a XVIII. století,
Almanach hl. m. Prahy 1903, s. 210-163 .
10 AMP, rkp . 776, f. 43---44.
ll A. Rezek - J. Svátek, Česko-moravská kronika, s. 343 .
12 AMP, rkp . 776, f. 41.
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roce 1744 naopak místodržitelé v Praze
i po dobu okupace a sloužili jako jakási rukojmí. 13
Opatření v časech bezprostředně hrozícího útoku, kdy nepřítel již obklíčil
město, lze sledovat například v protokolech rady Starého města z roku 1744. 14
Týkala se především možného nebezpečí požáru. Na určených místech byly
rozmístěny požární stříkačky a u nich, ale i na jiných místech měly být
v pohotovosti skupiny nádeníků. Mimo ně musely držet služby i skupiny kominíků, tesařů a zámečníků. Měšťané měli na půdy domů připravit zásoby
vody a koželuhové dát k dispozici kůže vhodné k hašení. Dále byly provedeny revize peněz, jak obecních tak deponovaných, a výsledky postoupeny místodržitelství. Konečně byly upřesněny rozkazy ohledně obrany, určeny poplachové signály a měšťanským milicím bylo doporučeno, aby svá místa
statečně hájily, neboť pravidelné vojsko má rozkaz na couvající střílet.
V době útoku byla městská správa zcela ochromena. Dobytí Prahy muselo
být v obou případech i přes poměrně malé ztráty na životech pro obyvatele
zážitek jistě hrůzný. Bezprostředně po vstupu nepřátelských vojsk do města
následovalo jako první správní opatření podřízení městských orgánů úřední
kům zvoleným králem- při první okupaci 15 - a pruskému vojenskému velitelství za okupace druhé. 16 Avšak zatímco Prusové okamžitě zasypali magistráty množstvím nařízení, při francouzské okupaci byly první dekrety vydávány
až po korunovaci v lednu 1742. V obou případech se však valná většina naří
zení týkala různých peněžních dávek, ať už to bylo výpalné nebo příspěvek
na vydržování vojska či na budování opevnění. Ovšem i mimo poplatky museli měšťané odevzdávat např. zbraně a olověné a cínové nádobí na lití kulí.
Za pruské okupace docházelo v Praze k drancování šlechtických paláců.
Za okupace francouzské byly zase uváděny jako velký problém blízké vztahy
francouzských vojáků k místním ženám. Velká pozornost byla věnována zásobování17, ale vyjma časů bezprostředního obležení nebyly v tomto směru
díky širokému hospodářskému zázemí Prahy- větší problémy. Za pruské okupace dokonce klesly ceny masa a dobytek byl rozdáván měšťanům k vykrmení, neboť do Prahy byla soustředěna stáda rekvírovaná na dosavadním tažení.
zůstali

13 A. Rezek - J. Svátek, Česko-moravská kronika, s. 451.
14 AMP, rkp. 1361, f. 103v- 106.
15 Při francouzské okupaci Prahy byl již 29. ll. 1741 vydán dekret, jímž byla městská správa
podřízena

králem zvoleným

úředníkům.

AMP, rkp. 914, f. 154v- 155.

16 AMP, Sb. pap. listin l 304.
17

T Jelínek, Ceny potravin za pruské okupace Prahy 1744, Dokumenta Pragensia 5, 1985,

s. 247-258.
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škody i na domech, hlavně v důsledku
V těchto dobách se aspoň měšťané nemuseli podílet
na obraně města, naopak měli v době útoku pod trestem smrti zakázáno vycházet. Jistě lze věřit slovům úlevy, když cizí vojska pražská města opouštěla. 1 8
Po osvobození byly nejen slouženy slavnostní mše, ale také pracovaly vyšetřovací komise. Většina členů městské správy však bývala obvinění rychle
zproštěna, neboť správní orgány města byly vlastně pouhými převodními pákami bez vlastních významných pravomocí.

Mimo

finanční

ztráty

utrpěla města

dělostřelby obléhatelů.

18

A. Rezek-J. Svátek, Česko - moravská kronika, s. 381 - 382.
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MARIE MACKOVÁ

MĚSTO LANŠKROUN JAKO V ÁLEČNÉ PŘEDPOLÍ
ROKU1866

Prusko-rakouská válka roku 1866 je konflikt téměř dokonale prozkoumaný z hlediska mezinárodních vztahů, vnitřní politiky zúčastněných stran i vojenské strategie. Za příliš velkou katastrofu v dějinách měst však pokládána
není. Válka byla nesmírně rychlá a v podstatě omezená na velmi malý prostor.
Její důsledky směřovaly do zcela jiných zeměpisných oblastí, než kudy procházely armády. Čechami a Moravou se jistě přehnaly podstatně děsivější
válečné katastrofy. Tato však proběhla v době , kdy se kromě kronikářských
záznamů o problémech měst a obcí v oblastech pohybu soupeřících armád již
zachovaly jednak novinové zprávy jako srovnávací materiál, jednak v mnoha
případech i poměrně úplné účetní písemnosti měst a obcí. Tam se sice doba
nezrcadlí tak dramaticky, jako ji dovede představit vyprávění soudobé kroniky, protože jen velmi zřídka je v účetním materiálu vyčíslena cena výstřelu
nepřátelské popravčí čety (není to však vyloučeno). Zato se zcela otevřeně
ukáží problémy, které možná nebyly tak efektní na pohled, zato byly dokonale zničující svou úplností, dlouhodobostí a mnohdy - hodnoceno zpětným
pohledem - i bezvýchodností. Zcela zvláštní pohled na chování městských
celků vůči katastrofám tohoto typu tvoří kronikářské retrospektivní zápisy
týkající se války roku 1866.
Relativní různorodost dostupných pramenů pro zkoumání dává ještě jednu
možnost: Odhalit hloubku problémů , které nastaly v případě nepředpokláda
né extrémní situace a byly následkem předcházející váhavosti, případně pohodlnosti města jako organismu při nutném vyřešení vlastních běžných potřeb .
Jako zkoumaný příklad bylo zvoleno okresní město Lanškroun z toho dů 
vodu, že jeho ztráty jsou díky okolnostem poměrně dobře dokumentovány
a byly v porovnání s okolními obcemi téměř o jedno desetinné místo vyšší.
Lanškroun druhé poloviny šedesátých let 19. století byl okresním, příhranič245

Documenta Pragensia XVI (1998)

ním sídlem s počtem obyvatel kolísajícím kolem čísla 5 000. 1 Není možné jej
v té době počítat mezi prosperující města. Naopak, odbytová krize začala
v širokém okolí likvidovat - pro tento region nenávratně, ale to v počátcích
nebylo možné odhadnout- nejrozšířenější způsob obživy obyvatel podhůří
a hor- spřádání bavlny. Jakýkoli jiný průmysl byl ještě v nedohlednu a před
rokem 1866 ani nejdůraznějším hledačům prosperity vlastní i obecnější nenapadlo, že bude životně nutný. Zemědělství samo o sobě, vzhledem ke klimatickým podmínkám, oblast neuživilo.
Rozsáhlé dobytčí trhy, které později výrazně zasahovaly do hospodářství
regionu, se objevily teprve v roce 1861. 2 Pouze dva momenty v hospodářské
sféře poněkud odlišovaly Lanškroun od nevýrazného průměru provinciálních
okresních měst té doby a oba se ukázaly i dost podstatné ve válečném konfliktu
roku 1866. Předně město leželo v těsné blízkosti železniční tratě Olomouc-Praha. Necelých 5 km vzdálenosti z lanškrounského náměstí k železniční stanici
Rudoltice (pro některé účely byla využívána i sousední železniční stanice
Žichlínek) v té době výrazně zlepšovalo komunikační spojení města. Dále
byla ve městě v roce 1862 založena spořitelna, především jako finanční ústav
městského hospodaření, která byla již za poměrně krátkou dobu své existence
schopna určitým způsobem pomáhat při vyrovnání vzniklé extrémní situace
za války a především po jejím konci. 3
Podle dostupných popisů byl zřejmě Lanškroun městem sice na pohled
malebným, ale z velké většiny sestával zatím z dřevěných, maximálně jednopatrových domů. K celkovému obrazu náleželo nedlážděné hlavní náměstí
s rybníčkem v roli protipožární nádrže, pitná voda přiváděná z pramenů v okolí
do dřevěných městských kašen dřevěným potrubím, jakož i neexistence jakékoli kryté kanalizace.
Právě přívod vody do města byl problémem, jehož řešení se pro město
stávalo v polovině šedesátých let 19. století aktuálním. Dřevěné přívodní potrubí se začínalo rozpadat a na trouchnivějících rourách se usadila kultura,
kterou současníci označují shodně jako "eckelhafte Pilz". Ve stejném stavu
byly i kašny, takže kvalita vody se zhoršovala. Se započetím rekonstrukce
vodovodního systému však město nepospíchalo. Vždy se vyskytla nějaká ná-

1

5 309 obyvatel v roce 1854, 5 O12 obyvatel v roce 1872.
První se odbýval v září 1861, prošlo jím ofic iál ně 503 kusů hovězího dobytka, 99 koní, 139
prasat a 51 koz. Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí (dále jen SOkA ÚO), Archiv města Lanškrouna (dále jen AM La), kart. č . 148, trhy.
3 SOkA ÚO, AM La, kronika města č. 152, s. 355 n. Tamtéž, výroční zprávy Spořitelny Lanškroun.
2
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mitka opatrného člena městského zastupitelstva, která akci pozdržela. Na
pohled mnohem méně tragická byla situace u kanalizace. Měšťanské domy
měly převážně zbudovány žumpy, obecné splašky se z ulic odváděly mimo
obvod města otevřenými strouhami, které jen na velmi málo místech měly
dřevem zpevněná dna a boky, do jakýchsi otevřených kanálů. Tento systém
však nebyl v havarijním stavu, všichni ve městě na něj byli zvyklí a běžnému
provozu města postačoval na úrovni požadavků doby.
Válečný konflikt, který se města dotkl, však představoval vybočení z normálu. Nelze ovšem říci, že by město zaskočil. Válka totiž nejen že nebyla
v kolektivním povědomí města uložena jako reálně možný jev, který se jej
může konkrétně dotknout, ale sama existence armády byla připouštěna jen
jako vzdálený, na pohled docela příjemný fenomén. Město totiž od dob napoleonských válek nejenom leželo stranou jakéhokoli skutečného konfliktu, ale
ani nepřišlo do styku s armádou. Posádka, průtahy armády, manévry či cviče
ní se jej nedotkly. Vnímali-li obyvatelé některý ze vzdálených vojenských
střetů, pak jen jako povědomou povinnost dobročinně přispět bojujícím
a raněným (sbírkou, divadelním představením apod.). Takový dar nikdy pů
vodně nesměřoval k civilnímu obyvatelstvu postižené oblasti. Poslední akce
tohoto druhu před rokem 1866 proběhla ve městě během války s Dánskem
v roce 1864. Je charakteristické, že sebrané peníze museli pro potřeby vdov
po padlých směrovat lidé z armády. Nadšení lanškrounští podporovatelé měli
dojem, že jejich pomoc potřebují především muži na bojišti. 4
Stejný přístup k celé věci vládl velmi dlouho i během konfliktu roku 1866.
Období mezi počátkem května a polovinou června 1866 bylo pro obyvatele
města vzrušující, zábavnou podívanou, při které případné nepohodlí obyvatelstva v důsledku přítomností velkého množství lidí navíc bylo bohatě vyváženo příjemnou změnou životního stereotypu malého města. Městem procházela jízda a dělostřelectvo rakouské severní armády, která předváděla
nadšenému obyvatelstvu vojenské kapely a důstojnické plesy, cvičiště i jízdámu.5
Po vyhlášení války už dění tak elegantní nebylo- uzavřené školy byly pře
měněny ve vojenský špitál a obvaziště, ve městě se opevnil prapor dělostře
lectva s rozkazem ustoupit pouze "vražedné přesile". Ale stále ještě to mělo
blíže k zábavné, civilisty neohrožující hře. Pomineme-li záplavu dezinformací,

SOkA ÚO, AM La, kronika města č . 152, s. 371. Tamtéž, Okresní úřad Lanškroun.
V tomto období prošlo městem přibližně 7 000 mužů, 250 důstojníků a 1 200 koní rakouské
severní armády. SOkA ÚO, AM La, kart. 156-C, účty válečných náhrad.

4
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která ovládla město díky přerušenému poštovnímu a železničnímu spojení, až
do 5. července se nedělo nic znepokojujícího. Od 5., respektive 6. července
začaly městem a jeho okolím ustupovat rakouské a saské sbory. Jejich raně
nými byla obsazena kapacita provizorního vojenského špitálu (až na drobné
výjimky tam zůstali přes celou pruskou okupaci a město opustili až po skončení války) . Podstatnějším zásahem bylo téměř kompletní zlikvidování obilí
zrajícího na polích kolem města. 6 Ve srovnání s tím byla celkem zanedbatelnou epizodou, ač momentálně vypadala dost hrozivě, srážka předního voje
pruských husarů s rakouským dělostřelectvem kryjícím ústup nedaleko měs
ta, v prostoru obce Rudoltice. Do města přibyli čtyři ranění a jeden mrtvý.
Ještě v tuto chvíli se zdálo, že obyvatelé města katastrofu řítící se kolem
nich jaksi nevztahují na sebe. Veškeré dostupné záznamy vznikající průběž
ně, nikoli retrospektivně po odeznění celého konfliktu, kdy už hierarchie hodnot
byla rozdílná, hovoří se smutkem o zničené armádě, litují zmařených životů
vojáků a soucítí s těmi, kteří musí ve chvatu a chaosu ustupovat. Přestože
v této chvíli už muselo být jasné, že rozdupaná pole budou mít na podzim
a v následující zimě za následek přinejmenším velkou drahotu, stále ještě neměla v obecném pocitu místo jakákoli sebelítost. A vzhledem k překotně postupujícím událostem ještě nemohl začít fungovat jakýkoli psychologický
obranný mechanismus, který je naprosto průkazný v pozdějších fázích. Spíše
se vnucuje myšlenka, že patřičné souvislosti nebyly ještě nikomu zřejmé.
9. července se ve městě objevili první pruští husaři, bezprostředně následováni gardovým sborem divizního generála von Blankenburg. Vzhledem
k tomu, že jejich úkolem byl postup dále na Moravu a neměli nejmenší důvod
se zdržet déle, než bylo nezbytně třeba, zanechali ve městě snesitelný až slušný dojem. Následujícího dne ovšem dorazil 5. armádní sbor pod velením generála von Steinmetz, který městu předvedl, jak se chová dobyvatel. Jednalo
se o poměrně početný útvar, který znásobil stabilní počet lidí v katastru města
zhruba čtyřikrát. Již to by samo o sobě stačilo vyvolat kalamitu. K tomu je
třeba připočíst nutné množství koní. Pruský velitel se navíc rozhodl, že si na
úkor poraženého území bude žít, ovšemže v rámci možností daných polním
tažením, příjemně . Jeho požadavky na stravování nejen štábu, ale i všeho
mužstva byly takové, že Prusové za dva a půl dne pobytu spotřebovali kompletní zásoby města i lichtenštejnského velkostatku. Železnice byla v té době
prohlášena za zdemolovanou, povozy blokovány vojenskými přípřežemi

Ncspornou zásluhu na tom měl 2. rakouský armádní sbor, který sledoval ústupovou cestu
generálního štábu. SOkA ÚO, AM La, kronika mčsta č. 152, s. 413n.
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a město ztratilo jakoukoli možnost zásobit se jinde. Starosta a správce velkostatku sice s velícím generálem vyjednávali o způsobu, jak uživit armádu
i civilní obyvatelstvo, ale výsledkem byla pouze hrozba okamžité popravy
obou, nebude-li požadavkům vojska vyhověno. Zásobovací důstojník 5. armádního sboru, snad aby dodal váhu výstraze svého velitele, navíc pohrozil
vypálením města. 7
Vzhledem k tomu, že město nemohlo již dalším nárokům na rekvizice vyhovět, zachránil starostu před popravou pouze odchod pruského sboru dále
na Moravu. Pruská armáda neměla v lanškrounské oblasti -navzdory blízkosti hranic- v první polovině července vlastní zásobování. Generál von Steinmetz tak připravil zlou situaci vlastním zadním vojům. 6. armádní sbor generálporučíka von Mutius, který následně do Lanškrouna přitáhl, nalezl město
ztěží schopné se postarat o jeho koně, ale již vůbec ne o vojáky. Další vyjednávání lanškrounského starosty bylo v dané situaci spíše dovoláváním se pochopení a snahou o zamezení brutality. Ve městě už celkem nebylo co rekvírovat. Dohody s von Mutiem se podařilo dosáhnout a požadavky armády se
omezily na dodávky chleba.
Mezi 10. - 15. červencem prožil Lanškroun jeden z okamžitých vrcholů
své válečné katastrofy. Situace se stala hrozivou a město na ni prokazatelně
nebylo připraveno. Když byla obnovena železniční doprava, uvolnila měst
ská spořitelna půjčky občanům, aby měli možnost obnovit své zásoby. Jinak
nejsou patrné stopy velké paniky, v nastalém relativním klidu druhé poloviny
měsíce se lanškrounští snažili sklidit z polí vše, co zůstalo vojsky nezničeno.
Jako by obyvatelé brali celou zlou dobu jen jako kus vlastního těžkého života, teď už jen o něco složitějšího než obvykle. Rozhodně nikdo, kromě něko
lika mladých, služby v armádě schopných mužů, v panice neopustil město.
Mezitím došlo k incidentu, který měl sice povahu zcela vojenskou, jeho
následky však dopadly především na civilní obyvatelstvo. Na konci července
1866 se Lanškroun a jeho okolí, včetně nedalekého Jablonného nad Orlicí,
nacházel v hlubokém pruském týlu. Z jakého důvodu v něm uvázl oddíl rakouské jízdy pod vedením pana von Vivenot, není dnes úplně zřejmé . Zda
tento oddíl napadl pruskou kolonu poblíž Jablonného nad Orlicí pro vlastní
větší válečnou slávu či z důvodů ryze praktických, bylo z hlediska následků
tohoto činu pro civilní obyvatelstvo zcela lhostejné.

Tato pohrůžka zní na konci 19. století poněkud staromódně, ale ve zkoumané oblasti patřila
k celkem běžnému arzenálu jednání pruských velitelů po celou dobu okupace. Zároveň však
vždy zůstalo jen u slov, žádná osada ani usedlost nebyla vypálena exemplárně ani jako odveta.

7
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Nejdříve se, v rámci bezprostředních opatření, do Lanškrouna vrátil6. pluk
pruské domobrany, který bylo třeba znovu ubytovat a starat se o něj.
Následovala rázná opatření pruského velitele von Sydowa na ochranu vojáků i týlové soustavy. Bylo vyhlášeno, že všichni (civilisté i vlastní marodéři), kdo budou přistiženi při rabování pruských vozů, budou dopraveni před
soud do Kladska, kdo bude v této situaci navíc ozbrojen, podlehne okamžitému trestu smrti. Za každého vojáka zraněného či usmrceného civilistou bude
vypálena usedlost ležící nejblíže místa činu. Bude-li na vojáka nebo vozy
vystřeleno, zaplatí nejbližší obec pokutu 10 000 zlatých v případě, že nebude
nikdo zraněn. Pokud dojde ke zranění či usmrcení, pak bude nejbližší obec
vypálena. Případná sabotáž na železnici měla stát nejbližší obec 5 000 zlatých, podobný čin vůči telegrafu byl oceněn na 500 zlatých. Na základě tohoto rozkazu byla ihned vyměřena Jab1onnému pokuta 1 000 zlatých za plenění
pruských vozů a obcím Nekoř, Bredůvka, Bořitov a Šedivec po 500 zlatých
za rušení telegrafního spojení. V Lanškrouně se vyhlášený zostřený režim
obrátil proti měšťanům 31 . července, kdy byli všichni držitelé střelných či
jiných zbraní nuceni odevzdat je vojenskému velení ve městě. Ačkoli není
zaznamenán případ, že by zbraně tohoto druhu byly civilistou obráceny proti
vojákovi, ať už z jakékoliv příčiny, bylo toto nařízení přijato s nelíčeným
odporem a považováno za další nepřátelský zásah do života města. Naštěstí
již nazítří, 1. srpna, byla ratifikována dohoda o příměří a velitel povolil zbraně vrátit jejich majitelům. To obyvatelstvu dodalo pocit okamžitého uklidně
ní, nicméně vyhláška hrozící vysokými tresty v platnosti zůstala. 8
Kolem 20. července začaly Lanškrounem projíždět směrem na Mezilesí
povozy odvážející pruské raněné za hranice. Tito nemocní s výjimkou ojedinělých případů ve městě nezůstávali, ale právě jejich průjezdy dovršily zřej
mě již beztak kritickou situaci, která způsobila v jinak až odevzdaně klidném
městě naprostou a totální paniku. 9

SOkA ÚO, AM La, vyhláška z 31. července 1866.
Takovou výjimkou byl dnes již bezejmenný pruský poddůstojník, kterému bylo třeba urychleně amputovat končetinu . Úkolu se v noci v provizorních podmínkách lazaretu zhostili měst
ský lékař a místní chirurg, a zdá se, že úspěšně. Alespoň do té míry, že voják byl schopen opustit
město živý. V místní úmrtní matrice jsou totiž zapsáni pouze dva zemřelí následkem zranění,
oba ze srážky u Rudoltic. Problémy s celým zákrokem nastaly až v okamžiku, kdy bylo třeba
vyúčtovat náklady za provoz vojenského špitálu a příslušným armádním účetním se zdál zcela
nadbytečný výdaj na svíčky a petrolej na svícení v červenci . Nakonec však byl materiál (tedy
obvazy, léky i svíčky a petrolej) uhrazen, práce l ékaře a chirurga však nikoliv. Státní oblastní
archiv Zámrsk, sbírka matrik, farní úřad Lanškroun, kniha č. 3187. SOkA ÚO, AM La, kart. č.
156-C.
8

9
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ll. srpna 1866 byl ve městě zaznamenán první případ úmrtí na choleru. 10
Je obecně uváděno, že tato choroba provázela pruské armády na celém tažení
v létě 1866, je ovšem zřejmé, že cholera našla v Lanškrouně ideální podmínky pro šíření. Havarijní situace v zásobování města čerstvou vodou i systém
kanalizace byly již zmíněny. Město bylo už tři a půl měsíce trvale přelidněno,
v některých momentech čtyřnásobně oproti obvyklému počtu obyvatel. Navíc jím téměř po celou dobu projíždělo neúměrně velké množství koní. Za
této situace obrana proti rozšíření zavlečené choroby prostě neexistovala.
Nákaza cholery by zřejmě způsobila zmatek i ve zcela pokojně žijícím
městě. Ve městě, které se nacházelo snad po všech stránkách v extrémně vypjaté situaci, se utrhla lavina paniky. Všechna minulá příkoří, včetně hrozících popravčích čet, výpalného i zostřeného režimu po von Vivenotově partyzánské akci, nezpůsobila takovou vlnu strachu jako vědomí, že ve městě ,je
cholera". Snad tomu napomáhalo vědomí, že drancujícího vojáka lze přemlu
vit, uplatit, v nejhorším případě před ním utéct, ale před cholerou byli všichni
bezmocní. V tomto případě nebylo možné vyslat starostu či správce velkostatku vyjednávat. Tady byla osobní statečnost v koncích.
Teprve dva týdny po prvním úmrtí bylo městským lékařem nařízeno vyčis
tit všechny žumpy, aby se nákaza tolik nešířila. Tím veškerá opatření začala
i skončila. Kromě jednoho. Doktor Peschka si zřejmě uvědomil, jak moc je
zapotřebí, aby se lidé tolik nebáli. Zdá se, že společně s děkanem a možná
i starostou vybudovali drobnou informační bariéru. Důsledně uváděli všude,
kde to bylo nutné, příčinu smrti písemně (na úmrtních ohlédacích lístcích
i v matrice) a jistě souběžně s tím i ústně pouze formou popisu příznaků,
nikoli pojmenováním choroby. Obávané slovo cholera se tak v kritickém období vyskytlo v městské matrice pouze sedmkrát. Z toho bylo pět vojáků,
jeden civilista a jeden chlapec "na slabost po choleře". To je číslo, které vzhledem k celkovému počtu 207 úmrtí ve městě v roce 1866 v daných podmínkách rozhodně nezakládá právo nazývat situaci epidemií. Existuje ovšem dalších 34 úmrtí, kumulovaných do období konec srpna - konec října 1866,
u kterých je jako příčina smrti uvedeno "průjem s vrhnutím". Právě tady zřej
mě doktor dělal co mohl, pojmenovával pouze viditelné skutečnosti a vší silou se snažil zabránit nepředloženostem, které přetížená psychika lidí byla
schopna napáchat. Nelze samozřejmě zpětně vyloučit, že se vyskytlo ještě

10 Byl jím třiatřicetiletý voják 3. praporu Hannoverského pluku pruské armády Gottfried Winkler. SObA Zámrsk, citovaná matrika.
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jiné onemocnění tohoto typu, ale ostatní skutečnosti hovoří spíše pro naznačenou variantu. 11
V době přímého ohrožení nemocí obyvatelé z jejího vzniku a šíření jednoznačně vinili pruskou armádu, resp. její způsob života. Jistě i toto byl jeden
ze způsobů, jak ze sebe setřást všeobecně panující napětí ze zhoubné choroby: Určit jasného a konkrétního viníka, stojícího samozřejmě mimo město.
Proto se obecně šířil názor, že si Prusové chorobu způsobili nemírnýmjídlem
a pitím, kterému se oddávali nejenom v Lanškrouně, ale na celém okupovaném území. Mezi německy mluvícím obyvatelstvem města se dokonce následně nějakou dobu užívalo velmi pejorativní úsloví: "Er frisst wie ein
PreuBe." Teprve v době, kdy ve městě nezůstal žádný voják a domácí obyvatelstvo na nákazu přestalo umírat, bylo možné jasně pojmenovat další příčiny
přestálé hrůzy a dožadovat se jejich nápravy. Ihned v roce 1867, kdy ještě
zdaleka nebyly vyrovnány válečné škody, začalo město s výměnou dřevěných
veřejných kašen za kamenné a s urychlenou rekonstrukcí vodovodního potrubí.
V následujících letech začala být postupně budována rozsáhlejší a především
zcela krytá městská kanalizace. S tím se již tak nepospíchalo, úměrně tomu,
jak vzpomínky na válečnou epidemii v obecném povědomí bledly. Nicméně
bylo postupováno systematicky, podle jednotlivých ulic, a práce se nezastavily,
dokud nebylo kanalizací vybaveno celé vnitřní město a nejdůležitější ulice
obou předměstí.
Město se dokázalo po celou kritickou dobu, s jedinou výjimkou, uchránit
před požárem. 12 Modernizace vodovodní a kanalizační sítě, hodnoceno z dlouhodobého pohledu, byla nejzávažnější změnou, která město potkala následkem války.
Náklady Lanškrouna na přežití dramatické doby však nebyly zanedbatelné, dokonce podstatně převyšovaly zjistitelné náklady v okolních městech.
Nespornou zásluhu na tom měl nevybíravě se chovající pruský 5. armádní
sbor. Celkově byly rekvizice rakouského vojska vyčísleny na 2 068 zlatých,
pruského vojska na 17 359 zlatých. Škody na polích činily 5 872 zlatých.
Dalších 18 171 zlatých bylo vydáno ve zboží a práci. 13 Kromě toho dvanáct
11 SOkA ÚO, AM La, kronika mčsta č. 152. Tamtéž, Farní úřad Lanškroun, úmrtní ohlédací
lístky. SObA Zámrsk, citovaná matrika.
12 Jediný oheň vznikll5. června, zřejmč ne z viny armády. Vojsko jej téměř ukázkovč zlikvidovalo, aby tak posílilo prvotní dojem všeobecné užitečnosti a příjemnosti rakouské severní armády.
13 V této položce je účtováno hovězí maso, víno, pivo, léky (mimo lazaret), kořalka, chleba,
kramářské a kolářské zboží, oves, seno, sláma, obilí, kůže, oblečení, sukno, plátno, řemenářské,
kovářské a provaznické práce, palivové dříví, kuřivo a čtyři vozy- zřejmě zničené a nevrácené,
protože přípřeže jsou účtovány zvlášť.
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koní z města (včetně kompletního osazenstva jedné spediční firmy)
obstaralo pro armádu 76 jízd. 14 Všechny tyto údaje se týkají pouze výdajů
města. Další rekvizice, které nejsou v těchto součtech zahrnuty, a především
povozy a koně byl nucen poskytnout lichtenštejnský velkostatek. 15
Vojenský lazaret, provizorně zřízený ve školní budově, svou úlohu fakticky plnil od června do poloviny září 1866 a stál město 1 559 zlatých, z čehož
83 zlatých bylo vydáno na léky. Zbývající náklady byly především na stravu
nemocných 16 , na zařízení kuchyně a ložní prádlo (které bylo po likvidaci lazaretu rozprodáváno). Ačkoli je zřejmé, že ve vojenském špitále poskytovali
své služby rovněž městský lékař MUDr. Alois Peschka a místní chirurg Franz
Heil, účet za jejich práci se mezi poměrně úplně zachovaným účetnictvím té
doby nenaléz_á.
Od poloviny května do posledního července 1866 prošlo Lanškrounem
zhruba 7 000 mužů, 250 důstojníků a 1 200 koní rakouské armády. A dále
2 136 mužů saské armády a 21 880 mužů, 1 287 důstojníků a 2 686 koní
armády pruské. Tyto počty ovšem uvažují pouze vojsko, o které se bylo třeba
starat buď finančně nebo proviantem. Nejsou v nich zahrnuty jednak sbory
prvního spěšného rakouského ústupu, které se městem doslova pouze provalily, dále mužstvo tábořící na polích v bezprostředním okolí města a konečně
ani žádný z vracejících se pruských proviantních vozů či vozů s raněnými, ani
žádný vojenský útvar vracející se městem zpět do Kladska. Během srpna a září
1866 se pruská vojska živila již převážně z vlastních zdrojů a případnému
vymáhání obsluhy ze strany důstojníků i mužstva bránila od 18. srpna 1866
poměrně ostrá vyhláška generála von Falkenstein, sídlícího ve Svitavách. 17
Kronika města, psaná souběžně s událostmi, v období červenec až srpen
1866 dokonce denně, odhaduje, že městem prošlo na 100 000 mužů. Což
může být údaj lehce nadnesený, ale vzhledem k tomu, že uvažuje i vracející
se pruskou armádu, obsluhu proviantních vozů a podobně, příliš daleko od

14 Cesty směřoval y do blízkého okolí (Čermná, Moravská Třebová, Ústí nad Orlicí, Česká
Třebová, Jablonné nad Orlicí, Žichlínek, Letohrad, Červená Voda či Ostrov), ale také do míst

vzdálených (Svitavy, Staré Město, Letovice, Loštice, Březová a Brno) a samozřejmě do Mezilesí a dále, většinou již nespecifikovaně do Kladska.
15 V případě přípřeží to bylo více než 30 dalších jízd.
16 Nemocní dostávali ranní a večerní polévku (hovězí vývar s rýží, jáhlami či kroupami),
v poledne opět polévku, knedlíky či rýži, omáčku a výhradně hovězí maso. Navíc příděl chleba,
piva a mléka.
17 Veškeré údaje účetního charakteru převzaty z účetních dokladů AM La, kart 156-C, účty za
válečné škody 1866-1869.

253

Documenta Pragensia XVI (1998)

pravdy nebude. Každopádně toto množství lidí, zvířat i techniky, soustředěné
v tak malém časovém úseku, mělo pro město rozměry katastrofy. 18
Kromě podpory ze strany městské spořitelny bylo jedinou "obranou" měs
ta úsilí o co největší možné zklidnění, snaha nenechat se vyprovokovat k unáhleným reakcím v extrémně vypjaté situaci. Navzdory tomu, že válka byla velmi rychlá a problematické období netrvalo déle než čtyři měsíce, bylo přesto
v závěrečném období, kdy sice již nebylo nutné brát ohledy na armádu, ale
stále ještě místní lidé umírali na choleru, znát celkové vyčerpání. Míra strachu i trpělivosti byla zřejmě vyčerpána někde kolem poloviny září, kdy scénu
definitivně opustil poslední voják.
Kromě již zmiňovaného doktora Peschky neztrácel prokazatelně po celou
dobu nervy městský starosta JosefNiederle. Bez ohledu na ne právě ohleduplné zacházení s vlastní osobou vytrvale vyjednával s nepřátelským velením
ve snaze alespoň zmírnit rány dopadající na město. Byl to zřejmě také on, kdo
uvolnil finance spořitelny, protože byl z titulu úřadujícího starosty zároveň
jejím výkonným šéfem. Z jeho pera plynuly nabádavé vyhlášky v době, kdy
atmosféra ve městě jiskřila následkem tvrdých pruských postojů po von Vivenotově akci. Prokázat ne lze jen starostovy aktivity při ohrožení města cholerou. Jeho pravá chvíle však nastala v okamžiku, kdy bylo třeba vypočítat
škody a domáhat se jejich vyrovnání. Niederle s pečlivostí sobě vlastní (byl

18 V porovnání s Lanškrounem mčl např. Žamberk pouze povinnosti válečných přípřež-í. Obstaral sice celkem 284 cest, ovšem v tomto čísle jsou zahrnuty i koně a vozy žamberského
velkostatku. Celkové náklady válečných škod tu byly vyčísleny na pouhých 2 872 zlatých,
z čehož 504 zlatých byly škody velkostatku. Rovněž se zdá, že žamberské přípřeže nebyly nuceny k tak vzdáleným cestám jako lanškrounské. Výjimku tvořily čtyři cesty do Kladska
s pruskými raněnými, které byly všechny vícedenní, a jeden vůz, který měl za povinnost sledovat armádu kvůli nemocným a vráti l se zpět po dvanácti dnech. Jinak nejvzdálenějšími cíly
žamberských přípřeží byly Svitavy, Červená Voda a právč Lanškroun. Tam během června
a července dopravily přibližně 40 nemocných a raněných. Vzhledem k tomu, že šlo o cesty ve
službách rakouské armády, byla to zřejmě konečná stanice. Trochu nejasná v této souvislosti
zůstává role Ústí nad Orlicí, kam smčrovaly žamberské přípřeže s nemocnými; během května
a června jich tam dopravily přibližnč 230. Pro Ústí nad Orlicí není dochován žádný písemný
materiál, který by prokazoval existenci nějakého vojenského špitálu. Zachované vzpomínky
místního měšťana, kamnáře Tomáše Duška, klasického podhorského písmáka, mluví pouze
o velikých vojenských táborech na lukách za městem a o žádné jiné válečné pozoruhodnosti
nevědí. Oslavný diplom pro tehdy úřadujícího starostu také mluví o "rozvaze, která město uchránila před válečnými obtížemi". Zdá se tedy, že pro nemocné a raněné bylo Ústí nad Orlicí pouze
mezistanicí na další cestě, přičemž Lanškroun nemůže být vyloučen jako cíl, alespoň pro část
z nich . SOkA ÚO, Archiv města Žamberka, kniha č. 304 A + přílohy. Tamtéž, Archiv mčsta
Ústí nad Orlicí, František Fiala, Sbírka soudobé dokumentace, přepis pamětí kamnáře Tomáše
Duška (originál v držení rodiny).
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osobně

velmi přesný) nejen vše nechal sepsat do určených formulářů , ale návytrvale každou zpochybněnou položku znovu a znovu vysvětloval
a opětovně dokládal. Celé příští dva roky. V konečném důsledku se zdá, že
nejvýhodnějším obranným nástrojem byl v nastalé katastrofě pro město Lanškroun jeho starosta, schopný operativních rozhodnutí ve vypjaté situaci
a v následném období oplývající precizností, trpělivostí a odhodláním nedat
se znechutit.
sledně
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GENERÁLNÍ RAPORT O ASIJSKÉ CHOLEŘE
V PRAZE, VÍDNI A MNICHOVĚ
POZITIVNÍ STRÁNKY CHOLEROVÝCH EPIDEMIÍ
VE STŘEDOEVROPSKÝCH METROPOLÍCH 19. STOLETÍ*

Je poněkud paradoxní hovořit o pozitivních stránkách epidemií, které při
pravily o život deseti tisíce lidí. Nicméně již druhá cholerová pandemie, které
zasáhla počátkem třicátých let 19. století poprvé i střední Evropu, přispěla
nejen ke zvýšení literární odborné produkce jak u lékařů-vědců, tak u lékařů
-popularizátorů, ale zejména odhalila nedostatky a formálnost veřejné zdravotní služby, která díky ní doznala v Praze neprodleného zlepšení. V rozsahu
celostátním pak iniciovala detailně propracovaný návrh na vytvoření sítě okresních a obecních lékařů, který sice nebyl z finančních důvodů realizován, ale
stal se podkladem pro všechna další jednání o zlepšení zdravotní péče o obyvatelstvo našich zemí. Tato i další pandemie, které se pravidelně vracely do
středoevropských metropolí po celý zbytek 19. století, vyvolaly vedle bezprostředních zdravotních opatření a reforem státní zdravotní péče čilý vědec
ký ruch, který vyvrcholil v případě cholery roku 1883 Kochovým objevem
jejího původce.
Epidemie asijské cholery, nakažlivé choroby sužující pacienty průjmy, zvracením a dalšími příznaky s poměrně vysokou smrtností, kosily asijské obyvatelstvo dávno před počátkem našeho letopočtu . V Evropě, tehdy ještě pouze
v její východní části, se objevila poprvé v letech 1817-1823, při druhé pandemii v letech 1826--1837 zasáhla silně již celou Evropu i Arneriku. 1

* O řazení větších či menších epidemií mezi katastrofY je možné sáhodlouze diskutovat. Tato
diskuse skutečně na konferenci proběhla, zejména v obecnějším kontextu (srv. příspěvky
J. Peškové aJ. Šturcové). O tom, že hromadné útoky na zdraví a životy lidí byly a dosud jsou
jako katastrofY reflektovány nejen veřejným míněním , ale i odborníky na lidské zdraví a jeho
poruchy, svědčí napříkl ad publikace vydaná Vojenskou lékařskou akademií J. E. Purkyně:
J. Kvapil - V. Humlíček- R. Rychlý, Vybrané kapitoly z medicíny katastrof, Hradec Králové
1995. Epidemie zm iňuje jako jeden z možných následků jiných katastrof (s. 6, I 0).
1 C. MacNamara, A History of Asiatic Cholera, London 1876, s. 77- 114.
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V Praze se cholera objevila koncem listopadu 1831 a již ke konci prosince
ve všech čtvrtích- s nejvyšším počtem 90 onemocnělých denně. Z asi
100 400 obyvatel Prahy zemřel v roce 1831 každý 24., v roce 1832 každý 20.
člověk. 2 V Praze působilo v době vypuknutí cholery 95 lékařů a 46 ranlékařů. 3 O chudé nemocné, kteří představovali značnou část obyvatel, měli bezplatně pečovat tři městští fyzici (jeden další byl v Židovském městě) za pomoci šesti ranlékařů a několika neplacených dobrovolníků . V praxi byla však
jejich péče zcela formální. 4
Proti cholerová opatření řídil u nás zemský protomedik a ředitel lékařských
studií Ignác Nádhemý (1789-1867), mimořádně zdatný a iniciativní organizátor, nadaný neobyčejnou pílí. Tyto jeho vlastnosti oceňovaly i centrální úřady,
a proto byl na počátku roku 1831 vyslán vídeňskou vládou do Haliče, kde se
objevila cholera v monarchii nejdříve, aby zde nasbíral zkušenosti, jak zabránit jejímu šíření. To samozřejmě nebylo v jeho silách, a proto vedle preventivních rad rychle zorganizoval v Praze a v celých Čechách konkrétní pomoc
nemocným. Již 30. ll . byl v Praze otevřen cholerový špitál a během několika
dní měla každá městská čtvrt' nejméně jeden cholerový špitál umístěný ve
veřejné či soukromé budově. Celkem jich bylo sedm, další lůžka byla ve stávajících pražských nemocnicích. 5
Podobně jako v Praze měli o chudé nemocné pečovat ostatní městští fyzici,
v měřítku celozemském potom krajští lékaři a ranlékaří. V Čechách bylo v oné
době 16 krajů, tzn. i 16 krajských lékařů. Jejich bezplatná péče o nemajetné
nemocné byla ovšem také naprosto formální. V době cholerové epidemie byl
proto každý kraj rozdělen na cholerové obvody, do nichž byli centrálně přidě
lováni lékaři, ranlékaři a posluchači vyšších ročníků medicíny. Brzy se jim
podařilo překonat počáteční nedůvěru obyvatelstva, které pak mnohde s lítostí
sledovalo jejich odvolání po odeznění epidemie.
Nádhemý využil zkušeností z cholerové epidemie, která ukázala formálnost a nedostatečnost veřejné zdravotní služby, k nátlaku na její zlepšení.
V Praze se mu skutečně podařilo již na počátku roku 1833 zvýšit počet placeřádila

