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Tuto knihu vûnuji
sv˘m snachám
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Za pomoc pfii psaní této knihy dûkuji svému manÏelu Petrovi,
profesoru MUDr. ZdeÀku Broukalovi, CSc.,

profesorce latiny a varhanáfice PhDr. Jarmile Hackenschmiedové
a pracovnici Národního pedagogického muzea J. A. Komenského

Bc. Magdalénû ·ustové.

VaÏme si knih, dobr˘ch a uÏiteãn˘ch nad zlato a drahé kamení, jeÏto jsou
nejvûrnûj‰ími prÛvodci,

ktefií nám nejjistûj‰í cestu ke ctnosti a moudrosti ukazují.
VÁCLAV MATùJ KRAMERIUS

Dobrá kniha je jako dopis moudrého ãlovûka,
mil˘, snad ob‰írn˘, ale pouãn˘.

TOMÁ· GARRIGUE MASARYK
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ÚVOD

Druh˘ díl knihy o Ïivotû na‰ich pfiedkÛ jako by z oka vypadl tomu prvnímu:
v‰ech 15 kapitol má totoÏné hlavní názvy a li‰í se pouze mezititulky, text je
pfiibliÏnû stejnû dlouh˘ a rozdíl je pouze v tom, Ïe zaãíná rokem 1526. Nezmû-
nûn zÛstal i poãet ilustrací ·tûpána Zavadila, jichÏ je rovnûÏ ‰edesát.

Kdo má zájem, mÛÏe se v nûm doãíst napfiíklad to, co bylo veverãe, odkdy do-
stávali na‰i pfiedkové dûdiãné pfiíjmení, kdy byly zavedeny adresy v dne‰ní po-
dobû, Ïe Ïárovky nebyly zpoãátku vítány, kdy vznikly dne‰ní korunovaãní kle-
noty, kdy se zaãaly stavût ãinÏovní domy, kter˘ ná‰ hrad a kdy byl jako první
vyfotografován, jakou neplechu provedl Kacafírek nechvalnû známému místo-
drÏícímu Slavatovi, odkdy se pouÏívá kamenné uhlí a co to byl komisárek. Kni-
ha nabízí také informace tfieba o tom, jak mûl Dûda Mráz vystrnadit JeÏí‰ka,
odkdy slavíme Silvestr a rozesíláme novoroãenky, co byly dvojtfiídky, proã klouã-
ci bûhali do ãtyfi let v ‰atiãkách, jak˘ je text moravské a slezské hymny, odkdy byl
u nás ordinován penicilin a jak vzniklo salutování.

I v tomto dílu najdete o ãesk˘ch panovnících pouze struãné zmínky, neboÈ se
jim vûnuje druh˘ díl mojí knihy „Co v uãebnicích neb˘vá aneb âe‰tí panovníci
jak je (moÏná) neznáte“, která se – stejnû jako I. díl – doãkala druhého vydání.

Pokud vám text bude pfiipadat alespoÀ zãásti tak zajímav˘, jako pfiipadal
mnû pfii psaní, pak je ‰ance, Ïe jeho pfieãtení nebudete povaÏovat za ztrátu ãasu.

Stanislava Jarolímková
http://stjarolimkova.webz.cz
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I . K A P I T O L A  

„CELEJ TEJDEN ZA TÍM PLOUHEM

TLAPAT MUSÍM“ 

Nejen zemûdûlství na‰ich pfiedkÛ

Strdí a hrkavica – Mistrovská díla pro ryby – Od lesÛ ke ‰krtnici –
Veverãe alias the ruchadlo – Co je‰tû stojí za zmínku

STRDÍ A HRKAVICA

Nástupem HabsburkÛ na ãesk˘ trÛn se pochopitelnû pomûry v na‰í
zemi nezmûnily ze dne na den, i kdyby pfiíslu‰níci tohoto rodu pilnû má-
vali kouzeln˘m proutkem. Îivot si ‰el sv˘m tempem a na‰i pfiedkové se dál

vûnovali sv˘m starostem i obãasn˘m radostem, které se v‰ak
v mnoha ohledech li‰ily podle stupínku, jak˘ zaujímali na

spoleãenském Ïebfiíãku.
Co se chovu zvífiat t˘ãe, pokraãovalo úspû‰né vãe-

lafiení. Stávaly tu úly ze slámy
ãi hlíny, z nichÏ se med
vybíral zespodu a které jiÏ
byly uvnitfi ãlenûny, maji-
telé vãelstev u nich vysa-
zovali medonosné rostli-
ny, zaji‰Èovali vãelky pfied

