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PINDUR, David: Světla a stíny barokní církve ve 
Slezsku : Frýdecké arcikněžství v letech 1654–1770 : 
Struktury, procesy, lidé. Studie o Těšínsku, 22. Český 
Těšín : Muzeum Těšínska, 2015, 408 s. ISBN 978-80-
86696-42-3.

Kniha pod poetickým názvem Světla a stíny ba-
rokní církve ve Slezsku ukrývá přesvědčivou analýzu 
historického a správního vývoje frýdeckého arcikněž-
ství. V předkládané fresce života barokní církve se 
autor mohl opřít o starší syntetizující práce Bohumila 
Zlámala či Rudolfa Zubera, navázat na studie řady 
současných českých historiků, popřípadě se inspiro-
vat zahraniční historiografií (především německou 
a polskou), přesto nezpochybnitelným přínosem 
knihy je trpělivá a pečlivá práce historika s archivními, 
a tudíž doposud nepublikovanými prameny. Autorovy 
rozbory církevního vývoje oblasti, jež sice od roku 
1996 spadá pod ostravsko-opavskou diecézi, ale která 
v historickém kontextu sdílela nelehký vývoj Slez-
ska, vykreslují vzestupy i kritické momenty barokní 
zbožnosti s přihlédnutím ke specifikám dějin protes-
tantismu ve zdejším regionu. Na pozadí stručného 
kontextu církevně správních vztahů oblasti v rámci 
vratislavské diecéze vystavěl autor před čtenářem svá-
teční i každodenní rutinu služebníků „na vinici Páně“ 
bojujících s odkazem světové reformace a pobělohor-
ských důsledků z jejího dalšího přežívání v utajení.

Téma časově vymezují léta 1654 (ustanovení frý-
deckého arcikněžství) a 1770 (vznik generálního vik-
ariátu pro rakouskou část vratislavské diecéze). Data 
zvolil autor příhodně vzhledem ke konsolidovanosti 
oblasti v tomto období, kdy území nabízelo sedm ob-
sazených beneficií, a protože současně vytvářelo frý-
decké arcikněžství jednotku s přesně vymezenými hra-
nicemi sdílející nelehký úkol pomezí zemské hranice, 
ale i hraničního území mezi vyššími správními celky.

Popisné výklady správy a hospodaření oboha-
cují kapitoly definující arcikněžství na příkladu 
upřesňování pravomocí duchovních, vymezení 
úředních i kněžských povinností aktérů, jichž se ve 
sledovaném období vystřídalo v úřadu arcikněze 
deset, následované pasážemi doplňujícími obraz 
o každodenní životní osudy kněží. V neposlední řadě 
se autor zabývá otázkou hmotného zabezpečení far-
ních beneficií. Různorodost jejich zázemí a rozbor 
stavu a vybavení kněžských příbytků v nejednom pří-
padě nutí pozměnit tradiční náhledy na život při faře. 
Hmotné zázemí prebend nezůstává v zorném úhlu 
osamoceno a autor je citlivě doplňuje o popisy osob 
a jejich rolí počínaje farní hospodyní a konče pach-
týři. Samostatnou kapitolu v zajištění farnosti tvořilo 
i další pomocné duchovenstvo, ale jeho přítomnost 

a hlavně dostatečný počet závisely na finančním zao-
patření.

Problematika patronátního práva tvoří ve výkladu 
druhý, samostatný tematický celek, charakteristický 
ve sledovaném období duelem mezi vrchností rodu 
Oppersdorfů a Pražmů z Bílkova a představiteli vra-
tislavského biskupství. Složitost vzájemných vztahů 
komplikovaly náboženské aspekty, mezi nimiž hlavní 
roli sehrávalo konfesně smíšené prostředí regionu. 
Autor se pokusil nastínit otázku obsazování zdejších 
obročí, stejně tak jako vysvětlit rezignace farářů.

V pestré škále témat autor nabízí zamyšlení nad 
dobovým potridentským ideálem kněze s realitou kaž-
dodennosti, jak ji zachycují písemné prameny, jimž 
se rovněž dostává ze strany autora knihy důsledné 
heuristiky. Právě části pojednávající o rozdělení a cha-
rakteru či stavu uchování písemných pramenů leckdy 
v archivech jednotlivých farností poskytují badatelům 
potřebný přehled a nabízejí pomoc a východiska k pří-
padným dalším bádáním.

V rámci strukturálního členění knihy upřednost-
ňuje autor svým rozsahem ne příliš dlouhé pasáže 
výkladu rozvíjející obsah jednotlivých pojednání dů-
sledně od obecnějších témat k podrobnějšímu rozboru. 
O to více zaráží nedůslednost grafického rozlišení 
výkladu, který narušují nedostatečně zřetelně oddě-
lené pasáže popisků vybraných fotografií a ilustrací. 
Zvolená forma poměrně dlouhých a vysvětlujících 
pasáží formálně odlišená stupni šedi od hlavního textu 
bohužel nejednou splývá s výkladovými pasážemi či 
rozsáhlým poznámkovým aparátem umístěným prů-
běžně pod textem.

Obohacením narativního textu jsou doprovodné 
ilustrace a obrazová dokumentace místy doplněná 
o tabulky a schémata či mapky, usnadňují prosto-
rovou orientaci v nelehkém územním vývoji oblasti. 
Badatelé zajisté ocení i doprovodné seznamy písem-
ných pramenů a sekundární literatury, stejně tak jako 
jmenný, místní i věcný rejstřík. Knihu uzavírá trojja-
zyčné resumé v angličtině, polštině a němčině.

Davidu Pindurovi se v jeho knize podařilo zachy-
tit přetrvávající vazby na reformační tradici oblasti 
zůstávající po celé sledované období prostředím 
konfesně smíšeným, reflektujícím rekatolizační úsilí 
církevních správců. V náhledech na běžný život far-
nosti poodkrývá autor koexistenci římskokatolického 
obyvatelstva se skrytými evangelíky a v biografických 
medailoncích arcikněží osvětluje roli jejich osobností 
v prosazování rekatolizace, stejně tak jako v řešení 
sporů s farníky či vrchností. Předkládaná analýza vý-
konu duchovní správy současně zdařile dokumentuje 
proměny ve vnímání beneficií v potridentské církvi 
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a snahu v praxi realizovat potřebné reformy farního 
hospodářství, vedle zbožných nadání dokumentují-
cích mimo jiné rozvoj mariánského poutnictví v re-
gionu. Jednotlivé kapitoly vydávají svědectví o neu-
tuchajících snahách o organizovanost a centralizaci, 
s praxí prověřenou místní specifičností regionu, který 
činnost duchovní správy nadále ovlivňoval. Postupně 
však vývoj v oblasti krok za krokem naplňoval základní 
požadavek na restaurování církevní struktury farností 
a následně docházelo i k jejich hmotnému a personál-
nímu zajištění. Úsilím generací frýdeckých arcikněží 
se zdejší území krok za krokem stávalo pevnou základ-
nou pro postupující rekatolizaci Těšínska a ostatních 
konfesně smíšených oblastí Slezska.

Ačkoliv práce nabízí analýzu pouze jednoho ar-
cikněžství, vytváří svojí důsledností a promyšlenou 
koncepcí následováníhodný příklad rozboru fungo-
vání barokní církve a můžeme jen doufat, že se v bu-
doucnosti dočkáme i celkového zpracování syntézy 
dějin vratislavského biskupství.

Jana Grollová

BRŇOVJÁK, Jiří: Šlechticem z moci úřední : udělo-
vání šlechtických titulů v českých zemích 1705–1780. 
Nobilitas in historia moderna, VII. Ostrava : Ostrav-
ská univerzita, 2015, 487 s. ISBN:978-80-7464-461-0.

Badatelé, kteří se zabývají dějinami šlechty, stále 
odkrývají nové pohledy na tuto problematiku. Součástí 
studia šlechty je také studium nové šlechty, tj. rodů, 
které byly nobilitovány v 16.–20. století. Brňovjákovi 
se podařil nový pohled, když vymezil prostor, který 
na jedné straně ohraničoval zájem osob o nobilitaci 
a na druhé straně panovníkova snaha prostřednic-
tvím nobilitací odměňovat své věrné. Třetím hráčem 
byly panovníkovy kanceláře (tj. říšská a česká), které 
musely dbát o procedurální správnost nobilitací stejně 
jako o ověření předkládaných zásluh žadatelů. Další 
předností Brňovjákova textu je propojení nobilitač-
ního recesu s inkolátním řízením, neboť teprve získání 
inkolátu završovalo snahu nových šlechticů stát se 
plnoprávnými členy stavovských obcí v jednotlivých 
zemích monarchie. Žadatelé často žádost o nobilitaci 
spojovali se snahou o získání inkolátu.

Autorova pozornost je věnována také změnám 
v podobách šlechtických titulů. V průběhu několika 
desetiletí po porážce stavovského povstání došlo k té-
měř úplnému připodobnění české šlechtické titulární 
hierarchie hierarchii užívané v Říši a rakouských 
dědičných zemích. Po formální stránce tak byla vý-
razně prohloubena integrace českých zemí do ra-
kouského prostředí, kde byl používán říšský titulární 
systém.

Prvá část knihy (Nobilitace a šlechtická titulatura 
v raněnovověkých českých zemích) má výrazně pomoc-
něvědný charakter a ukazuje na hlubokou znalost pra-
menů. Autor zde objevil mnoho nových detailů o pro-
měnách šlechtické titulatury v českých zemích v druhé 
polovině 18. století. Brňovják rozebírá problematiku 
inkolátu a přijímání do stavovských obcí českých zemí 
a zjistil rozdíly mezi jednotlivými korunními zeměmi. 

Přesvědčivě prokazuje, že zdánlivě okrajová otázka ti-
tulatury byla ve své době řešena v celkovém kontextu 
státoprávních a administrativních reforem 18. století. 
S hlubokou znalostí problematiky probírá autor po-
stup nobilitačního řízení. Oceňuji zejména důkladnou 
analýzu taxovních řádů, které byly v dosavadní litera-
tuře citovány často ojediněle bez nároků na úplnost 
informací.

Druhá část knihy je věnována nobilitační politice 
v českých zemích 1705–1780, časovými mezníky 
jsou začátky a konce vlády panovníků. Autor vychází 
z celkové statistiky nobilitovaných osob. Značnou po-
zornost věnuje přístupu panovnických kanceláří při 
udělování knížecích a vévodských titulů.

Výsledky Brňovjákových analýz ukazují, že posou-
zené nobilitační spisy z období let 1705–1780 ukazují 
setrvávání na tradičních zásadách totiž na zásluhách, 
které byly vykonány ve prospěch panovnické dynastie 
a mohly být posuzovány jako konání veřejného blaha.

Brňovják potvrzuje dosavadní rozbory, které 
ukázaly, že úspěšný průběh mělo nobilitační řízení, 
v němž se žadatel mohl prokázat činností v admini-
strativě. Zlom přišel v průběhu válek o rakouské dě-
dictví a sedmileté války (1740–1763), které vynesly 
urozenost nejednomu důstojníkovi. Příznivě byly přijí-
mány žádosti osob, které se mohly prokázat fiskálním 
přínosem eráru.