A. Wiesner. Z dějin epidemií nakažlivých nemocí v Československu, Časopis lékařů čes
kých 66, 1927, s. 1915-1916.
3 L. Hlaváčková, Počet lékařů a ranlékařů a jejich rozmístění v Čechách v I. 1820- 1848, Čs.
zdravotnictví 15, 1967, s. 509-516.
4 L. Hlaváčková, Reforma veřejné zdravotní služby v Praze ve 30. letech 19. století, D ěj iny
věd a techniky 7, 1974 s. 203-209.
5 V. J. Krombholz, General-Rapport iiber die Asiatische Cholera zu Prag im Jahre 1831 und
1832 nach den in den Choleraspitiilern gewonnenen Erfahrungen nebst Bemerkungen iiber die
Abweichungen dieser Krankheiten bei ihrem Wiederauftreten daselbst im September 1836,
Leitmeritz s.d., s. 16-23.
2
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ných chudinských lékařů ze tří na sedm. V letech 1832-1835 pak vypracoval
konkrétní projekt na rozdělení Čech do 55 zdravotních obvodů se státem placenými okresními lékaři, avšak jeho návrh se dočkal- samozřejmě v poně
kud jiné podobě- realizace až zhruba o půl století později po vydání zemského zdravotního zákona (1888). 6
Na pražské lékařské fakultě se stal hlavním odborníkem v boji proti cholerové epidemii na počátku třícátých let Vincenc Julius Krombho !z ( 17 82-1843).
Byl to velmi všestranný klinik, který prošel jako učitel řadou oborů (anatomický prosektor, profesor teoretické chirurgie, státního a soudního lékařství).
V době vypuknutí cholerové epidemie byl profesorem speciální patologie
a kliniky. Patří! k nejvýraznějším osobnostem profesorského sboru pražské
lékařské fakulty a těšil se velké oblibě pražského obyvatelstva, neboť byl
proslulý i jako výborný praktik. Jemu byla svěřena funkce ředitele všech cholerových nemocnic v Praze, a protože byl zvyklý publikovat o všech problémech médicíny,jimiž se blíže zaobíral, uveřejnil i své zkušenosti s průběhem
cholerové epidemie v Praze. Jeho studie podává na 133 stranách popis etiologie, prognóz, terapie a pitevních nálezů a statistické přehledy.? Necituje žádnou literaturu, omezuje se na vlastní pozorování.
Snaha konfrontovat vlastní zkušenosti s výsledky publikovanými v dobovém
odborném tisku je patrná až v publikaci Josefa Hamerníka (1810-1887), od
roku 1848 profesora lékařské patologie a terapie. Jeho kniha o 370 stranách
odpovídá tehdejší úrovni vědomostí- jako všichni autoři zabývající se děsivou
epidemií choroby, o jejímž původci se vědělo pramálo, plnil Hamerník stránky
podrobnými popisy pozorovaných a pitvaných pacientů a zamýšlel se nad statistickými výkazy. 8 V oné době nebylo ještě valných rozdílů mezi pracemi o choleře
z pera renomovaných vysokoškolských profesorů a zkušených praktiků z terénu.9
L. Hlaváčková, Pokus o ustanovení okresních lékařů v Čechách v I. 1832- 35, Archivní
1968, s. 87- 99.
7 Viz pozn.5.
8 J. Hamerník, Die Cholera Epidemica, mit besonderer Beriicksichtigung der allgemeinen
pathologischen u. allgemeinen therapeutischen Beziehungen, Prag I 850.
9 Např. F A. Stelzig, Geschichtlich-statistische Darstellung der Cholera in Prag nebst ihrer
Behandlung, Prag 1833; C. J. Heidler, Ueber die Schutzmittel gegen die Cholera und darunter
insbesondere ueber das kohlensaure Gas zum ausserlichen u. innerlichen gebrauche, Prag 1831;
J. Wagner, Medizinisch-praktische Abhandlung iiber die asiatische Cholera nach Beobachtungen u. Erfahrungen am Krankenbette in den Prager Choleraspitalem wahrend der Epidemie von
1831 - 32 u. 1836, Prag 1836; česká práce asistenta porodnické kliniky M. Miksche, Naučné
přednášení jak se na choleru nemocný ošetřovati a hlídati má, Praha 1831, který nejprve půso 
bil v cholerových obvodech na Budějovicku, Klatovsku a Chrudimsku, a poté byl pově řen
populárními přednáškami o choleře pro pražské obyvatele, které se konaly v jedné z poslucháren v Klementinu. Publikace je stručným výtahem těchto přednášek .
6

časopis
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O tom, že pražská lékařská fakulta sledovala světovou odbornou produkci
zabývající se problematikou cholery i později a sama se snažila přispět svými
zkušenostmi a pozorováními jak v oblasti teoretické, tak praktické, svědčí
například soubor studií uveřejňovaných ještě v roce 1919 v Časopisu lékařů
českých; tento soubor vyšel i jako samostatná publikace. Patologický anatom
J. Hlava, bakteriolog I. Honl, internista E. Maixner, hygienik G. Kabrhel
a zemský zdravotní rada F. Kulhavý svými statěmi dokumentovali srovnatelnost úrovně české lékařské fakulty ve sledované problematice s předními evropskými fakultami . 10
V ostatních středoevropských metropolích, jmenovitě ve Vídni a Mnichově,
jejichž lékaři prosluli během dalších desetiletí v boji s cholerou nejvíce, řádila
nemoc neméně silně než v Praze. Ve Vídni, kterou sužovala poprvé od srpna
1831 do března 1832, onemocnělo 4 362 lidí, z nichž 2 188 nemoci podlehlo
(z 332 114 obyvatel tak zemřel každý 151.). 11 Mnichovu se první vlna této druhé
cholerové pandemie vyhnula a zasáhla jej až v roce 1836, kdy si vyžádala
přes 900 obětí na životech (v roce 1850 měl Mnichov asi 100 000 obyvatel). 12
Ve Vídni, hlavním městě monarchie, vyvolala epidemie cholery podobná
okamžitá konkrétní opatření jako v Praze. Státní úřady se však pokusily podniknout i zásadnější kroky, které měly zabránit šíření cholery v celorakouském rámci. Pokus o nepropustné uzavření hranic sanitárním kordonem (podle předpisů z dob Marie Terezie i předpisů nově vydaných 13 ) se brzy ukázal
jako neúčinný a byl již v říjnu odvolán. O dalších, alternativních možnostech,
jak šíření choroby zabránit, se vedly v odborných lékařských kruzích vášnivé
diskuse a spory, které přispěly k rozvoji medicíny jako vědy.
Vídeňská lékařská fakulta byla zaplavena žádostmi dvorní kanceláře o dobrozdání. V jejím profesorském sboru i v širší lékařské veřejnosti se tak
v souvislosti s cholerou opět oživil letitý teoretický spor týkající se podstaty
šíření nakažlivých nemocí. V letech 1831-1832 ještě v těchto sporech zvítězil
profesor vnitřního lékařství Franz Xaver von Hildenbrand ( 1789-1849) a jeho
kolega, reformátor lékařské fakulty Joseph Andreas von Stifft (1760-1836),
zastánci tzv. epidemismu, oproti straníkům tzv. kontagionismu. (Epidemisté
J. Hlava- E. Meixner- G. Kabrhel-!. Honl- F Kulhavý, O asijské choleře a moru, Praha
1911.
ll E. Lesky. Die wiener medizinische Schule im 19. Jahrhundert, Wien 1965, s. 47, a literatura
v pozn. 24.
12 Instruktion fiir dic Sanitiits-Behorde und fůr das bei den Contumaz-Anstalten verwendete
Personale zum Behufe die Griinzen .. .vor dem Einbruche der . .. epidemischen Brechruhr (Cholera morbus) zu sichem ... , Wien 1830.
13 R. Bauer (Hrsg.), Geschichte der Stadt Miinchen, Miinchen 1992, s. 300.
10
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-velmi zhruba řečeno- kladli důraz na vliv prostředí, "genius epidemicus".
Kontagionisté považovali za rozhoáující pro šíření konkrétní nemoci její vlastní
podstatu, zkoumali ji proto jako "species morbi" a hledali jejího původce,
kontagium.) V bohaté rakouské produkci lékařské literatury se tento boj zře
telně odráží. 14 Stejně bohatá cholerová literatura, vědecká i popularizační,
překladová i původní, se ihned v letech 1831-1832 objevila v řadě dalších
univerzitních center střední Evropy - v Hamburku, Hannoveru, Mnichově,
Lipsku, Královci či Berlíně. Její rozšíření a dlouhodobější platnost i v našich
podmínkách dokládají například exempláře pocházející z knihovny pražského sboru doktorů (dnes v Ústavu dějin lékařství I. LF UK) . 15
Cholera se ve Vídni stala předmětem zájmu nejenom tradičních internistů,
ale i tehdy módních, v Rakousku však v té době zakázaných homeopatů. Právě cholera přispěla k průlomu, většímu rozšíření a nakonec ( 183 7) i povolení
homeopatické praxe. Zasloužil se o to lékař Johann Emanuel Veith (1787-1876),
který dosáhl jistých úspěchů v léčbě cholery během obou vln druhé pandemie
ve své gumpendorfské homeopatické nemocnici. Pouhé čtyři roky po vstupu
homeopatie mezi oficiálně uznávané obory z ní byli na vídeňské fakultě habilitováni roku 1841 dva první docenti (F. Wurm a W. Fleischer). 16
Praktickým bojem proti epidemiím se na lékařské fakultě zabýval speciální
obor, tzv. státní lékařství (Staatsarzneikunde). K jeho novému rozvoji přispě
ly vedle tyfových epidemií z dob napoleonských válek rovněž cholerové epidemie, zvláště ona z počátku třicátých let. Vzorovým popisem cholerové epidemie se stala práce vídeňského profesora Josepha J. Knolze (1791-1862)
o jejím průběhu ve Vídni a Dolních Rakousích z roku 1834, i když její autor,
profesor všeobecné patologie a terapie nemocí vnitřních, byl ve svém oboru
jinak bezvýznarnný. 17 S cholerou měl velké zkušenosti rovněž suplent stolice
státního lékařství Herrmann Hieronymus Beer (1798-1873), třebíčský rodák,
který se s ní setkal již jako cholerový lékař ve třicátých letech na Moravě,
v Haliči a v Lombardii-Benátsku. 18
14

E. Lesky, Die wiener medizinische SchuJe, s. 47.
A. D. Bastller. Die Cholera in Wien, Wien 1832; J. J. Knolz, Darstellung der BrechruhrEpidemie in der k. k. Haupt- u. Residenzstadt Wien in den Jahren 1831 /32, Wien 1834;1. Reubel,
Vier Vorlesungen iiber die asiatische epidemische Brechruhr (Cholera morbus) in Europa ... ,
Miinchen 1831; J. J. Sachs, Allgemeine Lehren von den epidemischen ansteckenden Krankheiten, insb. der Cholera .. . , Ber!in 1831; K. C. Hille, Beobachtungen uber die asiatische Cholera, Leipzig 1831; K. G. Zimmermann, Die Cholera Epidemie in Hamburg .. . 1831, Hamburg
1831; C. J. H. Elsner. Ober die Cholera, Konigsberg 1831.
16 E. Lesky, Die wiener medizinische Schule, s. 50.
17 Tamtéž, s. 116; viz pozn. 15.
18 Tamtéž, s. 283.
15
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I když cholerová epidemie ze třicátých let znamenala ve středoevropských
centrech medicíny mohutný prvotní impuls k vědeckému zkoumání jejích pří
čin i možností léčby, prvních hmatatelnějších úspěchů začali tamní badatelé
dosahovat až během následujících pandemií z let čtyřicátých až sedmdesátých.
Velké mnichovské epidemie z roku 1854 a 1873 učinily z bavorského hlavního města i metropoli proticholerového tažení. 19 Podkladem k ozdravným
opatřením městské rady se staly práce "velekněze hygieny" Maxe von Pettenkofera (1818-1901). Jeho publikace, z nichž jsou v této souvislosti nejdůleži
tější Untersuchungen und Beobachtungen uber die Verbreitung der Cholera
(1855) a ůber den gegenwiirtigen Stand der Cholera-Frage (1873), se staly
nejen milníky nové praktické municipiální městské hygieny, realizované
v sedmdesátých letech právě v Mnichově20 , ale i počátkem nového univerzitního oboru- teoretické hygieny. Pettenkoferovy zásluhy o nový obor sahají
od roku 1853, kdy proslovil svou první přednášku o experimentální hygieně,
přes rok 1865, kdy se stal řádným profesorem oboru, až po rok 1879, kdy byl
slavnostně otevřen jeho nově vybudovaný univerzitní ústav. Hlavním příno
sem Pettenkoferova směru v nově se konstitující experimentální hygieně bylo
přesvědčení, že podstatnější vliv na šíření nakažlivých chorob má prostředí
(a to dokonce nejen přírodní, ale i sociální), než vlastní původci nemocí (za ty
pokládal dosud tzv. miasmata,jedy pocházející z panující nemoci a znečišťu
jící svými výpary vzduch). Z hlediska původu nakažlivých nemocí se hlavní
spor té doby vedl v rovině diskusí mezi zastánci teorie miasmat a zastánci
učení o kontagiích. Sám Pettenkofer v této souvislosti později odmítal čistě
bakteriologickou teorii Roberta Kocha (1843-1910), který za jediného a dostačujícího původce cholery správně považoval bacil vibrio cholarae, který
sám roku 1883 objevit2 1
Vědecký výzkum s cílem objevit původce cholery však mezitím probíhal
i ve Vídni. Významné místo v něm zaujímá žák Rokitanského, patologický
anatom Julius Klob (1831-1879), který ve snaze odhalit původce cholery
19

O choleře v Mnichově blíže H. Breyer, Max von Pettenkofer, Leipzig 1985, s. 66-73.
Bauer, Geschichte, s. 316-317.
21 O Pettenkoferovi souhrnně např. H. Breyer, Max von Pettenkofer; o hygieně jako univerzitním oboru P Svobodný, lsidor Soyka - Pettenkoferův žák, Dějiny věd a techniky 28, 1995,
s. 3-7; o Pettenkoferovi a choleře H. Breyer, Max von Pettenkofer, passim, a F. Oesterlen,
Choleragift und Pettenkofer, Tiibingen 1868. Základní orientaci o vývoji názorů na původce
cholery a dalších nakažlivých nemocí v 19. století podává např. W Eckart, Geschichte der
Medizin, Berl in- Heidelberg- New York 1990, kap. 9.3.3. Von der Miasmentheorie zur Kontagienlehrc - die Entstehung der Bakteriologie, s. 220-231.
20 R .
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vnesl v šedesátých letech poprvé do svého oboru etiologický směr. O původci
cholery se ve vídeňských lékařských kruzích opět rozproudila živá debata,
zejména na půdě tamní lékařské společnosti . 22 Mezi vídeňskými profesory,
kteří se intenzivně zabývali cholerou, nemohl chybět ani proslulý plzeňský
rodák, internista Josef Škoda (1805-1881). Ten se s nemocí setkal již na počátku své odborné kariéry jako cholerový lékař v Čechách během jejího prvního vpádu do střední Evropy v letech 1831- 1832. O její nakažlivosti se pře
svědčoval stále více během náledujících vln. Podobně jako Pettenkofer
v Mnichově, zasloužil se Škoda o zlepšení zdravotních poměrů Vídně, když
se energicky a celou vahou své vědecké autority zasazoval o vybudování moderního kanalizačního a vodovodního systému rakouské metropole.2 3
V Praze se přistoupilo k ozdravění města (mj. ke zlepšení kanalizační
a vodovodní sítě, ale i ke kompletní asanaci celých čtvrtí) o dost později než
v Mnichově a Vídni, až od osmdesátých let minulého století. O medicínskou
argumentaci (včetně "cholerových" momentů) se postaraly především profilující osobnosti pražské univerzitní hygieny a zakladatelé hygienických ústavů německé i české lékařské fakulty : Isidor Soyka (1850- 1889) a Gustav
Kabrhel (1857-1939). 24
Oproti Mnichovu se na vídeňské lékařské fakultě nepodařilo až do roku
1875 zřídit samostatnou stolici experimentální hygieny a její úkoly dosud
plnila koncepčně zastaralá stolice státního lékařství. Její držitel Car! Ludwig
Sigmund (1810-1883) se však výrazně zapsal jak do rozvoje oboru jako celku, tak zvláště do boje proti choleře . V té době se již ukazovalo, že otázka
velkých nákaz musí být studována v širokém mezinárodním měřítku . Zastaralá opatření, např. sanitární ochrana hranic, se dávno ukázala jako neúčinná
a sám Sigmund patřil jako antikontagionista k jejich odpůrcům . Od počátku
sedmdesátých let byl ve styku s Pettenkoferem a v zásadě se přiklonil k jeho
pojetí všestranných hygienických opatření vedoucích k ozdravění prostředí
a tím k zabránění šíření epidemií. Sigmund s Pettenkoferem se intenzivně
stýkali rovněž v rámci příprav III. mezinárodní zdravotní konference, která se
konala roku 1874 ve Vídni, a příprav stálé mezinárodní zdravotní komise se
sídlem rovněž ve Vídni. 25 Souběžně se bojem proti choleře zabývali i před-

22

E. Lesky, Die wiener medizinischc SchuJe, s. 141.
Tamtéž, s. 148, 280.
P. Svobodný , IsidorSoyka, s. 1- 2, a literatura tam uvedená; P. Svobodný , I. Soyka - zakladatel hygienického ústavu německé lékařské fakulty v Praze, D ějiny věd a techniky 28, 1995,
s. 159- 16 1, a literatura tam uvedená.
25 E. Lesky, Die wiener medizinische SchuJe, s. 290-292.
23
24
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stavitelé nového oboru hygieny, který byl ve Vídni zřízen podle mnichovského vzoru. Z nich si v této souvislosti zasluhují pozornost například Max Gruber (1853-1927) 26 či moravský rodák Emanuel Kusý (1844-1905) .27
Vývoj v boji proti nakažlivým nemocem však již spěl nezadržitelně k počátku éry bakteriologie, kterou otevřel Robert Koch. Svým odhalením původ
ce cholery zahájil novou etapu zápasu, když například pro Rakousko byl
moderní cholerový regulativ vypracován na bázi jeho objevu již následujícího roku (1884) a o devět let později přijat jako mezinárodně uznávaný vzor. 28

26

27
28

Tamtéž, s. 597.
Tamtéž, s. 603-604.
Tamtéž, s. 292.
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JIANs

PETER HYE

KRISENMANAGEMENT IN TEPLITZ/TEPLICE
lM JAHRE 1879- DIE FOLGEN DES KATASTROPHALEN
W ASSEREINBRUCHS lM BRAUNKOHLENREVIER
TEPLITZ-BRŮX/MOST- KOMOTAU/CHOMUTOV 1

GewissermaBen ergiinzend zu den einfiihrenden Beitriigen mochte auch ich
an den Beginn einige empirisch-historische ůberlegungen zum Begriff der
Katastrophe stellen, die als Gliederungsprinzip der weiteren Ausfuhrungen
dienen sollen.
Unter einer Katastrophe im weiteren Sinn sei hier ein dynamischer Komplex aus mehreren, miteinander eng in Verbindung stehenden Elementen verstanden. lm Zentrum stehen dabei ein oder mehrere zeitlich beschriinkte aber
elementare Einzelereignisse, die geeignet sind, das alltiigliche Ordnungsgefuge von Einzelpersonen, Gruppen oder gesellschaftlichen Entitiiten, in unserem Fall von Stiidten, in einem MaBe zu erschiittem, daB der Lebensalltag
oder sogar die Existenz der Betroffenen zumindest subjektiv als bedroht erscheint. Das Wesen einer Katastrophe liegt daher m.E. weniger im objektiv
meBbaren AusmaB eines Ungliicksfalles als vielmehr und vor allem in der
(damit sicher zusammenhiingenden) wie immer gearteten subjektiven Betroffenheit, die sich als individuelle und/oder allgémeine Krise 2 ausdriickt, d.h.
als ein Zustand der Unsicherheit, der noch kaum erahnen liiBt, ob und in welcher Weise die entstandene Ausnahmesituation behoben werden kann. Diese
Krise ist gepriigt von einem Wechselspiel von emotionaler Betroffenheit (.Ángste, Hoffnungen, Panik etc.) und der dadurch gepriigten subjektiven Wahrnehmung der Lage einerseits und den (neu) entstandenen objektiven und zum
Teillabilen "Zustiinden" selbst.
1 Fiir den Hinweis auf dieses Ercignis danke ich dem Direktor des Stadtarchivs in Aussig/Ústí n. L., Herrn Vladimír Kaiser.
2 Vgl. zu di esem Begriff R. Koselleck, Krise, in: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches
Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, hrg. von Otto Brunner, Werner Conze
und Reinhart Koselleck, 3, Stuttgart 1982, S. 617-650.
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Dieses Wechselspiel kann unabsehbare Kettenreaktionenerzeugen, deren
Schadenswirkung das urspriingliche Ausmai3 zu potenzieren vermag. Aufgabe eines Krisenmanagements ist daher die Lenkung dieses Wechselspiels in
Richtung Schadensbegrenzung und der Versuch der Wiederherstellung eines
alltaglichen Ordnungsgefuges. Dieses soli dem status quo ante entweder moglichst nahe kommen, oder einen anderen moglichst allgemein anerkannten
stabilen Zustand schaffen. Damit gehort aber auch clie Vorgeschichte des auslOsenden zentralen Ereignisses indirekt zur Katastrophe.3 Als Orientierungs- und
Erklarungsrahmen kann sie dariiberhinaus Objekt der Suche nach Schuld-,
Verantwortlichkeits- und Versaurnniszuweisungen werden. Vor allem fur den
entfemten Beobachter enthalt sie in vielen Fallen dann auch den Schliissel
zum Verstandnis des Geschehens, das im zentralen Elementarereignis kulminierte, wenn das bewui3te oder unbewui3te Ignorieren der drohenden Vorzeichen die weitere Entwicklung geradezu erzwang. Ex post ist es dann freilich
leicht, die Frage zu stellen, worin die Ursachen dafur lagen, dai3 ein "vorbeugendes Krisenmanagement" versagte.
Am 10. Februar 1879 ereignete sich bei Briix im westlich von Teplitz gelegenen Braunkohlenrevier ein folgenschweres Ungliick.4 Nach einem Wassereinbruch in der Dollinger Grube kamen 23 Bergleute ums Leben, und in kurzer Zeit waren auch funfweitere Gruben iiberschwemmt. Mit einem Schlag
waren knapp fůnfzig Kinder zu Waisen und gut tausend Bergleute arbeitslos
geworden. 5 Weitere Arbeitsplatze waren in Gefahr, da vor allem die "DuxBodenbacher Eisenbahngesellschaft", die einen GroBteil der hier gewonnenen
Kohle abtransportierte, Umsatzeinbui3en befurchten mui3te. 6 Es bedarf zudem
3

Dies gilt unabhiingig davon, ob das Elementarereignis als Konsequenz mcnschlicben Handelns erscheint oder als "Naturereignis" zu bewerten ist. Man denke im zweiten Fall beispiclsweise an den ex post nahezu immer wiederkehrenden Vorwurf, die vermeintlichen drohenden
Anzeichen (welcher Art auch immer) seien ignoriert worden. Die Palette dieser Zeichen kann
von mythisch-religii:isen bis zum gegenwiirtig immer wieder ("naturwissenschaftlich") kolportierten aul3erordentlichen Verhalten von Schlangen unmitt elbar vor Erdbeben reichen.
4 Die folgenden Ausfiihrungen basieren auf den vielfach wortwi:irtlich iibereinstimmenden
Schilderungen folgender Zeitungen: Teplitzer Zeitung, Teplitz-Schi:inauer Anzeiger, Bohemia
(Prag!Praha), Fremdenblatt, Ncues Wiener Tagblatt, Deutsche Zeitung (Wien) der Monate Fcbruar
und Miirz 1879. A uf die Fundstellen wird daher nur in Ausnahmefállen hingewiesen.
5 Vgl. M. Tiáp , Die Entwicklung des Kohlenbergbaues im Braunkohlenrevier Teplitz-Briix-Komotau (= Wissenscbaftliche Materialien und Beitriige zur Geschichte und Landeskunde der
bi:ihmischen Liinder, hrg. vom Collegium Carolinum 22, Miinchen 1975) 30; V Kaiser und
M. Šraněk, Ernst Gustav Doerell (Ústín. L. 1986) 13.
6 Laut Fremdenblatt vom 18. Februar 1879 wurden die in den von der Oberflutung betroffenen Scbiichten gewonnenen jiibrlichen 3,5 Millionen Meterzentner beinahe ausschliel3lich von
dieser Bahn abtransportiert. Diese Einbul3en waren umso bedrohlicher, als diese Eisenbahn-
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keiner weiteren Erkliirung, daB dieses Ungliick auch fur die Grubeneigentiimer
eine Katastrophe bedeutete.
Fiir die Biirger im nahen Bade- und Kurort Teplitz (wie auch anderswo
dies- und jenseits der Grenzen) bedeutete das Ungliick zwar ein tragisches
Ereignis, aber noch keine unmittelbare Storung des gewohnten Alltags. Hier
wie anderwartig organisierte man Sammlungen fur die Hinterbliebenen7 und
hatte- wenn man den Zeitschriften glauben darf- auch durchaus Sympathien
bzw. Verstandnis dafur, daB die aufgebrachten Arbeiter und Hinterbliebenen
beinahe den Werksverwalter lynchten. 8 Man leistete seine Spende, erschauerte angesichts der bis ins kleinste Detail gehenden voyeuristischen "Tatsachenberichte" uber die Schrecken unter der Erde9 und erfreute sich im iibrigen an
den Ballen und Theaterauffuhrungen der laufenden Faschingsaison.
Einige Tage spater war alles anders, nachdem plotzlich auch die Teplitzer
Urquelle versiegte: " ... wie ein Alp lastet es auf jeder Brust, ... daB der Lebensquell von Teplitz, die Urquelle im Stadtbade bereits durch drei Tage versiegt
und ausgeblieben ist. ... Welch Wunder, daB in Hiitten und Palasten, bei Jung
und Alt, Arm wie Reich eine tiefgehende Erregung Platz griff, .. . daB sich hier
an Ort und Stelle eine panikartige Verwirrung kundgibt, die die seltsamsten,
ungeheuerlichsten Geriichte erzeugte ... ", klagte die Teplitzer Zeitung am
gesellschaft, die in den beiden Jahren zuvor zwar satte Gewinne eingefahren hattc, im Zuge
eines langfristigen Ausgleichsverfahrens langfristigen Schuldverpflichtungen nachzukommen
hattc. Vgl. Neues Wiener Tagblatt vom 26. Februar 1879.
7 Vgl. den Aufruf des Biirgermeisters in der Teplitzer Zeitung vom 12. Februar 1879: "Zum
Zwecke der Untcrstiitzung dieser (brotlos gewordenen Arbeiterfamilien) ergeht an die Beviilkerung die Bitte um milde Beitriige .... Gleichzeitig veranstaltet der Biirgermeister cine Sammlung
von Haus zu Haus, in der Hoffnung, dal3 sich auch in diesem Falle der Wohltiitigkeitssinn der
Teplitzer Beviilkerung bewiihren wird." Spenden kamen auch von aullerhalb. Auch der Kaiser
bewilligte aus seiner Privatkasse 300 fl, Kronprinz Rudolf 100 fl. Auch aus Aussig kam cin
"ziemlicher Betrag" und in Prag wurden Sammlungcn durchgefiihrt. Ebd. 16. und 21. Februar
1879. Eine Sammlung des Abgeordneten JosefHeinrich im Abgeordnetenhaus erbrachte 438 fl.
Teplitz-Schiinaucr Anzeiger vom 22. Februar 1879.
8 Beispielsweise in der Bohemia vom 14. Februar 1879: " ... Statt hier (bei der Werksverwaltung) Trost zu finden, sollcn die Bedaucmswertcn damit abgefcrtigt worden scyn, dal3 es ja
noch gcnug Miinncr gcbc." Darauf sei es zu Zusammenrottungen und Schrcien nach Rachc
gckommen, und: "Der betreffcnde Beamte mul3te sich fliichten. "
9 Beispielsweisc in der Deutschen Zeitung vom 14. Februar 1879, Beilage 5: " ... Immer hiiher
noch steigt das entfesselte Element. ... Als der Letzten einer klettert cin Bergmann empor, ein
riistiger flinker Steiger. Er hat keine Zeit mchr zu verlieren, will er dem sicheren Tod entrinnen.
Festgeklammert an seinem Leibe fleht cin kaum siebzehnjiihriger Bergschiiler, ihn mitzuretten.
Schon sind Beidc in zicmlicher Hiihe, schon winkt Beiden des Lebens Licht und Hoffnung
wicder, da pliitzlich - stiirzt der Jiingere mit gellendem Schrei hinab in die dunkle, brausende
Tiefe, in der Hand noch krampfhaft fcsthaltend die Fetzcn des abgerissenen Kleidcs ... "
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16. Februar 10 , und auch die Bohemia stellte am gleichen Tag fest, "Der Hohepunkt des Ungliicks liegt in der Katastrophe, welche uber die Thermen von
Teplitz hereingebrochen ist."
Neben Karls-, Marien- und Franzensbad/Karlovy Vary, Mariánské und Františkovy Lázně ziihlte Teplitz (gemeinsam mit seinem damals noch selbstiindigen Nachbarort Schonau/Šanov) damals tatsiichlich zu den bedeutendsten
Bade- und Kurorten Bohmens und damit der gesamten Monarchie. 11 In der
Saison 1878 verbrachten dort nicht weniger als 10.700 Giiste mehr als acht
Tage und zirka 20.000 "Passanten" weniger als eine Woche ihren Kuraufenthalt. Die ausliindischen Badegiiste - unter ihnen auch der deutsche Kaiser
Wilhelm I. - gaben in der genannten Saison nicht weniger als 6 Mill. fl. aus,
und sorgten dadurch nicht nur fur einen hohen Wohlstand in der Stadt, sendem auch fi.ir einen hohen Steuerertrag und eine groBe Nachfrage nach Produkten der umliegenden Landwirtschaft. Alle diese Effekte erschienen durch
das plotzliche Ausbleiben der Urquelle, das, wie sich bald herausstellen sollte,
in ursiichlichem Zusammenhang mit dem Wassereinbruch in den Kohlengruben stand, bedroht.
Der erste Schock saB tief. Aus den Zeitschriften geht das Schwanken zwischen Zweckoptimismus und Hoffnungslosigkeit, zwischen Zuversicht und
Verwirrung deutlich hervor, auch wenn die Berichterstatter naturgemiiB zu
feuilletonistischer ůbertreibung neigten. "Hoffentlich gelingt es, dieses Ungliick von der weltberiihmten Curstadt und von unserem Vaterlande zu bannen. DaB in Folge dieses Ungliicks alles Leben stockt, ist erkliirlich; niemand
wagt es, sich zu entfemen und seiner Beschiiftigung ruhig nachzuge hen",
berichtete beispielsweise der Teplitzer Berichterstatter der Bohemia. 12 Jetzt
driickte sich die Betroffenheit auch in der Absage von Biillen und Theatervorstellungen aus.
Die Furcht um die materielle Existenz erzeugte plotzlich eine zusiitzliche
bedrohliche Situation. Als sich allgemein die nicht unberechtigte ůberzeu
gung verbreitete, daB mit dem Ungliick auch der Wert der lmmobilien und
damit die Sicherheit des Hypothekarkredits groBen Schaden nehmen konnte,
setzte ein mehrtiigiger Sturm der Sparer auf die lokaJe Sparkasse ein. Das
10 Nachdem sie zwci Tagc zuvor solchc Bchauptungen noch als falschc Gcriichte zuriickgcwicsen hattc: " ... In hellcn Scharcn striimtc dic Bcviilkerung zum Stadtbadc um sich zu iiberzcugen, dal3 von cinem Ausbleiben der Quelle nicht die Rede sein kann."
11 Vgl. zum Folgenden: Bohemia vom 18. Februar 1879, 2; Die Curorte in Oesterreich von
1873 bis 1892; in: Oas bstcrreichische Sanitiitswcscn. Organ fiir die Publicationcn des k.k.
obersten Sanitiitsrathes 4, 1894, S. 113- 116 und 121-124.
12 16. Februar 1879, S. 5.
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Institut konnte zwar am ersten Tag noch alle geforderten Auszahlungen tatigen, sah sich aber am zweiten Tag gezwungen, diese auf die statut arisch
festgesetzten Betriige zu reduzieren. Dies steigerte die Befůrchtungen der
Einleger nur noch mehr. Manche waren sogar schon bereit, ihre Einlagen zu
einem deutlich niedrigeren Preis an Spekulanten zu verkaufen.
Hier war nun tatsachlich eine groBe Gefahr in Verzug, denn die vielen Aufrufe, _die die Soliditiit des Instituts unterstrichen, verhallten nahezu wirkungslos.
Andererseits konnte der Ruin einer an sich tatsiichlich soli den Sparkasse eine
Kettenreaktion iihnlicher Zusammenbriiche ausli:isen, die mi:iglicherweise auch
vor den Landesgrenzen nicht Halt gemacht hiitte- vergessen wir nicht, daB
der Wiener Borsenkrach erst sechs Jahre vorbei war und daB auch die Verbreitung des Sparkassenwesens selbst erst seit ein igen Jahren in gri:iBerem
Umfang erfolgt war. 13
Die Vermeidung des drohenden Zusammenbruchs muBte daher ein allgemeines Anliegen sein, und so ist es wenig iiberraschend, daB sowohl der Prager als auch der Wiener Kapitalmarkt Stiitzungszusagen gaben und Mittel
bereitstellten. Auch die Direktion der "Aussig-Teplitzer Eisenbahngesellschaft", die eine wichtige Einlegerin bei der Sparkasse war, kiindigte ihre
Guthaben nicht nur nicht, sondem legte wahrend des gr6Bten Sturmes zusiitzlich einen bedeutenden Betrag ein, um damit ihr Vertrauen zu demonstrier en.
Diese MaBnahmen erwiesen sich in Summe geeignet, das Vertrauen wieder
herzustellen- der Sturm war nach einigen Ta gen abgeflaut. Deshalb sprudelte die Quelle allerdings immer noch nicht.
Das "energische Handeln" der Stadtvertretung beschriinkte sich zuniichst
darauf, eine "Permanenzkommission" einzusetzen und gleichzeitig die Regierung zu ersuchen, eine geologische Kommission herbeizusenden. In typisch liberaler Weise empfahl die Permanenzkommission zuniichst lediglich,
die weitere Entwicklung abzuwarten. Die Quelle sei nicht verschwunden und
ihr Wiedererscheinen in Bal de zu erwarten, sobald die Schachte ganzlich iiberschwemmt seien. Schneller reagierte die Regierung, die sofort eine Expertenkommission nach Teplitz entsandte. Die zunachst zugezogenen Experten zum Chefgeologen der Geologischen Reichsanstalt Heinrich Wolfund zum
13 Allgemein finanzierten zu dieser Zeit unter anderem die Sparkassen durch Hypothekar- und
Kommunalkrcdite den Wohnbau und dic fiir die EJWciterung der Gemcindcn und Stiidte notwcndigen Infrastrukturcllen Investitionen. Sie genossen nach 1873 im Publikum ein griiBeres
Vertrauen als die Bankhiiuscr, wcil kein einzigcs derartiges Institut im Gcfolge der Krise zusammengcbrochcn ist. E. Miirz und K Sacher, Wiihrung und Banken in Cislcithanien; in: Die
Habsburgermonarchie 1848- 1918 1: Die wirtschaftliche Entwicklung, hrg. von Alois Brusatti,
Wien 1973, S. 323- 368, hicr 335 ff. und 349 f.
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Professor Carl Gustav Laube aus Prag/Praha sollten sich spater noch - auf
besonderen Wunsch des Kaisers- Eduard Suel3 und der bekannte Pester Experte Wilhelm Zsigmondy an Ort und Stelle einfinden- diirften die Kommission allerdings dav on iiberzeugt haben, dal3 es nicht ausreichen konne, tiiglich
ein aufmuntemdes Kommuniqué herauszugeben und ansonsten abzuwarten
und die Hiinde in den Schol3 zu legen. Drei Tage nach dem Versiegen der
Quellen wurde jedenfalls verlautbart: "Nachdem es sich herausgestellt hat,
dal3 mit dem Warten auf den natiirlichen Riickstau zu viel Zeit verlorengehen
wiirde, hat sich die Commission entschlossen, rasch und energisch vorzugehen."
Den Geologen war der Sachverhalt binnen kurzer Zeit klar. Ihre Vorschliige
auf Abhilfe wurden auch von den nicht zugezogenen Fachwissenschaftem im
gro13en und ganzen anerkannt. 14 Diese Expertisen sollen uns hier, abgesehen
von einem Aspekt, im Detail nicht weiter interessieren: Indem die Experten
niimlich vorgeschlagen hatten, die Quelle durch eine Abteufung, das ist eine
Tiefbohrung, zu erfassen, hatten sie niimlich unvermittelt einen geologischen
Fachbegriff in die Alltagssprache eingefuhrt. Das zuvor wohl kaum einem
Laien bekannte Wort "Abteufung" wurde voriibergehend zu einem Symbol
der Hoffnung und war als solches plotzlich in aller Munde.
Neben der Abteufung existierten noch andere Hoffnungstriiger. Eine Reihe
von zugegangenen - beinahe mochte man sagen "Kondolenztelegrammen"
aus Nah und Fem brachte zum Ausdruck, dal3 die Teplitzer in ihrem Ungliick
nicht allein stehen. Der Kaiser selbst hatte angeblich geiiul3ert, "Es koste, was
es wolle, die Teplitzer miissen ihr Wasser wieder erhalten" 15 und forderte
tiigliche Lageberichte. 16 Nicht zuletzt besann sich das liberale Biirgertum auch
auf die Religion. Es wurden nicht nur stark besuchte tiigliche Bittgottesdienste in den Gotteshiiusem aller Riten abgehalten, sondem es kam dariiber
hinaus sogar zu einer beinahe sensationellen iiberokumenischen Einheit. Diese
iiul3erte sich am deutlichsten anliil3lich des Festaktes zu Beginn der Grabungsarbeiten. Nach einem feierlichen katholischen Hochamt und Gottesdiensten
in der evangelischen Kirche und im israelitischen Tempel versammelten sich
die stiidtischen Honoratioren und Vereine im Halbkreis um die Grabungsstelle.
Horen wir den Berichterstatter der Teplitzer Zeitung. 17
14 Insbesondere auch von den damaligcn bckanntcn tschcchischcn Wissenschaftcrn Karel František Edvard Kořistka, Jan Krejčí und Bohumil Jan Eiselt. Krejčí veriiffentlichte in den Národní
Listy sogar cin iibereinstimmendes Gutachten. Teplitzer Zcitung vom 26. Fcbruar 1879. Vgl.
auch Deutsche Zeitung vom 28. Februar 1879 iibcr cine diesbeziiglichc Debatte im Ostcrreichischen Ingcnicur- und Architektenverein in Wien.
15 Dcutschc Zcitung vom 15. Februar 1879.
16 Fremdenblatt vom 17. Fcbruar 1879, S. 4.
17 23. Februar 1879.
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"Wir kehren von einer einfachen, in ihrer Einfachheit aber tiefgreifenden
Feier zuriick. Ausgeklungen sind die Gebete und die Gesange in den Kirchen
und Gotteshausem, ausgeli.ischt die Lichter und Kerzen auf den Altaren, und
rastlos geschaftig wiihlt der Arbeiter Hand in den Eingeweiden der Mutter
Gaia, um das sprudelnde NaB aus deren Tiefen wieder emporzuheben. Was
die Genialitat des menschlichen Gehims, was der Menschen sehniger Arm
vollfi.ihren kann, wird geschehen, dem besten Wissen der Menschen reiht sich
das beste Wollen an . . .. So begleiten wir denn also die Arbeiten mit den hesten Wiinschen und aufrichtigsten Gebeten, mit Hoffnung und Zuversicht. Lassen wir uns daran geniigen, kehren wir nun alle, nach bangen Tagen der Aufregung, zu unserer friiheren Arbeit zuriick."
Verkiirzen wir uns die Zeit wahrend der Grabungsarbeiten, die auf etwa 20
Meter Tiefe geplant, und von bangem Warten auf ihren Erfolg begleitet waren, mit einem anderen damit zusammenhangenden Thema.
Nachdem klar geworden war, daB das Versiegen der Thermalquelle in urspriinglichem Zusammenhang mit dem Grubenungliick stand, wurden in der
Teplitzer Óffentlichkeit, insbesondere im Gemeinderat und in der Permanenzkommission heftige Klagen und Beschuldigungen gegen die Grubenbetreiber
!aut. Deren riicksichtsloser Raubbau hatte die Lebensader der Kurstadt umso
mehr bedroht, als auch seitens der Bergbehi.irden keinerlei Schritte untemommen worden seien. Nunmehr miisse aber entschieden das Verbot der Trockenlegung der Schachte gefordert werden, um den Erfolg der Sanierungsarbeiten
nicht auch noch zu gefahrden. Tatsachlich konnte man dieses Verbot erreichen, wodurch ein latent schwelender Interessenkonflikt offen zum Ausbruch
kam.
Eine besondere Pikanterie dieses Konflikts lag nun sicherlich in einem von
den zeitgeni.issischen Kommentatoren nicht zur Kenntnis genommenen
Umstand. Neben der Stadtgemeinde und der Israelitischen Kultusgemeinde
besaB auch der in der Teplitzer Gegend begiiterte Edmund Moritz Furst Clary-Aldringen (1813-1894) einige Bader in Teplitz, die ebenfalls vom Versiegen der Quelle betroffen waren. Clary-Aldringen war aber auch GroBaktionar
der Aussiger chemischen Fabrik, Vorstandsmitglied der "Aussig-Teplitzer
Eisenbahn" und vor allem einer der gri.iBten Grubenbesitzer im Revier. 18 Damit