9

Vãelafii si své dfievûné úly

zdobili.
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mrazem, pouÏívali
noÏe, ‰krabky,
d˘máky apod.
a stále ãastûji
zhotovovali úly
ze dfieva. Za rozvoj
vãelafiství v tomto ob-
dobí vdûãilo âeské krá-
lovství patentÛm vydan˘m
Marií Terezií v roce 1775 pro
Moravu a Slezsko (kdy byla
v Brnû zaloÏena první vãelafiská ‰kola
na na‰em území) a roku 1776 pro âe-
chy. Tyto patenty rovnûÏ pamatovaly na

ochranu pfied krádeÏemi vãel, coÏ
b˘valo povaÏováno za tûÏk˘ zloãin.

Chovu holubÛ jistû prospûlo, Ïe v 16. století byly se-
psány právní pfiedpisy. Koncem 17. století museli tfieba
slavkov‰tí sedláci odvádût do panské kuchynû a na faru
holoubata, holubáfiské cechy vznikaly v 18. a 19. století
(poslední dva zanikly roku 1848 ve Vamberku a Tfiebe-
chovicích) a roku 1862 vy‰la první odborná kniha na toto
téma nazvaná Holubáfiství v âechách.

KoÀské potahy zvítûzily jiÏ v pfiedbûlohorském ob-
dobí, péãe o konû se stále zdokonalovala a roku 1590 vy-
‰la kniha KoÀská lékafiství, oznaãovaná za vynikající dílo.
Velká péãe se vûnovala hfiíbatÛm, která byla po odsta-
vení krmena ovsem, lep‰ím senem apod. a v létû se pfii-
krmovala zelenou pící. KdyÏ jim byly tfii roky, byla

umísÈována na stání svaÏující se od Ïlabu k zad-
ním nohám, aby se jim správnû vyvíjela kostra,
a tahat se uãila od ãtvrtého ãi pátého roku.
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To, co vidíme na obrázku, je do

rámeãku zasazené strdí, o nûmÏ
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fiíkáme vãelí

plástev.

Holubník moderního typu.
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Prasata mûla v 16. století stále je‰tû men‰í a krat‰í tûlo, bohatou srst,
dlouh˘ rypák a vyãnívající kly, ale zaãínaly snahy o jejich ‰lechtûní.

Skot se od 16. ãi 17. století získával vlastním odchovem, i kdyÏ ãást se
ho dováÏela ze ·v˘carska; import zesílil teprve v 18. století. S tím, jak pfii-
b˘valo hospodáfisk˘ch zvífiat, vznikla z jejich pasení profese zvaná obecní
past˘fi ãi slouha, kter˘ je na pastvu vyhánûl od druhé poloviny dubna.
Pfiedtím neÏ opustila na jafie poprvé chlév, vplétala se jim do ocasu ãerve-
ná pentle, coÏ je mûlo chránit pfied uhranutím; lidé totiÏ vûfiili, Ïe bytost
hodlající dobytek uhranout si nejdfiíve v‰imne barevné ozdoby a zvífie pfie-
hlédne.

V nûkter˘ch oblastech si obecní past˘fi pfied zahájením pastvy koupil te-
lecí hlavu, noÏiãky a hovûzí maso, v‰e zabalil do bílého ‰átku a vloÏil do
nového hrnce, kter˘ zakopal za vsí na cestû, po níÏ mûl druh˘ den zvífiata
hnát. Pfiitom slavnostnû pronesl: „Vyháním vás, dobyteãku, na zelenou tra-
viãku, abyste ji pojídaly, tûlo na sebe braly a uÏitek dávaly… Odháním od vás
v‰ecky kufiice a ãarodûjnice na hory a doly, aby vám pokoj daly, uÏitku nebraly.“
V‰e opakoval tfiikrát a pfiitom cestu kropil vodou.

Past˘fi ráno svolával zvífiata obvykle troubením na past˘fiskou troubu.
V âechách nosíval vût‰inou dlouh˘ biã z fiemínkÛ pfiipojen˘ ke krátké dfie-
vûné tyãce, zatímco na jiÏní Moravû se pouÏívala i past˘fiská hÛl zvaná
hrkavica, která byla okovaná a byly na ní navleãeny tfii ãi ãtyfii kovové
krouÏky; kdyÏ jí past˘fi zahrkal, báli se toho zejména b˘ci více neÏ biãe.
V letním období se zvífiata pásla dopoledne i odpoledne, ale bûhem po-
ledního vedra je past˘fi zahánûl domÛ nebo alespoÀ do stínu; od poloviny
fiíjna uÏ pásl jen jednou dennû.