Specifické rysy mělo posuzování žádostí osob z řad 
(velko)obchodníků a podnikatelů. Ti nakupovali po-
zemkový majetek, aby se tak přiblížili tradiční šlechtě. 
Kanceláře se obávaly negativního dopadu jejich „feu-
dalizace“ na provozování velkoobchodního či manu-
fakturního podnikání, což mohlo zapříčinit pokles 
fiskálních příjmů. V karolinském i tereziánském ob-
dobí se proto často objevoval požadavek kanceláře na 
zachování podnikání žadatelů. Vznikala zcela opačná 
situace, než jaká panovala v 16. století, kdy byli no-
bilitovaní městští patricijové vyzýváni, aby po nobili-
taci vedli způsob života urozených vrstev. V případě 
obchodníků a podnikatelů v malém nebyla kancelář 
ochotna takové ústupky činit a zejména v první polo-
vině 18. století trvala na ukončení stavovsky nevhod-
ného způsobu obživy.

Pozornost zasluhuje Brňovjákova podrobná ana-
lýza nobilitací církevních hodnostářů. Jejím speci-
fikem je skutečnost, že se vlastně jednalo o udělení 
osobního, obvykle rytířského stavu. Církevní hodnos-
táři byli nuceni žádat o udělení rytířského stavu ob-
vykle proto, že jako držitelé pozemkových statků měli 
zasedat na zemském sněmu, kde se museli prokázat 
patřičným stupněm urozenosti.

Poslední kapitola druhé části publikace je věno-
vána heraldické tvorbě nových znaků. Jiří Brňovják 
v ní poukazuje na specifika barokní heraldické sym-
boliky. Nachází v pramenech symboliku jmen a pří-
jmení, původu, místa bydliště nebo profesionálního 
působiště. Vyčleňuje také doklady státní, zemské 
a panovnické symboliky. Rozsáhlou skupinu před-
stavuje symbolika profesní a odkazy na vykonané zá-
sluhy. Panovnická povolení připojit k svému erbu erb 
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příbuzné, ale vymřelé rodiny zahrnuje autor pod název 
heraldika jako nástroj k uchování rodové paměti. Do 
heraldických pravidel byla zařazena ustanovení, která 
reagovala na platnou šlechtickou titulaturu a jež sta-
novovala pravidla užití některých heraldických prvků 
(vnitřní struktura štítu, srdeční štítky, honosné kusy). 
Autor také doplnil své starší poznatky o prvním erbov-
ním censorovi Williamu O’Kellym. Heraldické sym-
bolické tendence chápe autor v souvislosti s kariérami 
jednotlivých příjemců nobilitací i jako výraz dobové 
stavovské nadřazenosti.

Práci zakončuje přehled použitých pramenů a po-
měrně rozsáhlý soupis literatury. Hledání v práci uleh-
čuje jmenný rejstřík. Pozornost je věnována velkému 
počtu reprodukovaných portrétů a erbů.

Práce Jiřího Brňovjáka představuje významný krok 
v poznání dané problematiky. Vybrané časové období 
se ukazuje jako klíčové období v byrokratizaci nobili-
tačního procesu a získané závěry se dají aplikovat i na 
období další. Do konce monarchie totiž zůstávaly ně-
které postupy kanceláří vydavatele stejné či obdobné. 
Důležité je zjištění, že nobilitační proces jako takový 
se nijak nevymykal obecnému způsobu dobového 
úředního jednání a formám komunikace, které byly 
užívány všemi dvorskými i zemskými úřady v monar-
chii. Výsledky diplomatického rozboru mají tedy širší 
platnost.

Pro poznání nejen šlechty, ale celé společnosti 
18. století přinesl Brňovják nejeden nový postřeh. 
V otázce nobilitací a inkolátu prokázal, že česká dvor-
ská kancelář pečlivě dbala na dodržování české stát-
nosti, říšské listiny musely mít potvrzenu platnost pro 
české země. Důležitý je i závěr, že nobilitační politika 
ve svých důsledcích rozmělňovala zakonzervované 
společenské struktury. Osvícenecká společnost na 
jedné straně pochybovala o oprávněnosti stavovských 
privilegií. Na druhé straně byly nobilitací odměňovány 
osoby, které přinášely nové podněty do státní správy 
nebo do vedení armády. Nobilitací byli odměňováni 
především ti, kteří svou žádostí o ni demonstrovali, že 
respektují vžité modely uspořádání společnosti.

Tomáš Krejčík

KRUPOVÁ, Zuzana: K demografickému vývoju na 
území Zvolenskej župy v rokoch 1787–1921. Banská 
Bystrica : Belianum, 2015, 182 s. ISBN 978-80-557-
1061-7.

Vydavatelství Univerzity Mateja Bela v Banské Bys-
trici Belianum vydalo v roce 2015 tiskem dizertační 
práci Zuzany Krupové. Původní název práce zněl Ná-
rodnostná a náboženská štruktúra obyvateľov Zvolen-
skej župy v 19. storočí, což ukazuje, na co se Zuzana 
Krupová ve svém výzkumu zaměřila, ale je pravdou, 
že kniha K demografickému vývoju na území Zvolenskej 
župy v rokoch 1787–1921 je obsahově bohatší, a proto 
snese šíře pojatý titul. Časové vyměření výzkumu od-
povídá tzv. dlouhému 19. století a je omezeno první 
evidencí obyvatelstva (josefinskou) z let 1786–1787 
a prvním prvorepublikovým oficiálním cenzem 1921.

Volba konečné časové hranice byla dána teritori-
álními změnami za první republiky. Autorka si totiž 
vymezila výzkum teritoriem Zvolenské župy, která sice 
během sledovaného období procházela změnami, ale 
ne natolik velkými, aby ovlivnily srovnatelnost statis-
tických dat. Samozřejmě se autorka při analýze sna-
žila s územními změnami pracovat a svůj postoj k pro-
blému vyjádřila při komparaci dat s jinými župami, 
jejichž hranice se pochopitelně měnily také: Použitím 
komparácie sme sa snažili zachytiť skôr vývojové trendy 
v populácii a zároveň poukázať na celkovú náročnosť 
a množstvo úskalí pri práci s dobovou štatistikou 
(s. 27). Pro práci s vlastními údaji a jejich srovnává-
ním je to celkem legitimní názor, při interpretaci dat 
se jen musí vždy zohlednit teritoriální změna. Pokud 
ovšem autorka srovnává přírůstky a úbytky obyvatel 
v jednotlivých župách a nesleduje při tom důsledně 
teritoriální změny, jako na s. 27, jsou výsledky po-
chybné. Taková analýza není nutná. Kdokoliv by chtěl 
její výsledky správně využít, musel by si nejdříve zjistit 
územní změny daných žup.

Zvolenská župa (název se v dějinách měnil) se jinak 
ve stejných hranicích udržovala až do roku 1922, poté 
byla začleněna do rozsáhlejší VIII. zvolenské župy se 
sídlem ve Zvoleně. Administrativním centrem Zvolen-
ské župy byla však po celé sledované období Banská 
Bystrica, která byla také původně výrazně větším měs-
tem než Zvolen. Počet obyvatel Banské Bystrice se do 
poloviny 19. století pohyboval zhruba kolem pěti tisíc., 
zatímco ve Zvoleně se přehoupl přes hranici dvou tisíc 
teprve při sčítání 1857. Obě města ve druhé polovině 
19. století rostla, ale Zvolen podstatně rychleji, takže 
v roce 1910 měla Banská Bystrica 10 776 obyvatel 
a Zvolen 8 799. Zatímco Banská Bystrica zůstávala ad-
ministrativním městem, což sice podpořilo její popu-
lační růst, ale ne prudce, Zvolen se stal průmyslovým 
centrem se železárnami Union. Odlišný vývoj obou 
měst vedl autorku ke zpracování demografických dat 
pro obě města. Jak sama v úvodu napsala, chtěla po-
stihnout demografické změny v důsledku společenské 
transformace 19. století, jež je v historické literatuře 
označována termínem modernizace.

Základními prameny se Zuzaně Krupové staly do-
stupné statistiky z konskripcí (s drobným využitím 
soupisů před josefinským cenzem), tzv. josefinského 
sčítání z let 1784–1785 a následné revize 1786–1787, 
ze soupisu 1850, jehož výsledky byly publikovány na 
stránkách Tafeln zur Statistik, ze statisticky zpracova-
ných výsledků z cenzu 1857 (Statistische Übersichten) 
a následných v letech 1869, 1880, 1890, 1900 a 1910, 
publikovaných maďarskou statistikou. V rámci Čes-
koslovenska proběhlo výlučně na Slovensku nejdříve 
předběžné sčítání v roce 1919 (Šrobárovo), z čehož 
vyšel statistický přehled1, a poté první řádné sčítání 
v roce 1921, jehož výsledky byly publikovány v Čes-
koslovenské statistice. Důležitým statistickým prame-
nem církevní provenience byly pro autorku schemati-

1 Soznam miest na Slovensku dľa popisu ľudu z roku 
1919. Bratislava 1920. 
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zmy Banskobystrické dieceze z období let 1813–1922, 
které uváděly počty farníků, náboženské vyznání či 
bohoslužebný jazyk. Zpracovat matriky pro celou 
župu by bylo prací na celý život, Zuzana Krupová se 
rozhodla excerpovat alespoň sňatkovou řadu pro obě 
hlavní centra Banskou Bystricu a Zvolen, což bylo 
vzhledem ke snaze sledovat socioprofesní rozdíly mezi 
obyvateli obou měst zvoleno vhodně. Topografie a po-
dobná díla byly samozřejmě také využity, vyšší úrovně 
dosahovaly zejména práce Eleka Fényese, který je 
znám i českým historickým statistikům.

Jelikož k většině cenzů, soupisů a statistik vyšly 
již nějaké historické publikace, pracovala autorka 
i s nimi, přestože mnoho z nich bylo v maďarštině. Kla-
sickým demografickým dílem ve slovenštině je mono-
grafie Jána Svetoně2, srovnání soupisu 1850 a cenzu 
1857 provedl Dezső Dányi3, o starších konskripcích 
psal třeba Gusztáv Thirring, o statistice József Kova-
csics. Autorka nepominula ani českému vědeckému 
prostředí dobře známé práce Júlia Albertyho. Z české 
historickodemografické literatury byly využity me-
todické a teoretické monografie Vladimíra Srba, 
Eduarda Maura, Květy Kalibové aj. V tomto směru by 
se jistě dalo ještě rozšířit obzory.