18 Vgl. K. M. Brousek, Die Groflindustrie Bohmens I 848- I 9I8, Veroffentlichungen des Collegium Caroiinum 50, Miinchcn I987, S. 55 und 68; F Engel-Janosi, Einieitung, in: Die Protokolie des osterreichischen Ministerrates (I 848- I 867) VIII, bearbeitet von Horst Brcttner-Messler,
Wien I 971, S. VII- LXI!I, hicr XLI.
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personifizierte er nicht nur den liberal-kapitalistischen GroBuntemehmer 19
sondem verkorperte auch geradezu den Fortschrittsglauben der industriellen
Revolution, den Glauben an grenzenlose Machbarkeit und Beherrschbarkeit
der Naturgewalten, der von vielen Zeitgenossen geteilt wurde.
Auch die Teplitzer Zeitung20 machte unmittelbar nach dem Eintreten der
Katastrophe der Bevolkerung unter anderem folgendermaBen Mut: " Selbst
(im ungiinstigsten Fall) ist es dernnach moglich, die Biider mit Thermalwasser zu speisen. Die Maschinen-Industrie hat in neuester Zeit einen solch hohen Grad von Vervollkomrnnung erreicht, daB sie selbst den Kampf mit der
Natur aufnehmen kann."
Dieser Glaube verstellte bekanntlich immer wieder die Sicht auf drohende
Gefahren, so auch in unserem Fall, wie aus einer durchaus glaubwiirdigen
Nachricht der in Aussig/Ústí n. L. erscheinenden Elbe- Zeitung21 hervorgeht:
"Als eine bemerkenswerte Tatsache will ich erwiihnen, daB das Wasser der in
der Niihe der (Gruben) befindlichen Riesenquelle (Thermalquelle) seit einem
Jahre im Abnehmen begriffen war... . Oft erziihlten die Bergleute dieses Werkes daB durch das Kohlenfloz heiBes Wasser dringe, und dennoch lieB man
von Seite der technischen Leitung der ,Dollinger-Werke' diesen Umstand aus
dem Auge. Auch in Teplitzer maBgebenden Kreisen schenkte man diesem
auffalligen Vorkommnisse, welches dort wohl bekannt war, keine weitere Aufmerksarnkeit, obgleich man genau wuBte, daB die Duxer Riesenquelle mit der
Teplitzer Urquelle im innigsten Contact steht."
Es ist nur schwer zu entscheiden, ob die Bedrohung schlicht negiert worden war oder ob mangelndes Dialog- und KompromiBvermogen zur Katastrophe gefiihrt haben. Erstere Haltung des "was nicht sein darf, kann auch

19 Zumindest dem Autor erscheint es seltsam, daf3 keines der zeitgen6ssischen und gegcnwiirtigen biographischen Lexika diese Pers6nlichkeit bislang beriicksichtigt hat. Clary-Aldringen
war niimlich dariiberhinaus Mitglied des stiindischen Landtages, des Patriotischen Wirtschaftsvereines, der Bohmischen Museumsgesellschaft, von 1867- 1869 und 1872- 1875 auch Landtagsabgeordneter und dariiber hinaus Mitglied des Herrenhauses auf der Seite der Linken. Vgl.
M. Lišková, Slovník představitelů zemské samosprávy v Čechách v letech 1861 - 1913 [Handbuch der Vertreter des Landes im Landtag in Bohmen in den Jahren 186 1- 1913], Praha 1994,
S. 40.
20 16. Februar 1879.
21 Zitiert nach Bohemia vom 19. Februar 1879, S. 5; vgl. auch die in der Teplitzer Zeitung vom
28. Februar 1879 abgedruckte Erkliirung der Prager Handelskammer, die bereits zwei Jahre
zuvor Warnungen zum Ausdruck gebracht hiitte und nunmehr die Bergbeh6rden zur Verantwortung ziehen wollte. Daraufhin hatten aber die Handelskammern von Egcr/Cheb und Reichenberg/Liberec und auch der Teplitzer Bergbauverein daraufverwiesen, daf3 dies nur ein "Act der
Eifersucht der Prager Kammer sei." Vgl. auch Neues Wiener Tagblatt vom 27. Februar 1879.
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nicht sein" war eine typische repressive Haltung altliberaler europaischer
Biirgerlichkeit, die insbesondere Henrik Ibsen in seinem "Volksfeind" literarisch glanzend entwickelt hat.
Fiir die Dialogunfahigkeit zwischen den divergierenden Interessen spricht
allerdings ein "aus (Aussiger22 ) bergmannischen Kreisen" zugegangener Artikel in der Bohemia23 . Dernnach wiirden die nunmehr vorgebrachten ungerechtfertigten Vorwiirfe gegen den Bergbau nur die Č>ffentlichkeit erregen,
zumal bereits friiher Ressentiments 24 bestanden hatten. Man mi:ige aber bedenken, daB der Wohlstand der Stadt auch durch die Industrie und den Bergbau mitgeschaffen worden ware, die jetzt einseitig zur Verantwortung gezogen wiirden. 25
Ex post stehtjedenfalls fest, daB die Katastrophe "hausgemacht" war, daB
das beidseitige Handeln bzw. Unterlassen von ni:itigen Schritten den Ausschlag
gab, und daB in diesem Falle keineswegs von einem pli:itzlich iiber die Stadt
hereingebrochenen Elementarereignis die Rede sein kann.
Die Abteufungsarbeiten wurden Tag und Nacht vorangetrieben. Jede noch
so gering scheinende Beobachtung lieB die Hoffnung steigen, die Quelle doch
noch einfassen zu ki:innen und entsprechend gespannt war die Stimmung im
Publikum. Nach knapp zwei Wochen war es dann tatsachlich so weit:
"Lobet Gott, die Quelle ist da" verkiindete die Teplitzer Zeitung 26 freudig,
als die Arbeiter27 in mehr als 12 Meter Tiefe auf Thermalwasser gestoBen
waren. Die Erleichterung der Biirgerschaft ist kaum ermeB!ich. Die "Frohbotschaft" verbreitete sich in Windeseile unter der Bevi:ilkerung der in den Reichsund Landesfarben geschmiickten Stadt "und in diesen stummen und doch beredten Jubel klan gen die ehemen Zungen der Kirchenglocken, donnerten und
krachten die Pi:iller, weithin verkiindend, daB Teplitz und sagen wir ganz
Bi:ihmen vom maB!oBen Ung!Uck befreit ist." Alle Konfessionen hielten Dank-

22

Dort sal3en einige der gro13en Kohlenbarone, wie Julius Peter, Ignaz Petschek und Jakob
Weinmann, von dort stammte aber auch der Landtags- und Reichsratsabgeordnete des Wahlbezirks (und ebenfalls Industrielle), Car! Georg Wolfrum.
23 I. Miirz 1879, S. 5.
24 Inner Konflikte diirften bereits friiher ausgebrochen sein. So erschiitterte anliii3Iich der Gemeinderatswahlen anfangs Februar 1877 cine "Gewerbepartei" die bisher unangefochtene StelJung der "Fortschrittspartei". Vgl. Aussiger Anzeiger vom 7. Februar 1877, S. 2.
25 Von nicht gcringcr Bedcutung diirfte in dicscm Zusammcnhang auch dic Teplitzer Walzwerk- und Kohlebcrgbau AG gewesen sein. Vgl. K. M. Brousek, Grol3industrie Bohmens, S. 60
und 135 f.
26 Extrabeilagc zur Teplitzcr Zcitung vom 2. Miirz 1879.
27 Diese wurden mit "Geld, Cigarren" etc. reichlich beschenkt.
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gottesdienste ab, samtliche Vereine versammelten sich zu einem Fackelzug
mit anschlieJ3endem Festkommers, und im Theater wurde eine Festvorstellung gegeben, anlaB!ich derer der Theaterchor und die Gesangvereine eine
Badehymne und die Volkshymne zum Vortrag brachten, "welche das Publikum stehend und unter rauschendem Applause anhorte".
Vor allem erwies sich aber der weitere Vortrieb der Abteufung a! s iiberaus
ergiebig, sodaJ3 die Bohemia28 nach einer Woche resiimierte: "Alle diese
Umstande lassen zur Geniige constatiren, daJ3 die bis jetzt gepflogenen Arbeiten ... in sicheren und erprobten Han den ruhen und berechtigen heute zur
vollen Annahme, daJ3 die seinerzeit hereingebrochene Katastrophe nunmehr
bereits zum groJ3ten Teil bewaltigt ist."

Epilog
Ganz mochte ich mich freilich dieser Meinung nicht anschlieJ3en, denn abgesehen von der Wiederauffindung des Quellwassers, das seither maschinell
in die Badehauser gepumpt wurde, war noch kaum ein Problem gelost worden. Zwar kamen die einzelnen Interessenten der Quellen, also die Stadtgemeinde, der Furst Clary-Aldringen und die Israelitische Kultusgemeinde zu
einer Úbereinstimmung uber die Bestreitung der Kosten fůr Sanierung und
laufenden Betrieb29 ; auch hatte die Regierung ein gunstiges Darlehen zugesagt und bewilligt. 30 Gegeniiber den Grubenbesitzern war es gelungen, ein
Verbot der Trockenlegung der Gruben fur sieben Monate zu erzwingen. Danach hatte man freilich mit dem Auspumpen begonnen.
Der Konflikt verlagerte sich a uf die parlamentarische Ebene des Abgeordnetenhauses, nachdem alle Verhandlungen zwischen den Bergwerksbesitzern
und der Stadtgemeinde ergebnislos verlaufen waren. Die Stadt sah sich weiterhin durch die Wiederaufnahme des Bergwerksbetriebes bedroht und versuchte daher im Mai 1880 parlamentarisch zu intervenieren. Die Genehmigung

28 9. Marz 1879.
29 Die Kosten fiirdie Wiedergcwinnungbe1icfcn sich aufctwa 120.000 fl. Das Therma1wasser

mu13tc scitdem maschincll in die Bader gepumpt werden, was 1aufende Kosten von jahrlich
10-20.000 fl verursachte. Vgl. Tcp1itzer Zeitung vom 21. Marz 1897; Stenographische Protokolie Abgeordnctenhaus (Sten. Prot AH) 91. Sitzung der 9. Session am 8. Mai 1880, 3162.
30 Auf cine entsprechende Intcrpcllation des Abgeordneten Wo1frum hatte der zustandigc Ackerbauminister Hieronymus Graf Mannsfcld am 20. Februar (nichtssagend) erwidert, dic Regierung wolle alle n6tigen Mal3nahmen crgreifen. Bohemia vom 22. Februar 1879. Die Gemeinde,
dic sich cine nicht riickzahlbare Subvention erwartete, mu13te sich schliel3lich mit der Gewahrung
eines unverzinslichen Darlehens in der H6he von 120.000 fl . begniigen. Teplitzer Zeitung vom
21. Februar 1879.
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eines Staatsdarlehens an die Besitzer der iiberfluteten Gruben (die schlieB!ich
erfolgte) sollte von der Garantie abhiingig gemacht werden, daB die Einbruchsstellen ausreichend verdiirnmt wiirden. 31 lm Februar des Folgejahres petitionierte dagegen der Verein fůr bergbauliche lnteressen im nordwestlichen
Bohmen "um gesetzliche Regelung der Enteignung der Rechte der Bergbauuntemehmer bei Beschriinkungen des Bergbaues zu Gunsten von Heilquellen.'<32 lm Bereich der Braunkohlefcirderung sollten in den folgenden Jahren
allerdings enorme Konzentrationsprozesse einsetzen, die langfristig zur wirtschaftlichen Dominanz des Bergbaues gegeniiber anderen lnteressen fuhrten.
Bereits 1890 kontrollierten die "Briixer Kohlenbergbau AG" und die "Nordbohmische Kohlenwerksgesellschaft in Briix", sowie die von einem Konsortium von lndustriellen und Bankhiiusem gebildeten "Brucher Kohlenwerke"
einen GroBteil der F6rderung 33 , die 1898 in 130 Schiichten durch etwa 30 000
Arbeiter erfolgte. 34 Die Bedeutung der Braunkohle hat sich bekanntlich bis in
die jiingste Vergangenheit in die Landschaft eingepriigt.
Teplitz ( -Schonau) selbst blieb zwar bis weit uber die Jahrhundertwende
hinaus ein vor allem von Ausliindem frequentierter Kurort von gr6Bter Bedeutung.35 Die Katastrophe von 1879 und vor allem ihre ůberwindung blieb
insofem vorerst eine noch einmal gut ausgegangene Episode in seiner Geschichte. Heute wird man die Stadt aber wohl vergeblich in den Kur- und
Badefuhrem suchen. Doch das ist wieder eine andere Geschichte . ..

31

Petitioncn des Bezirksausschusses und der Stadtgemeinde Tep1itz, iiberreicht durch den
Abgcordncten Wo1frum. Sten. Prot. AH, 86. Sitzung der 9. Session vom 3. Mai 1880, 2874. Zur
Fragc der Darlehen an die Stadtgemeinde und an die Koh1enwerksbesitzcr kam es im Zuge der
Budgetdebattc zu cinem Disput zwischen dem Wiener demokratischen Abgcordneten Ferdinand Kronawetter und Car! Georg Wo1frum. Ebd. 3157-3164.
32 Ebd. 116. Sitzung der 9. Session vom 25. Februar 1881.
33 K. M. Brousek, Gro13industrie, S. 124.
34 Die Gross-Industrie Oesterreichs. Fcstgabe zum g1orreichen fiinfzigjiihrigen Regierungs-Jubi1iium seiner Majestiit des Kaisers Franz Josef I. Dargebracht von den lndustriellen Oesterreichs 1898. 6 Bde., Wien 1898, I, S. 241 ff
35 V gl. Die Gross-Industrie Oestcrreichs V, S. 349 ff. und 362; Der Kurort Tep1itz-Schiinau in
Biihmen 1908, hrg. vom Stadtrate Tep1itz-Schiinau, Tep1itz-Schiinau 1908.
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BOLEVECKÁ KATASTROFA V ROCE 1917

V pátek 25. května 1917 ve 13 hodin 35 minut se Plzeň otřásla mohutným
výbuchem, ve 14 hodin 1Ominut dalším a ve 14 hodin 55 minut" . ..zachvěla
se náhle země v širokém okolí, načež následovala ohlušující rána provázená
mocným tlakem vzduchu".1 Nad muniční továrnou Škodových závodů v Bolevci u Plzně se vznášela oblaka dýmu, jimiž probleskovaly plameny a do
vzduchu vyletovaly kusy zdí, cihel, traverz a trámů, doplněné explozemi munice všech kalibrů. Intenzita výbuchů začala klesat až k večeru, bubnová palba vybuchující munice pokračovala do příštího dne. Muniční továrna vyletěla
do povětří. V troskách a plamenech se ocitlo 56 budov postavených na ploše
31 ha, požár zachvátil lesy kolem továrny, do širokého okolí létaly desítky
tisíc hotových střel a nábojů.
Muniční továrna byla dislokovaným závodem Škodových závodů, největší
rakousko-uherské zbrojovky. Zaměstnávala 2 600 osob, převážně žen (asi 1 700)
a mladistvých, vyráběla 50 druhů nábojů a munice o velikosti 37- 305 mm. Při
výbuchu zahynulo přes 200 lidí, 114 osob bylo nezvěstných, zraněno bylo na
650 osob, z toho asi 100 těžce. Čísla jsou přibližná, neboť veškerá evidence
shořela při výbuchu, všechny oběti nebyly identifikovány, neboť mrtvá těla
byla zohavena, spálena a roztrhána. Továrna se nacházela v blízkosti hustě
obydlených míst: 500 m od obce Orlík, 1 000 m od obce Senec, 650 m od
Třemošné, 100 m od železniční tratě Plzeň -Žatec, 400 m od silnice z Plzně
do Třemošné, 50 m od cesty spojující tuto silnici s obcí Senec. Od středu
Plzně , která byla svými 108 000 obyvateli druhým nejlidnatějším městem
v českých zemích, ji dělilo 6 200m, od hranic katastru plzeňské obce 3 500 m.
Výbuchy způsobily v Plzni a okolních obcích značné materiální škody na
budovách (byly vytlučeny stovky oken a výkladních skříní, byly poškozeny
I Archiv města Plzně (dále AMP), rukopis č . 28591 , sign. 22dl33 ; F. Dlask, Kronika požárního sboru města Plzně , 2. díl , s. 327.
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střechy všech domů v Senci, několika domů v Božkově, kostel v Lobzích:
v budově krajského soudu v Plzni se zřítila příčka mezi kancelářemi aj.),
železniční trať Plzeň- Žatec byla v úseku do Třemošné zasypána troskami
a střelami tak, že provoz na ní byl obnoven až po pěti dnech. Výbuchy bylo
slyšet až do Stodu, Zbirohu, Nepomuku a údajně až do Klatov.2
Výbuchy vyvolaly mezi plzeňským obyvatelstvem paniku a obavy, co bude
následovat. V Plzni ustal veškerý pravidelný život. Vyučování ve školách bylo
přerušeno, obchody uzavírány, v úřadech, továrnách a železničních dílnách
se přestalo pracovat a někde byli zaměstnanci vyzýváni k opuštění budov,
divadlo zrušilo večerní představenP Protože telefonní spojení muničky
s městem bylo zničeno, sháněly plzeňské úřady městské, státní a vojenské
správy i ředitelství Škodovky poněkud bezradně mezi sebou informace. Pře
sto byla reakce úřadů na výbuch rychlá. Odpoledne se na místo neštěstí dostavil okresní hejtman, představitelé vojenských velitelství města a Škodových
závodů, policie, četnictva a ředitelství Škodovky. Protože se jednalo o zbrojní
podnik, rozhodovaly o všech dalších krocích vojenské úřady. V lese u hájovny u Kamenného rybníka bylo zřízeno hlavní velitelství záchranných prací,
pozdě odpoledne bylo místo katastrofy v širokém okruhu obklíčeno vojskem
a četnictvem, aby se zabránilo vstupu obyvatelstva do míst posetých municí.
Vůbec jako první přijeli na místo neštěstí plzeňští městští hasiči, a to ještě
před nejničivějším třetím výbuchem. Do večera uhasili požár lesa v těsné
blízkosti muničky a kolem 19. hodiny pronikli s nasazením vlastních životů
do trosek továrny a hledali raněné. 4
Do záchranných prací se okamžitě zapojily další městské složky: městská
policejní stráž držela trvalou pohotovost, městský policejní rada Žák se podílel na organizaci záchranných prací, městští zdravotní zřízenci, pracovníci
městského fyzikátu, lékaři městské nemocnice spolu se závodním lékařem
Škodových závodů a řadou soukromých lékařů poskytovali první pomoc na
improvizovaných obvazištích, jež byla zřízena v dělnické kolonii Orlík (500 m
od místa neštěstí), u zdi boleveckého hostince Na Zavadilce, na silnicích
Plzeň- Třemošná, Třemošná- Záluží a na plzeňské radnici. První den bylo
ošetřeno 689 osob (z toho 419 žen), do městské nemocnice a její narychlo
zřízené pobočky v I. reálce bylo dopraveno 157 těžce raněných (z toho 84 žen). 5

2

3

Český deník (dále ČD), 16, č. 143,25 . 5. 1927, s. 2.
ČD, 16, č. 143,25. 5. 1927, s. I. Ve sbírce plakátů Městského divadla v Plzni uložené v AMP

jsou uloženy z května 1917 plakáty za každý den kromě 25. května.
4 F. Dlask, Kronika, s. 331-332.
5 A. Nedvěd, Katastrofa v Bolevci 25 . 5. 1917, Plzeň 1924, s. 9.
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Na místě neštěstí poskytovali poslední útěchu umírajícím starší kaplani
P. Havelka a druhý kaplan senior P. Škorpil z plzeňského arciděkanství. 6
V noci na 26. května přijel na pomoc plzeňským hasičům a vojákům
z plzeňské posádky prapor ženijního vojska z Prahy a časně ráno 26. května
přijeli vojenské sanitní oddíly a příslušníci Červeného kříže na pomoc při
vyprošťování obětí. Do práce se dobrovolně dostavili zaměstnanci laboratorních dílen továrny: z nich, z techniků a mistrů ze Škodovky, z vojínů dělostře
leckého a ženijního vojska byly vytvořeny pátrací oddíly, jež několik dní pročesávaly trosky a okolí muničky a odstraňovaly nevybuchlé náboje, než byla
zajištěna určitá bezpečnost terénu. 7
Obecně ve městě panovala ochota pomáhat, k místu neštěstí spěchali lidé,
odjížděla auta a vozila raněné do nemocnice. Bylo to pochopitelné, protože
mnoho plzeňských rodin mělo někoho ze svých v muničce zaměstnaného.
Plzeňští obyvatelé se s prvními raněnými a zachráněnými setkávali na Karlovarské třídě, kam lidé, kteří neštěstí přežili, doběhli zhruba hodinu po prvním
výbuchu" ... umazaní, rozedraní, zakrvácení, s vyděšeným výrazem ve tvářích, mnozí z nich popálení. Cáry šatů z nich visely, obnažené části těl prosvítaly. Dívky většinou s vlasy rozhozenými, mnohé bosy." 8 Někteří Plzeňané se
zde setkali se svými zachráněnými příbuznými a známými, jiní se dozvěděli
o smrti svých drahých. "P láč, srdceryvný pláč, trhal nervy i nejsilnějších lidí
... viděli jsme matky, které spínaly ruce k nebesům, prosily a hrozily ... něko
lik osob tu zoufalstvím upadlo do bezvědomí a všichni ti, kdož se sem přišli
podívat, v němém bolu patřili na úžasnou sumu běd a smutku, jaká se zde
nahromadila." 9
Zneklidnění obyvatel ještě vzrostlo, když se v Plzni po 16. hodině rozšířila
zpráva, že mezi 18. a 20. hodinou lze očekávat výbuch skladiště s 90 000 kg
třaskavin, jemuž neodolá ani 102,25 m vysoká věž kostela sv. Bartoloměje
a zejména domy na severním okraji města . Proto se plzeňský purkmistr Peták
kolem 17. hodiny dotázal ve Škodových závodech, zdali a jaké další nebezpečí městu a obyvatelstvu hrozí. Když mu bylo sděleno, že nebezpečí pominulo, přikázal městské policii, aby obyvatelstvo uklidňovala. 10 Sám osobně
" ... též pracoval pro ukonejšení myslí tím, že při každé příležitosti opakoval

6

ČD, 16, č . 143,25. 5. 1927, s. 1.

F Dlask, Kronika, s. 331-332.
Nová doba (dále ND), 25, příloha č. 123, 28. 5. 1919, s. 2.
Tamtéž.
10 AMP, rukopis č . 1641, sign. 2d6, Protokol ze schůze městské rady král. města Plzně, konané
29. května 1917, fo!. 479.

9
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sdělení závodů (Škodových závodů- pozn. aut.), neboť pletli se do věci lidé,
kteří neznajíce poměry, dávali jiné pokyny, což se dá vysvětliti všeobecným
hnutím mysli." 11 Přes tato uklidňování mnoho obyvatel Plzně i přilehlých obcí
k večeru opustilo své domovy a s nejnutnějšími věcmi a přikrývkami odešlo
nocovat do přírody. Obyvatelé z okolních obcí i s dobytkem nocovali v lesích. 12
Znepokojení obyvatel pokračovalo i následujícího dne, kdy se ve městě
tvrdilo, že na pokusné střelnici v těsném sousedství místa neštěstí je uloženo
ještě 60 000 kg výbušnin a hotové náboje a rovněž že jsou výbušniny uloženy
v hlavním závodě Škodovky v Plzni, takže by mohlo dojít ke stejnému výbuchu přímo ve městě. Purkmistr proto požádal okresní hejtmanství, aby nařídi
lo Škodovým závodům ihned odstranit výbušné látky a náboje z bolevecké
střelnice i z hlavního závodu uvnitř města. Po oznámení Škodových závodů,
že na střelnici žádné třaskaviny nejsou, dal purkmistr vylepit na nárožích vyhlášky s uklidňujícím textem. 13 Přesto se však zamezit obavám příliš nedařilo.
Z jednání městské rady v květnu a červnu 1917 vyplývá, že od obyvatelstva
opakovaně docházela oznámení o nové výrobě munice ve Škodových závodech a že obavy o bezpečnost města trvaly. 14 Purkmistr proto několikrát žádal
okresní hejtmanství o zákrok v tom smyslu, aby ze Škodových závodů byly
výbušniny a munice odstraněny.
Velké obavy také vzbuzovaly výbuchy munice rozeseté kolem místa neštěstí, jež jednak činily velice nebezpečnými odklizovací práce 15 , jednak nevybuchlá munice ohrožovala její nálezce. Už 26. května došlo ke smrtelnému
úrazu tří chlapců z Bolevce, kteří si hráli s nalezeným granátem. Podobné
úrazy se v následujících dnech a týdnech opakovaly několikrát. Proto purkmistr požádal okresní hejtmanství, aby zajistilo sběr munice rozmetané po
polích a lesích. Okresní hejtman vydal 27. května vyhlášku (byla vylepena

11

AMP, rukopis č. 1683, sign. 2f27, Protokol ze schůze obecního zastupitelstva král. města
konané 12. června 1917, fo!. 183 .
12 V tom se shodují všechny dochované zprávy o katastrofě. ČD, 16, č. 143, 25 . 5. 1927,
v rozsáhlém článku věnovaném bolevecké katastrofě uvádí, že k večeru 25. května se obyvatelé
jižnějších částí města stěhovali pod širé nebe do polí na jí hu města, kde se vytvořily celé tábory.
U lesa na předměstí obory tábořily skupiny zámožnějších židovských rodin, jež si přinesly
brašny se skvosty a penězi . Mnozí lidé odjeli vlakem a povozy na noc do Stříbra a Mariánských
Lázní.
13 Protokol ze schůze obecního zastupitelstva, 12. 6. 1917, fo!. 183- 184.
14 Obavy zřejmě plynuly z toho, že několik dnů po výbuchu byly z bolevecké muničky přelože
ny dvě dílny do plzeňského hlavního závodu Škodovky, kde se plnily prachem šroubové zapalovače a zapalovače do min.
15 Do 5. 9. 1917 bylo na odklizu trosek zabito 9 osob, tčžce zraněni 2 a těžce 4 lidé. A. Nedvěd,
Katastrofa v Bolevci, s. 2.
Plznč
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v obcích v blízkosti muničky) s varováním, aby se obyvatelé nedotýkali nevybuchlé munice na všech cestách vedoucích k lesu okolo muničky, a vyzval
představitele obce Bolevec, aby varovali obyvatelstvo před sběrem a manipulací s nevybuchlou municí. 16
Protože se těžké a smrtelné úrazy způsobené manipulací s nalezenou municí opakovaly, purkrnistrovský úřad s dobrým úmyslem varovat obyvatelstvo,
ale s naprostou neznalostí, jak s ostrou municí zacházet, vydal 18. června
vyhlášku, v níž sice doporučoval největší opatrnost, ale současně vyzýval
k odnášení nalezené munice na nejbližší policejní strážnici. Po zděšení odborníků a kritice plzeňského tisku byla vyhláška opravena. 17 27. května zača
lo vynášení mrtvých těl z trosek. V panujících vedrech se těla rychle rozkládala a nad místem katastrofy se vznášela hejna much, jež vyvolávala obavy
z infekčních nemocí. Proto na pokyn městského fyzika rozhodla 12. června
městská rada, aby byl prostor muničky dezinfikován vápnem 18 , což provedly
Škodovy závody v polovině června. 19
29. května v 15 hodin 30 minut se konal první pohřeb pozůstatků asi 200
obětí do společného hrobu na boleveckém hr'bitově za účasti představitelů
státních a vojenských úřadů v čele s arcivévodou Karlem Albrechtem. Obřa
du se na zvláštní vstupenky zúčastnili úředně pozvané osoby, příbuzní a spolupracovníci obětí, kteří byli od oficiálních hostů odděleni kordonem vojska
a četnictva. Za plzeňskou městskou obec se pohr'bu zúčastnil jenom purkrnistr
Peták, neboť tak rozhodla městská rada na protest, že se nesměla zúčastnit
arcivévodova přivítání na plzeňském nádraží. Městská rada poslala věnec se
stuhami v barvách města s nápisem "Spoluobčanům a krajanům v uznání obě
tavé práce a na čestnou paměť rada královského města Plzně 25.-29. S. 1917" .20
Značný podíl na udržování nejistoty a neklidu mezi plzeňským obyvatelstvem a na šíření různých zvěstí mělo zajisté i to, že o neštěstí nesměly psát
žádné noviny. 21 Teprve 27. května vydala rakouská státní korespondenční
kancelář stručnou úřední zprávu s mnoha nepřesnostrni, která neštěstí bagatelizovala, a to v době, kdy se obecně vědělo, že muniční továrna je totálně
16 AMP, fond Okresní úřad Plzeň, presidiální spisy, čj. 1105, karton 54, Zpráva okresního
hejtmana z 28. 5. 1917 pro místodržitelství v Praze.
17 Český kraj, 1917, č. 27, 29. 6. 1917, s. 2; ND, 23, č. 145,22. 6. 1917, s. 3.
18 ND, 23, č. 137, 13. 6. 1917, s. 2.
19 Protokol ze schůze městské rady, 4. 7. 1917, fol. 602.
20 Protokol ze schůze mčstské rady, 29. 5. 1917, fol. 482.
21 V zápisu ze schůze městské rady z 29 . května 1917 je uvedeno, že podle došlých telegramů
z pražského místodržitelství nemají časopisy o katastrofě ničeho psát. Protokol městské rady
z 29. 5. 1917, fol. 483.
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zničena a jsou stovky obětí. Oba hlavní plzeňské listy Nová doba a Český
deník otiskly 26. května kratičké sloupky věnované "Památce hrdinů práce",
jež měly smysl jen v kontextu s katastrofou a jen plzeňský čtenář věděl, že
jsou věnovány právě jejím obětem. V následujících dnech oba listy otiskovaly alespoň drobné zprávy o obci Bolevec a o muničce. 22 29. května otiskl
Český deník vyhlášku okresního hejtmanství, že civilisté nemají brát do rukou nevybuchlé náboje, a Nová doba publikovala zmíněnou zprávu rakouské
korespondenční kanceláře o výbuchu a jednou větou oznámila, že pohřeb
obětí se konal téhož dne ve tři hodiny odpoledne.
Teprve 6. června směly plzeňské noviny otisknout interpelaci plzeňských
sociálnědemokratických poslanců Pika, Habermanna a Lukavského na ministra zeměbrany Georgiho, přednesenou v poslanecké sněmovně 30. května.
Z jejího textu byli plzeňští obyvatelé vlastně poprvé veřejně informováni o skutečném rozsahu katastrofy a do té doby zjištěných počtech obětU 3
O samotné přednesení interpelace byl sveden boj, neboť byla snaha projednat ji jen na tajné schůzi sněmovny, takže by nesměla být zveřejněna v tisku.
Jedním z argumentů poslance Němce pro její veřejné projednávání bylo, že
má za cíl " ... obyvatelstvo upokojiti o katastrofě, která třeba je tak politování
hodna, byla mnoho zveličena, učinit přítrž přepjatým pověstem". 24
Potlačování zpráv o katastrofě vojenskou a politickou cenzurou přispívalo
k tomu, jak poznamenal dobře informovaný plzeňský publicista Jaroslav
Schiebl, že" .. .potají rozšiřované zprávy nejdobrodružnější povahy, působily
v zvýšené míře právě to, čeho cenzura ... zameziti se snažila". 25 Počátkem
června kolovaly v Plzni pověsti o hrozícím nebezpečí nebo úkladech proti
Škodovým závodům. 5. nebo 7. června měl nastat v Plzni soudný den. Sám
purkmistr považoval za nutné varovat obyvatelstvo před šířením poplašných
zpráv. 6. června vydal vyhlášku, v níž se citovalo sdělení Škodových závodů
z předchozího dne, že výbušné látky jsou z boleveckého objektu odstraněny,

22 Např.

Nová doba v rubrice Drobné zprávy vč . 124- 129, tj. až do 4. června, přinášela kratič
ké zprávy.
23 V pětibodové interpelaci poslanci žádali o sdělení, zda při stavbě muni čky, při výrobě v ní
a při skladování výbušných látek byla učiněna dostatečná bezpečnostní opatření pro záchranu
zaměstnanců v případč výbuchu nebo ohně, dále jak se ministr hodlá angažovat při odškodnění
pozůstalých po obětech a poškozených obcí a co učiní pro zajištění bezpečnosti osob a ochranu
majetku soukromého a veřejného v podobných případech v budoucnosti. ND , 23, č. 131,
6.6.19 17,s.l.
24 ČD, 6, č. 154, 8. 6. 1917, s. I.
25 AMP, fond Purkmistrovský úřad , karton 70, rukopisné podklady J. Schiebla pro Válečnou
knihu města Plzně, část Poplašné zprávy o nepřátelských aeroplánech, s. 2.
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oheň v něm uhašen, takže je bez nebezpečí, a pověsti o nebezpečí hrozícím
Škodovým závodům jsou bezpředmětné. 26
Pověsti o chystaném atentátu na Škodovku pronikly až k vojsku na frontě,
takže 5. června vojenské staniční velitelství v Plzni žádalo okresní hejtmanství, aby byli zjištěni a přísně potrestáni šiřitelé těchto zpráv. 27 Tyto poplašné
zprávy měly zřejmě racionální jádro, protože někdy na počátku léta nebo
v létě 1917 se mezi organizátory nespokojeného dělnictva ve Škodovce zrodil plán na zničení podniku 28 , z něhož ovšem nakonec sešlo.
Ihned po výbuchu se ve městě vyrojila řada pověstí, co bylo jeho příčinou.
Hovořilo se o útoku na továrnu zvenčí, povídalo se, že výbuch byl pomstou
říšských Němců za mírové snahy císaře Karla. Verzi o atentátu mohly posilovat zvěsti, které kolovaly v Plzni před výbuchem, že v bolevecké muničce
dojde k neštěstU 9 Pokud je šíři li dělníci z muničky, obeznámení s nedodržováním předpisů, neopatrností a nedbalostí při manipulaci s výbušninami při
výrobě střeliva, pak byly tyto obavy oprávněné. Rovněž měly existovat anonymní dopisy, jež varovaly před zaměstnáváním italských dělníků, mezi škodováky měl kolovat leták, aby 25. května nechodili odpoledne do práce. 30
Říkalo se také, že nad muničkou před výbuchem kroužilo letadlo. Podkladem
této zvěsti mohlo být to, že při třetím výbuchu byl na nebi pozorován velký
předmět připomínající letadlo, což byla však asi 8 m dlouhá traverza, která
pak spadla do blízkosti bývalé sklárny v Třemošné. 31
Svůj podíl mohly také hrát v té době pražským místodržitelstvím vydané
instrukce o tom, jak se chovat při útoku nepřátelských letadel, i -letáky, jež
1. května kolovaly ve Škodovce a upozorňovaly na nebezpečí nepřátelského
náletuY Nakonec i vojenský velitel Škodových závodů při vyšetřování katastrofy naznačoval možnost organizované sabotáže a diverze a i soud tuto
možnost připustil, stejně jako neobratnost při manipulaci s výbušninami, nehodu, skrytou vadu. 33
O důsledcích výbuchu pro město a jeho obyvatele jednala městská rada na
svých pravidelných schůzích každou středu až do konce srpna 1917. Vyžado-

26 ČD, 6, č . 153 , 7. 6. 1917, s. 2.
27 AMP, kartotéka výpisků z presidiálních spisů, čj. 1163.
28 Blíže viz F. Janáček, Největší zbrojovka monarchie, Škodovka v dějinách, dějiny ve Škodovce 1859-1918, Praha 1990, s. 391.
29 AMP, rukopis č . 33281, sign. 32ell9, Kronika obce Bolevec, s. 115.
30 Tamtéž.
31 F. Dlask, Kronika, s. 327.
32 Rukopisné podklady J. Schiebla pro Válečnou knihu, s. I .
33 F. Janáček, Ncjvětší zbrojovka, s. 394-395 .