Za zvífiata obecní past˘fi zodpovídal. Byl povinen hlásit majiteli ve‰keré
jejich podivné chování (málo se pase, tûÏce d˘chá, poka‰lává, má studené
u‰i apod.) a musel dodrÏovat takové zásady, jako nehnat je na orosenou
trávu, na trávu ‰lehnutou ranním mrazíkem, na bahnitá místa zarostlá je-
dovat˘mi bylinami apod. Hnát nesmûl ani na panské (tedy na pastviny,
které patfiily vrchnosti). Naproti tomu past˘fi ovcí mohl pást i na panském,
a navíc b˘val lépe placen, takÏe si mohl koupit boty, coÏ jak víme, nebylo
bûÏné.

Od vesnice míval obecní past˘fi k dispozici obydlí zvané pastou‰ka,
obecní louku, pole a s˘pku, kam si ukládal obilí, které dostával od sedlákÛ
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za pasení jejich kusÛ. (Od chud˘ch chalupníkÛ vybíral za kaÏd˘ pasen˘ kus
pfiedem dohodnutou penûÏní ãástku.) Na závûr roku pro nûj v nûkter˘ch
krajích pfiipravovala obec jako podûkování na sv. Ondfieje (30. listopadu)
peãenou husu se zelím, s˘r s chlebem a vûdro piva. Pfii této hostinû fiíká-
val: „Já bych prosil, esli ste se mnou spokojen˘, byste mû tu zas nechali.“ Pokud
odpovûdûli: „I sme, sme! ZÛstane‰ tu zas.“, bylo jasné, Ïe pastevec má na
pfií‰tí rok o obÏivu postaráno. Ten, kter˘ se osvûdãil, b˘val takto najímán
fiadu let a po nûm mohl funkci zdûdit jeho syn. Na ·tûdr˘ den chodíval
dÛm od domu, troubil pod okny, a kdyÏ dostal obvykle malou vánoãku,
pronesl pfiání ‰Èastn˘ch a vesel˘ch vánoãních svátkÛ. Od 16. století si na-
jímali past˘fie naz˘vané polní mistfii napfi. i praÏ‰tí fiezníci, aby jejich zví-
fiata vyhánûli na pastvu pfied mûstské hradby.

Pochopitelnû jako pasáãci pomáhaly rodiãÛm i dûti, které kvÛli tomu
nechodily do ‰koly, coÏ uãitelé neradi vídali. KdyÏ kluci a holãiãky pfiihnali
na pastvu kravky, telátka a b˘ky, krátili si ãas rÛznû. Hezky to popsal ve své
kníÏce Han˘Ïka a Martínek Jindfiich ·imon Baar: „Ho‰i… opiãili se po vel-
k˘ch. Nadûlali ze zeln˘ch ko‰ÈálÛ poháry, pili z nich ãistou vodu, stavûli se opi-
l˘mi, bramborovou naÈ z bezov˘ch d˘mek pokufiovali, hádali se i poprali, zcela
tak, jak to vidívali u dospûl˘ch muÏÛ. Dívky opodál tvofiily jin˘ kopeãek. Z na-
trhan˘ch sítin nejãastûji pletly roztodivné vûci, ko‰íãky, paraplíãka a klobouãky
v‰ech tvarÛ, ta‰tiãky a ãepeãky, z rozmoãeného chleba ãi jen z bláta hnûtly vdol-
ky, lívance a buchty… z podzimních kvítkÛ pletly vûneãky a krá‰lily se jako
princezny. âasto i spoleãnû si hrávali nejen obyãejné hry… ale i nové hry si vy-
m˘‰leli: na pa‰ery (pa‰eráky – pozn. aut.), na myslivce a nejãastûji na tátu
a mámu.“ Dûti pásly ráno do 10 hodin a odpoledne od 15 hodin do ‰era;
i ony vûdûly, Ïe v „parném slunci se dobytek ‰patnû pase“. Za podzimních dní
patfiily k jejich zábavám ohníãky, které pfieskakovaly, u nichÏ se ohfiívaly
a v nichÏ si pekly brambory. Tehdy jim b˘valo smutno, protoÏe vûdûly, Ïe
aÏ zvífiata zÛstanou ve stájích, rodiãe je po‰lou do ‰koly.