Zuzana Krupová analyzovala na podkladě statistik 
postupně vývoj počtu obyvatel, biologické struktury 
obyvatel (podle pohlaví, věku a rodinného stavu), mig-
rační pohyby (spíše teritoriální původ), kulturní struk-
tury (podle národnosti a náboženství), na podkladě 
sňatkových matrik počty sňatků, hrubé míry sňateč-
nosti v letech sčítání, věk a rodinný stav snoubenců, 
rodiště a bydliště snoubenců a zaměstnání snoubenců. 
Těžiště spočívá víceméně v kapitolách o národnost-
ním a náboženském složení obyvatelstva. Ke každé 
z nich autorka vyprodukovala kolem 25 stran textu 
(i s tabulkami a grafy), což zjevně vyplývá z původního 
výzkumného zájmu. Tyto analýzy jsou pro Zvolen-
skou župu jistě zajímavé, protože ji sice obývali pře-
vážně „Slováci“, ale ve městech žily početné menšiny 
„Němců“ a s maďarizací na přelomu 19. a 20. století 
rychle přibývalo „Maďarů“, z hlediska vyznání se sem 
kromě katolíků a evangelíků stěhovali postupně i židé, 
po první světové válce pak stoupenci československé 
církve aj. Národnosti uvádím úmyslně v závorkách, 
protože pro období do první světové války se zjišťoval 
v Uhrách stejně jako v Předlitavsku obcovací jazyk. 
Zuzana Krupová si toho byla vědoma, přesto pou-
žívá národnostní terminologii. Do jisté míry to chápu, 
přesto bych preferoval označení „maďarsky hovořící 
obyvatelstvo“, či „obyvatelé s maďarskou obcovací 
řečí“. Autorce by se tím ulehčilo vysvětlování maďa-
rizace, protože extrémní růst počtu Maďarů v cenzech 
1880–1910 byl samozřejmě způsoben především zá-
pisem maďarské obcovací řeči, která ovšem nemusela 

2 SVETOŇ, Ján: Obyvateľstvo Slovenska za kapitali-
zmu. Bratislava 1958.
3 DÁNYI, Dezsö: Az 1850. és 1857 : évi népszámlálás. 
Budapest 1993.

vůbec vyjadřovat národnostní smýšlení. Příčiny těchto 
zápisů ostatně autorka vysvětluje velmi dobře na zá-
kladě vlastních rozborů i využití literatury.

Vývoj počtu obyvatel je sledován od roku 1787, 
i když v souvislosti s cenzem 1857 autorka upozorňuje 
na registraci tzv. domácího obyvatelstva, což se zmi-
ňuje v české literatuře i pro všechny předchozí soupisy. 
Statistische Übersichten pro sčítání 1857 a Tafeln zur 
Statistik pro některé soupisy uvádí za země počty do-
mácího i přítomného obyvatelstva, přičemž do přítom-
ného obyvatelstva jsou započítáni také cizí přítomní. 
Po součtu dat za všechny okresy se dojde k počtu pří-
tomného obyvatelstva v zemi, nikoli domácího, takže 
data možná lze akceptovat. Nezkoušel jsem podobný 
postup pro uherské župy, ale situace mohla být po-
dobná. Autorka vypočítává rozdíly mezi dvěma údaji 
o počtu obyvatel a vyhodnocuje je procentuálně jako 
růst či pokles, což je v některých případech násilné, 
např. v roce 1787 má mít Banská Bystrica 5 041 oby-
vatel, v roce 1804 nečekaných 9 969 a v roce 1850 zase 
4 055. Autorka vysvětlila, že v roce 1804 byla Banská 
Bystrica vnímána s přilehlými vesnicemi, takže data 
nezpochybňuji. Nač ale v takovém případě vypočítávat 
rozdíly mezi cenzy? V některých případech zkrátka 
vyplývá, že autorka se snažila pracovat s materiálem 
ad maximum, ale může to působit ad absurdum. Au-
torka třeba píše o cenzu 1919, že byl nedostatečně 
připraven, organizován v časové tísni, rozháraných 
vnitropolitických poměrech a nevhodném letním ter-
mínu, kdy byla část obyvatelstva na sezonních pra-
cích mimo místo trvalého pobytu a ihned další větou 
konstatuje: V roku 1921 sa populácia Zvolenskej župy 
dostala opätovne do plusových hodnôt s 2,1 % rastom 
(s. 30). Chtěla tím říct, že mezi lety 1919 a 1921 nastal 
růst populace o 2,1 %. Jenže tento výsledek zpochyb-
nila předchozími slovy.

V rozboru struktury obyvatelstva podle pohlaví 
autorka pěkně zhodnotila hlavní příčiny rozdílů v za-
stoupení mužů a žen v populaci, jen mě překvapila 
srovnáváním skladby novorozenců podle pohlaví ve 
vybraných župách na podkladě cenzů 1880–1910 při 
vysvětlování maskulinity novorozenců jako jednoho 
z hledisek. Bohužel nespecifikovala termín novo-
rozenec. Předpokládám, že tuto kategorii vytvořila 
maďarská statistika. V tom případě by bylo vhodné 
doplnit, jak novorozence chápala. Spatřuji dva pro-
blémy při práci s touto kategorií. Ve starších sčítáních 
mohla výsledky ovlivnit věková preference, tzn. časté 
zaokrouhlení věku nejmenších dětí. Druhým problé-
mem je vysoká úmrtnost novorozenců, takže vlastně 
už v této kategorii některé děti narozené v roce sčítání 
schází, protože před datem cenzu zemřely, a více umí-
rali chlapci.

Při analýze věku se Zuzana Krupová dostává k po-
dobným, trošku zbytečným, tvrzením. Například píše, 
že při sčítání 1880 bylo ve věku 26–30 let zjištěno „jen“ 
19,3 % svobodných mužů a 11,6 % svobodných dívek 
(s. 64). Historickým demografům napoví tato jediná 
věta, že skladba obyvatelstva podle pohlaví byla ve 
zvolenské župě dost zajímavá. Obecný předpoklad 
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vychází z toho, že na Slovensku se vstupovalo do man-
želství podstatně dříve než třeba v českých zemích 
a existovaly složené rodiny, které toto umožňovaly, 
proto mladí lidé nebyli nuceni odkládat své sňatky na 
vyšší věk. Autorka však dále pokračuje, že především 
pro muže byla věková kategorie 26–30 let obdobím 
nejčastějšího vstupu do manželství. Znamená to, že na 
mladé svobodné lidi na Slovensku ve druhé polovině 
19. století působil tlak, který známe už z jiných oblastí 
a jenž dostal v západní historickodemografické litera-
tuře název population at risk.4 Obyvatelstvo je v tomto 
případě konfrontováno s „přelidněním“, se kterým se 
musí různými způsoby vyrovnat, např. odkládáním 
sňatků na vyšší věk (do dosažení určitých příjmů, ur-
čité pozice či do našetření prostředků dostatečných 
k uživení rodiny) nebo migrací. Průvodními jevy jsou 
rostoucí podíly nemanželsky narozených dětí či do-
konce konkubináty. Právě na tyto jevy upozornil ve své 
dizertační práci Ján Golian5 a je škoda, že autorka toto 
dílo nevyužila. Golian psal o farnosti Detva, která spa-
dala pod zvolenskou župu, a pracoval se všemi řadami 
církevních matrik, takže zkoumal přirozenou měnu. 
Knížce Zuzany Krupové právě tento výzkum schází, 
protože i rozbor sňatkových matrik byl vlastně zamě-
řen hlavně na jinou problematiku – ekonomickou ak-
tivitu snoubenců.

Poslední kapitola knihy nese název Vybrané de-
mografické charakteristiky obyvateľov miest Banská 
Bystrica a Zvolen podľa matrík sobášených v rokoch 
1880–1920. Na první pohled zaujme v této kapitole 
diametrální rozdíl mezi úrovní sňatečnosti v Banské 
Bystrici a ve Zvolenu. V Banské Bystrici byly hrubé 
míry nezvykle nízké, postupně 5,7 ‰ (1880), 5,9 ‰ 
(1890), 5,4 ‰ (1900) a 7,0 ‰ (1910), zatímco ve 
Zvoleně analogicky 9,3 ‰, 9,4 ‰, 10,0 ‰ a 6,5 ‰. 
Autorka se snaží tento rozdíl vysvětlit stagnací ban-
skobystrické populace, zatímco Zvolen byl průmys-
lovým centrem, jež přitahovalo velké množství mla-
dých přistěhovalců, kteří brzy vstupovali do sňatku. 
V menším měřítku je to podobný jev jako v téže době 
na Ostravsku. Vysvětlení lze částečně přijmout, ale 
rozdíl mezi oběma městy je opravdu nezvyklý, navíc 
v roce 1910 se nečekaně mění ve prospěch Banské 
Bystrice. Myslím si, že tento jev by měl projít důklad-

4 V širším smyslu vitální statistiky populace, která je 
konfrontována s určitou životně důležitou událostí, 
např. za morových ran se smrtí, nebo za vysoké roz-
vodovosti populace žijící většinově v manželství. Viz 
OECD Glossary of Statistical Terms. Dostupné z: 
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2081.
5 GOLIAN, Ján: Konfesionálne a sociálne determi-
nanty demografického vývoja na Podpoľaní v dlhom 
19. storočí. Dizertačná práca. Filozofická fakulta 
Katolíckej univerzity v Ružomberku. Ružomberok 
2014. Ke sňatečnosti vyšel nedávno tiskem článek 
GOLIAN, Ján, Vývoj sobášnosti vo farnosti Detva 
v rokoch 1781–1920. Historická demografie 40, 2016, 
č. 1, s. 49–92.

nějším výzkumem. Možná se zde projevila metodika 
výpočtu v letech sčítání, která se běžně používá, je 
prosazována jako vhodnější, jelikož využívá přesná 
(netranspolovaná) data, ale nezohlední možné ná-
hodné výkyvy. Nezdá se, že by toto byl ten případ, 
protože zrovna v letech sčítání nebyly počty sňatků ve 
Zvoleně příliš vysoké. Zatímco v roce 1880 jich bylo 
35, v následujícím roce 45. To by ovšem znamenalo, že 
pro rok 1881 by se hrubá míra sňatečnosti ve Zvoleně 
přehoupla výrazně přes 10 ‰ a nebyl by to zdaleka je-
diný případ. Rozdíly mezi oběma městy naznačují po-
dle mě nějaký problém. Autorka třeba uvádí, že údaje 
o počtech židovských sňatků byly v Banské Bystrici 
k dispozici jen za období 1895–1920, ve Zvolenu za 
léta 1886–1920. Výpočet hrubých měr však prováděla 
se všemi obyvateli (včetně židů). Přitom v Banské Bys-
trici žilo k roku 1880 celkem 561 židů (7,8 % obyvatel), 
a k roku 1890 dokonce 829 (11,1 %).

Druhým problémem analýzy sňatečnosti v obou 
městech je podle mého mínění kritérium výběru 
sňatků, protože matriční evidence probíhala v rámci 
celých farních obvodů a bylo nutné vybrat sňatky za 
města. Autorka vzala všechny sňatky, v nichž ales-
poň jeden ze snoubenců se buď narodil, nebo bydlel 
v Banské Bystrici, resp. ve Zvoleně (s. 22). Je to po-
chopitelné, ale nepovažuji to za šťastné. Žádné řešení 
vlastně není ideální, ale volil bych pouze sňatky nevěst 
pocházejících z města (tam bydlících), sňatky mužů 
z města bych přibral pouze v případě, že jejich nevěsta 
nepocházela z jiné lokality dané farnosti, protože by 
takový sňatek logicky spadal pod onu lokalitu, opět 
podle kritéria nevěsty. Nejproblematičtější jsou sňatky, 
v nichž ani jeden ze snoubenců nepocházel z farnosti. 
Asi by spadaly pod město, protože lze předpokládat, že 
právě město bylo jejich motivací. Uznávám ale, že vy-
mezení je složité a v zásadě záleží jen na badateli, který 
si své kritérium musí obhájit.

Socioprofesní zařazení snoubenců či struktura 
snoubenců podle zaměstnání může být zajímavá z hle-
diska lokalit, tzn. měst Banské Bystrice a Znojma, ale 
předpokládám, že maďarské statistiky mohly být k to-
muto tématu bohatší. Matriky zachytí vždy jen osoby, 
které se ve farnosti rozhodly vstoupit do manželství, 
popř. jejich rodiče. Pokud by autorka sledovala so-
ciální mobilitu, pak může být důležité srovnání sociál-
ního zařazení otce a syna / dcery, ale pouhý výčet za-
městnání snoubenců není ideální variantou výzkumu.