283

Documenta Pragensia XVI (1998)

vala a vyslechla zprávy o činnosti hasičů, městské nemocnice, městského fyzikátu a jejich podílu na likvidaci následků výbuchu: pravidelně ji informoval
purkmistr o svých krocích v této záležitosti. Jindy plnila požadavky vojenských orgánů. Vojenské komisi zřízené pro vyšetřování příčin katastrofy dala
na radnici k dispozici místnost, kde byly shromážděny a vystaveny části odě
vů a věci po obětech, aby podle nich mohly být oběti identifikovány. Za stejným účelem byly vystaveny fotografie tělesných pozůstatků obětí , neboť při
výbuchu shořela dokumentace o zaměstnancích a bylo obtížné oběti identifikovat. Ve snaze zmírnit nejistotu příbuzných zřídila městská rada na radnici
kancelář, kde se podávaly informace o pohřešovaných.
Při hodnocení kroků městské správy k odstranění následků katastrofy
a k uklidňování obyvatelstva i při posuzování nálad, pověstí a obav z dalších
možných tragédií i celkové atmosféry ve městě je třeba vzít v úvahu, že Plzeň
byla sídlem největší rakousko-uherské zbrojovky, v níž pracoval také velký
počet příslušníků všech národností monarchie. 34 Pro svůj mimořádný význam
byla Plzeň střežena vojenskou posádkou (dva maďarské pluky) a Škodovy
závody měly vojenské velení. To vše jistě nepřispívalo ke klidu ve městě,
ležícím sice daleko od fronty a válečných hrůz, ale prožívajícím zbrojní konjunkturu. Navíc se bolevecká katastrofa odehrála v napjaté atmosféře, vyvolané už počátkem května řadou stávek dělnictva ve Škodových závodech,
nespokojeného s drahotou, špatným zásobováním a se mzdovými a vůbec
životními podmínkami; tyto problémy přijela řešit komise generálů a vysokých důstojníků. Město Plzeň bylo kromě všeobecných důsledků války konfrontováno také s těmito skutečnostmi.
Při odstraňování následků katastrofy měly ve všem hlavní slovo vojenské
úřady; městské orgány stály až na druhém místě a musely se podřizovat jejich
rozhodnutím. Nelze však říci, že proto byly pasivní a nezúčastněné . Naopak,
z dobových dokladů vyplývá trvalá starost o město, vědomí odpovědnosti
a legitimnosti, rozhodnost při hájení zájmů občanů i v mimořádných váleč
ných poměrech. Dokladem je rozhodnutí městské rady postavit se proti pří
padnému obnovení bolevecké muniční továrny, jež zrálo od jejího prvního
jednání o katastrofě 29. května. Tehdy vyslovila městská rada kritiku na adresu Škodových závodů, že při stavbě a provozu muničky nedodržovaly pří
slušné předpisy a tím ohrozily město . Náznakem se zde objevila úvaha, zda
lze zabránit případné obnově továrny. Městská rada posléze dospěla k závěru,
že" .. .neštěstí bylo pro nás výstražným znamením, aby bylo vše učiněno na
34 V Plzni a jejím nejbližším okolí pracovalo přes 60 000 dčlníků. Blíže viz F Janáček, Nejvčt
ší zbrojovka, s. 379.
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ochranu města". 35 Na schůzi obecního zastupitelstva 12. června se už konstatovalo, že městská rada se usnesla, aby se plzeňská obec důrazně ohradila
proti případné obnově podniku. Ze zápisu vyplývá rozhodnutí podniknout
vše k záchraně města tak, aby vláda byla nucena učinit opatření zamezující
budoucí ohrožení města. 36
Tomuto úmyslu městská rada dostála. 23. října rozhodla, že se postaví proti
projektu Škodových závodů na znovuvýstavbu muničky, a ustavila pětičlen
noukomisi v čele s purkmistrem k hájení tohoto stanoviska. 24. října 1917 na
prvním jednání o projektu předložili zástupci města jedenáctistránkové prohlášení, v němž se správa města jako legitimní zástupce jeho obyvatel důraz
ně ohradila proti povolení stavby v blízkosti města z důvodů ochrany veřej
ných zájmů města a jeho obyvatel, bezpečí jeho osob i majetku. V prohlášení
jsou shrnuty všechny prohřešky proti platným předpisům, přičemž vznesené
výtky jsou zaštítěny konstatováním ministra zeměbrany Georgiho v poslanecké sněmovně 22. června, že velký podíl na katastrofě mělo právě nedodržování platných předpisů. 37
Znovuvýstavba muničky se také stala předmětem interpelace plzeňských
poslanců Pika, Habermanna a Lukavského v poslanecké sněmovně, kteří tuto
stavbu v blízkosti statisícového města prohlásili za věc veřejnou a jménem
plzeňského obyvatelstva," ... které hájí zde bezpečnost nikoli majetku a hmotného zisku, ale bezpečí holých životů" 38 , proti ní protestovali.
Nelze s určitostí říci, nakolik protesty zástupců města proti obnově bolevecké muničky pomohly, ale v původním rozsahu už nikdy obnovena nebyla,
i když v dobovém tisku a literatuře se uvádí, že byla znovuzřízena v původní
velikost jen s malými odchylkami od projektu. 39 Z postojů představitelů Plzně
však vyplývá, že i ve stížených válečných poměrech hájili zájmy města proti
zájmům mocné zbrojovky a svým způsobem i proti zájmům orgánů státu.

ND, 23, č. 137, 13. 6. 1917, s. 2.
Protokol ze schůze obecního zastupitelstva, 12 . 6. 1917, fol. 185.
37 AMP, fond Purkmistrovský úřad, karton 73, Prohlášení zástupců obec král. města Plzně při
komisionelním jednání dne 24. řijna 1917 o projektu znovuvýstavby muniční továrny Škodových závodů v Plzni při závodní střelnic i v Bolevci, ustanoveném vyhláškou c.k. okresního
hejtmanství v Plzni ze dne 4. října 1917 čís. 64 875.
38 ND, 23, č. 252,25. 10. 1917, s. 3.
39 A. Nedvěd, Katastrofa v Bolevci, ND, 24, příloha č. 123, 28. 5. 1918, s. I.
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JAN MuNZAR

MĚSTA A NEBEZPEČNÉ HYDROMETEOROLOGICKÉ JEVY

Není pochyb o tom, že hydrometeorologické extrémy- odchylky meteorologických a hydrologických jevů od normálního chodu - ovlivňují životní
prostředí jednotlivců i socio-ekonomickou aktivitu ve městech obvykle jen
krátkodobě, zato však výrazně.
V monografii Z. Kukala o přírodních katastrofách 1 je pojednáno přede
vším o zemětřesení, tsunami, sopečné činnosti a svahových pohybech. Nebezpečnýmjevům a katastrofám atmosférického a hydrologického původu je
věnována jen necelá čtvrtina díla s téměř všemi příklady ze zahraničí, takže
vzniká nesprávný dojem, že katastrofy tohoto druhu se České republiky vlastně netýkají. Proto je nutné dokumentovat výskyt těchto extrémních jevů ve
vztahu k městům jak na několika historických příkladech, tak na vybraných
problémech současných s těžištěm na jejich reflexi u obyvatel a na pokusy
správních orgánů o ochranu před nimi.
Thhézimy
Začátkem roku 1784 postihla celé Čechy mimořádně tuhá zima. V okolí
Prahy napadlo přes metr sněhu a hladinu Vltavy pokryl led o síle 120 centimetrů. Kouřimský krajský úřad včas varoval pány radní Starého Města pražského před nebezpečím povodně, která by mohla nastat při náhlé oblevě,
a zároveň doporučoval okamžitě rozstřelovat vznikající bariéry ledu dělo 
střelectvem . Gubernium považovalo varování za tak závažné, že postoupilo
kouřimský návrh armádě.
Vojenský velitel města hrabě Wallis s generálem von Petzensteinem dali
hlavy dohromady a po vyčerpávající poradě vymysleli spoustu výmluv. Malé

1

Z. Kukal, Přírodní katastrofy, Praha I 983, 259 s.
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tří- a šestilibemí kanony z jejich výzbroje proti nakupenému ledu nic nezmů
žou a těžké dvanáctilibemí a sedmipalcové houfnice zase zasáhnou led pouze
na jediném místě bez většího účinku na celou bariéru. K jejich přepravě je
běžně potřeba celé koňské šestispřeží, ale teď je na cestách přes metr sněhu!
A kdo jim zaručí, že se led na místech, kam budou s vypětím sil vojáků houfnice přece jen umístěny, potom skutečně navrší? Navíc by bylo nutné střílet
z odstupu šesti set kroků, ale kule se mohou po ledu smeknout či odrazit
anebo docela minout cíl, a nadělají tak po okolí více škody než málo pravdě
podobného užitku. Jde přece především o bezpečnost lidí.
Pražské gubernium jejich argumenty přijalo a ani se nepokusilo uvést v život
jakákoliv preventivní opatření, protože i na radnici špatně topili a v tak kruté
zimě se vlastně nedalo vůbec nic dělat. 2 24. února 1784 se náhle oteplilo
a krátce nato už zbyl čas jenom na alarmování vojska k záchranným akcím.
27. února v poledne se korytem Vltavy valila na Prahu pohroma.
Pozoruhodnou reflexí na jinou tuhou zimu o půlstoletí později je satiricky
laděná báseň "Žertovný zpěv o Paní zimě, jenž se letošního roku v naší milé
vlasti a na mnoha jiných místech pevně zahnízdila, a co všecko semotam po
světě natropila. K výstraze a na rozváženou všem jejím nástupným sestrám na
srdce vloženo od Chladimila Zimohřivce,jejího nejurputnějšího protivníka". 3
Skladba z roku 1830 je předznamenána upozorněním, že se "zpívá mrazivou
notou", a začíná takto:
"Slyšela bych, paní zimo! I Copak to má znamenat, I Že se tu tak roztahuje? I Nechce se dát odehnat? I Ví-li ona, urputnice I Že to není způsobné I
Umrazit nám nohy, nosy I A těm oudy podobné."
Prahy se týká pátá sloka: "Což pak ona, paní chladná! I Myslí sobě o Praze, I
Že máme v Podskalí strejce? I Platíme dříví draze! I Jen mít přec rozumu
trochu, I Dát si říci, povolit, I Mít outrpnost s ubožáky, I Zahřát se jim dovolit." Po exkurzi do Ruska, Amsterodamu, Španělska a Paříže jsou popisovány
nejhorší důsledky zimy ve Štýrsku, a poté se autor vrací v předposlední sloce
do Prahy:
"Ale počkat, paní zimo! I Však se jí zle povede: I My zde máme dobrodi n c e, I Nám se tak zle nevede! I Jsou tu v Praze přízni v co v é, I Jenž
pomáhaj, kde mohou: I Chudým, nuzným, utrápeným I Darů dost udělujou."

2

J. Horák, Kniha o staré Praze, Praha 1898, s. 199- 200.
K-s (R. Kramerius), Žertovný zpěw o Paní zymě .. . W Praze 1830, k dostánj w české expedycý, na starém městě, w perlowé ulicy, w domě čís l em 413, 10 s. Za obstarání této kramářské
písně děkuji PhDr. Evě Ryšavé z Národního muzea v Praze.
3
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Tato výzva k pomoci je jádrem skladby, která se prodávala v České expedici k "prospěchu některých nuzných." Z jejího obsahu vyplývá, že byla složena a vydána ještě před Hromnicemi (2. února), aby její výtěžek mohl být
bezprostředně využit. Nelze se divit, že zimě 1829/ 1830 byla věnována taková pozornost, neboť ze zpětného pohledu se jednalo o nejchladnější zimu
19. století, plně srovnatelnou s nejchladnější zimou 20. století z přelomu let
1928/1929.4
Povodně
Povodeň, která nastala po zmíněné tuhé zimě 1783/1784, vrcholila v Praze
28. února. Na smíchovské nábřežní zdi u mostu Legií ukazuje značka této
velké vody, že hladina Vltavy vystoupila v těchto místech 6 metrů nad prů
měrný stav. Její kulminační průtok byl odhadnut na 4 580m 3/s, přičemž dlouhodobý roční normál činí jen 150 m 3/s. 5 Jde o rekordní, dodnes nepřekona
nou povodeň za posledních více než 21 O let a pravděpodobně nemá obdobu
od začátku 16. století (kvantitativní srovnání se staršími případy však není
možné vzhledem k rozsáhlým úpravám břehů) .
Vltava tehdy zaplavila 114 pražských ulic a zatopila 785 domů, při zřícení
části pilíře Karlova mostu se strážnicí zahynuli čtyři vojáci. Škody našly ohlas
v kramářské písni "Truchlivá novina o letošním pamětihodném povodni, které mezi 27. a 28. dnem měsíce února v Čechách a nejvíce v pražských Měs
tech se přitrefilo." 6 Jen dvě z jejích 49 slok jsou věnovány organizované pomoci:
"Slavný majestát staroměstský, jakož i velcí páni, jak by lidem pomoct
měli, na to majíc myšlení, chléb tak i jiné potravy chudým sou posílali a těm,
jenž pomáhat chtěli , moc odměny dávali."
Na pražskou povodeň z února 1784 vzpomíná i historik František Martin
Pelci ve svých pamětech . Jeho obšírný zápis k této události končí zajímavou
poznámkou: Co se dálo při této zátopě v Praze, je vypsáno v novinách. Ale
mnohé věci jsou nepravdivé, jako zpráva o vozu s lidmi a koněm. 7
Pátráme-li po nejstarším literárním ohlasu na povodňové katastrofy v čes
kých zemích, zdá se, že primát má latinská báseň anglické básnířky Alžběty
Jany Vestonové o zátopě Prahy v důsledku nepřetržitých dešťů roku 1596.

4

5

J. Munzar, Nejtužší středoevropská zima, Lidé a země 29, 1980, č . 2, s. 87- 88.
V Kakos, Výskyt povodní na Vltavě v Praze ve vztahu k pražským meteorologickým pozo-

rováním v Klementinu, Meteorologické zprávy 31, 1978, č. 4, s. 119- 126.
Viz K. Neradová, Praha našich snů, Praha 1980, s. 60-63 .
7 Tamtéž, s. 58- 59.

6
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Nic proti básnické licenci, ale předběžný rozbor ukázal, že se jedná o omyl
v datování- ať už náhodný či úmyslný: v uvedeném roce se povodeň v Praze
nepodařilo prokázat. Zvážíme-li, že báseň byla otištěna ve sbírce z roku 16028,
jednalo se patrně o reflexi povodně z roku 1598: toho roku postihly zemi
dokonce dvě velké vody. Ve své latinské "Elegii o pamětihodné povodni na
Vltavě a jiných českých řekách, roku 1598 dvakrát oplakané" je zachytil básník Jiří Carolides.9
Vraťme se však do 19. století. Také po zmíněné tuhé zimě 182911830 nastala v Praze povodeň, během níž se narodila Karolina Světlá . "V jednom
takovém dosti značném s vodou poplachu narodila jsem se ve větším z oněch
domků. Bylo to na Popeleční středu roku 1830 (= 24. února). Voda dosahovala až na čtvrtý u nás schod, kněz i kmotři připluli ke křtu v kocábkách. Odložiti křest i v takovém případě déle než tři dni by se bylo za velikou neslušnost
považovalo." 10 Místem děje byla tehdejší Poštovská ulice, dnešní ulice Karoliny Světlé, kde byly jarní povodně téměř každoročním hostem.
"Vltava byla zdvořilá, vracela dětem jejich návštěvy několikrát do roka
bez opovězení a pozvání. Při každém prudkém v letě lijáku, při každém náhlejším zjara tání rozlila se po nízkém břehu a zahnula k nám do ulice. Jaký to
povyk nastal pak po domech, obzvlášť udělala-li si Vltava potěšení takové
v noci. Ponocný řinkal všude u vrat za zvonce, bubny počaly vířit a napomínat
celé okolí k ostražitosti, moždíře houkajíce od Vyšehradu zvěstovaly každou
novou ranou, že voda neustále stoupá, nebezpečí že se víc a více blíží. Dolejší
byty se začaly v největším zmatku vyklízet a v hořejších se dělalo vystěhoval
cům nakvap místo. Lidé nevěděli obyčejně v prvním překvapení, kde na nich
hlava stojí, co popadli do toho se oblekli, co jim bylo nejblíže, to počali odnášeti, skvostné věci zůstaly z největší části v skříních a bezcenné, mnohdy
zcela zbytečné předměty uklízely se s velikou prací a námaháním ...
Ob zv l áště smutně pamětní byl tě v ohledu tom rok čtyřicátý pátý(= 1845),
kdež byl beránek velikonoční sněden nevím již kteroužto společností na ledě
za nesmírného návalu lidstva. Střelba a bouchání zátek z lahví šampaňských
rozléhaly se po bělostné planině zmrzlé řeky tak tuhé, jako by byla z mramoru. 11
Babička náramně na slavnost tu se horšila, prorokovala ihned, že z takové

8

E. I. Vestonia , De inundatione Pragac ex continuit pluviis orta Anno 96, in: G. M. Baldhofen , Poemata ... Francofurti ad Oderam 1602, 2 s.
9 G. Carolides, Elcgia de memorabili exundatione Wltawae aliorumque Bohemiae fluviorum
anno 1598 bis deplorata, 3 s.
10 K. Světlá, Vltava, in: Povídky z minulé Prahy, Praha 1975, s. 75- 79.
11 Hostitelem byl František Dittrich, pozdější pražský primátor.
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vyzývavosti cosi hrozného pojde, měli se dle jejího náhledu raději modliti
a prositi, aby ledy odešly bez velikého poškození celého města, neb zima byla
velice tuhá a led na mnoho stop tlustý. Stála na svém, že nás čeká povodeň,
jakéžještě nebylo, a nakoupila veliké množství všemožných zásob, abychom
pak, až voda přijde, nemuseli býti o hladu. Napomínala sousedy, aby učinili
po příkladu jejím, avšak utržila za svou ostražitost tenkráte trochu jen smíchu. Co stálo nábřeží, trpěla Poštovská ulice poněkud méně a řídčeji velikou
vodou, což bylo nahodilé avšak dosti krátkozrace se připisovalo jeho žulové
hradbě. Myslilo se, že jsme ne-li dokonce před větší vodou chráněni, tedy
přec z největší části . Nikdo krom staré té paní se nenadál, co nám nastane.
Ledy se hnuly teprve poslední tři v březnu dni, kdež spousty téhož roku
v neobyčejném množství napadaného sněhu začaly na jarním sluníčku v okolí
již táti a rozvodněná jimi Vltava dosáhla takové výše, že se mohl člověk u nás
z prvního poschodí bez pomoci žebříků do loďky spustit." 12 Dodejme, že hladina Vltavy tehdy dosáhla výšky 5,7 ma 29. března 1845 činil kulminační
průtok v Praze 4 500m 3/s, což tuto katastrofu řadí na druhé místo za povodní
z roku 1784. V Praze bylo zatopeno 114 ulic a 946 domů, 1 657 rodin přišlo
o přístřeší. 13
Dejme však opět slovo Karolině Světlé: "Byly to dny strastiplné, lidé se
dali vodou všude překvapit, byli málokde dostatečně zásobeni jídlem a dří
vím, vodou k pití nikdež. I nastalo již první den povodně, co babička zvěsto
vala, trpěli i zámožní lidé hladem a zimou, a ze všech oken v našem okolí
rozléhalo se volání o pomoc neb hvízdání na loďky. Ale což byla loďka tam
platna, kdež nebylo v domě žebříku, aby se byli mohli po něm lidé do ní
dostat, neb kde k žebříku pro vodu nemohli?
Po celé tři noci, co stála voda v naší ulici, nikdo u nás oka nezamhouřil. . .
Každou chvíli ozářil pokoj děsným způsobem svit ze člunků rychlostí šípů
okolo veslujících, v nichž seděly úřadní osoby, a svit ten vzrostl v pravý požár, pakli plul arcivévoda sám 14 okolo, maje za sebou dlouhý řetěz pontonů,
na nichž rozvážel osobně potraviny z erárních skladů, pokrývky a mnoho set
bochníků chleba, jejž dal ze zásob těch ve vojenských pekárnách narychle
napéci. Šest vojáků v každém pontonu svítilo, šest podávalo do oken, čeho si
lidé nejvíce žádali, a arcivévoda sám přívětivě a neúnavně pomáhal, čímž se
stalo, že úřadníci, kteří měli tentýž úkol svěřený , také přívětivě a úslužně
chovati se snažili, což nemívali ještě vůči obecenstvu v obyčeji ...
12 K. Světlá , Vltava.
13 U Clam-Gallasova paláce, dnešního sídla Archivu hl.m . Prahy, dosáhla záplava výšky I metr.
14

Rakouský arcikníže Štěpán ( 1817- 1867), místodržitel v Čechách.
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Avšak stálé to nebezpečí všem stejně hrozící vypěstovalo v Poštovské ulici
pospolitého mezi sousedstvem ducha ... Vltava byla v naší ulici
tedy jednak spojující páskou, jednak zas živlem revolučním . Převraty tam
tolikrát do roka působenými razila cestu jistému volnému, nepředpojatému
duchu, který snad byl příčinou, že se tam nikdy příliš hluboce nezakořenil
onen úzkoprsý, jen svoje prospěchy a pohodlí na zřeteli mající směr, jemuž
říkáme šosáctví, tehdáž mezi českým měštanstvem dosti obecný. Povodně,
vyplašující její obyvatele každou chvíli z pohodlí, ukázaly jim zároveň velmi
názorně, kterak to vlastně s těmi lidskými statky dopadá, že totiž dostačí ně
kolik hodin učiniti z boháče žebráka." 15
Třetí největší povodňovou katastrofou v Praze je velká voda ze září 1890.
Její kulminační výška dosáhla v noci ze 4. na 5. září u Staroměstských mlýnů
výšky 582 cm; kulmineční průtok čini13 970m3/s. Od předchozích dvou povodní se lišila tím, že se vyskytla v teplém pololetí; z tohoto hlediska jde
o největší, dosud nepřekonanou letní povodeň za posledních více než 200 let.
Nebyla způsobena průtrží mračen, ale trvalými dešti v Čechách ve dnech 1. až
4. září 1890. Protože předchozí vydatné deště z konce srpna již nasytily půdu,
voda ze záříjových dešťů se téměř nevsakovala a velmi rychle odtékala do
potoků a řek .
Škody postihly celé Čechy. Jen v Praze zatopila katastrofální povodeň asi
4 000 domů a vyžádala si několik desítek lidských životů . 16 Za největší neštěstí se však považovalo zničení Karlova mostu, když vodnímu živlu neodolal pátý, šestý a osmý oblouk, takže slavné dílo Otce vlasti trčelo do vzduchu
roztrženo ve tří nesouvislé kusy. Dobovou atmosféru výstižně zachytil ve svém
fejetonu šestapadesátiletý Jan Neruda:
"To je těžké psaní nedělního fejetonu! Na mozku jako by ležely dužiny.
Rudé oko hledí do kalného vzduchu. Jazyk je strnulý a samá hlína.
Co psát, co vypravovat? Ještě jednou o tom záchvěvu děsném, jenž z bouř
né Vltavy přeletěl do širé Prahy? O tom, jak tam venku hučelo vlnobití vod
a uvnitř města vlnobití lidstva? Jak v pošmurných uličkách poblíž řeky stála
voda tak tichá, tak kalná, tak smutná, zrovna jako nějaká nemoc těžká, stála
a přece rostla, přece se výšila- a jak do té vody hleděly ustrnulé houfy lidské,
tiché, smutné, nehybné a- rostoucí- rostoucí--? Jak každý chvějící se
nohou pospíchal k řece, každý při tlumeným hlasem se dotazoval- jak trhali
jsme roznášečkám noviny z rukou, a vtom, když jsme četli: Právě co toto
převzácného

15
16

K. Světlá, Vltava.
U Clam-Gallasova paláce dosáhla výška vody Y, metru.
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píšeme duní nové zlověstné rány dělové ... , vtom otřásala se už zase okna
a hhněly nové rány--? Či docela jak pojednou rozlétla se zvěst, že zbořen
už starý, slavný náš most Kamenný ...
Komu se nezadrhlo hrdlo, nezajektala ústa, nezachvěla slza v oku, ten nemá
krůpěj české krve! Byl to týž pocit, jako když člověku umře bratr,- ale pocit
ještě palčivější, jako když padne na bratra smrt náhlá, nehodná, bídná ... Tak
vidíš, matičko zlatá Praho, čeho jsi se zase už dožila! Ten Kamenný most byl
přece nejpřednějším tvojím šperkem! . ..
Ta Vltava, které Čech tak říkává ,naše matka'! ... Krásná žena, luzná, ale tak
divoká! Dobrých vlastností, plodná, úslužná, ale tak neurvalá! Arci- ono nečiní
se nic - pranic pro její krocení a vychování, jakkoli o to prosíme a naléháme,
není tu peněz pro úpravu jejích břehů, není smyslu pro potřeby naší země--" 17
Po krátké exkurzi do historie Karlova mostu pak Neruda končí: "Voda dnes
opadává. Hukot Vltavy nese se městem už jen jakoby z veliké dáli, ale mysl je
zděšena a co chvíli zdá se ti, že houkají děla . Nasloucháš. Nehoukají. Je ticho. A nebe je modré a usmívá se, jako by právě vykonalo skutek dobrý." 17
Ze září 1890 pochází i báseň dvaadvacetiletého Jaroslava Kvapila, pozděj
šího dramatika a režiséra, nazvaná Nad zříceninou Karlova mostu s podtitulem: Posvěceno veliké minulosti, nešťastné přítomnosti a vítězné budoucnosti mé rodné země . 18 K líčení průběhu a reflexe této povodně se ještě po více
než půlstoletí vrátil Eduard Bass ve svém slavném románu Cirkus Humberto
z roku 1941. Závěr této episody byl- analogicky Kvapilovi- jinotajem, povzbuzujícím český národ v době nacistické okupace.
Zřícení oblouků Karlova mostu způsobilo hlavně jejich zatarasení dřívím
a různými zbytky vorů a plováren, jež vedlo k zmenšení průtočného profilu
řečiště a tím ke zvětšení průtočné rychlosti Vltavy a podemletí mostních pilířů.19 Z historického hlediska se jednalo o sedmý případ většího poškození:
první dva z let 939 a 1159 se týkaly ještě mostu dřevěného, další dva z let
1272 a 1342 kamenného mostu Juditina a v letech 1432, 1784 a 1890 Karlova
mostu. Protože však v roce 1784 přes poškození pilířů nebyla paralyzována
dopravní funkce mostu, jednalo se roku 1890 o mimořádný kolaps po více
než 450 letech služby. Štěstím v neštěstí bylo, že Karlův most tehdy již půl
století nebyl jedinou spojnicí mezi oběma pražskými městy, jako tomu bylo
ještě za mládí Karoliny Světlé a Jana Nerudy. Druhý pražský most z roku
17 Jan Neruda, fejeton ze 6. záfí 1890, Národní listy 7. záfí 1890.
18 Za upozornění na tuto báseň vděčím RNDr. Vilibaldu Kakosovi.
19 V Kakos - B. Kulasová, Povodeň v září 1890 na Vltavě v Praze, Vodní
1990, č.

hospodářství 40,

7,s. 267-273.
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1841, spojující Újezd s dnešní Národní třídou, už sehrál významnou roli za
v roce 1845. 20

povodně

Protipovodňová opatření,

výstrahy a předpovědi

Výstražnou službu vykonávali zpočátku jízdní poslové. V místech položených výše na toku Berounky byli připraveni jezdci, kteří vytvářeli štafetu
podávající zprávy zbraslavské kanceláři . Odtud byla zvěst o blížící se povodňové katastrofě sdělována přímo krajskému úřadu.
Po roce 1790- zřejmě po zkušenostech s povodní roku 1784- byla z návrší
nad Zbraslaví dávána výstraha Praze především v noci opticky, aby tam byla
co nejrychleji. Tímto výstražným znamením byla velká pochodeň, zhotovená
z vydlabaného kmene vycpaného hořlavými látkami, zapálená poté, když došla
zpráva, že u Štěchovic, Davle nebo Řevnic již nastalo nebezpečí povodně .
Později byla výstraha dávána střelbou z hmoždířů, jež byly rozestaveny na
Hav líně nad Zbraslaví, na kopci u Modřan a nad Malou Chuchlí. Příjemcem
byla stráž na vyšehradských hradbách.
Nejstarší dochovaná, německo-česky psaná protipovodňová pražská vyhláška z 12. ledna 1823 má obšírný název "Oznámení ustanovení opatření
k vyhnutí velikých nebezpečenství při vzniknout mohoucím odcházením ledu
zatopení jednomu každému k vědomosti a zachování". 21 Obsahuje 16 paragrafů a podepsal ji Josef šlechtic z Hoch, "cís. král. rada vladařská a městské
ho hejtmanství zastupitel".
Vyhláška je velmi důkladná a tematicky rozčleněná na tři oddíly: Pied stržením ledu(§ 1-10), Když led jíti počne(§ 11-15) a Po odchodu ledu(§ 16).
V úvodním paragrafu čteme: "Jak brzo teplé povětří, neb nenadálý déšť stržením ledu hroziti počne, žádnému již od vystavené na obou březích stráže přes
led jíti se nepovolí: podobně též led jak pod tak nad jezy, též při kozách
u pilířů mostních se proseká." 21 Za této situace se mají majetnější obyvatelé
nízko položených příbytků odstěhovat i s dobytkem i nábytkem k příbuzným
i přátelům, pro nemajetné jsou pak stanovena konkrétní útočiště zvlášť pro
Staré a Nové Město a Malou Stranu (např. Na Starém Městě to byl Svatojakubský klášter a Tejnská hlavní a Svatohavelská farní škola). Analogicky je
uveden výčet středisek pro uchránění nábytku (se jmenovitým uvedením měš
ťanů, kteří budou vydávati potvrzení o uskladnění) a míst pro shromáždění
J. Munzar, Historicko-geografické aspekty pražských povodní, in: Povodňová ochrana Prahy. Sborník konference u příležitosti I 00. výročí katastrofální povodnč na Vltavě v roce 1890,
Praha 4.- 6 . září 1990, díl!., Praha 1990, s. 165- 173 .
21 Archiv hl. m. Prahy, fond Rankeum - povodně .
20
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dobytka. Následuje výzva k zásobení potravinami jak pro obyvatele, tak pro
hospodské a hokynáře .
Signály výstrah byly následující (§ ll): "Poněvadž dle úmluvy s c.kr. Berounským krajským ouřadem o přibývání vody a blížení se ledu v místech nad
městem ležících, dílem skrz Zbraslavské pokřiku znamení (které při vystoupení vody s dvěma, při nahrnutí neb zacpání ledu s čtyřmi, při dotírajícím
však nebezpečenství s šesti z děl ranami se v známost uvádívá), dílem skrz
posly brzká zpráva se obdrží, dá se též o tom známost veřejnosti trojím zbrojného kusu neb moždířů vystřelením při znamenitém vodyvystoupení na Vyšehradě jednou, při zacpání neb shrnutí ledu před neb pod Vyšehradem s dvěma,
při větším však přibývání a nejvejš vystoupení vody třemi po sobě následujícími z děl ranami na Vyšehradě neb na Vejtoni, bubnováním, pískáním
a střelbou, pak též silnějším osvícením v místech k zatopení vysazených, nastávající nebezpečí se oznámí, aby jedenkaždý tak brzy, jak možné jest dle
předpisu své věci v bezpečnost uvésti mohl. " 2 1
Hned po vyhlášení signálů měli se odebrat policejní i magistrátní komisaři
Gmenovitě uvedení) na následující vykázaná místa(§ 12) a pečovat o obecenstvo neboli publikum. Na území Prahy bylo vyčleněno 12 povodňových
okresů, přičemž první z nich sahal od Votického (Botičského) potoka k bývalé
podskalské radnici. Další z paragrafů stanovují pro jednotlivé okresy místa,
kde budou v pohotovosti vory (prámy) a loďky, popř. místa kde "nákladní
vozové pohotově státi budou".
Po odchodu ledu se v§ 16 závěrem nařizuje, aby se dočasně přestěhovavší
obyvatelé vrátili ,jak brzy zamožno" s dobytkem i nábytkem- vyzvednutým
na základě předtím vydaných "cedulek"- do svých předešlých příbytků.
Analogická vyhláška pak vycházela jen s malými obměnami každý rok.
Návrh na její podstatnou inovaci podal22. ledna 1862 tehdejší městský radní
František Dittrich starostovi Pštrossovi:
"Pane starosto, dá se očekávat, že po sněhu který nyní napadl a po opětov
ném zamrznutí Vltavy při budoucí dřenici ledu by mohla povstati velká voda,
pročež se podepsaný odhodlal, hledě k možným případům podati následující
návrh o opravě pořádku v čas podobné dřenice . A kdyby ani teď potřeba toho
hned se neukázala, myslím že tím aspoň pro budoucnost může být poslouženo.
Nedotýkaje se jiných dosavadních (povodňových) okresů , upozorňuj u jen
na okres první. Okres 1-ní je zajisté nejdůležitější, takže za náhlého rozvodnění Vltavy toho potřeba vyhledává, aby městský komisař byl ustavičně pří
tomen, a to nikoli snad, až se ledy hnou, nýbrž také jak se už častěji přihodilo,
dva i tři dni a noci dříve, by v náležitý čas bylo všechno opatřeno, též aby při
náhlém stoupání vody neb hnutí ledu znamení ranami z moždířů se nezameš-
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kalo. Při nedbalé dohlídce by se velmi snadno státi mohlo, že by místa níže ve
městě položená dříve byla zatopena, nežli by se jak městští komisaři , tak plavci
v ostatních okresích k lodím ustanovení o nebezpečenství dověděli a na svá
vykázaná místa se dostaviti mohli.
Ale že se nemůže žádati, by jeden komisař více dní a nocí v okresu se
zdržoval, čehož ovšem nevyhnutelně třeba, má-li své úloze dostáti, jak o tom
výše povědíno, pro tož radím, aby v 1-ním okresu byli ustanoveni dva komisaři a aby se jim po celý čas velké vody přikázali dva obecní strážníci pro nenadálé posílky, poněvadž městský komisař k tomu účelu nemůže dle své vůle
upotřebiti policejního mužstva, které v okresu jenom svého velitele poslouchají.
V ostatních okresích zůstaniž to při řádu dosavadním, s tím toliko rozdílem, aby v každém okresu, jak to dříve bývalo, jistý dům byl vykázán, kde by
se jak komisaři tak plavci a vůbec všichni, kteří k tomu přináležejí sejíti měli .
Toto opatření jest potřebné proto, že se často stává, že komisaři, když se mají
ve svém okresu sejíti, ani mnohdy jeden o druhém neví, a tudy společně půso
biti nemohou, což věci velmi na újmu jest; dále jest toho třeba i z té příčiny, že
se nemůže od komisařů žádati, aby více hodin nebo snad celou noc na ulici
strávili.
Kromě toho jest ještě mnohých více méně důležitých oprav zapotřebí jako
např. při střelbě, pak při podpisování lístků plavcům, ale poněvadž podepsaný nerad mnoho píše, dokládá se jenom, kdybyste opravy svrchu uvedené za
dobré uznal a je schválil, že se milerád svou zkušeností a radou hospodářské
mu úřadu k společné poradě propůjčí." 22
František Dittrich (1801-1875), měšťan a pozdější pražský primátor, vě
děl o čem mluví: byl to selfinademan, který začínal jako plavec na Vltavě a od
roku 1826 obchodoval v Podskalí s dřívím. V době povodně v březnu 1845 se
osobně přičinil o záchranu velkého množství lidí ze zatopených příbytků. 23
Takže jeho předpověď nebezpečí povodně se splnila. Výška vody dosáhla na
Vltavě v Praze 492 cm a došlo k zaplavení několika částí Prahy. Starosta
Pštross byl nucen vydat 2. února 1862 Provolání, v němž vyzýval k dobročin
né sbírce pro rodiny, které se octly bez přístřeší a v nouzi. 24 Sám Dittrich se
však opět osvědčil jako muž na svém místě a vydatně pomáhal, kde bylo
třeba . Za svou obětavost a občanské zásluhy byl krátce nato vyznamenán Zlatým křížem záslužným s korunou. Potřetí se pak ještě přičinil o pomoc po22

Tamtéž.
Viz Ottův slovník naučný , díl 7, Praha 1898, s. 631-632.
24 Archiv hl. m. Prahy, fond Rankeum - povodnč.
23
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třebným za povodně ve dnech 25.-26. května 1872, a to již z funkce primátorské, kterou zastával v letech 1870-1873. 23
Z roku 1865 se již dochovaly telegrafické výstrahy na velkou vodu pro
Prahu; s těmito telegramy pak již počítá "Instrukce pro komise povodní"
z prosince 1878, v níž byla Praha rozdělena do ll "okresů povodních" s při
hlédnutím k výškám vody v jednotlivých částech města při povodni v roce
1845. V ní dochází ke kvantifikaci výšek povodňové hladiny ve vztahu
k dělovým signálům. První znamení se má dáti tehdy, když vody nebezpečně
přibývá aneb když led se počne lámati; hned po něm se mají určené komise
odebrat na vykázaná místa. Druhé znamení se má dáti, jak voda vystoupí na
50" čili 1,316 metru "přes míru normální", a třetí znamení je aktuální, když
voda vystoupne na 70" čili 1,844 metru "nad míru obyčejnou a do jednotlivých ulic zatéká". 25
Kvantifikace výstrah podle výšek vody souvisí s počátky organizované
hydrologické služby v Čechách a s kvalifikovanými vodočetnými záznamy
z českých toků . 13. 5. 1875 byla totiž zřízena Hydrografická komise pro Království české se sídlem v Praze. Popudem k jejímu vzniku byla jak katastro~
fální povodeň na Berounce a Ohři v květnu 1872, tak neobyčejně suchý rok
1874 a následná anketa zemského sněmu na téma, jakých přípravných kroků
by bylo zapotřebí, aby se v budoucnu zabránilo podobným následkům živelných pohrom. (Vodočetná stanice v Praze u Staroměstských mlýnů sice vznikla
již roku 1825, ale v Českých Budějovicích teprve o 24let později, takže ještě
povodeň v roce 1845 mohla být kvalifikovaně sledována pouze na jedné vodočetné stanici v Čechách.)
Předpovědi stavu vody se začaly vydávat již v roce 1884 a nejvíc se o ně
zasloužil J. Richter. Význam prognózní služby se pak plně ukázal už za povodně v září 1890. Dobové prameny uvedly, že tato povodeň postihla v Če
chách 37 tehdejších okresů a škody "možno počítati na mnoho milionů zlatých". Zároveň se však nepřímo přičinila o velké ocenění české hydrologické
předpovědní služby. Na základě včasných varování přicházejících z oblasti
horní Vltavy, kde pokračovala srážková činnost a vodní stavy hrozivě stoupaly, byl na jejím dolním toku a dále na Labi vyhlášen poplach. Tím byl zachráněn od jisté zkázy majetek, jehož cena značně převýšila obnosy uvolněné
zemským sněmem na hydrologickou službu všech předcházejících let. 26

25

Instrukce pro komise povodní z 28. prosince 1878, Archiv hl. m. Prahy, fond Rankeum -

povodnč.

26 V. Ka kos, Z historie spolupráce hydro l ogů a meteorologů, Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 1975, č. 9, s. 284-287.
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Vichřice

Škody způsobené ve městech silnými, nárazovými větry připomeňme jen
havárií před bezmála dvěma stoletími. V noci z 29. na 30. ledna 1801 strhlo se v Čechách, hlavně ve středních a severních Čechách, boží
dopuštění. Očitý svědek, milčický rychtář a písmák František Vavák, napsal:
"A v noci po 29. (le)dnu převeliký a hrozný vítr strhna se každému k hrůze
a strachu byl, v sídlech stavení a v lesích dříví porážel a převelikých škod
nadělal. Není ani jediná ves, aby v ní 2, 3, 4 i více stavení byl nezbořil. . .
Mnohá stavení rozvyklána a polámána jsou, že tak ostati nemohou, ale spravena
býti musejí. Ještě dne 30. a 31. ledna vítr se neupokojil, ale až 1. února . .." 27
Divoká vichřice neměla úctu ani ke královskému hlavnímu městu Praze.
Škody na masivních měšťanských stavbách byly jistě menší než na chatrněj
ších dřevěných vesnických chalupách. I tak však bylo rozbito mnoho oken
a v pražských zahradách polámáno mnoho stromů. Je s podivem, že největší
škodu utrpěl právě oblíbený kostel sv. Jindřicha ve stejnojmenné ulici, respektive jeho zvonice. Vítr z ní srazil hořejší polovinu krovu a trosky prorazily chrámovou klenbu nad kaplí sv. Lukáše a úplně zničily její dva oltáře.
Věž bez střechy a díra v chrámové lodi vyvolaly u furýra c.k. pluku pionérského Františka Machka hluboké hnutí mysli, které mu vtisklo pero do ruky,
a jeho "Elegii na věž Svato-Jindřišskou větrem poraženou" si mohli čtenáři
Krameriových novin přečíst již 7. února 1801. 28
Úvodem se dojatý ženista ptá: "Což si věži zavinila I Jindřišská, tak velikého I Že si hněvu zakusila I Vichru přeukrutného." V další sloce přirovnává
sečtělý pionér pražskou zvonici, dosud čacky vzdoruj ící zlobě živlů a lidí,
k pyšné babylonské věži a pokračuje: "A hle předce tu tak pyšnou I Porazil
jest bez děla I Bez hromu, tu věži pevnou I Vicher; jakáž násila! I Však ne
předce bez chytrosti; I Tak jak každý nepřítel I V noci, lstivě plný zlosti I Vší
svou mocí přiletěl."
Vylíčiv pak detailně průběh katastrofy, zakončil F. Machek svůj opus vskutku
elegicky: "Chceš nám říci, že jak tobě I Tak i nám se poděje, I Každý že se
octne v hrobě I Sám, dřív než se naděje." 28
svatojindřišskou

Tromby (tornáda)

Trombou (tornádem) rozumíme silný vzdušný vír s přibližně svislou osou
o průměru několika desítek metrů, projevující se oblačným sloupem

otáčení

27 F J. Vavák, Paměti z let 1770-1816, ed. J. Skopec 1907- 1938.
28 F Machek, Elegie na wěž Swato-Gindřišskau wětrem poraženau, Kraméryusowy cýs. král.

Wlastenské Nowiny 13, 1801,

298

č.

6, s. 48.