V 17. století zaãal chov bource moru‰ového, z jehoÏ vlákna vzniká pfií-
rodní hedvábí, a kvÛli nûmu byly u nás vysazovány moru‰ovníky, jejichÏ lis-
tí tvofií jeho jídelníãek. Do pûstování se pustil i Albrecht z Vald‰tejna, kte-
r˘ roku 1628 vysázel tyto dfieviny v okolí Jiãína. V 18. století se do ãeského
chovu bource moru‰ového zapojili zde Ïijící Italové, ktefií sázeli moru‰ov-
níky napfiíklad kolem praÏsk˘ch mûstsk˘ch hradeb. Roku 1763 vyzvala
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Marie Terezie mû‰Èany, aby bource chovali i oni, ale koncem 18. století toto
podnikání neslavnû skonãilo.

MISTROVSKÁ DÍLA PRO RYBY

V 16. století se na scénû objevují nejslavnûj‰í ãe‰tí rybníkáfii, k nimÏ ne-
spornû patfiil správce jihoãesk˘ch roÏmbersk˘ch panství Jakub Krãín z Jel-
ãan. Nedokonãil studium vodohospodáfiství na praÏské univerzitû, ale na-
konec se Ïivil zvelebováním pivovarÛ, budováním ml˘nÛ, zakládáním
ovãínÛ a pfiedev‰ím zfiizováním rybníkÛ. Roku 1561 vstoupil do sluÏeb
RoÏmberkÛ, poté co zachránil v lese Evu z RoÏmberka, která spadla
z konû a odmûnila se mu svou pfiímluvou. Stal se podpurkrabím a o rok
pozdûji purkrabím âeského Krumlova a roku 1569 byl jmenován regen-
tem (vrchním úfiedníkem) roÏmberského panství. Nepfiíli‰ známo je, Ïe
v té dobû se v Praze zúãastnil soutûÏe na stavbu vodovodu v areálu PraÏ-
ského hradu, a i kdyÏ mezi pfiihlá‰en˘mi byla fiada italsk˘ch stavitelÛ, prá-
vû on zvítûzil a zbytky jeho díla jsou tu patrny dodnes. Z jeho jihoãesk˘ch
dûl si uveìme alespoÀ rybník Nevdûk, dne‰ní Svût, dokonãen˘ roku 1573,
kvÛli nûmuÏ pr˘ dal zbofiit jedno tfieboÀské pfiedmûstí. První v˘lov, kona-
n˘ roku 1581, byl tak pfiekvapivû vysok˘, Ïe kupci z pasovské diecéze si pro
sv˘ch 70 metrick˘ch centÛ ryb osobnû pfiijeli, neboÈ nûco takového neoãe-
kávali. V letech 1584–1590 vznikl rybník RoÏmberk.

Abychom i my laici ocenili Krãínovy schopnosti, pfiipomeÀme si, Ïe zfií-
dit kvalitní rybník znamenalo postavit pfiedev‰ím pevnou, síle vody odolá-
vající hráz, tvofienou do zemû zaraÏen˘mi kÛly, chrastím a kameny a osa-
zovanou zejména duby, jejichÏ kofieny ji náleÏitû zpevÀovaly. Tato dfievina
byla volena i proto, Ïe její dfievo je velmi odolné vÛãi vodû a vlhkosti a do-
Ïívá se 500, ale i 2 000 let.

V okolí Chlumu u Tfiebonû pÛsobil v 16. století Mikulá‰ Ruthard
z Male‰ova, jenÏ je spojován s nejhlub‰ím ãesk˘m rybníkem zvan˘m
StaÀkovsk˘, zaloÏen˘m roku 1550, a také rybníkem Hejtman. Jan Sta-
novsk˘ z âechtic fieãen˘ MfieÀ pÛsobil jako purkrabí na Hluboké, praco-
val ve sluÏbách Viléma z Pern‰tejna a zfiejmû fiídil práce pfii zfiizování dru-
hého nejvût‰ího jihoãeského rybníka – Bezdrevu.
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Od poloviny 17. století nastával úpadek ãeského rybníkáfiství, postupnû
byla fiada rybníkÛ vysu‰ena a zavezena a nahradila je pole.