Tato recenze možná vyznívá přísně, ale faktem je, 
že v ní nic zásadního autorce nevytýkám. Jedná se jen 
o řadu nápadů, které mi přišly na mysl při čtení její 
knihy. Z čehož vyplývá, že mě studie zaujala a kvituji ji 
s povděkem. Zdá se, že na Slovensku se znovu rozvíjí 
historickodemografický výzkum, o čemž svědčí něko-
lik prací z posledních let. Slovensko je pro tento typ 
výzkumu nesmírně zajímavou oblastí a je jen škoda, 
že dosavadní bádání je hodně roztříštěné, takže díla 
jsou dost odlišná oblastí svého zájmu. Nepochybně 
by těmto snahám slušela větší spolupráce na úrovni 
projektu. Jelikož ve slovenském prostředí nevychází 
žádné periodikum zaměřené na historickou demogra-
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fii, získal by tím i český časopis Historická demografie. 
Na jeho stránkách se už objevuje vyšší počet sloven-
ských příspěvků a snad jich bude dále přibývat.

Radek Lipovski

ČINÁTL, Kamil – PINKAS, Jaroslav a kol.: Dějiny 
ve filmu : Film ve výuce dějepisu. Praha : Ústav pro 
studium totalitních režimů, 2014, 249 s. ISBN 978-
80-87912-11-9.

Dějiny ve filmu : Film ve výuce dějepisu, kniha kolek-
tivu autorů pod vedením Kamila Činátla a Jaroslava 
Pinkase, představuje jakousi kuchařku, která před-
kládá učitelům dějepisu a blízkých předmětů (např. 
občanská výchova, mediální výchova) možnosti zařa-
zení filmů do jejich výuky. Autoři přitom přiznávají, že 
se nechávají inspirovat zahraniční didaktikou a že je-
jich studie nevznikala izolovaně od školního prostředí, 
což je zajisté velkým pozitivem, protože jsou jejich ná-
měty lépe realizovatelné ve školní praxi.

Kniha je rozdělena do dvou částí: Dějiny ve filmu : 
teorie a Dějiny ve filmu : případové studie. V první části 
se, jak již název napovídá, autoři zaměřují na teorii, 
a to nejen filmovou, ale také didaktickou, zaměřenou 
na zařazení a přednosti filmové tvorby. Nejeden učitel 
ocení návod na postup při analýze filmového pramene, 
která je zaměřena na obsahovou analýzu (postavy, 
vztahy mezi mini, děj, časoprostor a předměty) a na 
analýzu filmového jazyka (kompozice, tempo, celek, 
detail, úhel pohledu, barva a zvuk). Učitelům se pro-
střednictvím tohoto postupu předkládá ucelený zá-
klad k rozboru, který je aplikovatelný na jakýkoliv film. 
Opomenuty samozřejmě nejsou ani faktografické ob-
sahy, na nichž většinou učitelé staví.

Film je představován jako historický pramen, 
který se přímo nabízí k interpretaci. Ve školním pro-
středí má navíc výraznou motivační roli. Několikrát 
je v knize zmiňován J. A. Komenský a jeho zásada 
postupovat od známého k neznámému, což je právě 
tento případ. Dnešní žáci již upřednostňují film před 
knihou (což je samozřejmě pro mnohé učitele, pře-
devším vyučující českého jazyka, trpká zkušenost), 
ale právě prostřednictvím aplikace této léty ověřené 
zásady lze s žáky velmi kreativně a snad i efektivně 
pracovat. Autoři navíc neupřednostňují film před 
dalšími prameny. Právě naopak v celé publikaci 
opakují důležitost práce s dalšími didaktickými 
prostředky (např. plakát, karikatura či komiks). Své 
místo zaujímá také učebnice dějepisu. V čem se 
s autory příliš neztotožňuji, je doporučení pracovat 
s wikipedií, která není obecně doporučována. Problém 
představuje především její otevřenost, v podstatě 
může údaje doplňovat velký počet uživatelů, ne vždy 
pak jsou předkládané informace spolehlivé. Na 
druhou stranu je na samotném učiteli, jaké zdroje 
a prameny bude svým žákům doporučovat, zajisté si 
každý zdroj před užitím v praxi ověří.

Zajímavou částí publikace je rozdělení filmových 
žárů a pohled na ně z hlediska věrohodnosti. Autoři 
se prostřednictvím analýzy a ukázek snaží objasnit, 

že dokument mapující historii nemusí představovat 
za každou cenu historicky spolehlivější médium a no-
sitele objektivních informací, podobně jako archivní 
dokumentární film. Dokumenty mohou vznikat na 
zakázku a mohou se v nich vyskytovat neobjektivní 
informace o sledovaných událostech. Navíc autoři 
upozorňují na to, že mnohé české dokumenty jsou na-
točeny pro dnešní žáky již ne zcela atraktivní formou 
(např. monotónní hlas komentátora). Reflektují ov-
šem snahu natáčet již i v českém prostředí tzv. hrané 
dokumenty. Na ty se specializuje britská televize BBC 
a jsou velmi populární.

Co se samotného hraného filmu týče, autoři upřed-
nostňují práci s krátkou filmovou ukázkou, která je 
z jejich úhlu pohledu vhodnější než promítání celého 
filmu. Je pravda, že promítání celého filmu je ve škol-
ním prostředí časově velmi náročné a stále se vyskytuje 
jev, kdy je film promítán na konci školního roku, navíc 
bez jakéhokoliv didaktického uchopení. Právě proti 
tomu autoři vystupují. Vhodně zvolený a zařazený film 
ovšem lze využít v celé jeho délce (samozřejmě asi vět-
šina učitelů nebude vybírat tři hodiny trvající snímek, 
ale dílo podstatně kratší), je však pravda, že kratší 
ukázky jsou pro školní výuku s časově nabitým har-
monogramem vhodnější. V souvislosti s využíváním 
filmových děl se navíc otevírá otázka autorských práv, 
v dnešní době velmi aktuální. Ani tuto oblast autoři ne-
opomíjejí. Nejenže se jí krátce věnují, ale navíc uvádí 
odkazy na zdroje týkající se autorského práva ve škole. 
To je opět třeba velmi pozitivně hodnotit, protože mezi 
učiteli z hlediska výkladu tohoto problému nepanuje 
jednoznačná shoda.

Z didaktického hlediska je velmi přínosná kapitola 
Film a cíle dějepisného vzdělávání, v níž autoři odka-
zují na jednotlivé kompetence uvedené v Rámcovém 
vzdělávacím programu a na Bloomovu taxonomii. Po 
přečtení této kapitoly by mohla řada učitelů přehodno-
tit svůj nedůvěřivý postoj k filmovému médiu ve výuce. 
Jestliže je didakticky vhodně zvolen přístup k práci 
s tímto pramenem, mohou být rozvíjeny klíčové kom-
petence žáků mnohem efektivnější a atraktivnější 
metodou, než je pouhý výklad učitele a četba z učeb-
nice. Práce předpokládá zapojení více didaktických 
prostředků, autoři dokonce uvádějí i možnosti domácí 
práce žáků, což zajisté nepotěší odpůrce domácích 
úkolů, jejich zastánci to naopak ocení.

Jako velká výhoda hraného filmu je zde spatřován 
jakýsi vhled do myšlení jedinců. Žáci se jeho prostřed-
nictvím mohou více přiblížit pohnutkám, které člo-
věka vedly k danému jednání. Mohou snáze pochopit 
dobové, politické, společenské a kulturní pozadí. Au-
toři se dokonce nevyhýbají zařazení kontroverzních 
snímků, jako je například seriál Třicet případů majora 
Zemana či dalších filmů a seriálů, které vznikaly v éře 
komunistické totality a byly poplatné své době. Podle 
autorů se jejich analýzou a doplněním dalších pramenů, 
které o době či o snímcích vypovídají, u žáků rozvíjí 
jejich kritický pohled na danou problematiku. Navíc se 
seznamují s faktem, že historie není vždy jednostranná
a nemá na mnohé otázky jednoznačné odpovědi.
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V praktické druhé části knihy s názvem Dějiny ve 
filmu : případové studie jsou pak představeny kon-
krétní návrhy na práci s filmovými ukázkami. Jsou 
zde zařazena témata druhé světové války a holocaustu, 
číhošťského zázraku, kolektivizace a „normalizace“. 
Autoři zde pracují s materiály, které jsou dostupné 
na DVD, která Ústav pro studium totalitních režimů 
distribuoval do všech škol, tudíž se opravdu jedná 
o náměty, které lze okamžitě aplikovat v praxi, aniž 
by bylo zapotřebí složité dohledávání filmových uká-
zek. Ceněna je také pestrost metod, s nimiž se pracuje 
a které jsou závislé na využívání různých pramenů 
a didaktických prostředků. Autoři hojně využívají ko-
miks, který je sestaven z obrazů z filmové ukázky, žáci 
pak mají za úkol doplnit bubliny, do nichž např. zazna-
menávají, co si aktéři pravděpodobně myslí. Obecně 
je zde jednoznačně doporučována práce s pracovním 
listem s otázkami, které mají navést žáky k zazname-
nání podstatných informací. Pokud by žáci nebyli ve-

deni k tomu, na co se mají zaměřit, minula by se práce 
účinkem, protože vnímání filmu je značně subjektivní 
a každý divák si všímá jiných detailů.

Publikace Dějiny ve filmu : Film ve výuce dějepisu 
je velmi vhodným počinem, který by měl být součástí 
učitelovy knihovny. Navíc je volně dostupná také na 
internetových stránkách projektu Dějepis v 21. století, 
tudíž není pro žádného učitele či studenta učitelství 
problém se k ní dostat, jako tomu bohužel v některých 
případech bývá. Kniha je psána čtivou formou, její ja-
zyk je srozumitelný a učitelům nediktuje, jak mají pra-
covat a jaké materiály musejí do svých hodin zařazovat. 
Autoři již na prvních stránkách upozorňují, že ukazují 
možnosti a že předpokládají tvůrčí činnost jednotli-
vých učitelů při tvorbě vyučovacích hodin. To už samo 
o sobě zajisté představuje motivaci k tomu, aby si zá-
jemci o danou problematiku nalezli čas na přečtení 
této kuchařky a načerpali z ní mnoho zajímavých rad 
a podnětů. Kateřina Kyjovská

Zprávy o literatuře

WIHODA, Martin: První česká království. Praha : 
Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 440 s. IBSN 978-
80-7422-278-8.

Čtenář, který očekává, že nová monografie Martina 
Wihody přináší nové postřehy k dobovým souřadnicím 
za panování prvních českých králů Vratislava a Vladi-
slava, bude zklamán. Avšak potěší jej, že Wihodovy 
úvahy toto období přesahují oběma směry. Nelze se 
také zbavit dojmu, že zmíněná monografie působí na 
první pohled nesourodě, spíše jako komentář ke Kos-
movi, neboť z celého textu je primárně znát, že se autor 
pokouší dešifrovat Kosmův myšlenkový svět a z něj 
výchozí narativ použitý v Kronice Čechů. Avšak z dal-
šího vyprávění jasně vyplývá, že se Martin Wihoda 
vydal cestou hledání kořenů české státnosti a snaží se 
rozklíčovat význam království coby instituce ve vidění 
a chápání středověké společnosti, především v očích 
zemských předáků, jak to naznačuje i v politicky la-
děné předmluvě. Navazuje tak na debatu o charakteru 
panovnické moci ve středověku, která mezi českými 
medievisty již nějaký čas probíhá.