J. Munzar, Města a nebezpečné hydrometeorologické jevy
obvykle ve tvaru nálevky, který vychází ze základny bouřkového oblaku cumulonimbu; dosáhne-li zemského povrchu, bývá původcem značných škod.
Dříve byl tento jev- s německými názvy die Trombe, Windhose nebo Wasserhose a anglickými s pout nebo tomado- označován jako větrná (popř. vodní) smršť. Důvodem k současné preferenci pojmu tromba, popř. tornádo v české
meteorologické terminologii byla víceznačnost pojmu smršť, často užívaného v masmédiích. Jedná-li se totiž pouze o vítr s ničivými účinky, není důkaz
o tom, že se jednalo o výše popsaný atmosferický vír, který se vyskytuje téměř výhradně v teplém pololetí.
Pátráme-li po konkrétnějších údajích o výskytu tohoto nebezpečného jevu
-známého především z USA- ve střední Evropě, většina českých meteorologických příruček a monografií v tomto ohledu mlčí. Jako první uvádí konkrétní příklady výskytu tromb na území ČR Malý průvodce meteorologií.2 9
První katalog českých tromb podchytil více než 30 historických i soudobých případů. 30 Z něho vyplynulo, že v Karlových Varech a okolí se tento
ničivý vzdušný vír vyskytl třikrát (v letech 1910, 1932 a 1987), v Praze dvakrát (v červenci 1119 na Vyšehradě a v dubnu v prostoru Bohnice, Čimice
a Dolní Chabry) a dvakrát v Brně (v letech 1830 a 1870). Nejstarší případ
z Prahy popsal kronikář Kosmas, který mj . uvedl, že neobvyklé, ostře ohraničené škody na knížecím paláci způsobil během okamžiku "prudký vichr, ba
sám satan v podobě víru".
Nejdůkladnější popis a analýza tohoto ničivého jevu, který mívá velmi krátké
trvání, je v pojednání Gregora Mendla31 , z něhož uveďme v překladu jen části
týkající se bezprostředních dojmů očitých svědků :
"13. minulého měsíce (října 1870) měli jsme v Brně příležitost pozorovat
velmi vzácný jev větrné smršti (v orig. Windhose) neboli tromby a současně
jsme se mohli přesvědčit o škodách, který tento zlomyslný meteor může způ
sobit. Jak impozantně se může toto hřmotné drama jevit z určité vzdálenosti,
tak nebezpečně a nepříjernně se utváří pro všechny, kdož s ním příšli do bezprostředního styku. To poslední mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, neboť
větrná smršť ze 13. října se přehnala nad mým bytem v klášterní prelatuře na
Starém Brně a mohu děkovat jen šťastné náhodě, že jsem to odnesl pouhým
leknutím.

J. Munzar a kol., Malý průvodce meteorologií, Praha 1989, s. 207-209.
J. Munzar, Tromby (tornáda) na území České republiky v letech 1119-1993, in: XI. Zbomík
dejín fyziky, 1994, s. 69- 72.
3! G. Mendel, Die Windhose vom 13. Octobcr 1870, Verhandlungen des naturvorschenden
Vcreines (1870), Abhandlungen, Briinn 1871, s. 229- 246.
29

30
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Bylo to zmíněného dne několik minut před 2. hodinou odpolední, když se
náhle tak setmělo, že zůstalo jen matné pološero. Současně se budova kláštera ve všech částech prudce otřásla a začala se chvět tak, že dveře zavřené na
kliku se otevřely, těžké kusy nábytku se posunuly a místy padala omítka ze
stropů a zdí. K tomu se přidružil zcela nepopsatelný hluk, skutečně pekelná
symfonie, provázená řinčením okenních tabulek, rachotem střešních tašek,
které byly roztříštěnými okny vrženy až na protější stěnu místnosti .
Takto překvapený a ohlušený se nemohl ani ten nejodvážnější člověk zbavit úzkostlivého dojmu. Naštěstí toto pekelné divadlo po několika okamžicích skončilo; odhaduji ho na 4-5 vteřin ... Jakmile se prach trochu usadil,
pohled z okna mi brzo pomohl odhalit nepřítele; byla to větrná smršť takového tvaru, jak jsem ji znal z obrázků a popisů." 32
Při dokumentaci průběhu nebezpečného vzdušného víru zaujala Mendla i naivní
pojetí a líčení celé události obyvateli, kteří dle jeho ohleduplné poznámky nemě
li nikdy možnost zabývat se fyzikálními nebo meteorologickými studiemi. Píše:
"Moje zpravodajka patřila k malé společnosti, která byla pozvána na vinobraní na vinici na jižním svahu Žlutého kopce naproti stanici koňské dráhy.
Jejich pozornost byla náhle upoutána šuměním a praskáním, vzniklým na úpatí
kopce na druhém břehu Svratky, kde zahlédli ohnivě zbarvený sloup sahající
až do mraků, který vypadal jako sloup kouře. Domnívali se tedy, že vypukl
lesní požár. Byli v tom utvrzeni tím, když krátce poté uviděli na březích řeky
vysoko stoupající proudy vody; soudili, že pocházejí z požárních stříkaček,
které přispěchaly ke zdolání ohně. Když ale s úlekem zpozorovali, že domně
lý sloup kouře překročil Kamenný mlýn a se stále děsivějším hukotem postupuje k vinicím, věřili, že se dává poznat sám ďábel (v orig. "Obávaný") a rychle
se schovali do blízké hlídačovy boudy.
Ale ďábel je přesto v tomto úkrytu našel, neboť za malý okamžik jim strhl
střechu nad hlavou a jen díky svému nadlidskému úsilí a námaze nebyli odneseni vzduchem. Zpravodajka potom viděla tančícího ďábla, jak vystoupil nad
vinice a odtud pádil přes zahrady ke Špilberku. Obávala se proto, aby neshodil žhavé či hořící věci nesoucí s sebou na město a nezapálil je.'m
Tromby nejsou tedy jevem, který by se střední Evropě vyhýbal. Jejich pravděpodobnost výskytu je sice malá a vznik ne lze předpovědět, nicméně jednou
z možností ochrany před přírodními riziky je větší informovanost obyvatel
o vlastnostech podobných nebezpečných povětrnostních jevů.
J. Munzar, Gregor Mendel - meteorolog, Čs. časopis pro fYziku, sekce A, 31, 1981, č. I, s. 63-64.
J. Munzar, Pekelná symfonie nad starobrněnským klášterem, in:J. Munzar - K. Pejm/ - K. Krška, Meteorologie skoro detektivní, Praha 1990, s. 202-203.
32
33
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Nežádoucí zesilování dopadů lidskými faktory
I současná, technicky vyspělá civilizace je značně závislá na fluktuacích
klimatu a citlivá k extrémům počasí. V této souvislosti je třeba upozornit na
specifika související s dědictvím socialistického a postsocialistického myšlení a hospodaření, která negativní dopady přírodních faktorů a rizik na rozdíl
od fungujících systémů hospodářství v řadě případů nežádoucím způsobem
zesilují.
Alarmující byly např. zkušenosti občanů Litomyšle z roku 1984. Při živelní pohromě 12. 7. 1984 byla v důsledku večerní a noční bouřky s lijáky, krupobitím a nárazovitým větrem o síle orkánu již podruhé postižena místními
záplavami část města (poprvé došlo k podobné situaci 17. května téhož roku) .
Přívaly vod strhly z okolních svahů ornici s kamením, takže došlo k ucpání
kanálů. Po opadnutí vody zůstal na náměstí půlmetrový nános bahna. Později
bylo odborným šetřením zjištěno, že k mimořádně velkým odtokům a splaveninám v okolí města podstatně přispělo nevhodné zemědělské využívání pů
vodně zatravněných svažitých pozemků k pěstování kukuřice a cukrovky, tedy
plodin velmi náchylných k erozi půdy. V rámci následných protipovodňo
vých opatření pro toto město bylo pak mj. rozhodnuto urychleně obnovit staré hráze.
V květnu 1993 jsme v denním tisku četli , že průtrž mračen ochromila dopravu v hlavním městě. Přitom se jednalo o liják s celkovým úhrnem srážek
jen kolem 20 mm (tedy 20 litrů na 1 m 2), takže k ochromení došlo patrně
proto, že většina kanálů byla zřejmě ještě po zimě ucpána, nehledě k dnes
běžnému špatnému spádování vozovek.
Také první sníh na podzim bývá každoročně "překvapením" pro silničáře
i příslušné úředníky na radnicích, třebaže jde o typický projev středoevrop
ského klimatu a veřejnost je vždy ujišťována o připravenosti na zimu. Takže
hned po první sněhové nadílce ve dnech 21. a 22. listopadu 1993 (tedy 1Odnů
po sv. Martinovi), kdy výška sněhu dosáhla na území Prahy kolem 20 cm,
auta po neočištěných ulicích klouzala, prudce narostl počet havárií a Dopravní podnik byl nucen zastavit autobusové linky do okrajových čtvrtí. Pluhy
městské správy komunikací totiž mnohde nevyjely, přestože varování meteorologů na první sníh přišlo včas. Jenže: 21. listopadu byla neděle - den pracovního klidu. Takže během několika dnů se splnilo alibistické konstatování
primátora Jana Koukala, že pokud bude na Prahu v zimě dva dny sněžit, skončí
to dopravní kalamitou.
Naopak oprávněnou kalamitní situaci musel vyhlásit magistrát v Liberci
13. 1. 1995, když ve městě napadlo během několika hodin téměř půl metru
sněhu .
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V návaznosti na výčet vybraných historických povodní všiměme si povodochrany Prahy dnes, po více než 100 letech od katastrofální povodně
roku 1890 s téměř stoletým průtokem (tedy s pravděpodobností výskytu při
bližně jednou za sto let). Na odborné konferenci s tímto tématem v září 1990
se odborníci mj. shodli jednoznačně na tom, že vliv vltavské kaskády je pro
větší průtoky přeceňován a že tato soustava by ke zmírnění povodňových
dopadů v obdobném případě jako roku 1890 přispěla jen velmi málo. Je nepříjemnou pravdou, že Praha není dodnes na tak velkou povodeň dostatečně
připravena, i když různá opatření (např. úpravy nábřeží , kanalizace atd.) byla
již před řadou let navržena v různých vodohospodářských a urbanistických
studiích. Tyto problémy se však podobně jako mnoho jiných v našem státě
neřešily, takže naše hlavní město nemá- na rozdíl od jiných evropských velkoměst- dodnes vybudovanou účinnou protipovodňovou ochranu. Je proto
tragikomické, když jsou pouze vytypovány lokality v pražské památkové rezervaci, které by byly při velké povodni zatopeny.
Výzkumy totiž ukázaly, že pozitivní účinek vltavské kaskády se projevuje
zhruba do úrovně desetileté až dvacetileté vody. A v důsledku často nelegální
zástavby a nepořádků v přirozeném inundačním území v některých částech
Prahy by podle odhadů- vlivem částečného ucpání koryta různými odplavovanými předměty zejména poblíž pražských mostů- došlo ke zvýšení hladiny oproti roku 1890 ještě asi o 1 metr, pokud by byly stejné hydrometeorologické podmínky jako tehdy. 34
Zvlášť nebezpečná pro Prahu je Berounka s málo kapacitním korytem
a absencí vyrovnávacích nádrží. Připomeňme proto v této souvislosti nejen
katastrofální povodeň na Berounce z května 1872, nýbrž i stoletou vodu na
jejím přítoku Litavce z června 1995. Povodňová komise podle denního tisku
uvedla, že celá oblast se bude z přírodní katastrofy vzpamatovávat, zvlášť
pokud jde o opravy mostů, několik let. Pracovníci Povodí Vltavy ovšem konstatovali, že toky, které se vylily z břehů, nejsou schopny stoletou vodu pojmout,
a odmítli opakované stížnosti občanů, že řeky nejsou udržované, že Litavka potře
buje vyčistit koryto a nejbližší inundační území. Jenomže dochází-li někde,
jako třeba na Jílovském potoce na Děčínsku, v rozpětí šedesáti let ke třem
údajně "stoletým" povodním, jedná se o evidentní nesoulad mezi statistickým
hodnocením průtoků a skutečností a snahu svádět všechno na "vyšší moc". 35
ňové

34 J.

Munzar, The towns and extreme weather events, in: Congeo' 95, Brno, Papers ofthe !st
Moravian Geographical Conference, September 4--9, 1995, Brno 1995, s. 23- 26.
35 J. Munzar - S. Ondráček, Fyzickogeografické aspekty nebezpečných hydrometeorologických jevil
v České republice a jejich socio-ekonomické impakty, in: Vybrané problémy súčasnej geografie
a pn'buzných disciplín. Zbomík referátov z medzinárodnej konferencie, Bratislava 1995, s. 127- 132.

302

J. Munzar, Města a nebezpečné hydrometeorologické jevy
Samostatnou a velmi aktuální kapitolou o městských katastrofách tvoří problémy spjaté se smogem v Praze a městech severozápadních Čech. Nejsou
totiž záležitostí polistopadovou, nýbrž jevem, který se objevoval minimálně
od počátku osmdesátých let. Tehdy byly ovšem údaje o značištění ovzduší,
případně o úrovni radioaktivity (po černobylské havárii) tajné. Jejich výčet
a rozbor však již přesahuje možnosti tohoto příspěvku .

303

LUĎA K.LUSÁKOV Á

PARADOXY KATASTROF:
MĚSTA A VODA V NIZOZEMÍ

Severní Nizozemí je příkladem určitého velmi specifického životního prokteré sice člověk vytvořil, ale současně, více než kdekoli jinde, musel
respektovat objektivně dané přírodní podmínky, jež naopak podstatně zapů
sobily pří formování kultury celého regionu . 1 Město v tomto kontextu vystupuje nejen jako prostředí, které je produktem kultury, ale jako prostředí, které
samo kulturu tvoří. Město jako prostředí sociální komunikace je i prostředím
poskytujícím informace o inovacích. Projevuje se jako prostředí se zájmem
o inovace a o jejich příjetí, tedy prostředí, kde probíhá a je podporována
jejich prostorová difuze. Současně vytváří vzor tvořivého prostředí přístup
ného změně. 2
V Nizozemí v důsledku přírodních podmínek člověk výrazně vystupuje
jako tvůrce kulturní krajiny vůbec, a to dříve a intenzivněji než v ostatních
evropských zemích. Nizozemština používá pro lidskou činnost formující životní prostředí, tedy především pro vodní díla, termínu "kunstwerk", tzn. označení pro umělecké dílo. 3 V souvislosti s problémem dopadu katastrof na společnost a prostředí měst v Nizozemí považuji za dů l ežité změny v přístupu
středí,

1 Pro interpretaci kultury Nizozemí má stále podstatný význam práce Huizingova, na něj
v podstatě navazují jak A. Th. van Deursen, tak i S. Schama a řada dalších badatelů. Srv.
J. Huizinga, Holliindische Kultur des siebzehnten Jahrhunderts. Ihre sozialen Grundlagen und
nationale Eigenart, in: Schriften des Deutsch-Niederliindischen Instituts Koln, Jena 1933, s. 6;
A. Th. van Deursen, Plain Lives in a Golden Age, Cambridge UP, 1991; S. Schama, The Embarassment ofRiches, New York 1987.
2 Srv. M. Hietala, Services and Urbanization at the Turn of the Century. The Diffusion of
innovations, Helsinki 1987, s. 37 n.; J. Mokyr, The Lever of Riches, New York, 1990,
s. 3-16; R. van Engelsdorp Gastelaars- M. Wagenaar - M. Dijst, The Diffusion of Public
Leisure Facilities over Dutch Urban System in 19th Century, in: La Ville et l'innovation en
Europe 14°-)9° siecles, Paris 1987, s. 113n.
3 Srv. W Z. Shetter, The Netherlands in Perspective. The organization of Society and Environment, Leidcn 1987, s. 31.
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k životnímu prostředí. Změny, které začaly probíhat od 16., respektive 17. století a které je možné charakterizovat jako přechod od pasivní obrany k aktivní
tvorbě životního prostředí a k jeho aktivní obraně, ovšem nebyly záležitostí
výhradně městskou.

Nizozemí- země měst, hrází, vodních mlýnů, námořníků a rybářů, sedláků
na polderech, měšťanů a obchodníků s jejich domy a skladišti zrcadlícími se
v hladinách kanálů, to je obraz, respektive jeden z obrazů, jehož nikoli nepodstatnou složkou je životní prostředí. Tento obraz je velmi stabilní, pevný,
vytvořený historicky z mnoha zdrojů, mj. z cestopisů a topografických popisů, ale i obrazů nizozemských malířů. 4 Obraz Nizozemí je založen především
na dominantním postavení dvou pobřežních provincií Holland a Zeeland 5,
provincií v období rozkvětu Nizozemí ekonomicky nejsilnějších, s největším
politickým vlivem a pro vnější svět nejpřitažlivějších. Soužití, respektive zápas s vodním živlem má v tomto obrazu významné místo, tak jak byl důležitý
právě pro přímořské oblasti a pro oblasti dolního toku a ústí velkých řek.
Tento problém, jak bylo naznačeno, není zdaleka jen městskou záležitostí:
týká se vlastně v daleko větší míře venkova, svým způsobem méně chráněné
ho.
Katastrofy způsobené přílišnou aktivitou vodního živlu byly v Nizozemí
časté a pro další vývoj země významné. Historicko-geografické přehledy začínají prvními průniky moře do pevniny v roce 700 př. Kr., pokračují řím
ským obdobím a přes raný středověk dosahují v podstatě až do současnosti. 6
Od počátku se lidé bránili jak pronikání moře do vnitrozemí, tak i rozlévání
vody v ústí řek. Budovali primitivní hráze- řetězy valů a strmých stěn zpevněných palisádami, které tvořily zeď a sloužily pro zvýšení a zpevnění břehů
řek, zálivů či jezer. Nejvíce se soustředili na povodí a ústí velkých řek, na
ochranu jejich břehů a dále pak na bažiny při německých hranicích. 7 Jak uvá4 Srv. J. Bientjes, Holland und der Holliindcr im Urteil deutscher Rcisender (1400-1800),
Groningen 1967; dále rovněž A. Maczak: Ž:ycie codzienne w podrózach po Europie w XVI
i XVII wieku, Warszawa 1980. Z metodického hlediska stati publikované ve sborníku: A. Maczak- H. -J. Teuteber(edd .): Reiseberichte als Quellen europiiischer Kulturgeschichte. Aufgabe
und Moglichkeiten der historischen Rciseforschung, Wolfcnbiittel 1982.
5 J. Huizinga, Holandische Kultur, s. 6--1 O.
6 Srv. W Z. Shetter, The Netherlands, s. 25, dále viz A. M. Lam berl, The Making ofthe Dutch
Landscape. An historical geography ofthe Netherlands, London 1971, s. 1- 17. Přínosná i starší
práce, jejíž autor působil v oboru budování a správy vodních děl: J. van Veen , Dredge, Drain,
Reclaim. The Art of a Nation, Haag 1962 (páté, aktualizované vydání; poprvé vyšlo r. 1948),
s. 11-25.
7 Srv. W Z. Shetter, The Netherlands, s. 25n., B. S/icher van Bath, The Agrarian History of
Western Europc. A.D. 500-1850, London 1963, s. 15ln., 160n.
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dí B. Slicher van Bath, budování hrází probíhalo v určitých vlnách: obdobím
intenzivní výstavby bylo 12. a 13. století, následoval útlum a oživení přišlo
znovu až koncem 16. a v 17. století. Navzdory tomu na kartogramu J. van
Veena najdeme poměrně četné a rozlohou nikoli nevýznamné oblasti polderů,
které byly získány i ve stoletích útlumu. Právě ty po staletí budované západní
poldery se staly typickým příkladem, vzorem nizozemské krajiny při vytváře
ní představ o Nizozemí v cizině. Paradoxem je, že navzdory nepříznivým
životním podmínkám se zde nejenom udrželo osídlení, ale naopak se Nizozerní stalo (současně se severní Itálií) nejhustěji osídleným regionem Evropy
v raném novověku s nejvýraznějším podílem městského obyvatelstva. 8
Ve středověku zasáhlo do vodohospodářských aktivit intenzivně také budování měst, která byla vesměs svým vznikem i dalším vývojem závislá na
rozvoji říčního a námořního obchodu a rybolovu. Vodní toky působily jako
městotvorný faktor. Mnohá města fungovala jako námořní a ještě častěji říční
přístavy. Vnitrozemská vodní doprava přispěla k rozvoji měst jako byl HaarIem, Alkmaar, Lei den či Gouda a umožnila rozvoj obchodu v jejich zeměděl
ském zázemí. 9 Literatura upozorňuje, že rozvoj měst nastal v oblastech, kde
půda byla prosáklá vodou, se zpožděním ve srovnání s jinými evropskými
regwny.
Při zakládání měst se o geologických problémech oblasti již bezpečně vě
dělo. Jejich výstavba samozřejmě předpokládala v terénu budoucího města
vodohospodářské zásahy, které by pomohly čelit záplavám, vyrovnat se s nekvalitním podložím z jílové půdy a pohyblivých písků i s vysokou spodní
vodou. Proto byla pro města vybírána přírozeně vyvýšená místa (např. pro
Nijmegen nebo pro Maastricht), popřípadě bylo navýšení vytvořeno uměle
(Leuwarden). Tam, kde to nebylo možné, tvořila střed města hráz a kanál
(např. Rotterdam, Amsterdam, ale i Enkhuizen, Hoorn, Edam a další), a navíc
byly základy domů zpevňovány kůly. 10 Uvádí se i příklady přenesení města
v důsledku vzestupu úrovně mořské hladiny na místo trochu výše položené
a poněkud bezpečnější, jako tomu bylo roku 1392 v případě Elburgu. 11 Voda
8

Viz komparativní tabulky pro jednotlivé oblasti západní Evropy, in: J. de Vries, European
Urbanization, 1500-1800, London 1984.
9 Srv. A. M. Lambert, The Making, s. 160.
10 Počátky nizozemských měst srv. A. M. Lambert, The Making, s. 124-128, 140-170; dále
viz též H. van Werveke, Les villes Belges. Histoire des institutions économiques et sociales.
Rcceuils de Ia Société Jean Bodin, VII, Bruxelles 1957, s. 551-576; Dr. H. C. E. M. Rottier,
Stcdelijkc Strukturcn in Historisch Perspektief, Hulst 1974; R. E. Dickinson, The Wcst European City, a Gcographical Interpretation, London 1961, s. 367n.; resp. starší přehled: G. L.
Burke, The Making ofthc Dutch Towns, London 1956.
I I Srv. A. M. Lam berl, The Making, s. 151.
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ve městech byla regulovaná v kanálech, s určitou výškovou rezervou. Stavební postupy při budování měst je možné považovat za projev vědomé obrany,
byť zatím stále jen pasivní, proti agresivnímu vodnímu živlu. Město bylo budováno uvnitř rozsáhlého systému vodních děl , jako např. Delft, kde bylo
i hraběcí sídlo. Budování jednotlivých měst nepochybně obohatilo zkušenosti
s technologií budování hrází. Hráze chránily ústí řek před přilivem, umožňo
valy existenci města vůbec, ale současně přerušovaly tok řek a měnily postavení vnitrozemských sídel, jejichž spojení s mořem bylo nadále jen zprostředkované. Souběžně se vlastně z nutnosti vyvinuly specifické typy
půdorysného řešení, kdy střed města vytvořil kanál, někde dva i více paralelních kanálů a přes ně hráz. Kanál plnil mnoho funkcí: sloužil k přečerpávání
vody (vysoušení) a současně tvořil důležitou komunikaci pro dopravu zboží
i lidí.
Právě v 17. století doznalo dopravní využití kanálů největšího rozkvětu
a v Severním Nizozemí byl vytvořen ojedinělý systém veřejné lodní dopravy. 12
N izozemský, navzdory přirodním podmínkám hustě osídlený venkov a četná
města byly již v raném novověku dokladem, že krajina byla intenzivně využívána a přetvářena, že se též objevovaly první ekologické problémy a že se
vyvíjelo v jistém smyslu ekologické myšlení a chování.
Časté opakování určité situace vytváří jak známo návyky chování. Časté
opakování stejného typu katastrofy mělo obdobný efekt: vytvářelo určitý návyk, postihovaná společnost se adaptovala, získala určité stereotypy obranného chování a institucionalizovala je. Dokonce bych řekla, že je využila pro
posílení obce- její soudržnosti, kolektivního vědomí, zastupitelského principu ve fungování obce. Ve stavu ohrožení obec, ať už městská či venkovská,
musela držet při sobě, posiloval se pocit komunální soudržnosti, rostlo sebevědomí obce jako reakce na její úspěchy v zápase se živlem. Paradoxně tak
katastrofa působila jako faktor rozvoje obce.
V preindustriálním období uváděl život lidi do situací, kdy jim přiroda
dávala zřetelně najevo, že nemají dost prostředků, jak se bránit jejím útokům.
Ostré zimy, deštivá nebo suchá léta, silné bouře, povodně, epidemie. Některé
rány postihly jen malou komunitu,jiné celou provincii. Byla také období všeobecných nárazů, jako například povodně roku 161 O. Závislost na větru a vodě
12 Srv. Ad van der Woude, La Ville Néerlandaise, in Etudes sur les villes en Europe Occidentale
(milieu du XVI!e siecle a Ia veille de Ia Révolution Fran9aise), tom ll, Paris 1983 , s. 345-351.
Systém byl obdivován mnoha cestovateli, viz J. Bientjes, Holland, s. 208- 213, a A. Maczak,
Zycie codzienne w podrózach po Europie w XVI i XVII wieku, Warszawa 1980, s. 26-27.
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byla deprimující, již jen stoupající vody dokázaly u obyvatel vyvolat obavy
z možných následků . Motivy vodního živlu, námořní scény a lodě v bouři se
v holandském malířství i grafice objevují více než často . Jak upozorňuje
A. Th. van Deursen,je to též téma, jemuž kronikáři věnovali značnou pozomost. 13
Zápas s vodou -jeho formy, ztráty, ale především jeho úspěchy- se stal
součástí představ o Nizozemí vytvářených v okolním světě i součástí sebeprezentace Nizozemců. 14 Odnepaměti muselo každé holandské dítě vědět, že
čerpadla, když už byla jednou spuštěna, se nesměla zastavit, protože jinak by
voda během několika málo hodin zaplavila domy a pole i s dobytkem. Pevně
zakotvený obraz Nizozemce, který přežil potopu, ba co víc, který je tvůrcem
své země a je svým způsobem výjimečný, měl silnou podporu v reálné zkušenosti. Těžko bychom v Nizozemí hledali generaci, které se problémy s vodou
vyhnuly a kdy tento obraz mohl být oslaben. Zápas o půdu se rozrostl co do
měřitka a intenzity současně s konfliktem se španělskými Habsburky o stát
(nizozemská historiografie jej nazvala osmdesátiletou válkou 1555- 1648)
a jeho interpretace vstoupila do ideologie.
Od roku 1573 byly zátopy účelově používány jako obranný prostředek při
obléhání Haarlemu, Leidenu i Alkmaaru. Strategické protržení hrází bylo však
aktem nejvyšší nouze, vždyť rozsáhlé části území se na léta ocitly pod vodou.
Když byly roku 1574 protrženy hlavní hráze jižního Holandska, mohly po
zatopených polderech plout lodě. 15 Hráze byly opět uzavřeny v roce 1576
a trvalo něco přes rok, než byla opravena hlavní zkáza tam, kde již pominuly
boje. Zanedbaná pole, protrhané hráze, zatopené poldery, města poničená
obléháním, ztráty na životech- to všechno byly důsledky války, ale také zdroj
sebevědomí plynoucí z vítězství, které také obsahovalo vztah k vodě a k umě
ní využívat její síly.
Povodeň ovšem nebyla katastrofou, která by postihla jen město. Zasáhla
většinou rozlehlejší území a venkovské obyvatelstvo bylo při tom v horší
situaci. Jednotlivé povodně měly nejen rozdílný bezprostřední dopad, ale
i rozdílný ohlas a "věhlas". Některé katastrofy pevně vstoupily do obrazu
severonizozemské minulosti, trvale se objevují v literatuře, s tím, že byly ničivější a významnější než jiné.
Stejná společnost byla ovšem, z našeho pohledu, současně schopna i chování neekologického, podmíněného ekonomicky. Tatáž území, která bylo třeba

13 A. Th. van Deursen, Plain Lives, s. 58,
1594-1597 a 1621-1624, dále srv. s. 236.
14 S. Schama, The Ernbarassrnent, s. 25-38.
15 A. Th. van Deursen, Plain Lives, s. 13.
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bránit před zátopami, poskytovala zásoby rašeliny užívané jako topivo a zdroj
soli. Bylo všeobecně známo, že těžba rašeliny oslabuje podloží hrází. Byla
vydána řada zákazů, nicméně rašelina byla nadále dobývána. Některá protržení hrází potom nebyla způsobena jen tlakem vody, ale zapříčinilo je i takovéto
oslabení hrází. Kdybychom však pominuli projevy neekologického chování,
byl by náš pohled deformovaný, neboť i ono tvořilo součást reality.
Ukázkovým příkladem povodně se značným rozsahem škod, která byla
způsobena nejen řáděním vodního živlu, ale i podceněním situace, je svatoalžbětinská povodeň z 18. listopadu 1421. Postihla velkou část holandského
jihu, tj. okolí města Dordrechtu. Prudká bouře a západní vítr prolomily společnými silami pobřežní zábrany a vnitřní hráze na soutoku řek Waalu a Maasy. Ze zatopeného území o rozloze 500 km 2 , ze zalidněné a úrodné Velké
holandské nížiny čnělo nad vodou, podle pozdějších vyobrazení, jako ostrov
slavné město Dordrecht- významné centrum jižního Holandska. Jak v údajích o ztrátách na životech a v počtu zatopených vesnic současníci přeháněli,
tak v jednom byl závěr jednoznačný- v negativním dopadu na další vývoj
Dordrechtu a v relativně šťastnějším osudu lépe zajištěného města, byť se
ocitlo v izolaci. Svatoalžbětinská povodeň vstoupila do historie v podobě
historiografických záznamů a obrazového i kartografického vyjádření. 16
Topografické popisy, počínaje L. Guicciardinim, téma zápasu s vodou neopomíjely. Ve francouzské topografii ze 17. století má svatoalžbětinská povodeň podobu zprávy o dávné katastrofě, která je součástí přehledu o vývoji
a charakteru města. 17 Její význam je zvýrazněn tím, že u ostatních měst se
o jejich konfliktech s vodou nepíše. Nepíše se ale také o tom, že celý systém
hrází byl předtím oslaben v důsledku lidské nedbalosti a partikulárních sporů.
V okolí Dordrechtu byl v první čtvrtině 15. století vytvořen nejrozsáhlejší
systém vodních děl a systém hrází, obhospodařovaný samosprávnou korporací
16 Srv. De Zuidhollandse Waard omstreeks 1520 in heeld gebracht (mapa části Velké holandské nížiny, nazvaná Jižněholandská nížina okolo r. 1520) ze sbírek Leidenské univerzitní knihovny, viz též G. Gezien, Tien eeuwen wetenschap in handschrift en druk, Leiden 1987, s. 73. Ve
sbírkách Rijksmusea v Amsterdamu se nachází deskový obraz Mistra Svatoalžbětinské povodně, který představuje její dobové vyobrazení. K tématu se ještě v 17. století vrátil Romeyn de
Hooghe, jeden z významných grafiků. Srv. S. Se ha ma, The Embarassment, s. 35n.
17 Srv. Nouvelle Description Des Pays-Bas Et De Toutes Les Villes Des Dix-Sept Provinces,
leurs Situations, Fortifications, Rivii:res, Escluses, & autres choses rares & curieuses. Avec
l' cstat présent de chaque place de Flandre. A Paris, etc., 1667, s. 270: "Elle (Dordrccht) fut
détachée de terre ferrne l'an 1421 par un débordement qui noya une partie de son territoire, dans
lequel perirent misérablement cent mil personncs, soixante & douze villages, & plusieurs beaux
chasteaux." (Další vydání Kolín, 1669). Lodovico Guicciardini, Descrittioni .. .dc tuti i Paesi
Bassi, 1567 vyšla poprvé a vzápětí v řadě překladů do nizozemštiny, němčiny, francouzštiny.
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(water-schap), jak bylo obecně v Severním Nizozemí zvykem. Rozhojnění
obranných mechanismů a jejich institucionalizace se netýkala výhradně měst,
ale byla záležitostí určitých území, majitelů pozemků, venkovských obcí.
Záplava roku 1421 měla předehru o rok dřív, kdy bylo zničeno centrum water-schapu se všemi záznamy. Byl zničen systém organizace polderů a rozpoutal se zápas mezi zájmovými skupinami, soupeřícími o moc a o to, jak má
vypadat schéma hrází. Když k tomu přičteme důsledky nadměrného vytěžo
vání rašeliny, máme před očima všechny faktory, které umožnily tak obrovský zásah povodně. Nakonec byla ztracena celá nížina a trosky hrází nebylo
již možné zachránit. 18 Moře zasahovalo až k Dordrechtu, celá oblast byla zničena a pauperizována. Z katastrofy se stala legenda. Hráze byly ovšem budovány znovu, pomalu a namáhavě. Dordrecht, který byl dosud obchodním centrem kvetoucího zemědělství Velké holandské nížiny a významným přístavem
pro obchod na Rýně, zůstal po povodni izolován na ostrůvku. Tehdy se obrátil znovu výlučně k vodní dopravě a během osmdesátileté války již opět fungoval jako centrum obchodu a stal se důležitou základnou pro revoltující stranu. 19
Struktura korporací, které budovaly a spravovaly hráze a další vodní díla,
a jejich fungování jsou zachyceny mimo jiné v dobových pohledech na Nizozemí jak zevnitř- v pohledu účastníků, například hydrauliků, stavitelů a projektantů, tak i zvenčí -jako pozoruhodnost v pohledu cizinců, cestovatelů .
Mezi staviteli se v každém období objevily výrazné osobnosti, ale jen některé
z nich své názory a zkušenosti zaznamenaly perem. Byl to především Andries
Vierlingh, vedoucí prací na hrázích (dijkmeester) Viléma Oranžského, který
v roce 1575, na konci svého života, shrnul dosavadní znalosti o stavbě pře
hrad, hrází a zdymadel, o kultivaci písečného pobřeží. Vierlingh chtěl přede
vším předat zkušenosti pro poučení a vzdělání nástupců. O generaci mladší
Jan Adriaensz Leeghwater rovněž na konci své kariéry sepsal své zkušenosti
z doby, kdy začalo vítězné tažení větrného mlýna spojeného s čerpadlem vody.
S pomocí této technické novinky Leeghwater rozpracoval technologii budování polderů a navrhl některé rozsáhlé projekty. 20
Vedle zasvěcených pohledů zevnitř existuje dlouhá řada více či méně detailních pohledů zvenčí. Navíc i tyto představy se tradovaly, autoři se inspirovali texty svých předchůdců a přebírali informace, příběhy i popisy, jak to

18 Srv. A. M. Lambert, The Making, s. 122n.; S. Schama, Tbc Embarassment, s. 35.; J. van
Veen, Dredge, Drain, Reclaim, s. 29n.
l9 Srv. A. M. Lambert, The Making, s. 156n.
20 Viz J. van Veen, Dredge, Drain, Reclaim, s. 34n. a 44n., S. Schama, The Embarassment,
s. 42n.
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ukázal například francouzský literární historik Yves Benot na analýze cestopisu po Nizozemí Denise Diderota. 21 Všechny zmíněné pohledy jsou do urči
té míry emotivní, vesměs obdivné; ani věcný a o objektivitu usilující Tirionův
popis Nizozemí, vydaný v letech 1742-1750, se tomu neubránil. 22 Přitom
zevrubný topografický popis postihuje již hotový systém obrany vodních děl,
a tím je pro nás zajímavý. 23
Nad stavem hrází, kanálů, propustí a čerpadel sice bděl představitel holandského hraběte, ale celá tato aktivita byla záležitostí korporativní. Venkovské obce vytvářely korporace z vlastníků půdy, které se staraly o celé
regiony. V souvislosti se záchrannými vysoušecími pracemi se vytvářela specifická územní samospráva a posilovala se lokální autonomie. 24
Centralizační politika ve vztahu ke správě vodních děl je spojena s počá
tečními lety vlády císaře Karla V. a v historiografii je interpretována jako
přirozená součást širší španělské centralizační politiky. Zřízení centrální správy
mělo překonat často protichůdné partikulární zájmy jednotlivých nezávislých
správ polderů, a proto byla vytvořena jedna správní instituce (Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen van Kennemerland en Westfriesland). Již
roku 1516 byl jmenován zvláštní úředník, který měl dozor nad všemi hrázemi
a náspy: "superintendant der dijken". 25 Další výrazné úsilí o centralizaci správy vodních děl se projevilo znovu až v 18. století. Souviselo opět s celkovou
centralizací země a s obdobím silného francouzského vlivu, když byla roku
1798 zřízena centrální správní instituce (Waterstaat). Centralizace ale nebyla
efektivní a lokální instituce si držely svůj význam a vliv. 26
V důsledku povodňové aktivity v 15. a v 16. století vstoupilo Nizozemí do
novověku se ztrátami těžce získané půdy. Technologie vysoušení se zatím
nijak pronikavě nevyvíjely. Od 1O. století, kdy byla vynalezena jednoduchá
stavidla, se nic převratného nestalo. Tam, kde stoupala hladina vody, dosavadní technologie polderů kolabovala. Voda musela téci samospádem, nebo
byla odčerpávána s pomocí tažné síly dobytka či lidí, pohánějících naběráky.
21

Srv. D. Diderot, Voyage cn Hollandc, Paris, 1982, viz úvod vydavatele Yvese Benota, s. 5-20
a poznámkový aparát.
22 Hedendaagsche historie oftcgenwoordige staat van alle volkeren, XIV- XV!!!. Te Amsterdam, bij lsaak Tirion, 1742- 1750.
23 Srv. edici J. C. Postma, Holland in vroeger tijd: 18e eeuwse beschrijwingen van steden en
dorpen in Noord- en Zuid Holland, Gravenzande 1962, s. 16.
24 Písemnosti vzniklé z činnosti správ jednotlivých polderů, jejich vlastní archivy, postihují
činnost jednotlivých stavitelů hrází a baštýřů, respektive správců hrází. Srv. J. van Veen, Dredge,
Drain, Reclaim, s. 76.
25 A. Th. van Deursen, Plain Lives, s. 12- 13; A. M. Lambert, The Making, s. 180n.
26 Viz J. van Veen, Dredge, Dra in, Reclaim, s. 78.
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Změny se začaly rýsovat až v průběhu 16. století. Poptávka po půdě podněco
vala intenzivní vysoušecí práce, souvisela s ekonomickým vývojem, s přírůst
kem obyvatelstva i klimatickými změnami. Od druhé poloviny 16. století se
projevovalo celkové ochlazení evropského klimatu, které poněkud snížilo
aktivitu moře. Nejen že se v té době projevila poptávka po půdě, ale stoupla
i její hodnota. Současně se Nizozemí stalo prostředím s obrovskou poptávkou po technologických postupech v oblasti vodního hospodářství a hydrauliky.
Od 16. století začaly vznikat plány, projekty a podniky v oblasti ochrany
a znovudobývání půdy. V letech 1540-1565 bylo na severu Nizozemí vysušeno na 3 7 tisíc hektarů polderů, jejich údržba ovšem představovala značnou
finanční zátěž. V 17. století se vysoušecí projekty se vzestupem hodnoty půdy
dále rozrostly. Významný vliv měla v tomto směru i ekonomická výhodnost
vodního podnikání, zejména pro prosperující západní provincie. 27
Odpovědí na "odvodňovací" poptávku bylo spojení čerpadla a větrného
mlýna, které umožnilo mechanické přečerpávání vody do vyšších úrovní.
Větrný mlýn pohánějící čerpadlo se údajně poprvé objevil již roku 1408
v Alkmaaru, ale všeobecně se rozšířil až v 17. století. 28 S jeho využitím vznikl
nový typ projektů, které využívaly novou technologii a převedly obranu proti
vodnímu živlu do vyšší fáze: od pasivní (budování zábran, hrází) k aktivní
obraně- k vytváření polderů, k vysoušení, regulaci, budování systémů kanálů- k vytváření životního prostředí. 29
Města, resp. městští podnikatelé byli ekonomicky silnější než vesničané 
jejich podíl na vodním podnikání proto neobyčejně rostl. Úloha městského
kapitálu na venkově nespočívala jen ve vlastnictví půdy, ale významně právě
ve vodním podnikání a v účasti v institucích, které je řídily a které posléze
vodní díla spravovaly (waterschapen a hoogheernraadschapen). 30 Pravidelná
kontrola a údržba vodních děl vyžadovala nejen další náklady, ale především
důslednost a vytrvalost na straně odpovědných korporací. Městští podnikatelé
27 Vodní díla z ekonomického hlediska, jejich projektování, řízení a financování , resp. podnikatelská a projektantská aktivita Nizozemců v řadě evropských zemí, zejména v Anglii, Francii
a v německých zemích viz S. Ciriacono, Land Reclamation. Dutch Windmills, Private Enterprises, and State Intervention in Review. Femand Braudel Center, vol. XVIII , No 2, Spring
1995, s. 281 - 304.
28 Srv. A. M. Lambert, The Making, s. 124.
29 S rozšířením větrných mlýnů a s rozsáhlými projekty, které navazují, je spjat již zmínčný
J. A. Leeghwater.
30 O úloze městského kapitálu na venkově viz H. A. Enno van Gelder, Nederlandse dorpen in
de 16e eeuw, in Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschapen,
afd. Letterkundc, nieuwe reeks, deel LIX, No 2, Amsterdam 1953, s.71 n., resp. J. Fa ber, Drie
Eeuwcn Friesland.
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využít nepřízeň přírody ve svůj prospěch- zemi protkali vodními kanály, z nichž učinili levnou a funkční dopravní síť. Dopravní kanály- trekyspojovaly města a byly městskou záležitostí. Z ekonomického hlediska byly
velmi nákladné, současně však neuvěřitelně výnosné. Se starou technologií
nebylo možno zabránit ztrátám půdy, udržet trvale suchá pole. Nová technologie, nové systémy představovaly inovaci, vyžadující velké vstupní investice. Tak se nabízí další paradoxní pohled na katastrofu jako na jev, jehož likvidace, respektive prevence může nést nemalý zisk a podněcovat rozvoj
technologií. Záplava, protržení hrází byla za všech okolností katastrofou, ale
obecně měla paradoxně své "pozitivní" důsledky.
Zápas s vodním živlem lidé dlouho vedli neadekvátními zbraněmi. Mnohé
poldery zůstávaly zatopené celou zimu a nejníže položená pole se udržovala
suchá v létě jen se značnými obtížemi. Technologie známé v 16. století nemohly zabránit stálým ztrátám půdy. Rostoucí a poměrně vysoká cena půdy
byla potom přirozeným důsledkem ztrát, ale i rostoucího počtu nizozemských
obyvatel. Investice do orné půdy i pastvin představovaly počátkem novověku
finančně stále zajímavější podnikání a přitahovaly pozornost zámožných
měšťanů . Jejich podíl na vlastnictví zemědělské půdy během 17. století ještě
více vzrostl. Velký projekt budování polderů, které měly odpovědět mi poptávku po půdě, byl zahájen roku 1597 a ukončen roku 1635. Vybudování
hrází, vysoušení, nasypávání polderů stálo mnohem více peněz, než mohli
shromáždit rolníci. Jako organizátor či investor se neobjevuje ani oslabená
aristokracie. Do těchto podniků se stále více zapojovali zámožní, nejen amsterdamští podnikatelé z patricijských, regentských rodů, městští radní
i obchodníci spojení s Východoindickou spo l ečností. Financovali tyto práce
a stávali se pak majiteli pozemků, na nichž stavěli a posléze pronajímali farmy a pro sebe budovali venkovská letní sídla. Rolníci se z majitelů půdy
měnili v její nájemce. Na severu Nizozemí (tzv. Noorderkwartier) bylo v první
polovině 17. století do pozemních prací vloženo 20 milionů guldenů. Investice do půdy tak daleko převyšovaly investice do velkých obchodních společ 
ností. Projekty byly různě úspěšné, kvalita nové půdy se lišila. Využití polderů umožnilo i rozvoj zemědělské výroby pro trh. 31
Období dramatických proměn geografického prostředí se pojí i se stoletým
obdobím (1550-1650) budování politické identity nezávislého Nizozemí
a nizozemského národa. Tento jev sledujeme současně v geografickém
i politickém smyslu. V historickém vědomí Nizozemců jsou oba procesy neoddělitelné. Své vykonala tradice folkloru- od středověku ústně předávané
3!