V druhé polovinû 19. století nastalo mírné zlep‰ení situace, protoÏe se
objevilo nûkolik zdatn˘ch odborníkÛ, k nimÏ patfiil v 19. a poãátkem 20. sto-
letí Josef ·usta, jenÏ pÛsobil v Tfieboni jako fieditel tfieboÀského panství
kníÏete Adolfa Josefa Schwarzenberga a jehoÏ znalosti a zku‰enosti jsou
pr˘ dodnes uznávány i ve svûtû. Zavádûl letnûní a hnojení rybníkÛ, doká-
zal stanovit nejvhodnûj‰í hustotu obsádek a zab˘val se nejen správnou v˘-
Ïivou kaprÛ, ale i chovem candáta a marény. Jeho mlad‰í kolega Theodor
Mokr˘, správce lnáfiského rybniãního hospodáfiství, ‰lechtil poãátkem
20. století se sv˘m zástupcem Václavem Peckou ãtrnáct let novou odrÛdu
kapra bez‰upinového neboli lysce, zvaného pro nafialovûlé zabarvení
„modrák“. ·lo o vysokojakostní rybu se zavalit˘m tûlem, malou hlavou
a chutn˘m masem, jeÏ se vefiejnosti poprvé pfiedstavila roku 1921.

Roku 1888 se zaãal rybáfisk˘ spolek v Kadani jako první pokou‰et
o chov pstruha (dovezeného z Kalifornie do Evropy poprvé roku 1881),
roku 1920 byla ve VodÀanech zaloÏena rybáfiská ‰kola a rok nato vznikl
v Praze V˘zkumn˘ ústav rybáfisk˘.

OD LESÒ KE ·KRTNICI

JelikoÏ úbytek lesÛ nabral v minul˘ch staletích pfiíli‰ velké tempo, zaãa-
li je od 16. století na‰i pfiedkové umûle vysazovat. BohuÏel preferovány
byly monokultury, které byly snáze postihovány rÛzn˘mi kalamitami, zpÛ-
soben˘mi poãasím ãi tfieba kÛrovcem nebo bekyní mni‰kou; vysazování
smí‰en˘ch lesÛ zvítûzilo teprve poté, co na pfielomu 19. a 20. století zaãa-
ly negativnû pÛsobit i exhalace. Lze fiíci, Ïe jedním z prÛkopníkÛ tûchto
rÛznorod˘ch porostÛ se stal roku 1875 do té doby zcela lys˘ ¤íp, kter˘
tehdy pokryly umûle vysazené duby a habry, doplnûné v men‰í mífie javo-
ry, jasany, borovicemi a lípami.

V 16. století bylo nadále v kurzu vinafiství i vafiení piva, jehoÏ se napfií-
klad v polovinû 16. století dostávalo v âechách na trh roãnû pfies 500 000 hl;
roku 1585 vydal Tadeá‰ Hájek z Hájku první pojednání o jeho v˘robû, kte-
ré obsahovalo shrnutí dosavadních znalostí a zku‰eností ãesk˘ch pivovarní-
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kÛ. Roz‰ifiovalo se pûstování hrachu, a to jak vût‰ího popínavého, tak men-
‰ího polního, zatímco ãoãka se sklízela hlavnû na vrchnostensk˘ch statcích.
Z okopanin rostla na polích zejména fiepa, z olejnin mák, len a fiepka.

Rozvíjelo se ovocnáfiství, zaloÏené na tom, Ïe se na podzim ãi na jafie
‰tûpovala pláÀata pfienesená do sadu; zejména mí‰eÀsk˘m jablíãkÛm
a ‰vestkám se tu dafiilo natolik, Ïe se od nás vyváÏely do zahraniãí. AÏ do
poloviny 19. století se chmel pûstoval na tyãkov˘ch chmelnicích, ale jiÏ od
poãátku 19. století hledali chmelafii metodu, která by umoÏnila sníÏit spo-
tfiebu tyãí. Dfievo se totiÏ jednak zdraÏovalo, jednak vyÏadovalo velké pros-
tory na skladování. První návrh na pûstování chmele na drátûn˘ch kon-
strukcích vznikl roku 1803. Nejdfiíve se chmel stahoval z tyãe smûrem
nahoru a odváÏel se v ko‰atinách na mlat, kde se ho ujali ãesáãi, ale pozdû-
ji se ãesal pfiímo na chmelnici. AÏ do konce 19. století se su‰il pfiirozen˘m
teplem, obvykle rozloÏen˘ na lískách ve stínu pod stfiechou; první su‰árna
byla postavena v Mûcholupech na Lounsku.V su‰árnách se pozdûji su‰il
pomocí horkého vzduchu sálajícího ze systému vyhfiívacích rour napojen˘ch
na v˘konn˘ kotel spalující uhlí. Koncem 19. století se do práce zapojovaly
také ãesací stroje; napfiíklad v Îatci byl jeden v provozu od roku 1845.