Na prvních sto stranách se autor ptá po původu 
české šlechty v souvislosti s rozpadem raně přemys-
lovských Čech coby „modelu státu středoevropského 
typu“ Františka Grause a Dušana Třeštíka a sleduje 
její proměnu ve „feudální vrchnost“ Josefa Žemličky, 
přičemž označuje Kosmův myšlenkový svět za důkaz 
pro tvrzení, že se přemyslovské země před rokem 
1200 skutečně podobaly „velké knížecí vesnici“. Z něj 
vyzdvihuje především motiv „společenské smlouvy“ 
mezi knížetem (dux) a hlavními předáky země (nobiles 
terre, primates, nobiles de senioribus Bohemie), který 

vykládá jako první „ústavu“ přemyslovských Čech, jež 
byla symbolicky obnovována každou další volbou a in-
tronizací nového knížete.

Wihodovo pátrání po vztahu zemské obce (gens) 
k instituci království začíná úvahami nad domně-
lou korunou velkomoravských králů, jejíž existenci 
odmítá na základě papežských listů Svatoplukovi 
a prostřednictvím rozboru tehdy užívaného termínu 
regnum, přičemž poukazuje na závěry velké diskuze 
o tomto pojmu, která prokázala, že regnum raného 
středověku obnášelo spíše soubor zeměpanských 
nároků a práv než královskou hodnost jako takovou. 
V této souvislosti hledá, jaké místo vlastně obec Čechů 
(gens Bohemorum) zaujímala v mocenských struktu-
rách středovýchodní Evropy a ve výsledku situuje kon-
stituování domácích sněmů (commune colloquium) 
do 8. století s tím, že spolupráce předních zemských 
rodů podle něj vyvažovala mocenské vakuum během 
knížecího bezvládí a shrnuje, že domácí reprezentace 
stavěla na svatováclavské tradici svou identitu i legiti-
mitu spoluvlády.

K vlastní osobnosti Vratislava II. se Martin Wihoda 
dostává až v šesté kapitole, přičemž Vratislavův obraz 
v Kosmově kronice vnímá jako účelový, neboť do zem-
ských a středoevropských reálií zasazený Vladislav mu 
navzdory informacím obsaženým v Kosmovi vychází 
jako panovník, kterého ctila domácí reprezentace, 
i jako vlivný říšský kníže, kterého si předcházeli jeho 
sousedé, císařský dvůr i římská kurie. Právě na Vra-
tislavově království Wihoda konkrétně pátrá, jakým 
způsobem a jestli vůbec zemská obec vnímala a re-
spektovala královskou hodnost. Výchozí informací 
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je mu Kosmův nezvykle strohý popis Vratislavovy 
korunovace, ze kterého se vlastně ani nedozvídáme, 
zda Vratislav přijal korunu (diadema) nebo spíše jen 
jakousi čelenku (circulus) a jestli se tak stalo s veřej-
ným souhlasem a v duchu jaké tradice. Zvláštní po-
zornost věnuje autor otázce, která nedala spát již řadě 
badatelů: skutečnosti, že podle Kosmy byl Vratislav 
jmenován současně českým i polským králem (regi 
guam Bohemico tam Polonico). Tato nejasnost nabírá 
na zajímavosti při srovnání Vratislavovy korespon-
dence s ostatními mocnými své doby. Jako na „krále 
Čech“ (regi Bohemie) se na něj obracel krakovský bis-
kup Lambert, zatímco mohučský arcibiskup Wezilo 
měl Vratislava za „slavného krále“ jakýchsi „Bolanů“ 
(glorioso Boloniorum regi). Oproti tomu papežská ku-
rie se obracela na „slavného knížete Čechů“ (glorioso 
principi Boemorum) a řezenští benediktini jej titulovali 
coby „přejasného knížete Kristova míru“ (christinae 
pacis amatori clarissimo). Nestálost Vratislavovy ti-
tulatury, pro středověk tolik netypická, zrodila řadu 
otázek o charakteru Vratislavova královského titulu 
i jeho království jako takového. Vzhledem ke skuteč-
nosti, že Vratislavova česká a polská koruna vzešla 
z věrných služeb císaři, a byla tedy zaštiťována právě 
jeho autoritou, se Wihoda domnívá, že Vratislavova 
vláda, vyhlášená na dvorském sjezdu v Mohuči roku 
1085, měla z veřejného prostoru vytlačit paměť na ji-
nou korunovaci – polského knížete Boleslava Smělého 
z roku 1076, která proběhla bez císařova požehnání – 
a tím i revidovat dosavadní status quo a říšský vliv ve 
východním prostoru.

Neméně zajímavou skutečností je Vratislavova 
zřejmá snaha vybudovat na Vyšehradě velkorysé krá-
lovské sídlo: zeměpanský dvorec s podlouhlým palá-
cem připomínajícím císařskou falc, doplněnou o ba-
ziliky sv. Vavřince a sv. Petra, kterou Vratislav bohatě 
nadal příjmy a římská kurie zase papežskými výsadami. 
Mezi badateli se vede dlouholetá debata o motivech to-
hoto Vratislavova kroku. Wihoda odmítá názory o tom, 
že by se Vratislav rozešel s dosavadní knížecí rezidencí 
na Pražském hradě jen kvůli různicím se svým bratrem 
Oldřichem anebo proto, že chtěl na Vyšehradě vytvo-
řit nový sakrální okrsek, uspořádaný podle římského 
Lateránu, a domnívá se, že Vratislav s Vyšehradem 
nakládal jako se soukromou rezidencí. Svůj pohled na 
věc doplňuje pádnými argumenty: věci veřejné se po-
dle něj spravovaly na Pražském hradě, privátní zase na 
Vyšehradě, což dokládá rozborem vlastnických práv, 
která podle něj poskytují vysvětlení k tomu, proč se 
vyšehradské kobky často plnily Vratislavovým svéhla-
vým příbuzenstvem a proč se na Vyšehradě uzavíraly 
předběžné nástupnické dohody. Avšak především po-
ukazuje na to, že soukromá rezidence na Vyšehradě 
napovídá, že starší země vnímaly Vratislavovu korunu 
jako soukromou poctu bez normotvorné vazby na do-
savadní „ústavní“ pořádky knížecích Čech.

Svou úvahu Wihoda rozvádí na příkladu druhého 
českého krále Vladislava. Zamýšlí se nad paradoxním 
faktem, totiž že Vladislavova královská hodnost neza-
znívá v jeho tzv. korunovačním privilegiu koncipova-

ném císařským kancléřem Rainaldem z Dasselu, který 
českého knížete ozdobil čelenkou (circulus) s právem 
nosit ji o velkých svátcích, kdy svou korunu (corona) 
nosí císař. Tentýž autor přitom Vladislava v mírové 
smlouvě s Milánskými označuje za krále Čechů (rex 
Bohemorum), a tak se Wihoda logicky ptá: jakou 
hodnost to Vladislav v Řezně vlastně obdržel a jak se 
proměnil vztah pražského knížete k říšským knížatům 
a císařskému dvoru? A dále: jak se Vladislav stavěl 
k Vratislavovu dědictví a proč se Fridrich Barbarossa 
nedržel dosavadních zvyklostí svých předků, když ve-
dle diadému udělil Vladislavovi i jeho dědičné držení? 
Jisté je, že v domácích pramenech učinil z Vladislava 
krále kanovník Vincencius, který uvedl, že se tak stalo 
v den Nanebevzetí Panny Marie před pokořeným Milá-
nem. Wihoda se tedy zamýšlí nad tím, jak smířit císař-
ské korunovační privilegium se svědectvím soudobých 
letopisů a listin, v nichž Vladislav vystupoval coby 
král Čechů. Podivné je také Vincenciovo mlčení o Vla-
dislavově korunovaci, přestože z jeho dalších zpráv 
víme, že byl o dění v zemi skvěle informován. Doklad 
o tom, že ani tentokrát čeští předáci nepovažovali Vla-
dislavovo království za více než osobní poctu, spatřuje 
Wihoda ve Vladislavově daru johanitům, kterým mezi 
léty 1158 a 1169 daroval pozemky u Juditina mostu, 
jež podle listiny sice náležely koruně království (coro-
nam regni), ale protože se na ně nevztahoval souhlas 
předních zemských velmožů, musely patřit do země-
panské menzy.

Ještě podivnější je, že se výsady královské tradice 
zřekl Vladislavův nástupce Soběslav II. a nedomáhal 
se jí ani jeho syn Bedřich. Wihoda se proto domnívá, 
že Vladislav přijal královské pomazání před sněmem 
Čechů opět jako soukromou poctu. Otázkou také zů-
stává role Vyšehradu ve Vladislavových plánech. Wi-
hoda uvažuje nad tím, že Juditin kamenný most, který 
Vincencius označil za císařské dílo (opus imperiale), by 
mohl být dokladem toho, že Vyšehrad zůstával i bě-
hem Vladislavovy vlády prostorem zasvěceným jeho 
království.

Wihodovy úvahy pokračují nad charakterem krá-
lovství Přemysla Otakara I. Ptá se, jakým způsobem 
se Přemyslovi podařilo odkázat svému synovi Vác-
lavovi dědičný královský titul a jak dokázal přimět 
urozené Čechy, aby se s ním smířili? Dobové relace se 
shodují, že Přemysl Otakar I. získal svou korunu od 
římského krále na radu říšských knížat. Shodně však 
také postrádají zmínku o jeho koronátorovi. Wihoda 
není přesvědčen, že by jím měl být přímo Filip Šváb-
ský a znovu odkazuje ke korunovačním létům 1085 
a 1158, v nichž vidí precedens, který mohl usnadnit 
Přemyslovo vyjednávání o královskou hodnost. Z pra-
menů víme, že tu získal příslibem za válečnou pomoc 
v dolním Porýní. Zmínka opata Jarlocha tedy podle 
Wihody jasně napovídá, že domácí obec Čechů přijala 
Přemyslovu korunu se zjevným sebezapřením. V této 
souvislosti se pak zdá, že Přemyslův rozvod s Adlétou 
Míšeňskou a nový sňatek s Konstancií Uherskou ná-
sledujícího roku (1199) měl upevnit Přemyslovo na-
byté královské důstojenství.
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Wihoda se také vrací ke svému někdejšímu bada-
telskému tématu, Zlaté bule sicilské, a opakuje, že se 
obracela především ke sněmu Čechů, když uznala pri-
mát svobodné volby, po níž měl následovat lenní slib 
a převzetí moci s požehnáním římského krále. Přemy-
slovo království tak podle Wihody nebylo ničím jiným 
než knížectvím, které vzniklo v průsečíku pragmatic-
kých (a možná vnucených) dohod, na jejichž základě 
souhlas předních zemských velmožů dopomohl Pře-
myslovi ke královské koruně. Zlatá bula sicilská pak 
jen potvrdila skutečnost, že dědičné právo na korunu 
může český kníže získat výlučně z rukou římského 
krále.