Srv. A. Th . van Deursen , Plain Lives, s. 13.
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povídky, balady, pohádky.32 Jejich prostřednictvím se vytvářel mýtus či autostereotyp nizozemského národa jako lidu vyvoleného, požehnaného, jemuž
bylo dáno přežít potopu. Na tento aspekt upozorňoval již klasik nizozemské
historiografie J. Huizinga. 33 S tímto tématem pracovala též rétorika kalvinistických kazatelů: Ti, kdo přežili potopu, byli výjimeční, předurčení zdědit
výjimečné dílo. Půda nebyla v tomto pojetí jen znovu získána, ale přímo znovu stvořena. Akt oddělení země a vody měl zvláštní symboliku nikoliv nepodobnou aktu tvoření světa. V tomto smyslu vyznívají i slova Andriese Vierlingha, inženýra hydraulika ze 16. století, v jeho pohledu tvoření nové země
náleželo jedinému Bohu, jenž dal některým lidem um a sílu tak činit. 34 Zápas
s oceánem vyžaduje obzvláštní vytrvalost; jejím výsledkem bylo poměrně
stálé zabezpečení země právě od 17. století, v důsledku přechodu k aktivní
obraně nizozemských území.
Budováním a udržováním vodních děl se zabývaly autonomní korporacewaterschappen, které samy rozhodovaly o vnitřní regulaci. Jejich fungování
bylo založeno na hmotném zájmu vlastníků půdy. Místní představitelé korporace rozhodovali a ostatní vlastníci půdy jejich rozhodnutí schvalovali. Korporace se těšily značné úctě. Najejich působení navazuje rozvoj venkovského zastupitelského systému, který byl do značné míry nezávislý na městech
a často v zájmovém rozporu s jejich zastupitelským systémem. Venkovský
systém se rozvíjel na principu nepřípustnosti platby daní bez zastoupení ve
správě vodních děl, aby plátci mohli ovlivnit mj. i investice do veřejných
prací.
Vodní hospodářství a pozemní práce byly ve větší míře centralizovány teprve
od konce 18., resp. od 19. století, což souviselo s obecným společenským
vývojem. V současnosti jsou všechny odvodňovací a ochranné činnosti pod
supervizí ústředního orgánu (Rijkswaterstaat). Státní vodohospodářský úřad
zpočátku jen dohlížel na každodenní záležitosti správy vodních děl, jimiž ve
skutečnosti vládly regionální korporace. Ústřední úřad se postupně rozvinul
do mocné instituce, jakéhosi státu ve státě, jehož moc byla až legendární
a současně velmi reálná. Rozhodnutí a názory této instituce si jen málokdo
dovolil nebrat vážně nebo zpochybnit. Význam korporací pro vodní hospodářství i význam státní správy je zřejmý, pohlédneme-li na mapu Nizozemí,
která znázorňuje podíl uměle chráněné, respektive vytvořené půdy. Přes zodpovědný přístup korporací i centrální instituce bylo nejednou o nových nut32
33
34

Srv. S. Schama, The Embarassment, s. 34n.
Ke geografickým podmínkám a kultuře srv. J. Huizinga, Hollandische Kultur, s. 4n., s. 12- 14.
S. Schama, The Embarassment, s. 43n.
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ných investicích rozhodnuto pod tlakem událostí, v
bouře či "povodně století".

důsledku

katastrofální

K onomu zásadnímu přechodu k aktivní obraně proti vodnímu živlu, od
budování jednotlivých hrází k výstavbě promyšlených systémů na základě
projektů inženýrů hydrauliků došlo koncem 16., respektive v 17. století. Jan
Adriaenszoon Leeghwater - stavitel mlýnů a inženýr haydraulik, přeměnil
mnohé mokřiny v Holandsku na úrodné poldery. Jeho práce stála na začátku
rozměrných děl, mnohé jeho projekty však mohly být z důvodů technologických a ekonomických uskutečněny až v 19. či 20. století. Leeghwater sám je
autorem kroniky těchto prací; rok po roku zaznamenával, která území byla
vysušena, které mlýny, dílny a radnice postaveny na půdě nových polderů,
kdy byla zahájena nová výroba tam, kde se dříve rozprostírala vodní hladina.
Poldery si získaly oblibu rovněž pro rekreaci městského obyvatelstva. Pře
devším však byla nově vytvořená území polderů přitažlivá pro zemědělské
osídlení. Rolníci zde nebyli odloučení. Síť kanálů vytvářela možnost jednoduchého přístupu ke každému pozemku bez ohledu na to, jak byl daleko. Náklad zboží byl převážen na lodích tažených koňmi (resp. jedním koněm) a vodní
doprava zlevňovala veškerý obchod i výrobu.
Moderní zásahy s využitím nové techniky se vracejí ke starým projektům,
které měly ochránit ohrožené oblasti. Na severu země se soustředily do oblasti Zuiderzee, která se ve 13. století stala velkým mořským zálivem. První
skutečně promyšlený projekt na jeho vysušení pochází z roku 1667. 35 Druhým mohutným a starým projektem bylo vysušení Haarlemmermeer. Uprostřed provincie Holland ležela tři jezera. V 15. století se slila do jednoho
Haarlemmermeer, jeho plocha se rozšiřovala, takže roku 1544 zabíralo již
13 220 ha, což bylo bezmála o 50 % více než před sto lety a Amsterdam
i Haarlem se cítily ohroženy. Projekt na vysušení a rekultivaci vznikl ještě
v 16. století, ovšem při tehdejší technologii byl zavržen jako příliš nákladný.
Nizozemí se k němu vrátilo v 19. století, kdy mohl být uskutečněn s využitím
čerpadel na parní pohon. 36
35 Technologicky, organizačně a finančnč tento projekt přesahoval možnosti doby. Na vysušení
Zuiderzee došlo až ve 20. století, a to na základě plánu Comelise Lelyho, který byl prijat parlamentem roku 1918. Nejprve byla vybudována hráz, která ze Zuiderzee učinila vnitrozemské,
postupně i sladkovodní jezero (Ijselmeer). Teprve ve druhé fázi vznikaly hráze uvnitř jezera
a s jejich pomocí pět rozlehlých polderů . Silným argumentem pro tento projekt byla zkušenost
z let I . světové války- nedostatek obilí a opět záplavy, které postihly nechráněné pobřeží.
36 Srv. J. van Veen, Dredge, Drain, Reclaim, s. 61; W Z. Shetter, The Netherlands, s. 34. Amsterdamské l etiště Schiphol posléze vybudovali právě na tomto území.
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Dvacáté století již představuje zcela novou kapitolu v tvorbě a ochraně
životního prostředí. Nepominutelná je i zkušenost dvou světových válek.
Rozměry a náročnost děl roste. Dílo 20. století představuje velmi komplikovaný a zcela novodobý projekt Delta v prostředí labyrintu vodních cest na
jihu země. Tato oblast, mnohokrát postižená povodněmi, kde hráze nebyly
dostatečně vysoké, byla slabinou celého nizozemského systému. Musela ovšem
nejprve přijít katastrofální zimní bouře roku 1953, kdy byly zatopeny rozsáhlé oblasti jihozápadu, aby se prosadilo přijetí a urychlení práce na projektu.
Práce trvaly po 30 let, vznikla rozměrná hráz chránící ústí Rýna a Scheldy,
koordinovaná s regulací dolních toků obou řek.
Systémy vodních děl kombinovaly stále složitější náspy, kanály, zdymadla,
zvedací mosty a čerpací stroje. Vedlejším výsledkem staletého procesu byl
technický a vědní obor, v němž Nizozemci vynikli- hydraulické inženýrství.
Také ono se stalo důležitým národním symbolem, bylo profesí sociálně důle
žitou, mocnou a prestižní a zřejmě svůj význam neztratí ani v budoucnosti.
Sami stavitelé hrází vystupovali vždy jako ochránci těchto symbolů Nizozemí, země vyvzdorované na moři. 37 Staletý a nepřetržitý zápas s vodou o hroudu země pro sebe a své potomky musel nutně působit na mentalitu lidí, pěsto 
val vytrvalost, vědomí sounáležitosti v obci, důvěru v sílu invence a tvořivosti
i v účinnost samosprávných institucí.

37

Tento postoj reprezentuje i citovaná studie J. van Veena, významného hydraulika, autora
plánu Delta a bývalého hlavního inženýra Waterstaatu.
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VELKÉ ZEMĚTŘESENÍ HANŠIN:
VLÁDA VERSUS PŘÍRODA?

Vážené dámy a pánové,
i když regionálně má tato konference těžiště v Čechách, resp. ve střední
Evropě, myslím, že bychom v letošním roce těžko hledali zemi, kde by se
nejnovější události doslova podbízely našemu tématu více než v Japonsku.
Rok 1995 byl na katastrofické události v zemi vycházejícího slunce opravdu
bohatý, a já proto velmi vítám tuto příležitost seznámit Vás v hrubých rysech
s dopady, které na japonskou společnost především zemětřesení mělo a ještě
pravděpodobně bude mít.
Budeme-li s odstupem srovnávat dopad dvou největších katastrofických
událostí v poslední době- lednového zemětřesení a aféry kolem sekty Ómu
šimikjó -,jeví se při pročítání denního tisku i z rozhovorů s Japonci jako
problém celkově závažnější převážně sekta. Příčinou je míra zhoubnosti
a deviace, kterou společnost ohrožuje. Zdá se to možná nepochopitelné, protože zemětřesení se jako přírodní pohromě dá čelit hůře než neštěstím zplozeným z lidské zloby - aspoň bychom v to, soudím, měli optimisticky doufat -,
ale pravá příčina je někde jinde. Onen březnový plynový atentát v tokijském
metru znovu, tentokrát zdlouhavě a svým způsobem bolestněji připornněl to,
o čem se už delší dobu obšírně a bez vidite lnějších výsledků diskutuje: že
totiž japonská společnost se ocitla na své další velké křižovatce. Stojí před ní
ne lehký úkol znovu promyslet priority vývoje poté, co bylo s úspěchem dosaženo velkého úkolu, který v moderních dějinách podruhé pevně stmelil ostrovní
národ- znovuvybudování materiální základny Japonska a znovuzaujetí pozice mezi nejvyspělejšími zeměmi světa. '
1 Poprvé to bylo při budování tzv. moderního státu Meidži v 70. a 80. letech 19. století, kdy
obranná propaganda vlády i halasné volání politické opozice napří klad po loajal itě císaři, oddanosti státu apod . významně spolupůsobily při formování nacionalistického ducha ve veřejnosti,
a tak mimo jiné umožnily tzv. aktivní (neboli expanzivní) zahraniční politiku.
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Splnění tohoto úkolu neboli dosažení určitého kvantitativního stupně samo
o sobě pochopitelně nemusí být dostatečným impulsem pro kvalitativní změ
nu, v případě Japonska však jde o jev s hlubšími historickými souvislostmi.
Velmi jednoduše řečeno , zahraniční vztahy jako takové jsou od samého začátku existence moderního státu vnímány jako určitý permanentní zdroj zneklidnění, místy až napětí. Tento pocit se v souvislosti s válečným konfliktem
samozřejmě jen prohloubil, a svědky určitého vyrovnání se s tímto komplexem2 jsme až v posledních asi dvou desetiletích, kdy Japonsko velmi úspěšně
soupeří se západními velmocemi na jejich poli, tedy v hospodářství , aspoň
pokud jde o statistické ukazatele. Tím se definitivně naplňují více než století
staré ideály o "bohaté a silné zemi" (dobové slogany), motory prakticky celého moderního vývoje. Nyní se tedy dům zdá zabezpečen zvenčí, ale nikoli
zevnitř, což je právě v případě Japonska možná překvapující.
O tom, jak Japonci sami hodnotí lednové zemětřesení, hovoří už sám jeho
název: úřady sice zprvu používaly názvu "Zemětřesení na jihu prefektury
Hjógo ' 95" (v japonštině není název zdaleka tak dlouhý díky zkrácenému
čtení znaků ve znakových složeninách, které velmi často představují slova),
ale média rychle prosadila přiléhavější označení "Velké zemětřesení Hanš in"
(Hanšin je opět zkratkovité místní jméno pro oblast Ósaky a Kóbe). Toto
označení má evokovat tzv. Velké zemětřesení v Kantó, největší japonskou
přírodní katastrofu tohoto druhu ve 20. století a snad vůbec, kdy v roce 1923
v Tokiu zahynulo přibližně 143 000 lidí. Tentokrát si běsnící živly v Kóbe
a Ósace vyžádaly sice mnohem méně obětí, přesto však 5 500 mrtvých a další
škody přísuzují této katastrofě smutný primát co do ničivosti po druhé světové
válce.
Než se budeme věnovat jednotlivým aspektům reakce na zemětřesení, řek
něme si několik základních obecných informací. Zemětřesení sužuje obyvatele japonských ostrovů odedávna, záznamy o něm nacházíme už v nejraněj
ších literárních památkách. Není proto vůbec přehnané tvrdit, že japonská
společnost se s fenoménem zemětřesení jako s občasným nezvaným hostem
dostatečně vyrovnala a žije s ním jako pacient s nějakou obtížnou chorobou.
Tato symbióza je nucená, a proto přirozeně v zásadě pochmurná, má však
i určité příjemné stránky. Pravidelná cvičení hasičů po Novém roce jsou nejen pro děti dlouho očekávanou atrakcí, povinné projektování velikých hřišť
nebo jiných rozlehlých ploch jako nouzových útočišť pro nouzové situace

2

Jde o tzv. komplex insularismu, který se často charakterizuje jako určité zúžené chápání
v důsledku nedostatku zkušeností se styky s jinými kulturami.

problémů
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nebo povodně) při vytváření územního plánu ve městech nezkrášluje tváře jinak monotónních a nepříliš přitažlivých přelidněných
japonských měst, a koneckonců takové docela malé zemětřeseníčko , které
s vámi jemně zakolíbá, když například ležíte doma na rýžových rohožích tatami a něco čtete, není špatná zkušenost. S úsměvem si přitom vzpomenete na
starou pověru o tom, že kdesi dole pod zemí žije obrovský starý sumec, který
sebou tu a tam hodí, což třese zemí.
Velký prostor věnují této problematice televize i jiná média. Poměrně časté
jsou diskusní nebo osvětové pořady, v nichž renomovaný seizmolog na graficky dokonale zpracovaných schémátkách předvádí, kolik procent toho kterého velkého města- obvykle samozřejmě Tokia, nejen proto, že je hlavním
městem, ale spíše proto, že leží v nejkritičtější oblasti - by při té a té síle
otřesů bylo úplně nebo částečně zničeno . Tyto pořady přitom na katastrofič
nosti nezískávají barvitostí či sugestivností, ale jakousi ve veřejnosti obecně
sdílenou neblahou předtuchou: předpokládá se totiž existence zhruba sedmdesáti- až osmdesátiletých intervalů, v nichž seizmická činnost vrcholí. Při
pomeňme jen znovu datum posledního největšího zemětřesení -1. září 1923 .. .
Nejde však jen o samotné zemětřesení. Obávanější než otřesy jsou následné požáry. Dodnes je v živé paměti starších Japonců hrozná vzpomínka na to,
jak v roce 1923 doslova vedle řeky Sumidy v Tokiu uhořelo přes 30 000 lidí,
když jim plameny nejprve zahradily cestu k řece a poté je pohltily. Mohu-li
toto poněkud morbidní téma trochu konkretizovat, příčinou obav není jen
těžko představitelná hustota zástavby, ale ještě jeden čistě fyzikální fakt, u nás
obecně neznámý: s rozšiřováním hořící plochy stoupá rychlost, s níž plyny
vystupují ze spáleniště vzhůru, což vyvolává stále sílící dostředivé proudění
vzduchu z okolí do místa požáru. Síla tohoto proudění je přitom taková, že
může do plamenů vtáhnout člověka i ze vzdálenosti několika desítek metrů .
Právě tak zahynulo oněch 30 000 obětí.
Na závěr této úvodní části ještě připomeňme, že s postupujícím výzkumem
tohoto ničivého přírodního jevu se neustále zdokonalují a zpřísňují protipožární opatření a statické stavební normy. Navíc životnost objektů (i betonových) je z našeho hlediska velmi krátká- činí přibližně 30 let, což zajišťuje
v porovnání s Evropou poměrně rychlou obnovu městské zástavby, a tím rychle
rostoucí procento objektů s relativně vysokou a stále se zvyšující odolností
vůči horizontálním i vertikálním otřesům. Přesto však v japonských městech
stále zůstává značný počet domů postavených těsně po válce, kdy většina
měst byla rozbombardována, nebo v 60. letech, jejichž ochranné konstrukční
prvky se nedají s dnešními srovnat. V Kóbe byly takové čtvrti přirozeně nejpostiženější. Kromě toho ve starých, ještě poctivě dřevěných domech bydlí
sporně
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lidé, a zemětřesení přišlo v zimě, která je nejsušším ze všech
období, takže požáry se šíří velmi rychle.
Z těchto informací je myslím dostatečně patrné, že japonská společnost
žije ve stavu jakési permanentní a zároveň latentní pohotovosti, či lépe řeče
no v obavách, kdy ono očekávané velké zemětřesení přijde. Je tedy dobrý
teoretický důvod předpokládat, že při vysokém smyslu pro pořádek a disciplínu, typickém pro japonskou konfuciánskou mentalitu, při značných technických možnostech a navíc při konstantní psychické připravenosti budou
příslušné orgány připraveny i prakticky.
Ukázalo se však, že praxe je v mnohém odlišná. Snad nejkritičtějšímu svět
lu byla a je dodnes vystavována reakce vlády nejen v prvních okamžicích, ale
i dnech po katastrofě . Bezprostřední reakcí premiéra Murajamy bylo sice
odhodlání osobně řídit postup vlády, ale jednotlivým resortům se nepodařilo
vypracovat konkrétní plán nouzových opatření dříve než za 37 hodin od prvních otřesů . Zdá se, že příčinou tohoto neuvěřitelně dlouhého časového intervalu je problém mnohem obecnější a hlubší než fungování jednotlivých ministerstev, a tím jsou vztahy společnost, resp. kolektiv versus jedinec. Zatímco
individualistickým křesťanstvím odkojená západní kultura má spíše tendenci
v podobných mimořádných situacích spoléhat na schopnosti jedince (vzhledem ke zmínce o křesťanství to připomíná prvek "spasitele"), což koneckonců
ukazuje i příklad Spojených států, kde je v podobném případě do čela záchranného štábu okamžitě jmenován odborník, jemuž podléhají i vysocí
ministerští úředníci , kolektivistická konfuciánská morálka či etika vidí záchranu ve skupinovém rozhodování se skupinovou zodpovědností (neboli zde
je podstatou naděje pocit identity s určitým konkrétním kolektivem) .
V praxi z těchto psychologicko-kultumích rozdílů vyplývají zásadní rozdíly faktické a praktické. To ukázalo několik trapných příhod, z nichž nejkřikla
vější je snad ta se zvlášť cvičenými psy pro vyhledávání osob v rozvalinách
domů: ministerstvo zahraničí sice tuto pohotovou pomoc švýcarské vlády
přijalo, ale ministerstvo zemědělství, lesů a vod si prosadilo, že i tito psi musí
jako všechna jiná zvířata ze zahraničí projít zdravotními testy, což velmi účinně
znemožnilo jejich nasazení .. . Abychom předešli námitce, že šlo o ojedinělé
ho úředního šimla, uveďme ještě jeden příklad : ředitel Národního zemského
úřadu Ozawa jako formálně jmenovaný šéf mimořádného záchranného štábu
žádal některé firmy o finanční přispění na záchranné akce. Podle stávajících
zákonů jsou ovšem některé finanční operace těchto firem v pravomoci ministerstva obchodu a průmyslu, pověstného MITI (Ministry of International
Trade and Industry). Toto ministerstvo prostě oznámilo, že v požadovaném
termínu se přípravné administrati vně byrokratické operace nestihnou, takže
ročních
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i z této pomoci sešlo. A takovýchto příkladů by bylo možno uvést ještě několik. 3
Závěry jsou zřejmé a na stránkách tisku se jim několik měsíců dostávalo
hojně prostoru: vláda prostě není schopna překonat ani v takovýchto mimořádných situacích svoje vnitřní rozpory, a navíc neexistuje žádný mechanismus, který by vůbec někomu umožnil jednat efektivněji , tedy hlavně rychleji,
než dovoluje rámec běžných procedurálních postupů. Pro ilustraci opět jeden
příklad: ani za takovýchto dramatických situací nemá samotná vláda právo
disponovat s nouzovými fondy bez souhlasu ministerstva financí. Tento fakt
jistě vyvolá určité otazníky ohledně kompetencí a postavení ministra financí
ve vládě, ale ani on nemůže porušit určité procedurální postupy. Při diskusi
o příčinách tohoto neutěšeného stavu, kdy centrální úřady nejsou schopny
v případě potřeby efektivně jednat, se velmi často mluví o přebujelém centralismu, resp. o nutnosti posílit pravomoce místních samospráv na úrovni prefektur. Zdá se však, že to není otázka nějaké politické reformy nebo jiného
podobného administrativně technologického přístupu, ale že celá věc hluboce souvisí s celkovým chápáním demokracie jako takové.
Podobný pokus přenést určitý nemalý díl práv i zodpovědnosti z centrálních institucí na úroveň prefektur učinila za podmínek pro jakékoli změny
daleko příznivějších- v letech těsně po válce- i americká okupační správa.
Celkově se její působení v Japonsku hodnotí spíše pozitivně (vzhledem k té
skutečnosti, že šlo formálně o vojenskou okupaci), avšak tento pokus je víceméně shodně pokládán za nejméně úspěšný. Japonci sami se pokradmu v prů
běhu několika dalších let vrátili k centrálně řízeným resortům (tehdy šlo
zejména o školství), ale do jisté míry lze říci, že i k centralismu jako byrokraticko-administrativnímu principu. Zůstává tedy zatím jen otázkou, nakolik
bude věnována pozornost návrhům, aby se Japonsko v tomto směru poučilo
např. od Spojených států, kde má legislativa pro podobné mimořádné situace
mnohem větší pochopení. V současnosti je jedním z často diskutovaných projektů výrazné rozšíření kompetencí Národního zemského úřadu, jehož ředitel
by v nouzových situacích měl k dispozici tým odborníků z jednotlivých ministerstev a prakticky by s jejich pomocí řídil záchranné práce, jako tomu je
v USA.
Zakořeněná náklonnost k centrálně řízenému rozhodování však neznamená, že by se v poslední době nezačaly objevovat pokusy o změny neboli
o politické reformy. Toto téma se při různých příležitostech vynořuje- chtělo
3 Další příklady lze nalézt např. v článku Když se zemč otřásla, Readcr 's Di gest, leden 1996,
s. 130 (vydává Reader 's Digest Výběr, s. r. o.) nebo v článku Kobe Wakes to a Nightmare,
National Geographic, červenec 1995, s. 112 (vydává National Geographic Society).
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by se až říci, že je udržováno při životě už několik let, ale ve skutečnosti není
příliš jasno v otázce, kdo vlastně jaké změny chce. Připomeňme jen, že příliš
hlasité volání po politických reformách bývalému premiérovi Hosokawovi,
relativně mladému a energickému, v podstatě zlomilo politický vaz. Aspoň
dočasně. Beze zmínky by však neměl zůstat ani poslední velký nápad politiků: do roku 2010 přestěhovat někam hlavní město (parlament, vládu a jiné
centrální úřady) . Stoupenci tohoto obrovského projektu mluví o nutnosti zajistit hlavnímu městu, resp. jeho funkcím větší bezpečnost před zemětřese
ním, o příznivějších podmínkách pro nezbytnou decentralizaci v souvislosti
s přesunem apod.
Neuvěřitelné odmítání zahraniční pomoci má však ještě jinou příčinu, rovněž hluboce související s některými rysy národní mentality (podobně jako
preference kolektivního řešení problémů). Již od samého počátku budování
moderního státu, od doby navazování prvních zahraničních kontaktů v 19. stoletl, se ve formující se národní pospolitosti z vícero příčin pevně usadilo vě
domí nutnosti spoléhat jen sám na sebe. Toto vědomí od počátku prokazovalo
velkou afinitu ke zděděné samurajské hrdosti, vysoce citlivé na jakýkoli projev slabosti. Je to natolik obecný rys, že se s ním snad i při jen letmém kontaktu s Japonci nelze nesetkat, a jeho jednotlivé projevy dokáží překvapit po
několika měsících pobytu stejně dobře jako několik hodin po opuštění paluby
letadla. Z hlediska vlády by za daných okolností bylo přijetí cizí pomoci považováno za projev slabosti, protože by dokazovalo, že na věc vlastními silami nestačí. Kritika postupu vlády z tohoto hlediska není však přirozeně zdaleka tak častá jako kritika za "prostou" nepružnost, přestože spolu obě stránky
věci úzce souvisí.
Existuje však ještě jedno vysvětlení nemohoucnosti úřadů, poněkud prozaické: zemětřesení je evidentně zaskočilo hlavně místem, kde k němu došlo.
Jak již bylo zmíněno, za nejohroženější se tradičně považuje Tokio s Jokohamou. Největší pnutí totiž vzniká mezi filipínskou a pacifickou krou, přičemž
tento zlom probíhá několik set kilometrů východně před severovýchodním
pobřežím Japonska. Oblast kolem Ósaky byla naproti tomu považována za
velmi bezpečnou, protože v její blízkosti se nachází jen menší tektonická
porucha, tzv. Nodžimský zlom- filipínská mořská kra se zanořuje pod pevninskou euroasijskou- a ta o sobě již několik set let nedávala vědět. O to větší byl
moment překvapení, který ochromil (nejen) místní úřady. A byl pravděpodobně
hlavní příčinou toho, že detai lně propracovaná opatření pro případ zemětře
sení zůstala pouhým kusem papíru. Nikdo se zpočátku ani nepokusil předejít
nevyhnutelnému dopravnímu kolapsu, který hasičské vozy i sanitky věznil
v kolonách aut, dále ucpávajících již tak téměř neprůjezdné ulice.
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Hmotné škody se naproti tomu podařilo odstranit při potenciálu japonské
ekonomiky relativně nejsnadněji, a tempo rekonstrukce pokračovalo dokonce rychleji, než se původně předpokládalo. Jakýmsi symbolem zacelení rány
se stalo zprůjezdnění superexpresní tratě Šinkansen počátkem dubna roku
1995, do kdy se klade završení první nejdůležitější etapy hospodářské obnovy. Od letních měsíců se proto zprávy v ekonomických rubrikách hlavních
celostátních listů, týkající se následků zemětřesení, objevovaly se slábnoucí
frekvencí. Viděno čistě technicky a z bezpečí mnoha tisíc kilometrů lze naopak opatrně konstatovat, že katastrofa vlastně znamenala pro stavební prů
mysl velké oživení. Na takovéto příklady není mimochodem historie Japonska skoupá: v roce 1657 po téměř třídenním požáru byla zničena značná část
Eda (dnešní Tokio), ovšem díky prozíravosti a pružnosti městských úřadů se
podařilo využít této katastrofy k rozšíření ulic při plánování nové zástavby
a podpořit tak další ekonomický rozvoj města. Ale vhodný přiklad nalezneme
i v době těsně po druhé světové válce, kdy bylo sice hospodářství úplně rozvráceno, ovšem na druhé straně bylo možno při obnově počítat s množstvím
volného místa a efektivněji - aspoň z dobového hlediska- je využít. Že při
horečné poválečné zástavbě došlo k mnoha neodčinitelným koncepčním chybám, je celkem pochopitelné a bylo to zmíněno výše.
Utrpěla však důvěra Japonců ve spolehlivost techniky a víra v technický
pokrok. Poprvé byla vážněji otřesena nedlouho před katastrofou v Kóbe, kdy
došlo k velkému zemětřesení v Los Angeles. V jeho okolí byly postaveny
japonskými firmami kilometry dálnic, o nichž dotyčné firmy nikoli bez pýchy
prohlašovaly, že odolají i těm nejsilnějším zemětřesením , která bylo možno
v této oblasti předpokládat. Ukázalo se však, že to byla jen velká slova, a tak
nezbylo než tiše čekat, až se na ostudu zapomene.
V Kóbe se však sebeuspokojení vymstilo krutěji . Vyšlo najevo, že konkrétně dálnice nemohly odolat udávanému stupni 8 jako maximální hranici síly
otřesů, protože byly porušeny některé předpisy (slaný mořský písek v betonu,
jehož pevnost přítomností a působením soli výrazně klesá), někde byly zjiště
ny konstrukční nedokonalosti, zejména nedostatečná ocelová výztuž. S rozčarováním z těchto zjištění se pak národ vyrovnával mnohem déle než s ekonomickými nebo hmotnými škodami samotnými.
Na konec se zmiňme o reakcích obyvatelstva. O téměř úplné absenci drancování nebo panikaření při čekání na základní prostředky se ve světovém
tisku dostatečně psalo. Dodejme k tomu, že pokud bylo v dlouhých a mlčen
livých frontách přece jen někdy slyšet vzrušené hlasy, pak důvodem bylo vět
šinou to, že staří občané byli ze solidarity posíláni kolemstojícími dopředu .
Vzrušeni pak byli většinou oni sami, kteři se takovému privilegiu z vrozeného
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pocitu skromnosti bránili. Dalším podobným jevem, kterého si zahraniční
zpravodajové povšimli (aspoň ti z nich, kteří umějí japonsky), bylo to, že
i v tak mimořádné situaci se lidé navzájem často omlouvali. V situaci, kdy je
nad slunce jasnější, že momentální obtíže nezpůsobil nikdo jiný než sama
příroda a že tedy je - viděno z Evropy - tak trochu od věci se neustále za
každé nepohodlí omlouvat. Tradiční konfuciánské etice je však vlastní posuzování společných záležitostí v mnohém očima toho druhého, resp. ostatních
zúčastněných . Zdvořilá, resp. uctivá jazyková rovina je proto samozřejmá,
i když se v tak vyhraněných situacích musí nutně jevit cizímu pozorovateli
trochu nezvykle. Japonci ji však jako něco mimořádného necítí. Jde o obecný
soucit, o společné snášení utrpení, o účast.
I pro mnohé samotné Japonce jsou však zajímavé nezvyklé občanské problémy spojené s následnými sociálními otřesy. Jde sice o ojedinělé případy,
ale široká publicita, které se jim dostává, do jisté míry prodlužuje jejich životnost a vytváří iluzi hlubšího společenského významu. Z právního hlediska
jsou to právně poměrně složité kauzy, v nichž je velmi těžké, ne-li nemožné
hlavní aktéry správně posuzovat. Přes veškerou kritiku nebyly městské úřady
v Kóbe do závěru roku 1995 schopny "napravit" svůj chladný přístup k postiženým občanům. Dokladem je rozhodnutí o tom, že program obnovy důleži
tých veřejných institucí do roku 2004 bude upřednostněn na úkor důsledné
pomoci konkrétním obětem. Ty si- nemajíce v některých případech dodnes
kde pořádně bydlet- částečně pomáhají po svém, částečně využívají skromné charitativní pomoci úřadů- dostávají zdarma stravu nebo jiné základní
prostředky. To jisté skupině občanů v Kóbe však morálně nebrání v tom, aby
na protest proti laxnímu přístupu úřadů odmítla opustit provizorní přístřešky.
Toto nucené kempování samo o sobě k závidění sice není, ovšem jablkem
sváru je místo, kde byly ony ubikace narychlo zbudovány. Jsou v krásném
velkém městském parku, kam byla provizorně zavedena voda, elektřina
a dokonce i telefon, kde je na rozdíl od okolních hustě zastavěných čtvrtí
dostatek prostoru a kde v čele odhodlaných občanů stojí, resp. stanuje jeden
bývalý vlivný socialistický poslanec, který ku štěstí mnoha ostatních rovněž
přišel o střechu nad hlavou. A protože zákony takovouto situaci jasně neřeší,
jelikož ji neanticipují, neodváží se žádná autorita na důstojného starého pana
poslance vztáhnout ruku. Ten pak může neohroženě prohlašovat, že si za svými právy v parku bude stát třeba deset let. Jeho dosavadní úspěchy ve vleklých sporech s úřady jsou však trnem v oku mnohým občanům, kteří takové
štěstí, aby si díky zemětřesení polepšili z na sebe nalepených domků do prostorného parku, neměli.
A ještě krátkou poznámku k tomu, v jaké rovině sleduje tento vývoj tisk.
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Reportáže si již tradičně libují v detailní popisnosti, těžiště pak leží ve sledování jednotlivých lidských příběhů a osudů . Ve společenských rubrikách lze
nalézt seriály, pokračující někdy do omrzení, příběhy o tom, jak utrpení stmelilo rodiny před rozpadem, podrobné líčení zážitků žen v domácnosti a aktivních důchodců, chvála jednotlivých dobrých činů (např. majitel striptýzového klubu zřídil ze svého podniku dočasně divadlo pro představení kabuki
a nó (tradiční divadelní formy) s volným vstupem, což se jako oběť vysoce
oceňuje) atd. Z našeho hlediska by mohla být za zvláštnost považována hojnost prostoru, která je věnována projevům pohnutých lidských citů, což má
pochopitelně hlouběji zapůsobit na čtenáře. Nemyslím však, že by tento styl
byl motivován pouze snahou udržet či zvýšit prodejnost periodik. Je to totiž
styl obvyklý, ať jde o neštěstí individuální nebo hromadné. V jádru tohoto
přístupu je spíše obecné soucítění s utrpením člena kolektivu, v tomto případě
spoluobčana. Tuto domněnku lze doložit např. tradiční sociální politikou vlády, která velmi pečlivě dbá na to, aby rozdíly mezi bohatými a chudými byly
co nejmenší, protože si je vědoma ceny, jakou tato určitá rovnováha má pro
politickou stabilitu v zemi. Nejde ovšem zdaleka jen o politiku - projevy
kolektivního ducha ve všech sociálních vrstvách jsou japonské společnosti
imanentní.
Jestliže jsme podrobili kritice snad všechny odpovědné kompetentní zákonné instituce a úřady pro jejich opožděnou, těžkopádnou a neprofesionální
reakci, jedna organizace tvoří přece výjimku. A možná právě proto, že stojí
mimo psaný zákon . Je to jakuza,japonská mafie. Její pobočky reagovaly okamžitě, důsledně a velkoryse. Jsou zprávy o tom, že jindy opevněné základny
se staly téměř charitativními útulky, kde se s pověstnou organizační dokonalostí rozdělovaly nejnutnější potřeby, pro humanitární účely bylo okamžitě
poskytnuto přes deset malých dodávek a ostří hoši, kterým se občan obvykle
rád vyhne, rozlévali mírumilovně potřebným polévku ...
Myslím, že na závěr můžeme s jistotou konstatovat mezi jiným především
to, že ničivé zemětřesení bylo vážným signálem, který odhalil některé slabiny
ve fungování moderní, vysoce strukturované a organizované společnosti. To,
nakolik závažné důsledky z toho vyplývají, ovšem podle mého názoru závisí
z převážné části zatím spíše na individuálním úhlu pohledu než na nějakém
obecně použitelném metru. Podstata problému se zdá stejná jako spor mezi
pesimisty, kteří se obávají vyčerpání omezených zdrojů nezbytných pro další
existenci lidstva, a mezi optimisty, kteří věří ve schopnost obnovy zdrojů obnovitelných, neboli v objevení dosud neznámých nebo nevyužívaných cest
pro přežití i dalších generací (jedná se pochopitelně o spor principiální, ne
konkrétní) . Pokud jde totiž jen o "pouhou" připravenost na případnou další
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živelnou pohromu, o které na japonských ostrovech není nouze, lze možná
celé fiasko úřadů v čele s vládou odbýt poukazem na postupné administrativní záplatování. Bude-li však někdo naopak chtít hledat širší souvislosti, bude
se přímo nabízet spojení s bezprecedentním plynovým útokem v tokijském
metru v loňském březnu, kdy v dějinách vůbec poprvé masově zaútočili Japonci na Japonce ... Osobně to nevidím jen jako otázku šíře souvislostí, spíše
jejich hloubky, ale to je právě ten směr diskusí, kde bývá shoda vzácností.
Možná že v takové situaci může být útěchou, že je lepší nejednota, která víří
vodu a udržuje pozornost a bdělost, než domnělé vyřešení problému s prů
vodním trestuhodným chlácholivým pocitem bezpečí či klidu. Chci věřit, že
stále ještě trvá šance pro morální a etické samočistící mechanismy hlavně na
úrovni rodiny, které v Japonsku fungují poměrně spolehlivě, a že tak budou
i nadále hlavním stabilizujícím činitelem v překotném tempu vývoje informatizační společnosti, kde je výsledek jakýchkoli hlubších reforem už jen pro
komplikovanost systému nejistý.
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RANDGRUPPEN UND KATASTROPHEN IN DEN STÁDTEN
PRAG lM VERGLEICH

(Zusammenfassung)
Jiří Pešek-

Václav Ledvinka

Der Band priisentiert Referate zweier interdiszipliniirer Tagungen, die das
Prager Stadtarchiv in den Jahren 1990 und 1995 zu den Themen Stiidtische
Randgruppen und Stiidte kontra Katastrophen veranstaltet hat. Es ist den
Organisatoren nicht gelungen, alle- besonders die im ersten Nachrevolutionsjahr 1990- vorgetragenen Beitriige fur die Veréiffentlichung zu gewinnen.
Die insgesamt fast vierzig Beitriige, die sich mit den vor allem sozial- und
alltagsgeschichtlich orientierten Themen in einer Perspektive vom Mittelalter
bis zum 20. Jahrhundert auseinandersetzen, bringen jedoch das Wichtigste
aus dem Vorgetragenen.