Zmûna nastala i v tom, Ïe pivo vafiila (díky svatováclavské smlouvû
z roku 1517) ve velkém i ‰lechta, která získávala na sv˘ch panstvích mo-
nopol, coÏ vedlo ke sníÏení ziskÛ mû‰Èansk˘ch pivovarÛ. Ty mívaly ãím dál
vût‰í potíÏe nejen s dostatkem kvalitní vody, ale pfiedev‰ím dubového –
v hor‰ím pfiípadû bukového a bfiezového – dfieva a s nákupem jeãmene
a p‰enice, nezbytn˘ch k pfiípravû sladu. Naproti tomu ‰lechta dfievo tûÏila
na sv˘ch polesích a obilí pûstovala na vlastních polích. Poãátkem 18. sto-
letí pocházely tfii ãtvrtiny produkce piva z vrchnostensk˘ch pivovarÛ,
a teprve koncem 18. století zaãala nová éra pivovarnictví*.

* Ná‰ nejznámûj‰í PlzeÀsk˘ pivovar vdûãí za svÛj vznik tomu, Ïe v roce
1838 bylo pfied radnicí vylito pro ‰patnou kvalitu 36 sudÛ piva, takÏe pad-
lo rozhodnutí vybudovat roku 1842 za spoleãné peníze Mû‰Èansk˘ pivovar.
Od roku 1853 dostalo plzeÀské pivo ochrannou známku a v prvním roce
bylo tzv. vystaveno 3 657 hl piva; na svûtové v˘stavû ve Vídni roku 1873
dostal Prazdroj Velkou zlatou medaili za pokrok. 
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Vinohrady patfiily vût‰inou obcím, ale v jistém procentu i jednotlivcÛm.
Hlídal je hotafi, kter˘ tu musel pob˘vat cel˘ t˘den, domÛ smûl jít pouze
v sobotu, a to se musel cestou tam i zpût hlásit u rychtáfie a oznámit mu,
kde bude k zastiÏení. Datum vinobraní urãoval rychtáfi. Jako první prodá-
vali víno majitelé panství, a teprve kdyÏ bylo vyãepované, mohli je prodá-
vat jejich poddaní.

V 18. století rostl poãet obyvatel, coÏ vedlo k nárÛstu spotfieby potravin,
takÏe bylo jasné, Ïe zemûdûlství se tomu bude muset pfiizpÛsobit. První
krok udûlal stát, kdyÏ v 60. letech vydal pastevní patenty, jimiÏ ru‰il pastvi-
ny a pfiemûÀoval je na pole, coÏ samozfiejmû samo o sobû nestaãilo. Bylo to-
tiÏ ãím dál jasnûj‰í, Ïe robotní práce je málo produktivní, a jelikoÏ vrchnos-
ti zmen‰ovaly pozemky, které obdûlávaly ve vlastní reÏii, sníÏil robotní
patent Marie Terezie roku 1775 poddan˘m robotní povinnosti i danû. Tím
chtûla královna nepfiímo pfiimût vrchnosti k zavádûní moderních postupÛ
a k zamûstnávání lidí, jimÏ by vyplácely mzdu a jejichÏ produktivita práce
by je koneãnû zaãala zajímat. ¤adu moÏností jim nabízel prudk˘ pokrok,
kter˘ nastal zejména v Ïelezáfiství, rozvíjejícím se od 17. století.

Co se mlynáfiství t˘ãe, koncem 19. století se zavádûly do ml˘nÛ turbí-
ny, parní pohon a stroje zplynovací a v˘bu‰né; vznikaly také ml˘ny zvané
válcové, u nichÏ byly ml˘nské kameny nahrazovány ocelov˘mi válci. Mno-
hé ml˘ny dodávaly okolním obcím elektrickou energii pro vefiejné osvût-
lení mnohem dfiíve, neÏ byla u nás provedena poãátkem 20. století v‰e-
obecná elektrizace.