Zajímavé jsou Wihodovy postřehy nad postavením 
českého krále v kolegiu volitelů římského krále. Podle 
nich totiž český král pronikl mezi kurfiřty v roce 1237 
jen náhodou, vlastně jako náhradník, a jeho voličský 
hlas vnesl do říšských poměrů novum, se kterým se 
německé prostředí smiřovalo jen pozvolna, jak na-
značuje i Saské zrcadlo, jehož autor zdůrazňuje, že 
království Němců (regnum Teutonicum) vzniklo ze 
svorné a svobodné vůle Sasů, Bavorů, Franků a Švábů, 
a tak by žádný ne-Němec neměl vstupovat do volby 
římského krále, jakkoliv je nositelem úřadu říšského 
číšníka.

Potvrzení pro svou myšlenku o tom, že královské 
korunovace zastávaly v „ústavním“ pořádku přemys-
lovských Čech podružné místo, Wihoda nestaví pouze 
na nezvykle strohých záznamech tehdejších kronikářů, 
nýbrž i na skutečnosti, že přemyslovští králové se svou 
korunovací rozhodně nespěchali, z čehož vyvozuje, 
že korunovace a královské pomazání nepodmiňo-
valo vládu v zemi, nýbrž nejvýše dotvářelo majestát 
vládnoucího krále, který se – v souladu s hodnotami 
knížecího věku – musel odvolávat na patronát sv. Vác-
lava jako hlavní legitimizace k vládě nad zemí. A svou 
myšlenku uzavírá tím, že jakkoliv si Přemysl Otakar II. 
a Václav II. osvojili symboliku charismatického krá-
lovství, zůstali ve své podstatě oba především knížaty 
obdařenými korunou, přičemž tuto skutečnost nedo-
kázal zvrátit ani Karel IV., který svým zakladatelským 
dílem navázal – a podle Wihody ani nemohl jinak – na 
zakořeněnou knížecí tradici, když svůj státoprávní 
program pro země Koruny české opřel o korunu 
sv. Václava a Pražský hrad.

David Sychra

REGINÁČOVÁ, Nikola: Úvod do historickej demo-
grafie. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Ko-
šiciach, 2015, 134 s. ISBN 978-80-8152-277-2.

Kniha Nikoly Regináčové je vysokoškolským učeb-
ním textem, který vyšel s podporou rozvoje inovativ-
ních forem vzdělávání na Univerzitě Pavla Jozefa Ša-
fárika v Košicích. Tato účelově koncipovaná publikace 
tedy není běžně prodejná. Informovat o vysokoškol-
ských skriptech sice není obvyklé, ale pro oblast Slo-
venska se jedná o ojedinělý počin, a ačkoliv bychom 
řadu údajů ke Slovensku našli v československých 
vědeckých publikacích včetně těch metodických (his-

torickodemografických, statistických), je toto přece 
jen bohatší zdroj poznatků, především o specifikách 
vývoje statistiky v Uhrách a o pramenech vhodných 
k historickodemografickému výzkumu.

Skripta jsou logicky stručným a přehledným shr-
nutím základních informací k oboru a metodice práce 
historické demografie. V úvodu autorka vysvětluje 
pojmy demografie a historická demografie, před-
mět výzkumu těchto oborů, jejich historický vývoj 
a známé osobnosti. Druhá kapitola popisuje vztah 
(historické) demografie k jiným vědním disciplínám. 
Zajímavý může být kreslený diagram postavení de-
mografie v systému ostatních vědních oborů podle 
Husy a Wohl schlägla (převzat z publikace předního 
maďarského historického demografa Tamáse Faragó). 
V kapitole Základné pojmy používané v historickej de-
mografii autorka postupně představuje termíny rodina 
a domácnost, kohabitace, generace, kohorta, demo-
grafická revoluce (demografický přechod), demogra-
fická struktura, demografické tabulky (úmrtnostní ta-
bulky), populace, populační exploze, populační teorie, 
populační politika a demografické stárnutí populace. 
Řazení je poněkud překvapivé, autorka v podstatě 
kombinuje základní oborové pojmy s významnými 
problémy, které (historická) demografie řeší. Výběr 
je tedy zvláštní, ale docela šikovný, jelikož shrnuje 
přesně to, co by student historie měl zhruba vědět, 
a autorka navíc nenásilně přechází od historie k sou-
časné demografii, čímž hezky ukazuje provázanost 
problematiky.

I pro českého čtenáře může být zajímavá kapitola 
o pramenech historické demografie, protože zejména 
soupisový systém fungoval v Uhersku trochu jinak než 
v rakouských dědičných zemích. Zvláštností je pře-
devším tzv. josefinské sčítání z let 1784/1785 a jeho 
revize z let 1786/1787, na něž navazoval až soupis 
z let 1804/1805. Nejednotnost pravidel při těchto 
soupisech je jim sice na škodu, ale pro Slovensko 
jsou to nepochybně velmi důležité zdroje dat o počtu 
obyvatel, popř. dalších ukazatelích. Metodika byla po-
dobná rakouským soupisům, protože hlavním cílem 
bylo zjištění bojeschopných mužů. Pro vojenské účely 
byly údaje o mužské populaci podrobnější. Nikola 
Regináčová upozorňuje také na soupisy duší a sou-
pisy majetku na příkladu města Košice. Rozsáhlejší 
podkapitola je pochopitelně věnována matrikám a na 
to už navazují popisy soupisů a sčítání lidu od roku 
1850/1851, které probíhaly ve stejný čas a stejnou me-
todou jako v českých zemích. Výjimku představovalo 
jen sčítání v roce 1919 neboli Soznam miest na Slo-
vensku dľa popisu ľudu z roku 1919. Pro zájemce z řad 
českých badatelů lze ještě uvést, že v závěru kapitoly se 
nachází seznam pramenů včetně statistických doku-
mentů maďarské provenience.

Šestá kapitola představuje jakýsi nástin populač-
ního vývoje Slovenska, který je doveden do součas-
nosti a autorka se v něm snaží podchytit základní 
příčiny populačního růstu či poklesu. K tomu přidala 
autorka vývoj početnosti obyvatel ve městě Košice. 
V sedmé kapitole se Nikola Regináčová věnuje demo-
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grafickým strukturám a metodikám výpočtů koefi-
cientu a indexu maskulinity, Sundbärgovu schématu 
apod. V kapitole o přirozené měně obyvatelstva byly 
vymezeny dvě podkapitoly plodnosti (porodnosti) 
a úmrtnosti s metodikami výpočtu hrubých měr, in-
dexu plodnosti a specifických měr včetně specifického 
způsobu výpočtu kojenecké úmrtnosti. Autorka kupo-
divu vynechala sňatečnost, i když samozřejmě zmi-
ňuje její význam v minulosti, tzn. svázanost plodnosti 
s manželstvím. Poslední kapitola se zabývá mecha-
nickou měnou obyvatelstva – migracemi. Je to v sou-
časnosti hodně přetřásané téma a Nikola Regináčová 
poskytuje studentům i informace o faktorech migrace 
(push a pull faktory). Výpočty objemu migrace, mig-
račního salda, hrubých měr imigrace a emigrace apod. 
se týkají spíše 20. století, pro starší období nejsou 
k dispozici data, autorka však na příkladu Košic pro-
vedla i určité výpočty bilance přirozené měny a vývoje 
počtu obyvatel.

Anotovaná skripta obsahují v závěru každé kapitoly 
kontrolní otázky, seznam použité literatury, pramenů, 
či dokumentů přístupných na internetu. V příloze 
se například nachází obrázek jedné strany z knihy 
Domesday Book z roku 1086, podobizny sv. Tomáše 
Akvinského, Johna Graunta, Antonína Boháče, Jána 
Svetoně a jiných osobností. Publikace je dalším stříp-
kem k rozvoji historickodemografických bádání na 
Slovensku. Příznivý trend posledních let snad bude 
pokračovat.

Radek Lipovski

HENKE-BOCKSCHATZ, Gerhard: Oral History im 
Geschichtsunterricht. Schwalbach am Taunus : Wo-
chenschau Verlag, 2014, 141 s. ISBN 978-3-89974-
889-5.

Publikace Oral History im Geschichtsunterricht 
vyšla jako součást ediční řady Methoden historischen 
Lernens nakladatelství Wochenschau. Jednotlivé 
svazky se detailně věnují vybrané didaktické metodě 
či konkrétnímu médiu využitelnému nejen ve výuce 
dějepisu přímo ve školách, ale i pro účely muzejní 
nebo archivní pedagogiky. Publikace popisují zásady 
a specifika užití vybraných postupů a podrobují je od-
borné metodicko-didaktické diskuzi. Jejich nedílnou 
součástí jsou také praktické příklady ihned použitelné 
ve výuce.

Anotované dílo se věnuje, jak již vyplývá z názvu, 
metodě oral history a jejímu využití ve výuce dějepisu. 
Autorem publikace je Gerhard Henke-Bockschatz, 
profesor didaktiky dějepisu na univerzitě J. W. Goetha 
ve Frankfurtu nad Mohanem. Dlouhodobě se zabývá 
mj. metodami historického učení či využitím infor-
mačních a komunikačních technologií ve výuce děje-
pisu. 

Předkládaná kniha je rozdělena celkem do devíti 
částí, včetně úvodu a závěrečného přehledu literatury. 
V úvodu autor přestavuje východiska, ze kterých při 
koncepci své práce vycházel. První kapitola se zamě-
řuje na otázku proč a jak využít svědectví pamětníků 
ve výuce dějepisu. Teoretická vymezení pojmů a od-

borná východiska včetně krátkého exkurzu do vývoje 
metody oral history autor představuje ve druhé kapi-
tole. O vzpomínkách a paměti pojednává kapitola třetí. 
Autor z psychologického hlediska popisuje činnosti, 
které ovlivňují vytváření vzpomínek a paměť. Zdů-
razňuje ale také, že přes znalost všeobecně platných 
zákonitostí lidského vzpomínání a zapomínání nesmí 
být opomenut individuální charakter lidské paměti. 
Zásadám, postupům a cílům využití oral history se vě-
nuje následující oddíl s názvem Ústní svědectví ve výuce 
dějepisu, jenž tvoří jádro celé publikace. Představeny 
jsou v něm jednotlivé kroky metody oral history, od 
stanovení tématu, výběru vhodných pamětníků přes 
přípravy a provedení interview až po závěrečné inter-
pretaci, zhodnocení a prezentaci výsledků. Autor na-
bízí možnost modifikace postupů oral history s ohle-
dem na vybraná specifika školního prostředí, jako je 
např. omezený časový rámec vyučovací hodiny nebo 
početnost školní třídy.

Jako podnětný shledávám komentovaný přehled 
internetových odkazů vybraných digitálních médií 
k tématu. I když jsou některé vázány čistě na německé 
prostředí, mohou sloužit jako inspirace pro vlastní 
nápady a jako příklady dobré praxe. Do přílohy autor 
zařadil ukázky kontaktních dopisů k oslovení poten-
cionálních pamětníků, tipy a podněty pro audio- a vi-
deozáznamy či již zaznamenané výpovědi pamětníků 
k nácviku jednotlivých postupů analýzy. Učitelé tak 
mají na jediném místě k dispozici materiály, které 
mohou využít k realizaci vlastního projektu. Nedílnou 
součástí je přehled literatury.