***
Die noch vor der Wende vorbereitete Tagung uber "die Beleidigten und
Erniedrigten der Stadt ", also uber Randgruppen, stiidtische Arme und uber
die abgeschlossenen Substrukturen und Ghettos der urbanen Gesellschaft oder
breiter iiber die spezifischen, sozial nicht dominanten und rechtlich vemachliissigten Einwohnergruppen stellte die Frage, welche Rolle und Position diese Gruppierungen im Leben der Stadt und fůr die "etablierte" Mehrheitsgesellschaft (die Makrosozietiit der Gemeinde) gespielt haben. Diese Fragen
wurden bisher- im Unterschied z.B. zur polnischen und selbstverstiindlich zu
den westeuropiiischen Historiographien - in der tschechischen Geschichtsschreibung nur wenig oder nur am Rande anderer Themenkomplexe diskutiert.
Die stiidtische (aber auch die allgemeine) Mehrheitsgesellschaft braucht
fur das eigene ausgewogene Funktionieren eine Zahl von "atypischen" Substrukturen und Nischengesellschaften, die professionell, kulturell, sozial, konfessionell oder politisch definiert werden. Diese Entitiiten sind niitzlich im
positiven wie auch im negativen Sinne. Sie dienen niimlich als Milieu, in dem
verschiedene atypische, allerdings notwendige Dienstleistungen und Qualitii-
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ten, fur welche in der Mehrheitsgesellschaft die Bedingungen fehlen, entstehen, gepflegt oder bewahrt werden konnen .
Diese gesellschaftlichen "Nischen", die eigene Kontakte mit verschiedenen entfemten (oder durch ihre Kultur und Lebensweise entfemten) Kulturen
und Zivilisationen pflegen, "schmuggeln" dann verschiedene "Exotica", Luxusgi.iter, Innovationen und Informationen in die manchmal etwas verkrustete
und provinzielle Gesellschaft der Stadt. Es gibt spezifische Nischengesellschaften (z.B. die italienischen, niederlandischen, aber a uch irischen oder griechischen Kolonien in Mittel- und Osteuropa, im gewissen Sinne auch die Juden) die die Mehrheitsgesellschaft der Stadt dank ihres eigenen hohen
intellektuellen oder wirtschaftlichen und finanziellen Potentials dynamisieren.
Es gibt aber a uch spezifische Randgruppen, die verschiedene notwendige,
die "anstandigen" Bi.irger allerdings emiedrigende hygienische oder soziale
Dienste ausi.iben (Henker und ihre Helfer, Bader, Schauspieler und Unterhaltungsmusiker, Prostituierte, Mistfahrer usw). Es ware fur eine- besonders fur
eine groBere - mittelalterliche oder fruhneuzeitliche Stadt schwierig, ohne
dieser "Professionen" dauerhaft zu funktionieren . A uch die Bettler und KrUppel auf den Treppen der Kirchen waren fur die Buger ni.itzlich - sie ermoglichten ihnen, durch Almosen die notwendigen moralischen Tugenden zu pflegen. Es gab auch "bose" Minderheiten - die Bruderschaften, Gesellschaften
und Gemeinschaften der Rauber und Morder, der Diebe und Hehler. Auch
diese kriminellen "Unterwelten" hatten eigene spezifische Gebrauche, Gesetze,
allgemein nicht bekannte Symbole und eine eigene Sprache.
Und wieder anders war die einerseits intemationale, andererseits geschlossene Gemeinschaft der akademischen Professoren und Studenten, lange bis in
die Neuzeit wieder mit einem eigenen Recht, der lateinischen Sprache als
einem alleuropaischen, fur den gemeinen Burger allerdings kaum verstandlichen Komrnunikationsmittel, mit eigenen Ritualen und Symbolen. Auch die
Nischen der Universitaten brachten den gastgebenden Stadten einen vielseitigen und sehr wichtigen Nutzen; die Universitatsangehorigen schockierten und
verletzten allerdings sehr oft die Geduld und Moral der ansassigen Biirger
durch ihre intellektuellen, o ft allerdings auch ganz brachialen Angriffe, Provokationen und Witze.
Es gibt auch eine andere Seite der Medaille, eine andere Rolle, die die
spezifischen Minderheiten in den Stadten spielen: Sie sind in Krisensituationen die idealen Ziele, auf die die Frustrationen der Einwohner gelenkt werden
konnen; sie lassen sich als Urheber der (unverstandlichen oder kaum losbaren) Probleme und Katastrophen der Stadte bezeichnen. Pogrome gegen die
Juden oder gegen die Auslander, Hinrichtungen von Zigeunem oder Anders330
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gliiubigen, Verfolgung al!er moglichen Dissidenten, das alles diente seit der
Antike als eine erprobte Ersatzlosung fiir Probleme in schwierigen Zeiten.
Es geht uns auch darum zu zeigen, daJ3 die Leute, die in den Nischen und
Ghettos der Stadt !eben, weder nur Verbrecher noch Er!Oser und idealistische
Retter der Gesel!schaft sind, manchmal eher Leute, die durch Kommunikations- oder Verstiindnissperren, durch spezifische oder schwierige Eigenschaften von der Mehrheitsgesellschaft ausgegrenzt bleiben. Schon das Problem
der Auflosung der Nischen und Ghettos, der Eingliederung ihrer Bewohner in
die Mehrheitsgesellschaft der Stadt wiire ein groJ3es Thema an sich, ebenso
wie die Problematik der Assimilierung der Juden oder der nationalen und
konfessionellen Minderheiten in die Stadtgesel!schaft im 19. Jahrhundert oder
auch die Frage der "Assimilierung" und Eingliederung der (einheimischen
oder ausliindischen) Landbevolkerung, die im Rahmen der Industrialisierung
und Urbanisierung in die GroJ3stiidte kamen und die Mentalitiit, Sprache,
Briiuche und den Lebensstil des Dorfes fiir mindestens eine oder zwei Generati onen mitbrachten.
Eines der schlimmsten Ghettos ist das Ghetto des Elends. Hier verbindet
sich das Thema der Randgruppen mit dem der Unterschichten, der Arrnen
und Hungrigen. Es geht hier nicht nur um die materiellen Note, sondem auch
um psychische Konsequenzen, um die Einwirkungen auf die Mentalitiit, die
soziale Kommunikation und die Formen und Moglichkeiten, mit den "Reichen" und "Satten" zusammenzuarbeiten und zu kooperieren.
Es war kaum moglich, die Breite der eingefiihrten Probleme in den einzelnen quellengebundenen Beitriigen systematisch auszuarbeiten. Es wurde al!erdings viel Material zusammengetragen und unter dem angedeuteten Blickwinkel analysiert.
Der Philosoph Radim Bureš denkt iiber die gesel!schaftlichen Strukturen
nach, die es ermoglichten und ermoglichen, die Arrnen, sozial Unfahigen oder
Problematischen, die irgendwie "Anderen" in das System der Gesel!schaft zu
integrieren oder zumindest dort zu beherbergen. Es gibt allerdings immer
Menschen, die in dieses System nicht passen oder die - freiwillig oder unfreiwillig- herausfallen und auJ3erhalb der Strukturen der Sozialfiirsorge (und
sozialen Kontrolle) weiterleben. Es kann sein, daJ3 diese Leute nur nicht im
Stan de sind, mit der biirokratisierten sozialen Pflege richtig oder geniigend zu
kommunizieren. Es gibt allerdings auch Menschen und Gruppen, die in diesem "Spiel", in dieser Zivilisation die zugeschriebene Rolle des amtlich anerkannten Erfolglosen einfach nicht spielen moch ten. Die sozialen Leistungen,
die die Gesel!schaft fiir die Leute am Rand zur Verfiigung stellt, sind dann fiir
diese oft frustrierten oder gar pathologischen Menschen weniger wertvoll als
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die soziale "Freiheit". Diese Leute brechen dann die Kornrnunikation mit der
Mehrheitsgesellschaft ab, was diese auch manchmal recht gem akzeptiert. Es
gibt in der "normalen" Gesellschaft namlich bestirnrnte Gruppen, die die Tendenz vertreten, die AuBenseiter zu isolieren und auf verschiedene Weise zu
beseitigen. Es gehčrt allerdings zu den unverwiistlichen geschichtlichen Illusionen, daB die Randgruppen und sozialen AuBenseiter eliminierbar sind.
František Hoffmann untersuchte die Wohnverhiiltnisse der armen Biirger
und der stiidtischen Unterschichten in der Prager Altstadt, in Budweis, Briinn,
lglau und Znaim im Mittelalter. Er stellt fest, daB die Mehrheit der armeren
Biirger und der Mitglieder der stadtischen Unterschichten keine eigene
Hauschen hatten, die sonst in den Nebengassen oder am Rande des Stadtareals standen, sondem als Mieter und Untermieter in den Biirgerhausern wohnten. Die relative Zahl der Mieter- und Untermietereinheiten betrug 17 bis
33 %der Zahl der Hauseigentiimer. Die Gesellen und Magde, die zu Haushalt
und Werkstatt gehorten, iibemachteten in Stallungen, Scheunen, Werkstatten
oder verschiedenen Karnrnem und Kellem. Ein Teil der stadtischen Unterschichten wohnte in Hiitten vor der Stadt. Die armsten Obdachlosen aus den
Unterschichten besaBen keine Mčglichkeit eines dauerhaften Wohnens und
iiberlebten in drastischen Provisorien (u.a. in den Misthaufen auf den StraBen).
Schon im 14. Jahrhundert existierten auch sogenannte Bettlerkneipen, wo man
fůr ein Teil der Almosen iibemachten kormte. Die meisten kranken Armen
lagen auf den StraBen, wo sie normalerweise auch starben. Es gab im 16.
Jahrhundert in Prag einen StadtratserlaB, wonach man die Armen, die auf der
StraBe lagen, in das Spital zum Hl. Johannes bringen sollte; gegen Ende des
16. Jahrhunderts wurden dann zwei Stadtdiener damit beauftragt, die StraBen
auf diese Weise von den dort liegenden Kranken zu raumen und die gefundenen Leichen zum Begrabnis zu iibergeben.
Milada Říhová referierte iiber "Pauperes" in der Prager medizinischen
Literatur im 14. und friihem 15. Jahrhundert. Al s Quellenbasis ihres Aufsatzes dienten a) alle medizinischen Schriften des Gallus von Strahov, b) das
Buch De signis pestilenciae von Henrik de Rybenicz und c) alle Schriften von
Albik de Uničov, die in Prag und in Briinn aufbewahrt werden, insgesamt also
Schriften aus dem Bereich der Prager Universitat. Die Armen - Pauperes kornrnen in den theoretischen Traktaten kaum vor, desto regelmaBiger aber in
den praktisch orientierten Schriften (Consilia, Experimenta, Recepta und
Regimenta sanitatis). Die Armen tauchen regelmaBig (vor allem bei Albik) in
den Kapiteln iiber Rezepte auf: Es wird irnrner zuerst die Rezeptur und dann
eine Mutation "pro pauperibus" beschrieben. Man kann dadurch ein vollstandiges In ven tar der Heilpflanzen und sonstigen Ingredienzen erstellen, die bis
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heute in der Volksmedizin in Gebrauch geblieben sind. Es wird dabei mehrmals angegeben, daB die Arzneien fůr die Armen (die sich allerdings mindestens eine begrenzte Pflege leisten konnten) dieselbe Wirkungskraft haben
wie die fůr die Reichen, die Unterschiede findet man nur im "layout" der
luxuriosen Rezepturen fůr die, die sich di es leisten konnten.
Jakub Hrdlička beschaftigte sich mit der friihneuzeitlichen Farce" Tragodie oder Schauspiel iiber die Frivolitat der Bettler", einem Text, der in
Bi:ihmen dreimal (1573, 1608 und 1619) erschien und auf einer polnischen
Krakauer Vorlage von 1552 beruhte. Es geht im Prinzip um Konflikt und
Diskussion zwischen einem Handler und den Bettlem, die ein Fest abhalten.
Beide Parteien beschreiben dabei die problematischen Se iten des feindlichen
Standes und verteidigen die eigene Situation. Es ist bemerkenswert, daB die
Gemeinschaft der Bettler einen gewahlten und allgemein anerkannten Richter
hat, der den Streit entscheiden soli. Die Bettler beschreiben dabei, wie sie
zum Betteln gekommen sind. Danach wird ganz deutlich, daB der Verfasser
des Werkes keine Vorstellung besitzt, wie das Problem des (diebischen) Bettlertums zu li:isen sei.
Zdeněk Beneš zeichnete "Das Bild der gesellschaftlichen Randgruppen
in der bohmischen humanistischen Historiographie des 16. und des 17. Jahrhunderts ".Die Armen findet man bei jedem Geschichtsschreiber- allerdings
nur sel ten und eher am Rande erwahnt. Sie traten (entweder als ganze Schicht
oder als einzelne Person) nur dann aus ihrer Anonymitiit ins Geschichtsbild,
wenn ihre Taten das Niveau der Alltiiglichkeit i.ibertrafen oder wenn sie von
der "groBen Geschichte" spezifisch getroffen wurden. Es geht also um den
Kontext verschiedener Gesetze und Erlasse des Herrschers oder der adeligen
und stiidtischen Obrigkeiten, um Epidemien, Naturkatastrophen, soziale Unruhen, mentale Krankheiten, vor allem aber um kriminelle Delikte, die in den
Geschichtsbiichem besonders hiiufig und ausfůhrlich geschildert wurden. Vor
allem auBergewi:ihnliche Morde innerhalb der Unterschichten dienten den
Historikem als "Vorhersage" fůr sich niihemde dramatische Umsti.irze, fůr die
man keine "nati.irlichen" und berechtigten Ursachen finden konnte.
Zdeněk Hojda beschaftigte sich mit der Beziehung der Randgruppen und
der" nationalen Minderheiten" am Beispiel Prags im 17. und 18. Jahrhundert. Er charakterisiert das fri.ihneuzeitliche Prag als eine "binationale"
(deutsch-tschechische) Stadt mit nationalen Minoritiiten (vor allem Italienem
und Franzosen). Die Prager italienische Kommunitiit war eine der gri:iJ3ten in
Mitteleuropa (ihre Mitglieder erhielten 8 % aller in Prag nach der Niederschlagung des protestantischen Stiindeaufstandes nach 1620 konfiszierten
Hiiuser) und sie beschriinkte sich nicht nur auf die hi:ifischen Ki.instler und
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Bauspezialisten mít ihren Familien. Die Organisationszentren der Prager Italiener lagen auf der Kleinseite und in der Altstadt. Die Franzosen hatten in
Prag ihre Kongregation des Hl. Ludwig bei der Altstadter Leonhardkirche.
Der Aufsatz von Jaroslav Pánek uber die Randgruppen unter den Einwohnern der bohmischen Stiidte und Kleinstiidte im 16. bis 18. Jahrhundert
basiert a uf seinen langjahrigen Forschungen zur friihneuzeitlichen kleinstadtischen Kriminalitat und Gerichtsbarkeit. Pánek verfolgt die in den Quellen gut
dokumentierten kriminellen Konflikte zwischen der stabilisierten Standegesellschaft und den von ihr ausgesonderten Randgruppen und Randschichten.
Die Mitglieder dieser Randgruppen unterschieden sich von den ansassigen
Burgern und Einwohnern vor allem durch negative Charakteristika (Menschen
ohne Obrigkeit, Eigentum und Recht, also auch ohne eigenes Zuhause) und
durch eine (soziogeographisch) dynamische Lebensweise. Schon diese Charakteristika deuten an, daB die Grenze zwischen den "anstandigen", standisch
gebundenen Menschen und den "Marginalisierten" nach beiden Seiten durchlassig war. Pánek beschreibt weiter die Tendenzen zur spontanen inneren Organisation besonders der kriminellen Randgruppen und meint, daB so hochgradig organisierte Netze von profesionellen Raubern und Mi:irdern, wie man
sie in der friihen Neuzeit in den sudeuropaischen Landern findet, in den bi:ihmischen Landern wohl nicht existierten. Die standische Gesellschaft verteidigte sich gegen die Infiltrationsversuche der Kriminellen vor allem durch
(brutale) physische Liquidierung der verurteilten Straftater (oder auch vermeintlicher oder gar potentioneller Verbrecher, Andersglaubiger oder Zigeuner), durch dauerhafte Absonderung der durch den Henker verkriippelten Tater
und schlieB!ich- aber erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts- durch erste
Versuche einer sozialen Reintegration der Randgruppenmitglieder.
Pavla Horská spricht uber die bewegliche Grenze zwischen der stiidtischen Gesellschaft und den stiidtischen Unterschichten. Sie behauptet- basierend aufihrer groBen Erfahrung mit der historischen Populations- und Familienforschung -, daB in der standisch organisierten Gesellschaft schon die
Zugehi:irigkeit zur Familie dem Menschen einen sozialen Status und Wert vermittelte. Es ist dagegen schwierig, bei den Unterschichten die Menschen nach
dem Beruf einzuteilen - mancl1e wechselten oft die Profession oder hatten
mehrere Berufe gleichzeitig, was haufig auch fur die untere Mittelschicht galt.
Was die sozialen Randgruppen betrifft, sieht Horská z.B. die Bettler als Produkte der wirtschaftlichen Krisen, die einen Teil der alteren Handwerker und
spater der Arbeiter zum lebenslangen Bettlertum verurteilt hatten. Die auf
den Kirchenmatrikeln basierenden Familienrekonstruktionen zeigen eindeutig, daB es fur die Manner und Frauen, die die Krise in hi:iherem Alter getrof334
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fen hatte, auch nach dem Ende der Krise keinen Weg zuriick in den Beruf gab .
Die Grenze zwischen den Bettlem und den produktiven Menschen verlief in
den vorindustriellen Stiidten Europas u. a. zwischen den Generationen innerhalb der Familien.
Die Studie von Bedřich Loewenstein, Volk und A rmut in der Sicht des 18.
und 19. Jahrhunderts, faBt die wichtigsten in den zeitgenossischen Diskussionen vorkommenden Momente zusamrnen: 1) Das Phiinomen von Armut ist
imrner relativ und hat nicht nur seine sozialen, sondem auch seine moralischen Komponenten. 2) Die Siikularisierung der ganzen Gesellschaft bedeutete nicht nur eine Verschiebung der Akzente zugunsten der weltlichen Werte
von Reichtum, Macht, Utilitarismus, Arbeit und Bewiiltigung der Natur, sandem auch ganz praktisch gesehen die Auflosung einer groBen Zahl von kirchlichen charitativen Einrichtungen und die Entsakralisierung von Armut. 3) Es
entstand eine mittelstiindische "Konfession der Arbeit" oder eine "weltliche
Askese" (Max Weber), eine puritanische Obsession hinsichtlich der Arbeit,
die eine neurotische Zeitokonomie und den Kampf gegen die Faulheit mitbrachte. Die Arbeit wurde dadurch zur allgemeingiiltigen Arznei, um die sozialen Krankheiten (und in diesem Rahmen auch unerwiinschte Randexistenzen) zu heilen . 4) Das Hauptmotiv dieser Besessenheit von der Arbeit war
allerdings nicht die Ůkonomie, also die Erhohung der Produktivitiit oder die
Theorie der urspriinglichen Akkumulation, sondem die Strategie der "sozialen Disziplinierung". Und die Zwangsarbeitshiiuser entstanden nicht als Gebrauchsprodukt der Manufakturen, sondem als Selbstzweck und Instrument
der gesellschaftlichen Dressur. 5) Die sozialen Vorstellungen der Aufkliirer
waren alles andere als optimistisch- eher diister, pessimistisch und elitiir. Es
herrschte die Ansicht, daB die Unterschichten aufgekliirte Fiihrung und Bildung brauchen, daB sie kaum geeignet seien, zu iiberlegen und zu entscheiden, auch nicht uber eigene Angelegenheiten. Die Konsequenz war dann die
patriarchale, antiliberale und retroradikale Stimmung eines groBen Teiles der
Volksmassen- seit der Revolution 1789 bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts .
6) Es blieb den pauperisierten Schichten nur der Weg der Industrialisierung.
In di esem Sinne spielten - mindestens typologisch- die Industrieschulen eine
groBe Rolle, die den Kindem der dorflichen und stiidtischen Unterschichten
nicht nur bestimrnte Fertigkeiten, sondem auch den Sinn fůr regelmiiBige,
fleiBige und individuell zielbewuBte Arbeit zu vermitteln versuchten. 7) Die
soziale und moralische Armut ging aus einer Konfrontation der Tradition und
der verlorenen Identitiit mit ganz neuen Formen der Arbeit, des Lebens, des
Alltags hervor. Das traditionelle Rettungsnetz der nachbarlichen Solidaritiit
und Kontrolle ging verloren, die Menschen waren nicht mehr im Stande, die
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neuen sozialen Traumata und Zusammenhange zu verstehen. Ein Gefůhl einer notwendig kommenden Katastrophe entstand. Die revolutionaren Utopien
versuchten dann die bisherige Geschichte durch Eschatologie zu ersetzen.
Auch diese Perspektive war allerdings unrealistisch.
Jiří Ku děla untersuchte im BeitragJudeus pauper die Situation der armen
Juden im Prager Ghetto der friihen Neuzeit. Kuděla erwahnt, dal3 die charitative Tatigkeit fiir jeden Juden zu den grundlegenden religii.isen Pflichten gehi.irt.
Die Juden griindeten schon seit dem 1O. Jahrhundert Hospize fur arme Reisende "Beth chekdeš", spater auch verschiedene Invalidenhauser, Armenhauser und vor allem Waisenhauser und Schulen fur die Waisen. Die- nicht sehr
zahlreichen- Prager armen und verarmten Juden wurden schon seit dem 16.
Jahrhundert, aus dem die altesten Nachrichten iiberliefert sind, durch die Gemeinde sehr gut versorgt. Es gab nicht nur ein Spital und ein Armenhaus in
der Gemeinde, sondern auch eine Reihe von Stiftungen, die in der zweiten
Halfte des 18. Jahrhunderts fast 1 Million Gulden verwalteten. Die meisten
jiidischen Stiftungen haben sich auch um christliche Waisenkinder und um
die Armen gekiimmert. Eigene arme Juden waren im Prager Ghetto eher selten. Die Verzeichnisse der armen Juden informieren uns, dal3 es z.B. 1729 in
der Gemeinde nur 106 Arme gab, also etwa 4,6 %. Das war praktisch dieselbe
Anzahl, die unter den jiidischen Familianten auch die reichsten Geldhandler
einnahmen. lm Jahre 1792 gab es im Ghetto nur 53 Arme (3,0 %), also nur die
Halfte der Zahl der Geldhandler. Es geht auch darum, wie der "arme Jude" zu
definieren ist. Die Inventarien zeigen uns namlich, dal3 auch die kleinsten
Handwerker und Kramer normalerweise Besitzer von verschiedenen Schuldbriefen waren, in denen sonst auch die reichsten Bewohner des Ghettos ihr
Eigenturn deponierten. Eine echte Explosion der Wohltatigkeit brachte dann
der Anfang des 19. Jahrhunderts. Erst die fortschreitende Emanzipation und
Assimilierung der Juden hat seit etwa den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts die philantropische Tradition durch einen griinderzeitlichen Pragmatismus ersetzt.
Helena Krejčová hat das Prager Pogrom gegen die Juden im Dezember
1897bearbeitet. Der sogenannte Sprachenausgleich fiir Bi.ihmen, den die i.isterreichische Badeni-Regierung vorbereitet hatte, in der auch die Jungtschechen
vertreten waren, wurde im November 1897 im Reichsrat nicht gebilligt, was
zum Riicktritt des Badeni-Kabinetts fuhrte. Die Deutschnationalen, die schon
friiher gegen den Sprachenausgleich aufgetreten waren, triumphierten. Die
Prager Unruhen begannen am 29. November mit Zusammenstol3en der deutschen und der tschechischen nationalen Studenten. Die gewaltigen, durch die
jungtschechische Presse (Národní listy = Nationalblatter) geschiirten Unru336
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hen, die die Prager Polizei nicht mehr ohne militarische Unterstiitzung bewiiltigen konnte, wandelten sich zu Beschadigungen und Pliinderungen der deutschen und immer mehr der jiidischen Kaffeehauser, Redaktionen, Wohnhauser und Geschafte, spater auch der Synagogen. Seit dem I . Dezember hatten
die pogromartigen Pliinderungen und sogar Brandschatzungen einen rein antisemitischen Charakter und erfaJ3ten unter dem Jubel der Prager jungtschechischen Politiker ganz Prag und seine Vorstadte. Nun versuchten ArmeeEinheiten mit scharfer Munition und Verhangung des Standrechts Ordnung in
die nationalbegeisterte, vom Pobel beherrschte Stadt zu bringen. Die Unruhen forderten innerhalb eines Monats zwei Menschenleben, 138 Zivilisten
und Soldaten wurden schwer verletzt, 1.200 Demonstranten und Pliinderer
verhaftet und spater mehrheitlich auch verurteilt. Die materiellen Schaden
wurden nicht beziffert. Als Opfer der Pogrome bezeichneten sich dann bei
der Debatte im bohmischen Landtag und in der Presse nicht so sehr die Juden
als vielmehr und besonders heftig die Deutschen.
Jarmila Pazderníková hat sich mit der sozialen Lage der tschechischen
Schauspieler in der zweiten Hčilfte des 19. Jahrhunderts vor allem auf der
Basis publizierter Erinnerungen beschaftigt. Die Lebensbedingungen der tschechischen Mitglieder nicht nur der Wanderbiihnen, sondem auch der festen
Prager Theaterhauser (Standetheater, Vorlaufiges Nationaltheater und spater
a uch des Nationaltheaters selbst) waren sehr hart. Sie arbeiteten taglich 16 bis
18 Stunden und hatten normalerweise zwei Vorstellungen zu absolvieren. Auch
die Primadonnen bekamen um 1850 monatlich nur etwa 66 Gulden und einen
Teil der Einnahrnen aus den Benefizvorstellungen. Von dieser Summe muJ3ten
sie allerdings auch ihre Theatergarderobe bezahlen, was bei einer Frequenz
von bis zu 3 Premieren monatlich viel Geld war. Die Lohne der mannlichen
Schauspieler waren niedriger- sie lagen bei 40 Gulden monatlich, weil sie
wesentlich geringere Ausgaben fůr die Kostiime hatten. Die Schauspieler des
Standetheaters hatten seit 1812 einen Pensionsfonds. lm Jahre 1863 wurde
dann auch eine Pensionskasse fur die So listen des koniglich-bohrnischen Landestheaters gegriindet. 1885 entstand die "Ústřední jednota českého herectva" (Zentralverein der tschechischen Schauspieler), die alle tschechischen
Schauspieler, auch die der Wanderbiihnen, vereinigte und ihre Mitglieder bei
Krankheit oder im Alter finanziell unterstiitzte.
Jana Englová widmete ihre Aufmerksarnkeit den Prager Arbeitsvermittlungsanstalten um 1900. Die amtliche Regelung der Arbeitsvermittlung
beginnt in Prag sehon 17 4 7, als die "Arbeitsbefragungsstelle" (poptaváma po
práci) errichtet wurde, um private Vermittlungen zu beseitigen. Die einheitliche Arbeitsvermittlung wurde dann in Ůsterreich 1863 gesetzlich angeordnet.
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In Prag wurden neben oder in Kombination mit den Arbeitsvermittlungsanstalten auch Verpflegungsstellen fiir die Arbeitssuchenden aus anderen Orten
gegriindet. 1886 wurde in Prag als Verein die Arbeitsborse fiir Arbeiter und
Diener beiderlei Geschlechts eingerichtet. Die Publikation "Die Arbeitsvermittlung in Ósterreich" aus dem Jahre 1898 enthalt fiir Prag schon 141 Arbeitsverrnittlungsanstalten (zum Vergleich: fiir Wien 468). Englová beschreibt dann
ausfůhrlich die Emahrungs- und ůbemachtungsbedingungen in diesen Anstalten und analysiert auf der Grundlage zeitgenossischer Statistiken deren
schnell wachsende Klientel (vor allem Hausdiener, Gewerbegesellen und
Landwirtschaftsarbeiter, zwei Drittel davon Frauen). Die Effizienz der durch
das Land verhaltnismaBig hoch dotierten Arbeitsvermittlung lag in Prag vor
dem Ersten Weltkrieg bei etwa 57 %. Die Fabrikarbeiter bevorzugten allerdings die Vermittlung durch die Gewerkschaften und durch die Arbeitervereine.
Robert Luft referierte iiber die Prager Schneidergesellen in der zweiten
Hiilfte des 19. Jahrhunderts. Trotz der Industrialisierung bildete das Handwerk gerade in den GroBstadten wie Prag eine beachtliche Schicht und war
zahlenmaBig mindestens so wichtig wie der industrielle Sektor. Gerade die
traditionellen Handwerksberufe gewannen in der gewerblichen Wirtschaft ein
groBes Gewicht und expandierten, u.a. aufgrund der Verstadterung und des
dadurch gewachsenen Verbrauchs. Kamen in Prag 1869 auf 10.000 Einwohner etwa 60 Schneidermeister, so waren es um 1900 bereits 83. Beschaftigte
um 1883 ein Schneidermeister im Durchschnitt zwei Mitarbeiter (Gesellen,
Lehrlinge, Arbeiter), so waren es 1906 2,66. lm Schneidergewerbe .Jassen
sich als Schlagworte Arbeitsteilung, Technisierung, Verweiblichung der
Branche und Verarmung einer groBen Zahl von Gesellen, aber auch von Meistem konstatieren. Es sti eg auch die Ausbeutung der Lehrlinge, die als Arbeitskrafte imrner noch billiger waren als ausgelemte Krafte. Gerade in Prag, der
einzigen bohmischen Stadt, die um 1900 das Problem der "Bettgeher" hatte,
iiberstiegen die Lebenshaltungskosten der Gesellen haufig ihr Einkommen.
Verscharft wurde die Existenzkrise dadurch, daB Unterkunft und Emahrung
nicht mehr als Naturalleistung des Arbeitgebers erfolgten, sondem gegen Geld
vermittelt wurden.
Jana Brabencová widmete ihre Aufmerksamkeit der Striiflingsarbeit und
dem bohmischen Kleingewerbetum um 1900. In der Tagespresse, vor allem
aber in den gewerbeorientierten Zeitschriften finden sich ebenso wie bei den
Landtagsitzungen Beschwerden iiber die auBerordentlich schwierige Lage des
Kleingewerbetums seit den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts. Als eine
der wichtigsten Ursachen wurde die Konkurrenz durch die Straflingsarbeit
betrachtet. Manche, besonders die Landesstrafanstalten hatten namlich eige338
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ne gewerbliche Werkstiitten, wo die Striiflinge fur den intemen Gebrauch der
Anstalt, aber auch fůr staatliche Institutionen und vor allem fur die Arrnee
arbeiteten. Es gab allerdings auch Werkstiitten in den Gefángnissen (z.B.
Buchbindung, Tutenkleben oder Weben), die fast ausnahmslos fůr private
Besteller produzierten. Die Striiflinge konnten auch als Arbeitskriifte an Privatuntemehmer verpachtet oder fur schwere Tiefbauarbeiten (z.B. bei der
Flu/3regulierung) benutzt werden. Die Arbeitskapazitiit der Landesstrafanstalten (Bory bei Plzeň, KartouzyNaldice, Prag und Řepy) war relativ hoch. Die
andauemden Beschwerden zwangen allerdings die Verwaltungen der Strafanstalten, die Arbeit der Verurteilten nur fur inteme Zwecke und fur die staatlichen lnstitutionen zu verwenden. A uch das wurde allerdings kritisiert.
Zwei Referenten haben sich mit dem Problem der Prostitution um 1900
beschiiftigt. Blanka Svobodová zeichnete ein" Portriit" der nicht konzessionierten Straj3enprostituierten in Prag und in den Prager Vorstiidten in den
siebziger und achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts. Die Autorin stiitzt sich
auf die kritische zeitgenčissische Belletristik (B. Němcová, K. Světlá), damalige Enzyklopiidien und die sozialdemokratische Publizistik. Sie macht aber
auch Stichproben in den Protokollen der Finanzpolizei und in den Akten des
Prager Landgerichts. Auf dieser Basis zeichnet die Verfasserin systematisch
und eindrucksvoll Existenzbedingungen, typische Schicksalsmerkmale und
Lebensgeschichten der Prager Stra/3enmiidchen nach. Sie sieht die Prostituti on
vor allem als ein soziales Problem der armen Miidchen und der Frauen uberwiegend aus den Arbeiter- und Landarbeiterkreisen oder aus der verarmten
unteren Mittelschicht. Unter diesem Aspekt betrachteten auch die sozialdemokratischen Publizisten (J. B. Pecka, J. Florián) diese Problematik.
Jiří Pešek baute seinen Aufsatz uber die Nichtkonzessionierten Straj3enprostituierten der Prager Vorstadt Konigliche Weinberge zu Beginn des 20.
Jahrhunderts auf der Basis von systematisch ausgewerteten Akten des Weinberger Bezirksgerichts aus den Jahren 1900 bis 1905 auf, die auch hinsichtlich der Landstreicherinnen und Bettlerinnen betrachtet wurden. Es konnten
Angaben uber insgesamt 600 Frauen gesammelt werden, von denen 139 hauptsiichlich oder u.a. wegen Prostitution verurteilt wurden. Ein Viertel dieser
Frauen kam in den Akten wiederholt vor. Sie waren jedoch keine professionellen Huren - sie arbeiteten nicht in den Bordellen und hatten auch kein
"Buchlein" fur die polizeilich erlaubte Prostitution. Diese Frauen waren keine unbedingten Produkte der wirtschaftlichen und sozialen Krise, wie es z.B.
Mitte der achtziger Jahre bei der Zuckerkrise der Fall war, als sich die armen
Dorfbewohnerinnen- einmalig- auf diese Art zu retten versuchten. Nach
1900 begegnen wir eher einer relativ stabilen Gruppe von riickfálligen Prosti339
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tuierten, die vor allem giinstige Nebeneinnahmen zu ihren Dienst- oder Arbeiterberufen suchten. 43 % der untersuchten Frauen waren alter als 30,9 %
dann alter als 50 Jahre. Drei Viertel dieser Frauen waren des Lesens und Schreibens kundig. Die meisten stamrnten aus landlichen Bezirken (vor allem siidlich und ostlich von Prag) und hatten im Prager Polizeibezirk keinen standigen Wohnsitz. Die Polizei begrenzte ihre Aktivitatan zumeist darauf, die
wichtigsten StraBen und Platze von der Prostituti on frei zu hal ten. Die Gemeinschaft der StraBendimen war relativ stabil, sie wirkten auch iiberwiegend nur
in einem Bezirk, wo sie den Polizisten auch bekannt waren und schon praventiv kontrolliert wurden. Die StraBenmadchen waren sehr arm; Geldstrafen
konnte der Bezirksrichter also kaum erteilen. Die Haftstrafen bewegten sich
normalerweise zwischen 10 und 21 Tagen. Die Prostituierten veriibten praktisch keine anderen Delikte als nur unerlaubte Prostitution, Landstreicherei,
ausnahmweise kleine Diebstahle und auch Polizisten- oder Richterbeschimpfung. Diese Frauen gehorten zum stadtischen Pobel, sie haben sich diese
Lebensweise angeeignet und waren spater nicht bereit, sie gegen charitative
Pflege oder gar soziale Ausbildung einzutauschen. Die soziale Motivation
spielte bei ihnen wahrscheinlich eher eine Rolle im Moment der Entscheidung fur diese Lebensweise, die ihnen ein Áquivalent der Arbeiterlohne brachte, als zu einem spateren Zeitpunkt.