Kromû stále hojnûji vyuÏívan˘ch vodních ml˘nÛ se nadále pouÏívaly
i ml˘ny vûtrné, budované v místech stálého proudûní vzduchu, jako byla
Moravská brána, severní podhÛfií Nízkého Jeseníku, jiÏní ãást Hornomo-
ravského úvalu, Drahanská vysoãina apod. Pokud bylo tfieba, ml˘n se mohl
cel˘ otoãit nebo b˘t pfievezen; v tom pfiípadû mlynáfi zapfiáhl konû do mo-
hutné oje spojené s ml˘nskou konstrukcí. Osmnácté století pfiineslo roz-
kvût vûtrného mlynáfiství, které se tu prezentovalo nov˘m typem – zdûn˘m
ml˘nem válcového tvaru, zvan˘m holandsk˘. Ten mûl vût‰inou podobu
komolé zdûné stavby vysoké 9–15 m a proti vûtru se otáãela pouze jeho
stfiecha, která stála na koleãkách pojíÏdûjících na Ïelezné kolejnici, uloÏe-
né na pozednici ml˘na. Zlat˘m vûkem tûchto ml˘nÛ, budovan˘ch zejmé-
na tam, kde nebylo moÏno vyuÏít vodní síly, se stalo 19. století.
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Objevovaly se i lodní ml˘ny zvané ‰krtnice, které dostaly název podle
toho, Ïe se zastavovaly ‰krcením pomocí malého dfievûného kola s brzdou,
jeÏ bylo nasazeno na hfiídeli vodního kola. Byly umístûné na ãlunech s hlu-
bokou podlahou, spojen˘ch na pfiídi i na zádi trámem, na nûmÏ byla upev-
nûna silná lana ukotvená na nedalekém bfiehu, pfiiãemÏ ml˘nice stála na
vût‰ím ãlunu, spojeném s bfiehem lávkou. Mouka z tûchto ml˘nÛ v‰ak ne-
byla jakostní a na zimu je bylo nutno vytahovat na bfieh, aby je nepo‰ko-
dily kry.

Úpadek mlynáfiství zaãal koncem 19. století; zatímco roku 1885 bylo
v âechách pfies 7 000 ml˘nÛ, zaãátkem minulého století jich zÛstalo v pro-
vozu 5 000; po únoru 1948 byly znárodnûny.

VEVERâE ALIAS THE RUCHADLO

Na polích se zaãaly sporadicky pouÏívat masivní dfievûné válce se Ïelez-
nou osou, která byla spojena s dfievûn˘m rámem a ojí. Nejãastûji b˘valy
hladké, jen v oblastech s jílovitou pÛdou byly pokryty ostr˘mi kovov˘mi
hfieby, takÏe dostaly pfiívlastek jeÏkové. Docházelo k dûlení pozemkÛ na
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p‰eniãné, Ïitné a ovesné,
a místo úhoru se vyuÏívaly
rychle rostoucí meziplodiny
jako luskoviny a pícniny (ur-
ãené ke krmení dobytka), kte-
ré pÛdu nejen nevyãerpávaly,
ale naopak ji obohacovaly dusíkem, takÏe se
pfied podzimním v˘sevem ozimÛ nemusela hnojit.

K zásadnûj‰ím zmûnám docházelo koncem 18. a zaãátkem 19. století.
Tehdy vyjel na pole první secí stroj, ve velkém se zaãal pûstovat jetel,

lidé si u sv˘ch domÛ budovali ‰p˘chary neboli s˘pky urãené pro uchovává-
ní zrní a k seãení obilí koneãnû zaãali pouÏívat kosu. Napfiíklad roku 1784
nahradili na schwarzenbersk˘ch panstvích dva zdatní sekáãi s kosou osm
sekáãÛ se srpem a roku 1793 kdosi spoãítal, Ïe na posekání jednoho hek-
taru za den je zapotfiebí 21–28 ÏencÛ se srpem, zatímco sekáãÛ s kosou sta-
ãilo 5–7 plus asi ‰est Ïen odebírajících a vázajících obilí. O svoji zdánlivû
neotfiesitelnou pozici pfiicházely také cepy.
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Co se lokomobil t˘ãe, tvofiil je parní kotel a parní stroj a slouÏily coby
zdroj mechanické energie zejména pro mlátiãky, pluhy, elektrická dynama
apod., pfiiãemÏ pohon mlátiãky ãi elektrického dynama obstarával koÏen˘
fiemen nataÏen˘ mezi nimi. Pfii orbû se pouÏívaly dvû lokomobily stojící na
protilehl˘ch koncích pole, mezi nimiÏ bylo napjaté lano, kvÛli kterému
mûla kaÏdá lokomobila buben k navíjení. Uprostfied byl na lanû upevnûn
obvykle oboustrann˘ pluh (aby se nemusel na konci fiádek otáãet) a pfii
orbû nejprve jedna lokomobila navíjela lano na svÛj naviják, a tím pfiita-
hovala pluh k sobû, zatímco druhá lano odvíjela. Na konci fiádku obû lo-
komobily popojely vpfied o ‰ífiku brázdy, oraãka se pfieklopila a navíjení
a odvíjení pokraãovalo opaãn˘m smûrem.