Využití svědectví pamětníků nabízí zpestření běžné 
školní výuky. Autor uvádí pět základních didakticko-
-pedagogických důvodů, proč zařadit právě metodu 
oral history do výuky dějepisu. Poznání „dějin“ je na 
základě rozhovorů bezprostřední a představuje změnu 
oproti dominujícímu poznání na základě písemných 
pramenů. Bezprostřednost spočívá ve dvou rovi-
nách. Žák se osobně setká s někým, kdo byl přítomen 
vybrané historické události. Toto setkání vykazuje 
velkou míru autenticity. V další rovině jsou žáci kon-
frontováni s vyprávěním starších lidí. Jejich prostřed-
nictvím se mohou seznámit se skutečnými životními 
osudy, dějiny tak získávají „tvář“, což představuje 
značný rozdíl ve srovnání s neosobní formou příběhů, 
jež jsou někým zpracovány a poté předloženy ve formě 
textu v učebnici.

Rozhovory s pamětníky na půdě škol přispívají 
ke sbližování školního prostředí s okolím. Pozváním 
rodičů, příbuzných, místních významných představi-
telů nebo sousedů umožňujeme vzájemné poznávání. 
Mladší kladou otázky starším, čímž se rozvíjí mezige-
nerační dialog.

Práce na projektu s využitím oral history vyžaduje 
od žáků, aby byli aktivní. Osvojují si různé postupy 
práce a rozvíjí se u nich schopnost kritické analýzy 
a myšlení. Tuto kompetenci mohou využít při kon-
frontaci s nejrůznějšími mediálními zprávami např. 
prostřednictvím televize, dokumentárních filmů nebo 
internetu.
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V neposlední řadě musíme mít na paměti někdy 
opomíjený fakt, že samotní pamětníci, či z pohledu 
žáků starší lidé, nereprezentují pouze zdroj, pramen 
pro bádání, ale že sami cítí potřebu uznání, chtějí být 
vyslechnuti. Souvisí to s lidskou potřebou sdílení zku-
šeností a příběhů. Žáci se musejí naučit zohledňovat 
fakt, že vyprávění je z velké míry syceno subjektivními 
zážitky a pocity a že ne vždy se jejich očekávání sho-
dují s představami zpovídaných osob.

Současná společnost klade na své členy velké 
nároky. Stát se plnohodnotným a pro společnost 
přínosným občanem vyžaduje, aby byl jedinec vy-
baven nejrůznějšími dovednostmi, mezi něž patří 
mj. schopnost kriticky zhodnotit předkládanou infor-
maci. Proto se již od počátku školní docházky žáci se-
znamují s různými postupy, jak vnímat, „rozkódovat“ 
a interpretovat odlišně podané zprávy. Ve výuce dě-
jepisu se však velmi často setkávají s prameny, které 
již byly didakticky či jinak upraveny nebo zpracovány. 
Kontakt s autentickým pramenem není častý a zkuše-
nost s ním je mezi žáky velmi vzácná. Na tomto poli 
se můžeme inspirovat u německých sousedů, jejichž 
učebnice dějepisu v sobě zahrnují metodické stránky 
směřující žáky k nácviku a osvojení kritického myš-
lení. České učebnice stále spíše sledují narativně vy-
právěné dějiny a k samostatnému „objevování“ histo-
rie příliš nevybízejí.

Přínos oral history je v tomto případě velmi pa-
trný. Metoda žákům zprostředkovává bezprostřední 
poznání. Její metody a postupy rozvíjejí u žáků celou 
řadu kompetencí. Vnímají dějinnou událost nikoliv 
prostřednictvím učebnice, knížky, listu papíru, ale 
přímo na „vlastní kůži“. Žáci však musí před samot-
ným kontaktem s pamětníkem znát postupy, které 
umožňují, aby bylo setkání efektivní a pro obě strany 
přínosné. Před pořízením interview musejí být žáci 
připraveni na všechny eventuality, mají být seznámeni 
s metodikou kladení otázek, potřebují bezpečně ovlá-
dat záznamové zařízení. V průběhu rozhovoru s pa-
mětníkem by měli být schopni reagovat na jeho ak-
tuální náladu či citové rozpoložení. A nelze opomenout 
schopnost závěrečného vyhodnocení a interpretace 
získaného materiálu. Oral history u žáků podporuje 
multiperspektivní vnímání reality. Výpověď svědka 
nám nepřinese přesnou informaci, jak to vlastně bylo 
(Wie es eigentlich gewesen ist?). Jeho vzpomínky jsou 
totiž ovlivněny několika faktory, jako jsou proces za-
pomínání, stylizace, vliv pozdějších zkušeností atd.

Využití orální historie je, domnívám se, jedinečným 
prostředkem k tomu, jak žákům minulost a dějiny 
podat zajímavou a neotřelou formou. Navíc se díky 
zvolené metodě sami stávají badateli, sami mohou 
minulost „objevovat“. Anotovaná publikace Oral His-
tory im Geschichtsunterricht určitě patří do učitelské 
knihovny a je velkým zdrojem nejen inspirace, ale také 
konkrétních návodů, které lze aplikovat ve výuce. Na 
závěr bych ráda vyjádřila naději, že se nejen tato, ale 
i další publikace dočkají českého překladu, a budou tak 
zpřístupněny širšímu okruhu pedagogů.

Julie Janková

ŠNEJDÁREK, Josef: Co jsem prožil : Rozšířené vy-
dání o faktografii, rodinnou korespondenci, manželku 
a děti generála plus fotografie. Zvolen : Their Ways, 
32015, 216 s. ISBN 978-80-971989-0-9.

V roce 2015 vydalo nakladatelství Their Ways, 
s. r. o. reedici pamětí československého generála Jo-
sefa Šnejdárka (1875–1945). Kniha byla vydána v ná-
kladu pouhých 500 kusů, do prodeje v knihkupectvích 
se nedostala, ale lze ji získat prostřednictvím legio-
nářských spolků či přímo u vydavatele. Jedná se již 
o v pořadí třetí vydání těchto memoárů; první se usku-
tečnilo ještě za generálova života v roce 1939, druhé 
v roce 1994.1 Třetí vydání Šnejdárkových pamětí se 
realizovalo v roce, kdy si veřejnost připomínala gene-
rálovo 140. výročí narození a zároveň 70. výročí úmrtí.

Šnejdárek, tato v rámci československé prvorepub-
likové armády s nikým neporovnatelná osobnost, v pa-
mětech vzpomíná na svůj neobyčejný život. Důvody 
sepsání pamětí vysvětluje ihned v úvodu knihy na s. 3: 
Byl jsem požádán, abych napsal něco o sobě. Snad se 
mnohé, co jsem tedy napsal, bude zdát neskromné. Ale 
žádná pomoc. Chtěl jsem se držet co nejblíže pravdy. 
V prvních kapitolách popisuje své nelehké dětství, 
studia v pražské kadetní škole přes službu v rakousko-
-uherské armádě, dobrovolné boje v řadách turecké 
armády proti Řekům v roce 1895 až po vstup do Fran-
couzské cizinecké legie. 

Vzpomínky na život a kariéru v cizinecké legii 
tvoří významnou část knihy. Vojenský výcvik a pře-
vážnou část kariéry v legii prožil Šnejdárek v severní 
Africe, kde sloužil 15 let, absolvoval 17 polních tažení 
a byl více než třicetkrát raněn. Autor čtenáře v rámci 
krátkých a mnohdy krutých příběhů seznamuje s drs-
ným africkým klimatem, nemocemi (Kaffár, mouchy 
Tse-Tse), životem v cizinecké legii, vojenskými pra-
vidly a tresty za porušení pravidel (Zákon 12 kulek). 
Dále popisuje život místního domorodého obyva-
telstva, nepsaná pravidla pouště, důmyslné řešení 
vojenských sporů, vztahy se saharskými arabskými 
kmeny, ale i řadu zajímavých osobností, s nimiž se při 
službě v cizinecké legii setkal (Albert, princ Hohen-
zollernský; generálové Henri Gouraud, Joseph Joffre, 
Hubert Lyautey, Paul-Fréderic Rollet; kambodžský 
král Sisowath Monivong; cestovatelka Isabelle Eber-
hardt). Šnejdárek uvádí pro dnešního čtenáře spoustu 
neobvyklých a těžce pochopitelných příhod, při jejichž 
řešení použil vlastní svérázné metody lékařské či soud-
covské (např. ochrana Židů zavřením do klecí v zoolo-
gické zahradě při pogromu ve Fezu v roce 1911, od-
volávání se na svou dobrou znalost koránu při sporu 
dvou domorodých kmenů či léčba nemocných chini-
nem a jódem).

V další části knihy autor vzpomíná na období první 
světové války, do níž ve svých 39 letech dobrovolně 
narukoval. Zúčastnil se bitev na Marně, Aisně i bitvy 
u Arrasu, kde se setkal s československou Rotou Na-
zdar. Ve válce byl třikrát raněn, proto byl v roce 1917 

1 ŠNEJDÁREK, Josef: Co jsem prožil. Praha 1939; 
TÝŽ: Pochoduj, nebo zemři! Praha 1994.
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přidělen k Národní radě československé, kde pomáhal 
s organizací československých legií ve Francii. Šnejdá-
rek popisuje válečné události, jichž se zúčastnil, život 
v zákopech, bojové operace, spolupráci se Štefánikem, 
generály Mauricem Janinem, Ferdinandem Fochem 
nebo své specifické metody náboru nových legionářů.

Po konci války se Šnejdárek vrátil do vlasti. Brzy jej 
ministr národní obrany Václav Klofáč pověřil velením 
vojsk na Těšínsku při tzv. Sedmidenní válce s Polskem 
v lednu 1919, v květnu byl převelen na Slovensko, kde 
probíhala nevyhlášená válka s Maďarskem. V obou 
konfliktech, v nichž Československo hájilo své nové 
hranice, dosáhl výrazných úspěchů. Z tohoto období 
popisuje řadu událostí (např. boje s nesmyslnými 
úředními předpisy, využívání vojenské lsti). Následně 
se Šnejdárek stal vojenským velitelem Prahy, poté po-
stupně velel pěším divizím v Trnavě, Olomouci a Koši-
cích. V roce 1925 byl jmenován vojenským zemským 
velitelem pro Podkarpatskou Rus se sídlem v Košicích, 
v listopadu 1930 povýšen na armádního generála2 
a jmenován vojenským zemským velitelem na Sloven-
sku se sídlem v Bratislavě. Během své služby v čes-
koslovenské armádě se setkal s mnoha významnými 
hosty, zahraničními delegacemi, politiky a jinými 
osobnostmi, prožil řadu neobvyklých událostí, které 
mnohdy řešil logickým úsudkem bez ohledu na před-
pisy, protože předpisy a úřady bytostně nesnášel: Jen 
žádné komise. Také jsem posílal komise, ale jen když se 
mělo něco zabít. Komise je pohřební ústav pro nápady 
(s. 152). I to byl jeden z důvodů, proč byl po pěti letech 
pobytu v Bratislavě penzionován. V roce 1939 se po-
tom vrátil do Francie, aby následně přesídlil do severní 
Afriky, kde zemřel v květnu 1945, pár dní po konci 
druhé světové války v Evropě. 

Je velká škoda, že se Josef Šnejdárek ve svých pa-
mětech nerozepsal do větších podrobností o událos-
tech, kterých byl přímým účastníkem. Mnohé totiž 
vykonal, viděl a slyšel, ale pro budoucnost nezacho-
val. Z knihy se tak čtenář nedozví prakticky nic o jeho 
působení v čele pěších divizí a vojenských zemských 
velitelství v Košicích a Bratislavě. Zde se bohužel 
projevila jeho povaha, neboť se vždy snažil být přímý, 
stručný a výstižný: Řeknu to stručně, protože čím delší 
řeč, tím méně srozumitelná (s. 152).