***
Die Tagung uber Stiidte kontra Katastrophen verstand eine Katastrophe
als ein natur- oder gesellschaftlich bedingtes Ungliick, das die Stadtgemeinde
als Ganze wesentlich- wenn nicht sogar existentiell- betrifft, zerstort oder
zumindest grundsatzlich gefáhrdet. Es geht also nicht nur um einen Unfall
oder ein Ungliick innerhalb der Stadt, einen Zwischenfall, der nur den begrenzten Kreis der Betroffenen anbelangt, sondem um eine Angelegenheit,
die alle Stadtbewohner betrifft. Ereignisse dieses Typs waren und sind
auBergewohnlich; sie kamen allerdings - besonders in der vorindustriellen
Zeit- wiederholt in der Stadt vor und gehorten also in einer lan gen geschichtlichen Perspektive als integraler Bestandteil zur Entwicklung der stadtischen
Gesellschaft. Zu den haufigsten mitteleuropaischen stadtischen Katastrophen
gehorten weniger Erdbeben als vielmehr ůberschwemrnungen, Hungersnote,
Brande und Epidemien - das alles o ft mitverursacht oder multipliziert durch
Kriegszerstorungen. Dabei diirfen die sozialen oder politischen Explosionen
und Revolten nicht vergessen werden.
Die Katastrophen spielen in der Natur und in gewissem Sinne in der
menschlichen Gesellschaft durchaus auch eine "positive" Rolle: Sie dienen
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der Emeuerung, sie intensivieren die Evolution. Sie konnen auch- durch die
Reflexion der Ursachen und Wirkungen - durch die Gesellschaft produktiv
auswertet werden. Bewaltigte Katastrophen starken die Gesellschaft oder die
Gemeinschaft ihrer Bi.irger, aber auch die anderen dienen oft in der historischen Ri.ickschau zur verstarkten Identifizierung mit der betroffenen Stadt
und ihrer Gemeinde. Die Katastrophen konnen zu Startimpulsen werden, die
eine rasche Modemisierung initiieren. Die Brande auf der Prager Kleinseite
1541, der Londoner Brand von 1667 oder die Katastrophen in Tokio am Anfang unseres Jahrhunderts konnen hier als Beispiele dienen.
Fi.ir die Historiker sind Katastrophen von besonderer Wichtigkeit- sie ermoglichen es namlich, in die Strukturen der alten Gesellschaft tiefer als sonst
hineinzuschauen, die Strukturen und Wirkungsmechanismen der Gesellschaft,
der stadtischen Gemeinde, der Bi.irger, die Psyche und Mentalitat der Einwohner besser kennenzulemen. Zudem entstehen bei jeder Katastrophe geschichtliche Spuren, weiter auch geschriebene Berichte und Reflexi onen, die besser
als die "Normalitat" ein Studium der Gesellschaft erlauben. Die Katastrophe
wird so fur den Historiker zum offenen Fenster, das es erlaubt, sonst unzugangliche geschichtliche Momente zu studieren. In di esem Sinne ist der erste groBe
Analytiker des Verhaltens von stadtischen Bi.irgem bei einer Katastrophe Thukydides, der die Pest in Athen 484 v. Chr. ausfůhrlich beschrieben und systematisch analysiert hat.
Die Menschen lemen schon seit Jahrhunderten, mit Katastrophen zu Ieben,
sie empirisch aufzuarbeiten und sie durch unterschiedliche (z.B. ki.instlerische)
Reflexion in die Normalitat des Alltags als dessen spezifischen Bestandteil
zu integrieren. Die Medialisierung der Katastrophen aller Art durch Rundfunk und Femsehen gehort auch in diese Tradition.
Jaroslava Pešková widmete sich im BeitragDas geschichtliche BewujJtsein
von der Katastrophe der Katastrophe aus philosophischer Sicht. In diesem
Sinne ist die Katastrophe keine Gegebenheit, keine Sache, sonden ein Erlebnis, ein Phanomen der Alltaglichkeit, eine Art der Besinnung des Geschehens
der Welt. Das gilt auch fůr die Katastrophen, die die Menschen verursacht
oder gar vorbereitet haben. Und so gehort zu den groBten Gefahren der
menschlichen Gesellschaft eine gewisse allgemeine Unvorbereitetheit, die dann
unerwartete dramatische Ereignisse in Katastrophen umwandelt, die unser als
sicher empfundenes "Zuhause" in dem gelebten Ganzen der Welt zerstort.
Marie Dufková untersuchte dieKatastrophe als lexikalischen Begriff. Das
Femininum "katastrofé" vom Worte "katastrofein" = umwandeln, kommt bei
bekannten griechischen Autoren in verschiedenen Bedeutungen schon im 5. Jahrhundert v. Chr. vor. Das heiBt, daB das Wort schon damals gebrauchlich war.
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Es wurde im Sinne von "Wende, Umwandlung, Umkehrung" benutzt und zwar
als Konkretum oder auch als Abstraktum. Die Dichter, Dramatiker und Historiker bezeichneten so auch die Auflosung der a! ten Ordnung, der Gesetze und
am Ende auch Zerstorung und Tod (Aischylos, Sophokles, Thukydides). Das
Wort "Katastrophe" trat in den modernen Sprachen der friihen Neuzeit als
Begriff aus dem Gebiet der Poetik auf. Es wurde wahrscheinlich erstmals bei
Rabelais in seinem Pantagruel, dann ofter bei den Dramatikem (Racine, Shakespeare) benutzt. Die westeuropiiischen Autoren bezeichneten mit di esem Wort
tragische Ereignisse in der Natur und in der 2. Hiilfte des 19. Jahrhunderts
auch in der Industrie. In Bohmen erscheint das Wort erstmals 1865 in Riegers
Enzyklopiidie als ein Begriff der poetischen Literatur. Das grol3e deutsche
Worterbuch der Bri.ider Grimm aus dem Jahre 1873 enthiilt dieses Wort nicht.
Die Durchsetzung des Wortes "Katastrophe" in den alltiiglichen allgemeinen
Gebrauch brachte in Mitteleuropa erst der tragische erste Weltkrieg.
Der Archiiologe Václav Matoušek hat eine Zusammenfassung seiner Forschungen i.iber die okologischen Krisen der vorgeschichtlichen Epoche vorgetragen. Er meint, dal3 in Paliiolithikum und Mesolithikum gr613ere, durch
den Menschen verursachte okologische Krisen kaum nachweisbar sind. Die
Situation iinderte sich allerdings im Neolithikum mit der Einfi.ihrung der Landwirtschaft und der Haustierzucht grundlegend. Seitdem wurde systematisch
die bisherige nati.irliche Entwicklung der Pflanzen, der Tiere, der Erdoberfliiche und vor allem des Wasserhaushalts in der Landschaft gestort. Spiitestens im Áneolithikum entstand die einheitlich "ki.instliche" oder kultivierte
Landschaft und die nati.irliche Entwicklung blieb nur den Gebirgen oder Moorgebieten und anderen extremen Landschaftsformen vorbehalten. Der Mensch
schufin den 2.000 bis 3.000 Jahren von Neolithikum und Áneolithikum ein
kulturelles, energetisch hoch anspruchvolles - also auch leicht verwundbares
- Okosystem und paf3te sich di esem an. Diesen Prozel3 untersti.itzte ein Iange
wirkendes, gi.instiges atlantisches Klima, das die kulturelle Umgestaltung der
Landschaft fórderte. Schon die zyklische und riiumlich unausgewogene Entwicklung der mensc.hlichen Gesellschaft begann allerdings das nati.irliche Okosystem zu gefáhrden (Ausschopfung seines energetischen Potentials und
Storung des okologischen Gleichgewichts). Die Erschi.itterung des Okosystems trat i.iblicherweise in der Phase der kulturellen Bli.ite der Gesellschaft
auf. Die Population wuchs ebenso wie die Anspri.iche an die Rohstoffe der
Natur. Dann kam es zu einer Kette von natur- und sozialbedingten Krisen
(Úberfálle, Kriege, gro13e Migrationen).
Die durch die Bandkeramik charakterisierten extensiven Agrarkulturen
existierten in grof3en Teilen Europas seit der zweiten Hiilfte des 6. Jahrtau342
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sends v. Chr. bis zur Mitte des 5. Jahrtausends, als die erste Phase des kulturellen Ůkosystems von einer trockenen klimatischen Wende beendet wurde.
Die mitteleuropiiische Gesellschaft reagierte mit einer Aufspaltung in kleinere kulturelle Gruppen, die sich auf die giinstigsten Schwarzbodengebiete begrenzen muBten. Der ProzeB der menschlichen Adaptierung an die sich weiter verschlechtemden Naturbedingungen gipfelte im Aneolithikum, als die
Agrartechniken weiter verbessert wurden und man auch die Formen der Ausnutzung aller moglichen Rohstoffe intensivierte. Das Gleichgewicht der reich
differenzierten Lokalkulturen wurde durch dauerhafte gesellschaftliche Spannung gehalten. Auch dieses Modell iiberlebte in Mitteleuropa in der bestehenden Form allerdings nicht den Anfang des harten subborealen Klimas um
2500 v. Chr.
Es ist der Gesellschaft in Bohmen nach einer Úbergangszeit doch gelungen, sich a uf das ungiinstige subboreale Klima einzustellen und ein erfolgreiches Adaptationssystem zu schaffen. Die Únětitzer Kultur, die schon die
Zivilisation der Bronzezeit repriisentiert, expandierte dann in die Nachbarregionen Mitteleuropas und iiberlebte bis zu den katastrophal trockenen Jahrhunderten zwischen 1250 und 700, die auch zu einer gesellschaftlichen Erschopfung fuhrten. Es gab damals in Bohmen "zerstorte" Landschaften, die
seit dieser Zeit 1.500 Jahre Iang unbesiedelt geblieben sind. Diese hier als
dritte erwiihnte okologische Krise war bisher die letzte, iiber welche die archiiologischen und naturwissenschaftlichen Quellen berichten.
Die Menschen reagierten auf die okologischen Probleme innerhalb des
Forschungszeitraums auf dreierlei Weise:
a) Rationale passive Reaktion. Die Menschen verlieBen die zerstorten Gebiete und versuchten, giinstigere Regionen durch Úberfálle oder Kriege zu
erobem. Diese Reaktion war wahrscheinlich die hiiufigste.
b) Rationale aktive Reaktion. Dies bedeutet die Schaffung eines effektiveren Adaptationsmodells und damit a uch die Entstehung einer neuen Zivilisation.
c) Irrationale Reaktion. Durch langwirkende ungiinstige Bedingungen entstehen StreBsituationen. Es kommt zu Spannungen, die dann durch innere
Agression (Menschenopfer), das Anhiiufen von Besitz (Horte mit wertvollen
Gegenstiinden) oder durch groBziigige Demonstrationen der eigenen Identitiit
(komplizierte Begriibniszeremonielle) abgebaut werden. Diese Reaktionen sind
fiir die spiitneolithische Zeit und die Bronzezeit typisch.
Es folgen Beitrage, die sich mit konkreten bohmischen oder direkt Prager
Themen beschiiftigen. Marie Bláhová hat die groBe Hungersnot in Bohmen

1282 und ihre Widerspiegelung in der mittelalterlichen Historiographie
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erforscht. Die Hungersnot des Jahres 1282 war nicht die erste und vielleicht
auch nicht die schlimmste Hungersnot in Bohmen in unserem Jahrtausend.
Sie ist allerdings unvergleichlich besser durch die Chronisten dokumentiert,
als dies etwa in den Jahren 1043, 1126, 1142, 1217/18 oder 1252 und 1262
geschah. Besonders die Schilderung des unbekannten Kanonikers der Prager
Domkirche, die um 1300 entstand und als die "Zweite Fortsetzung der Chronik des Kosmas von Prag" bekannt wurde, kann man als die farbigste und
ausfiihrlichste Beschreibung einer Hungerkatastrophe in der mittelalterlichen
mitteleuropiiischen Literatur betrachten. Bláhová zeigt, daB die Hungerkatastrophe des Jahres 1282 mehrere Ursachen hatte. Dazu gehorte der ungewohnlich Iange und kiihle Winter und die langandauemden ůberschwemmungen,
daneben aber auch die komplizierte militiirisch-politische Situation in Bohmen.
Die Soldaten von Otto von Brandenburg hatten das Land systematisch und
dauerhaft gepliindert und die dem Heer folgenden "zivilen" Riiuberbanden
vervollstiindigten die Verwiistung noch. Es fehlte dann an Bauem, Kom und
Arbeitsmitteln, um die niichste Agrarsaison vorzubereiten. Der Chronist beschreibt und belegt mit drastischen Beispielen den Verfall der Verhaltensnormen, der Moral, der zwischenmenschlichen Beziehungen nicht nur in den
stiidtischen Gemeinden, sondem auch in den Hausgemeinschaften und Familien. Die Lebensmittelpreise stiegen in den Stiidten ins UnermeB!iche und
Wucherer konnten ohne jede staatliche Kontrolle besonders die stiidtischen
Mittelschichten finanziell vollkommen ruinieren. Die Relation des Chronisten gipfelt in der Schilderung von Morden, die aus Hunger veriibt wurden und
in der Beschreibung drastischer Fiille von Kanibalismus, die auch sonst in
Europa in iihnlichen Situationen aufgezeichnet wurden. Der Hungersnot fo lgten in einer weiteren Phase andere Epidemien. Die Landesverwaltung war
ebenso wie die Kirche auf eine sol che Situation trotz aller Erfahrungen nicht
vorbereitet und verhielt sich passiv. Es funktionierten nur polizeiliche MaBnahmen und Bestattungsarbeiten.
Lenka Bobková hat sich als Thema die Brande im nordbohmischen Aussig bis zum Ende des 16. Jahrhuderts gewiihlt. Sie untersucht die Briinde seit
1325, als bei einer Feuerkatastrophe auch die stiidtischen Urkunden verbrannten und von Konig Johann von Luxemburg emeuert werden muBten. Der Konig
unterstiitzte die beschiidigten Stiidte in diesen traurigen Situationen durch
Steuemachliisse und schickte auch Briefe an andere konigliche Stiidte, worin
er um finanzielle Unterstiitzung fiir die abgebrannten Stiidte bat. Eine sehr
iihnliche Situation entstand auch nach dem groBen Stadtbrand in Aussig im
Jahre 1538. Auch damals und emeut 1562 nach einem weiteren Brand half
der bOhrnische Konig Ferdinand I. mit allen iiblichen Mitteln. Die Autorin
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vergleicht die Aussiger Situation mit den Erfahrungen anderer nordbi:ihmischer Stiidte (es gab 60 Stadtbriinde in Bi:ihmen zwischen 1502 und 1562)
und stellt fest, daB die Bittbriefe der ki:iniglichen Stiidte, die von einer Brand-,
Pest- oder anderen Katastrophe getroffen worden waren, an die ki:inigliche
Kammer schon einen gewissen Routinecharakter besaBen.
Václav Ledvinka geht in seinem Beitrag iiber den grojJen Prager Stadtbrand von 1541 von der Feststellung aus, daB Prag unter den vielen Arten
von Katastrophen, die die europiiischen Stiidte in Mittelalter und friiher Neuzeit heimsuchten, nur von drei Typen betroffen war- von Kriegsschiiden als
Folge von Belagerung, Eroberung und Pliinderung, von Hochwasser und von
Stadtbriinden. Hierbei waren die Briinde am hiiufigsten und hatten die zersti:irerischste Wirkung. lm Hauptteil rekapituliert der Autor zuniichst alle zugiinglichen Informationen uber den zweitgri:iBten in einer ganzen Reihe von Branden der historischen Prager Stiidte, bei dem am 2. Juni 1541 fast die ganze
Kleinseite und ein groBer Teil der Burgstadt zersti:irt und die Prager Burg
selbst schwer beschiidigt wurde. Diese Katastrophe wird kurz den vorangegangenen und den nachfolgenden Stadtbriinden gegeniibergestellt (der gri:iBte
Prager Brand zersti:irte 1689 Alt- und Neustadt sowie das jiidische Ghetto),
bevor sich Ledvinka der Bedeutung bzw. den Folgen des Brandes zuwendet.
Dieser ermi:iglichte durch die Vernichtung der bisherigen Bausubstanz eine
umfangreiche Restrukturalisierung der betroffenen Stiidte und der Prager Burg,
wobei es zu einer einschneidenden stilistischen Veriinderung im Geiste des
Kunstgeschmacks und des Lebensstils der Renaissance kam. Dabei muB jedoch beachtet werden, daB dieser Teil Prags am linken Ufer der Moldau sein
neues Gesicht nicht nur der Naturkatastrophe von 1541 verdankte, sondern
auch einer politischen Katastrophe: der Niederlage des antihabsburgischen
Aufstandes der bi:ihmischen Stiinde von 1547 und der darauffolgenden Beschneidung der politischen Rechte und der Selbstverwaltungsautonomie der
Prager Stiidte.
Jan Pařez betrachtete seinen Bericht iiber das Erdbeben im Jahre 1590 in
Bohmen im Lichte der zeitgenossischen Drucke als eine Studie zur Mentalitiitgeschichte. Mitteleuropa erlebte 1590 das gri:iBte Erdbeben seit 1348. Es
war ein Erdbeben mit Epizentrum in Neulegenbach, wo die Stiirke den neunten Grad auf der Richterskala erreichte. Die Katastrophe kam in mehreren
Wellen und die am stiirksten betroffene Stadt war Wien, es wurden aber auch
Stiidte und besonders Kirchtiirme in Miihren und Bi:ihmen erschiittert. Die
Zahl der geschriebenen und gedruckten Berichte ist umfangreich. Pařez analysiert die einzigartigen gedruckten Berichte niiher, die in der Prager Bibliothek des Stifts Strahov aufbewahrt werden. Er beschreibt auf dieser Basis die
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Erdbebenereignisse in den bi.ihmischen und miihrischen Stiidten, erwiihnt die
Theorien des 16. und 17. Jahrhunderts uber die Ursprunge des Erdbebens und
referiert die chaotisch-hysterischen Reaktionen der ohnmiichtigen Einwohner
der Stiidte (nur Kaiser Rudolf ll. kam mit seinem Prager Hof geordnet in die
Dornkirche und betete fur die Rettung des Landes und seiner Einwohner).
Der Problematik des Erdbebens widmete sich auch Petra Večeřová in ihrem
Beitrag, der uber Katastrophen in den a/ten bOhmischen Drucken referiert.
Besonders die gedruckte Predigt des Prachatitzer Pfarrers Zacharias Bruncvik uber das regionale Erdbeben 1615 enthiilt eine abgerundete Zusammenfassung der zeitgeni.issischen theologischen und philosophischen Ansichten
zu diesem Thema.
Der Beitrag von Jiří Roháček beschiiftigt sich mit dem Niederschlag, den
die stii.dtischen Katastrophen in den bohmischen mittelalterlichen und neuzeitlichen epigraphischen Quellen (bis ca. 1800) fanden . Zuniichst gilt das
lnteresse unter quantitativen und qualitativen Gesichtspunkten der Widerspiegelung der katastrophalen Ereignisse im Zustand des Inschriftenbestandes der
gegebenen Stadt als ganzem. Dabei wird auf einige Spezifika der epigraphischen Quellen im Vergleich zu anderen Arten schriftlicher Quellen hingewiesen, die sich aus ihrem Charakter als schriftliche Begleiter rel ati v unterschiedlicher und variabler Artefakte- der Inschriftentriiger- ergeben.
Den Schwerpunkt des Beitrages bildet die Analyse der inhaltlichen Seite
der Inschriftentexte. In Bezug auf das behandelte Thema kann man hier zwei
Hauptgruppen unterscheiden. Die erste bilden die Inschriften, die mogliche
kunftige Katastrophen reflektieren, die zweite dann die Inschriften, die sich
auftypologisch und zeitlich konkrete Katastrophen beziehen.
Es muB festgestellt werden, daB der Gesamtaussagewert der epigraphischen
Quellen in den bi.ihmischen Stiidten hinsichtlich des behandelten Themas objektiv nicht groB ist und bis auf wenige Ausnahmen bei weitem nicht das
Niveau anderer Arten schriftlicher Quellen erreicht. Das tragfáhigste Material stellen Glockeninschriften dar; bei den anderen Gattungen handelt es sich
mit Ausnahme der sog. Pestsiiulen nur um Einzelfálle. Trotzdem kann ihr
spezifischer Aussagewert nicht ubersehen werden.
Michaela Kokojanová untersucht, wie der Niedergang der miihrischen
Stadt Prostějov (Prossnitz) beschrieben wird, die sich von der stolzen Residenz der Familie Pemstein gegen Ende des 16. Jahrhunderts bis Mitte des 17.
Jahrhunderts zu einem Stiidtchen auf der lichtensteinschen Do mane wandelte. Die erste Epoche charakterisiert die Autorin am Beispiel des stiidtischen
Gedenkbuches, das der Stadtschreiber Jan Bělkovský von Ronšov 1583 anlegte (und kritisch fuhrte) und das dann in den Jahren der Rekatholisierung
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der Stadt in einem weiterem Band fiir die Jahre 1625-1646 seine Fortsetzllng
fand. Eine andere, allf den Niedergang bezogene Fassllng der Stadtchronik
schrieb der evangelische Emigrant Pavel Zlypivo, ein ehemaliger Stadtschreiber, der im slowakischen Levoča eine nelle Heimat fand.
Die Pestepidemie des Jahres 1598 in Krummau war wahrscheinlich heftiger als ahnliche Epidemien der Jahre 1549, 1551, 1552, 1557, 1559, 1562,
1570, 1571, 1582 llnd 1585. Zllmindest sind die Qllellen fiir diese Epidemie
komplexer als die Zll den alteren. Sie ermi:iglichen es der Alltorin Anna Kubíková, nicht nllr die Entwicklung der Epidemie llnd ihre Allswirkungen allf
das i:iffentliche Leben in der Stadt systematisch zu verfolgen llnd Anzahl und
charakteristische Merkmale der Verstorbenen zu erschliel3en, sondern auch
die Reaktionen der Biirger der Rosenbergschen Residenz und das Verhalten
des Herrn Peter von Rosenberg naher Zll beleuchten. Zwischen dem 14. Juni
und Ende Dezember starben in Krummall 669 Menschen. Die Epidemie lahrnte
das stadtische Leben. Der Rat amtierte nicht, die Matrikel wurde nicht gefiihrt, weil allch die Priester bei der Pfarrkirche erkrankt oder bereits verstorben waren, die Schulen wurden geschlossen, die Markte fanden nicht statt
llnd die Stadt wurde fiir Besucher gesperrt. A uch die Krummauer Biirger durften keine anderen Markte besuchen, womit eine Ausbreitllng der Epidemie
verhindert werden sollte. Der Herr von Rosenberg verliel3 mit seinem Hof die
Stadt noch rechtzeitig und blieb bis Ende Mai 1599 auf dem Schli:il3chen Kratochvíle bei Netolitz. Die iiberlebenden Krummauer Einwohner feierten bereits seit Ende Dezember in grol3em und rein weltlichem Rahmen ihre Rettung.
Ludmila Fialová, eine erfahrene Forscherin auf dem Gebiet der historischen Demographie, bearbeitet systematisch die Pfarrmatrikel der bi:ihrnischen
Stadte des 16. bis 19. Jahrhunderts. Fiir die Tagung iiber Katastrophen analysierte sie die Matrikel der Pfarrkirche des Hl. Heinrich in der Prager Neustadt in der ersten Hiilfte des 17. Jahrhunderts. Pest- und Typhusepidemien
traten in den Jahren 1598, 1607, 1613, 1624-25, 1631-34 und 1648-49 auf.
Diese Serie von Epidemien beeinfllll3te die Entwicklllng der Prager Poplllation gerade in der Zeit der dramatischen geschichtlichen (konfessionellen und
politischen) Wende im bohrnischen Staat und seiner Hauptstadt betrachtlich.
Nach Abklingen der zuletzt erwahnten Epidemie nach dem Ende des Drei13igjahrigen Krieges wurden in dem erforschten Pfarrsprengel im Vergleich zu
den friihen zwanziger Jahren nur 40 % der damaligen Anzahl von Kindern
getauft. Das entspricht der Feststellung von Josef Janáček, wonach die Zahl
der Prager Einwohner von 50.000 im Jahr 1618 auf nur 26.400 Personen
1648 Zllriickging. Die Jahre 1620 bis 1649 waren fiir die bi:ihmische Haupt347
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stadt im Populationsbereich eigenlich eine permanente Katastrophe. Wenn
wir in Betracht ziehen, daB auch in Friedenszeiten die durchschnittliche Lebensdauer bei 25 Jahren lag und die Menschen, die das funfzehnte Lebensjahr
iiberlebten, ein Alter von etwa 50 Jahren erreichen konnten, dann konnen wir
damit rechnen, daB die Prager, die ihre Stadt im Jahre 1648 tapfer gegen die
Schweden verteidigten, zu einer Population gehorten, die den Stiindeaufstand
von 1618 bis 1620 nicht erlebt hatte . An die gliickliche rudolfinische Epoche
erinnerten sich sogar nur noch wenige und sehr alte Biirger.
Eine der groBten Pestepidemien erlebte Bohmen und besonders Prag im
Jahre 1680. Lenka Matušíková analysierte zu diesem Thema umfangreiche
Quellen des Prager zentralen Staatsarchivs (Bestand: Alte Manipulation, Signatur E 2). Es geht vor allem um die Infektionsordnung, die die Prager Bohmische Statthalterei nach dem Wiener Vorbild verfaBt hatte. Diese Ordnung
basierte vor allem aufMeldepflicht, Priivention, Quarantiine und Desinfektion.
Die Infektionsordnung enthielt auch eine Anweisung, wie die Fieberkrankheiten zu identifizieren und zu heilen seien, wenn der Arzt nicht kommen
konnte. Hi erbe i spielten personliche Hygiene, richtige Emiihrung, sowie alkoholische Derivate von Heilpflanzen eine wichtige Rolle (es gehorte zu den
Pflichten der Stadtvater, vor einer Epidemie eine geniigende Menge Schnaps
in der Stadt sicherzustellen). Den Obrigkeiten und den stadtischen Magistraten in Bohmen wurde auch befohlen, in der Umgebung der Gemeinden Infektionsspitaler zu errichten und sie aus der Stadtkasse zu unterhalten. Die Epidemie, die vom Balkan iiber Wien, Siidmiihren und Siidbohmen nach Prag
kam (wo der kaiserliche Hof schon seit September 1679 residierte), kulminierte im Sommer 1680 und totete in den Prager Stiidten 9.331 christliche
Einwohner; weitere 839 Menschen starben im stadtischen Infektionsspital in
Košíře. Das jiidische Ghetto wurde aufBefehl des Landeschirugen geschlossen und ohne jede Hilfe gelassen. 2.616 seiner Bewohner starben.
Die Kriegskatastrophen hatten fur die Stadte manchmal fatale Konsequenzen. Manches gehorte allerdings auch nur zum unangenehmen Kriegsalltag.
Tomáš Jelínek beschreibt die Verwaltung der Prager Stiidte in Zeiten
kriegerischer Bedrohung und wiihrend der Besetzung durch fremde Truppen
1741-1744. Er stiitzt sich dabei auf die Dekretbiicher und die Urkundensammlungen im Prager Stadtarchiv. Es ist deutlich, daB die Kriegsvorbereitungen die Stadt und ihre Biirger bzw. Einwohner auBerordentlich schwer
finanziell und auch allgemein wirtschaftlich belasteten und daneben auch den
normalen Alltag aufhoben. Die Biirger waren verpflichtet, sich an der Verteidigung der Stadt im Rahmen der Milizen zu beteiligen oder auch bei der
Feuerwehr zu dienen. Die Besatzungsarmeen pliinderten nicht nur die Adels348
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palaste, sondem forderten auch weitere finanziellen Abgaben und konfiszierten "kriegswichtige" Materialien. Eine der Hauptfragen blieb bei jeder Besatzung die Belieferung mít Lebensmitteln.
Marie Macková hat in ihrem mikrogeschichtlichen Aufsatz " Die Stadt
Landskron a/s Kriegsvorfeld im Jahre 1866" die in mancher Hinsicht extremen Erlebnisse einer ostbohmischen Bezirksstadt geschildert, die im Zentrum einer armen Weberregion am FuBe des Gebirges lag. Der Stadt fehlte
jede Erfahrung mít dem Krieg, mít der - in di esem Fall preuBischen- Besatzung und mit deren Konsequenzen. Die Felder in der Umgebung der Stadt
wurden verwiistet, die Lebensmittel und Gelder der Stadt und ihrer Biirger
beschlagnahmt. Die Befehlshaber der preuBischen Armee setzten ihre
Anspriiche wiederholt durch, in dem sie mít dem Anziinden der Stadt und der
Hinrichtung von Repriisentanten der Stadtverwaltung drohten. Die Stadt konnte
nur dank der Hilfe der stadtischen Sparkasse iiberleben. Die schon vor dem
Krieg unzulanglichen hygienischen Einrichtungen der Stadt (desolate Wasserleitungen und Kanalisation), die in der Besatzungszeit viermal mehr Einwohner als vor dem Krieg und unzahlige "Besucher" hatte, unterstiitzten den
Ausbruch einer Cholera-Epidemie. Bereits der Durchzug von insgesamt
100.000 Soldaten mít Tausenden von Pferden, mít Wagen und der gesamten
Kriegstechnik im Laufe von vier Monaten war fur die kleine Stadt eigentlich
eine Katastrophe.
Ludmila JDa váčková und Petr Svobodný haben einen Generalraport uber
die asiatische Cholera in Prag, Wien und Miinchen. Positive Seiten der Choleraepidemien in den mitteleuropiiischen Metropolen des 19. Jahrhunderts
vorgetragen. Es ist zwar schwierig, bei den Epidemien, die Tausende von
Menschenleben forderten, von posíti ven Seiten zu sprechen, aber die Cholera-Pandemie, die in den dreiBiger Jahren des 19. Jahrhunderts die mitteleuropaischen Lander getroffen hatte, vertiefte die Kenntnisse der Mediziner betrachtlich, bereicherte die Fachliteratur zu di esem Thema um wichtige Werke
und veranlaBte eine Reform des bisher eher forma! gehandhabten Gesundheitsdienstes. Die Cholera erschien 1831 in Prag; ihr fielen zunachst 4 %, im
nachsten Jahr dann 5% der Prager Einwohner zum Opfer. Der Protomedikus
des Landes Bohmen und Direktor der medizinischen Studien an der Universitat lgnatz Nádhemý leitete den Kampf gegen die Cholera in Bohmen. Er
griindete ein Netz von sieben Cholera-Spitalem in Prag und reorganisierte
den offentlichen Gesundheitsdienst. Die grundsatzliche theoretische Aufarbeitung der Epidemie wurde von dem Prager Professor Julius Krombholz
publiziert. Die speziell bohmischen Erfahrungen konfrontierte Professor Josef
Hamerník spater mít der intemationalen Literatur. Alle Analysen und Di skus349
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sionen der Spezialisten der dreif3iger Jahre ermoglichten es, bei den Pandemien
der vierziger und der siebziger Jahre (Mi.inchen) mehr Menschen zu retten. In
Prag begann man aufgrund der medizinischen Argumente der Hygieneprofessoren Isidor Soyka und Gustav Kabrhel seit den achtziger Jahren mit der Verbesserung der Wasserleitungen und des Kanalisationsnetzes. In dieser Zeit
(1883) entdeckte Robert Koch den Bazillus "vibrio cholerae". Bereits 1884
wurde in Ósterreich das modeme Cholera-Regulativ eingefi.ihrt, das dann 1893
zum intemationalen Standard wurde.
Hans Peter Hye definierte in der Einfůhrung seiner beispielhaft komplexen Studie Krisenmanagement in Teplitz/Teplice im Jahre 1879- Die Fo/gen
des katastrophalen Wassereinbruchs im Braunkohlenrevier Teplitz-Briix/Most-Komotau/Chomutov eine Katastrophe im weiteren Sinn als "dynamischen
Komplex aus mehreren, miteinander eng in Verbindung stehenden Elementen. lm Zentrum stehen dabei ein oder mehrere zeitlich beschriinkte aber elementare Einzelereignisse, die geeignet sind, das alltiigliche Ordnungsgefůge
von Einzelpersonen, Gruppen oder gesellschaftlichen Entitiiten, in unserem
Fall von Stiidten, in einem MaB zu erschi.ittem, daB der Lebensalltag oder
sogar die Existenz der Betroffenen zumindest subjektiv als bedroht erscheint.
Das Wesen einer Katastrophe liegt daher m. E. weniger im objektiv meBbaren
AusmaB eines Ungli.ickfalles als vielmehr und vor allem in der wie immer
gearteten subjektiven Betroffenheit .. ." Aufgabe eines Krisenmanagements
ist daher die Steuerung dieser Kettenreaktion in Richtung auf Schadensbegrenzung und Wiederherstellung eines alltiiglichen Ordnungsgefůges ..
Am 10. Februar 1879 ereignete sich im westlich von Teplitz gelegenen
Braunkohlenrevier ein folgenschweres Ungli.ick. Nach einem Wassereinbruch
in der Dollinger Grube kamen 23 Bergleute ums Leben und in kurze Zeit
waren auch fůnfweitere Gruben i.iberschwemmt, was Arbeitslosigkeit fůr tausend Kumpel brachte und weitere soziookonomische Konsequenzen zu haben drobte. Der Alltag der Bi.irger im nahen, damals in der gesamten Monarchie bekannten Kurort Teplitz mit 10.000 Badegiisten pro Saison wurde
allerdings erst einige Tage spater wesentlich erschi.ittert, als plotzlich die warme Teplitzer Urquelle versiegte. Der Verfasser beschreibt zuniichst (vor allem
auf der Grundlage der lokalen Presse) die vielfliltigen direkten und indirekten
wirtschaftlichen Konsequenzen, die die hysterische Welle der Befůrchtun
gen, daB der Kurort zum Niedergang verurteilt sei, im ganzen Bezirk verursachte. Gleichzeitig interessiert sich Hye fůr die Rettungsarbeiten der Geologen
und fůr die Stimmungen, Reflexionen und psychischen Reaktionen der Teplitzer, des breiteren osterreichischen Publikums und auch des Kaisers, der
sich i.iber das Schicksal des beliebten Kurortes tiiglich informieren lieB. Der
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Verfasser veďolgt auch die bitteren Diskussionen dariiber, wer und aus welchen Griinden die Katastrophe verursacht hat (die Braunkohlerevierverwaltung). "Ex post stehtjedenfalls fest, daB die Katastrophe , hausgemachť war,
daB beidseitige Handeln bzw. Unterlassen von notigen Schritten den Ausschlag gab und daB in diesem Falle keineswegs von einem p!Otzlich uber die
Stadt hereingebrochenen Elementarereignis die Rede sein kann." Die gliickliche Wiederfindung des Thermalwassers wurde in der Stadt rauschend gefeiert, stoppte allerdings nicht die harten Auseinandersetzungen der beteiligten Interessenten an den Quellen mit den Bergwerksbesitzem, die auch im
Parlament ein Nachspiel hatten.
Marie Bauerová und Jaroslav Douša haben die Bolevecer Katastrophe
am 25. Mai 1917 beschrieben. Damals explodierte die Munitionsfabrik der
Skodawerke, der damals groBten Riistungswerke der osterreichisch-ungarischen Monarchie. Bei dem Ungliick kamen mehr als 200 Arbeiter (vor allem
Frauen und J ugendliche) ums Leben (es gelang nicht, einen Te i! der zerrissenen Leichen zu identifizieren und die gesamte Personalevidenz der Fabrik
war verbrannt), 114 Personen blieben nach der Explosion vermiBt und 650
Menschen wurden verwundet. Die Explosion beschadigte nicht nur nahegelegene Dorfer, sondem auch viele Hauser in der 3,5 km entfemten Stadt Pilsen,
die damals I 08.000 Einwohner hatte. Die Au toren schildem nicht nur die
Rettungsarbeiten, die Stimmung und mehrere abenteuerliche Geriichte in der
Stadt, sondem auch die Versuche der Zensur, alle Berichte liber das Ungliick
zu verhindem (erst am 6. 6. erschien in der Presse die parlamentarische Interpellation der Pilsner sozialdemokratischen Abgeordneten, die zur ersten Information der Offentlichkeit wurde). Die Katastrophe kam zu einer Zeit, als
die Arbeiter der militarisch verwalteten Skodawerke wegen der teuren und
schlecht gelieferten Lebensmittel, der niedrigen Lohne und der miserablen
Lebensbedingungen streikten. Die Hauptsorge der Stadtverwaltung nach der
Katastrophe war es, den Neuaufbau der riesigen Munitionsfabrik in unmittelbarer Nahe der Stadt zu verhindem, was trotz der schwierigen Kriegssituation
zumindest teilweise gelang.
Jan Munzar sprach uber Stadte und gefohrliche hydrometeorologische
Erscheinungen, die er vor allem anhand Prager Beispiele aufzeigte. Der Verfasser dokumentierte auf der Basis literarischer Werke und der Erinnerungen
von Zeitgenossen die Probleme, die Prag und Briinn mit den hydrometeorologischen Extremen hatten. Er schildert die Probleme mit den Eisschollen auf
der Moldau im Winter 1784, der dann die schwerste ůberflutung Prags seit
dem 16. Jahrhundert folgte (das Wasser stand 6 m uber dem Durchschnittspegel). Der alteste literarische Nachklang einer Úberschwemmung in Prag ist
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das Gedicht von Elisabeth Johanna Weston uber das durch ununterbrochenen
Regen entstandene Hochwasser im Jahre 1596 oder richtiger 1598. Dieser
Katastrophe hat auch Georg Karolides von Karlsperg eine Elegie gewidmet.
Die Prager Schriftsteller F. M. Pelc!, Karolina Světlá, Jan Neruda und Jaroslav Kvapil beschrieben in ihren Werken und Erinnerungen das Hochwasser
der Moldau in Prag im spaten 18. und im 19. Jahrhundert.
Die Wamungen vor dem Hochwasser der Moldau oder der Berounka wurden durch Meldereiter nach Prag gebracht; spater wurden nachtliche optische
Signale oder Kanonenfeuer als Wamung benutzt. Die alteste erhaltene Kundmachung uber MaBnahmen gegen die Flut in Prag stammt vom Januar 1823.
1825 wurde eine Wasserstandmessungsstation errichtet; den Anfang des Hydrologischen Dienstes in Bi.ihmen datiert man auf 1875. Schon 1884 begann
man mit der Veri.iffentlichung der Wasserstandsvorhersagen, was z.B. vor der
Úberschwemmung im September 1890 half, viele materiellen Werte in Prag
zu retten.
Der Verfasser beschaftigt sich dann mít den Schaden, die vom Wind verursacht wurden (Sturmwind am 30. Januar 1801 in Prag, Windhosen in Briinn
am 13. Oktober 1870). Er wamt auch- aufgrund der Erfahrungen mit den
Konsequenzen von Sturzregen und Schneefallen in den Jahren 1984-1993vor der Vemachlassigung des Schutzes vor hydrometeorologisch verursachten Katastrophen, die unter den heutigen Umstanden noch schlimmere Auswirkungen als im 19. Jahrhundert haben ki.innten.
Das Paradox der Katastrophen: Stiidte und Wasser in den Niederlanden dies ist das Thema des Beitrags von Luďa Klusáková. Die Stadte der ni.irdlichen Niederlande, die eng mit der Entwicklung des Flui3- und Seehandels
und des Fischfangs verbunden waren, spielten seit dem Mittelalter eine wichtige Rolle bei den wasserwirtschaftlichen Aktivitaten. In den Stii.dten war das
Wasser durch Kanale reguliert; Damme schutzten die FluBmundungen vor
der Brandung und ermi.iglichten den Stii.dten die Existenz. Trotzdem begleitete der Kampfmit dem Wasser das Leben aller Generationen. Úberflutungen
wurden manchmal auch zielgerichtet genutzt (z.B. seit 1573 als Verteidigungsmittel bei der Belagerung einiger Stadte). -Al s Beispiel fiir eine ausgedehnte Katastrophe, die nicht nur durch das Toben der Elemente, sondem
auch durch eine Unterschii.tzung der Situation hervorgerufen wurde, kann das
Elisabethshochwasser vom November 1421 im Suden des Landes dienen. Aus
dem uberfluteten Gebiet mit einer Flii.che von 500 km2 ragte wie eine Insel die
beriihmte Stadt Dordrecht hervor.
Seit dem 16. Jahrhundert entstanden umfangreiche Projekte im Bereich
von Schutz und Gewinnung des uberfluteten Landes. Der technische Fort352
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schritt ermoglichte den ůbergang von einer passiven Verteidigung vor dem
feuchten Element zur aktiven Abwehr- zur Schaffung von Poldem und zum
Bau eines Kanalsystems. Die Stiidte (die stiidtischen Untemehmer) spielten
bei di esem Prozel3 eine wichtige Rolle, da sie wirtschaftlich stiirker waren als
der liindliche Bereich. Sie wurden zu Landbesitzem und die Bauem waren
nur noch Piichter, nicht mehr Besitzer des Bodens. Mit dem Bau und der
Unterhaltung der Wassertechnik beschiiftigten sich selbstiindige Korporationen - waterschappen, die eigene Vollmachten besal3en. Zur Zentralisierung
der Wasserwirtschaft kam es erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts bzw. im
darauf folgenden Jahrhundert. lm 20. Jahrhundert stiegen Umfang und
Anspruch der Wassertechnik stark an. Als Beispiel sei das Projekt Delta im
Umfeld des Wasserwege-Labyrinths der siidlichen Niederlande genannt. Seiner Verwirklichung, die dreil3ig Jahre dauerte, gingen grol3e Ůberschwem
mungen nach dem katastrophalen Wintersturm von 1953 voraus.
Der jahrhundertelange ununterbrochene Kampfmit dem Wasser beeinflul3te
natiirlich auch die Mentalitiit der Menschen und fórderte ihre Ausdauer, ihr
Zusammengehorigkeitsgefiihl und das Vertrauen in die menschliche Schaffenskraft und in die Zweckmiil3igkeit von Einrichtungen der Selbstverwaltung.
David Labus wiihlte fůr seinen ArtikelDas grofie Erdbeben Hanshin: Regierung gegen Natur? ein Thema aus der allemeuesten Geschichte. Thema
ist das grol3e Erdbeben, das im Januar 1995 die Gegend der japanischen Stiidte O saka und Kobe verwiistete. Obwohl die japanische Gesellschaft in einer
Art Zustand permanenter Bereitschaft lebt und ihr Sinn fůr Disziplin und ihre
fortschrittliche Technik weithin bekannt sind, zeigten sich im Vorgehen der
Regierung doch einige Miingel. Die Bereitschaft der zustiindigen staatlichen
Organe wurde eingeengt durch Biirokratie, Zentralismus und die Unfahigkeit,
in einer Ausnahmesituation andere als die gewohnlichen Amtsverfahren anzuwenden. Die Ablehnung von Hilfe aus dem Ausland hing mit der nationalen Mentalitiit zusammen, nach der eine Basis fůr Vertrauenswiirdigkeit- und
damit auch fůr die Vertrauenswiirdigkeit der Regierung - die Fiihigkeit ist,
auf sich selbst zu vertrauen.
Die materiellen Schiiden konnten dank des japanischen Wirtschafts- und
Technikpotentials sehr schnell beseitigt werden. A uch die gegenseitige Riicksichtnahme und Diszipliniertheit der betroffenen Einwohner war bewundemswert.
Abschliel3end stellt der Autor fest, dal3 das Erdbeben ein emstzunehmendes Signal war, da es einige Schwiichen im Funktionieren der modemen, hoch
strukturierten und organisierten Gesellschaft enthiillte.
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