Oproti předchozím vydáním Šnejdárkových pamětí 
je kniha doplněna o přílohy, z nichž se můžeme dově-
dět základní informace o jeho životě během druhé svě-
tové války, o jeho dětech a jejich životních osudech či 
o řadě vzpomínkových slavností. V přílohách jsou také 
zařazeny unikátních fotografie z rodinného archivu, 
seznam vyznamenání a životopisný přehled se základ-
ními daty generálova života. V některých pasážích by 
si kniha zasloužila podrobnější jazykovou korekturu 
(např. psaní číslovky „1“ místo písmene „l“, nepře-

2 Šnejdárek postupně dosáhl všech generálských 
hodností v československé armádě, přičemž nejvyšší 
hodnost armádního generála získal jako jeden 
z prvních (celkem ji získalo jen 15 generálů) a jako 
jediný legionář ze západní (francouzské) fronty.

hledné zvýrazňování slov či nelogické dělení slov na 
konci řádku). Také si myslím, že editoři knihy měli do 
příloh zařadit obsáhlejší historickou studii o generálu 
Šnejdárkovi a důkladněji vytěžit rodinnou pozůstalost, 
k níž měli přístup.

O Šnejdárkově osobě doposud v české i slovenské 
vojenské historiografii neexistuje mnoho odborných 
prací. K významnějším náleží krátké studie Jiřího 
Fidlera a trojice autorů Eduarda Stehlíka, Karla Čer-
ného a Antonína Sedi.3 Stručné heslo o Šnejdárkovi 
se vyskytuje v několika vojenských encyklopediích 
zabývajícími se prvorepublikovou armádou.4 Větší 
studie, která by se zabývala generálovým životem, ov-
šem schází a česká i slovenská vojenská historiografie 
tak má doposud k této postavě nesplacený dluh. Proto, 
i přes výše uvedené připomínky, opětovné vydání Šnej-
dárkových pamětí vítám a shledávám velmi přínos-
ným.

Jan Herman

ADAMEC, Tomáš: Černobílá historie : 90 let orga-
nizovaného šachu ve Frýdku-Místku. Frýdek-Místek : 
Beskydská šachová škola Frýdek-Místek, 2015, 216 s. 
ISBN 978-80-7466-973-6

Poetický název nese nová kniha ředitele Státního 
okresního archivu (SOkA) ve Frýdku-Místku Tomáše 
Adamce, který není jen historikem, ale i fanouškem 
šachů a této královské hře podlehl už v dětství. Na vy-
zvání Antonína Surmy, člověka rovněž šachu oddaného 
tělem i duší (s. 3), se pokusil sepsat dějiny šachu ve 
Frýdku-Místku, kde je dodnes tato hra oblíbená a pro-
vozovaná i závodně. První známý šachový kroužek 
byl ustaven ve Frýdku 21. listopadu 1925, proto pod-
titul 90 let organizovaného šachu ve Frýdku-Místku, 
ale už k r. 1897 jsou ve Frýdku uváděni dva šachisté 
a v Místku třináct. Neví se však, zda se sdružovali 
v nějakém spolku a jak vlastně o nich vzniklo takové 
povědomí, že je zaznamenal JUDr. Max Wellner ve 
své knížce Pět a třicet normálních otevření šachových. 
V Místku se začali šachisté organizovat v roce 1930 
v Národním domě.

Šachy jsou sice dlouhodobě populární, ale ne 
právě masový sport, takže najít historické prameny 
k dění kolem šachových kroužků a organizací je 
vpravdě heroický úkol. Navíc většina archivně ulože-
ných mate riálů pochází až z období po druhé světové 
válce, z něhož zůstává mnoho fondů nezpracovaných. 
V SOkA Frýdek-Místek nalezl Tomáš Adamec alespoň 

3 FIDLER, Jiří: Generálové legionáři. Brno 1999, 
s. 275–300; STEHLÍK, Eduard – ČERNÝ, Karel – 
SEĎA, Antonín: Legionáři s lipovou ratolestí, III. Žďár 
nad Sázavou 2015, s. 9–19.
4 MASKALÍK, Alex: Elita armády : československá 
vojenská generalita 1918–1992. Bánská Bystrica 
2012; FIDLER, Jiří: Encyklopedie branné moci 
Republiky československé 1920–1938. Praha 2006; 
STRAKA, Karel: Československá armáda v letech 
budování a stabilizace 1918–1932. Praha 2013.
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KRoniKazápisy z valných hromad Šachového klubu v Místku, 
ve fondu krajského výboru ČSTV Ostrava v Zemském 
archivu v Opavě se dochovaly údaje k šachovému dění 
v kraji v 50. letech 20. stol. Útržkovité zprávy se po-
dařilo nalézt rovněž v Moravském zemském archivu 
v Brně ve fondu Zemského úřadu Brno. Nejlepším 
zdrojem informací se ukázal být regionální a místní 
tisk, např. Frýdecko-místecký kraj, Bezručův lid, Mo-
ravskoslezský deník, ale třeba i Stalingradský hutník, 
Valcíř apod. Poznámkový aparát se většinou odka-
zuje právě na novinové články, popř. na kroniku Ša-
chového odboru SK Karlova huť či rukopis Oldřicha 
Špály Historie ostravského šachu uložený v Archivu 
města Ostravy. Rukopis je bohatým zdrojem infor-
mací pro aktivitu šachistů v celém regionu Ostravska. 
Podobné očekávání bohužel nenaplnily vzpomínky 
Alexandra Winklera, možného iniciátora založení frý-
deckého šachového kroužku, jež jsou v rukopise ulo-
ženy rovněž v Archivu města Ostravy. Winkler se ve 
vzpomínkách šachům příliš nevěnoval, přesto mu To-
máš Adamec logicky zasvětil jedny z prvních odstavců 
své knihy, protože tento farář českobratrské církve 
byl v mládí nesmírně aktivním sportovcem a později 
organizátorem sportu ve Frýdku-Místku i Ostravě. 
Tomáš Adamec ho nazývá horkým kandidátem na 
hlavního pachatele založení frýdeckého šachového 
kroužku (s. 10).

Kapitoly knihy jsou řazeny chronologicky podle 
jednotlivých dekád, ale každé desetiletí je pojato podle 
určitých specifik, např. Léta osmdesátá aneb mládí 
vpřed, Léta čtyřicátá aneb nástup šachistů z Karlovy 
huti apod. Texty se zdaleka neomezují jen na výsledky 
turnajů. Čtenáři mohou ocenit řadu zajímavých udá-
lostí a příhod, např. návštěvu československého a so-
větského šachového velmistra Salo Flohra, jenž byl 
židovského původu, a proto před nacistickou hrozbou 
uprchl do Sovětského svazu. Nicméně ještě před svým 
odchodem z Československa navštívil v roce 1936 
Místek, kde si zahrál simultánku se 38 soupeři, mj. 
Alexandrem Winklerem. Podobně sehrál simultánku 
s 56 protivníky v roce 1971 v Domě kultury Válcoven 
plechu mezinárodní velmistr Vlastimil Hort. Je docela 
zajímavé zjistit, kolik partií dokázali tito velmistři vy-
hrát, ale to už nechávám zvídavému čtenáři.

Ačkoliv kniha Tomáše Adamce nepředstavuje vě-
deckou historickou práci, je psána spíše populárně 
pro širší čtenářstvo (bez důsledného poznámkového 
aparátu). Má ovšem spoustu předností jiného typu. 
Autor se jako zanícený fanda tohoto sportu skutečně 

„zavrtal“ do archivů a vedle zajímavých informací 
doplnil knihu řadou pozoruhodných fotografií, např. 
Vladimíra Rašky a Alexandra Winklera nad šachovnicí 
pod širým nebem. Nepochybuji o tom, že si tato kniha 
najde své čtenáře.

Radek Lipovski

KOVAŘÍK, Jiří (ed.): Život v Napoleonově armádě : 
Vzpomínky kapitána Blazeho. Praha : Elka Press, 
2015, 248 s. ISBN: 978-80-87057-23-0.

Jen pitomci projevovali nahlas svůj názor a já pa-
třil vždy mezi pitomce. Citace slov kapitána Blazeho, 
ústředního hrdiny knihy, nejlépe vystihuje tyto me-
moáry, neboť se zde setkáme s poměrně otevřeným, 
ale přesto barvitě líčeným osobním vyprávěním z časů 
napoleonských válek. Nakladatelství Elka Press vy-
dává již čtvrté memoáry odehrávající se v pohnuté 
době počátku 19. století a podobně jako v předchozích 
případech i nyní bezesporu zaujmou jak laickou, tak 
i odbornou veřejnost.

Kniha není vyprávěna chronologicky, ale celé vy-
právění je koncipováno tematicky, kdy kapitán Blaze 
na základě svých vzpomínek popisuje v jednotlivých 
kapitolách život v tehdejší Napoleonově armádě (z ná-
zvů kapitol: Pochody, Ubytování, Přehlídky, Kasárna, 
Váleční zajatci, Markytánky). Vyprávění prolínají roz-
hovory, které umožňují lépe přiblížit tehdejší realitu. 
Rozhovor je často veden mezi kapitánem Blazem a ji-
nou osobou či mezi dalšími osobami. Kniha je oboha-
cena celou řadou poznámek a vysvětlivek editora pře-
kladu, Jiřího Kovaříka, který blíže vysvětluje množství 
faktografických událostí Napoleonovy doby, dobové 
pojmy, vojenskou terminologii, ale rovněž historické 
události, aby se i laik v problematice napoleonských 
válek a armády tehdejší doby vůbec mohl rychle zo-
rientovat. Kniha má tudíž i značnou faktografickou 
hodnotu.

Blazeho paměti nabývají na významnosti zejména 
z toho důvodu, že skutečně prožil celou řadu klíčo-
vých událostí počátku 19. století. Popisuje zde mj. své 
zážitky s velikány tehdejší doby, a to nejen s císařem 
Napoleonem, ale například i s pruským císařem a rus-
kým carem. Napoleona hodnotí poměrně střízlivě, byť 
i Blaze si byl vědom, že až odstup času jej může objek-
tivně zhodnotit. Kapitán se však dotkl i každodenního 
života, pochvaloval si pohostinství Němců, Španělsko 
kritizoval, naopak Polsko hodnotil jako zemi plnou 
protikladů, kde bídu a luxus potkáváte na každém 
kroku. Blaze nenáviděl noční pochody, ostatně asi jako 
každý voják. V průběhu života byl stále kritičtější k re-
volučním myšlenkám, neboť si podle něj si republikán-
ští vlastenci rychle osvojili zvyky bývalého dvora.

Z původních zápisků kapitána Blazeho byly vy-
nechány určité pasáže, které by dynamiku vyprávění 
zbytečně umenšovaly, zejména různé latinské citáty, 
kterými vzdělaný Blaze (po válce byl dokonce zvolen 
starostou jedné obce, pozn. aut.) své původní po-
známky prošpikoval. Právě z tohoto důvodu, ale také 
díky vynikající práci českého editora Jiřího Kovaříka 
máme jedinečnou možnost nahlédnout do běžného 
života Napoleonovy doby.

Michael Sojčák