Obdûlávání pÛdy bylo v tomto období zaloÏeno na pluzích rÛzného
typu, jejichÏ dfievûné ãásti si zemûdûlci vyrábûli podomácku, zatímco ko-
vové nakupovali v hamrech. Zapfiahali do nich pfieváÏnû jeden pár koní
(pouze za tfiicetileté války, tj. v letech 1618–1648, pfieváÏily volské pota-
hy), ale k hlub‰í orbû a k orbû úhorÛ pouÏívali pluhy tûÏ‰í, taÏené tfiemi
aÏ ãtyfimi koÀmi.

Pouze v kopcovit˘ch terénech se pole nadále obdûlávala háky taÏen˘mi
ãasto pouze jedním konûm. I kdyÏ postupnû se pluhy vylep‰ovaly, pod-
statnou zmûnu vnesli do orání teprve poãátkem 19. století bratranci Ve-
verkovi – rolník Franti‰ek a kováfi Václav. Franti‰ek totiÏ na svém poli oral
pomocí tzv. trutnovského háku, kter˘ nosil zavû‰en˘ na popruhu pfies ra-
meno, a hloubku i smûr orby musel fiídit silou sv˘ch rukou, coÏ bylo velmi
namáhavé. To ho pfiivedlo pfied rokem 1827 na my‰lenku zkonstruovat ve-
verãe (jak oradlu fiíkali lidé podle pfiíjmení bratrancÛ) neboli ruchadlo,
které pÛdu nejen odkrajovalo a obracelo, ale i rozru‰ovalo (neboli ruchalo)
aÏ do hloubky 22 cm, coÏ bylo dáno jak tvarem radlice, tak jejím nasmû-
rováním. DÛleÏité to bylo pfiedev‰ím pro nové plodiny jako brambory
a cukrová fiepa.

19

Stanislava Jarolímková CO JE·Tù NEVÍTE O ÎIVOTù NA·ICH P¤EDKÒ

Pfiedstavuje se praÏsk˘ pluh.

Co je‰tû nevíte - zlom  7.2.2013  16.54  Stránka 19



Ruchadlo se ‰ífiilo i do dal‰ích zemí a je zajímavé, Ïe jejich obyvatelé po-
nechávali jeho názvu ãeskou podobu: Angliãané mu fiíkali the ruchadlo,
Nûmci der Ruchadlo a Francouzi le rouchadlo. Bratranci netu‰ili, Ïe jde
o vynález, kter˘ si mohli nechat patentovat, a tak ruchadla vyrábûl nejen
Václav ve své kovárnû, ale podle dfievûného modelu i dal‰í v˘robci. Navíc
si jist˘ obchodník vyÏádal na Václavovi jakousi dfievûnou ‰ablonu, na‰el si
v˘robce a pluh prodával ve svém obchodû. A obchodník J. Kainz si dal vy-
robit nûkolik ruchadel, která na hospodáfiské v˘stavû v Praze roku 1832
prodával jako Kainzpflug neboli KainzÛv pluh. (Franti‰kovo rodi‰tû Ry-
bitví má ruchadlo ve svém znaku.) Zásluhu obou muÏÛ ani v nejmen‰ím
nesniÏuje fakt, Ïe tento pluh byl vhodn˘ pfiedev‰ím pro oblasti s lehk˘mi
písãit˘mi pÛdami.

CO JE·Tù STOJÍ ZA ZMÍNKU

■ Na vûdecké bázi se zaãalo u nás sledovat poãasí v 18. století. V le-
tech 1719–1720 se v Zákupech u âeské Lípy provádûlo soustavné
mûfiení teploty i tlaku vzduchu a od roku 1771 se v praÏském Kle-
mentinu sledovaly teploty a od roku 1804 sráÏky. V 19. století vzrostl
zájem o pfiedpovûdi poãasí kvÛli stanovení vhodné doby pfiesunÛ
armád. âeskoslovensk˘ státní meteorologick˘ ústav vznikl roku
1919, kdy se zaãalo s pravideln˘m zvefiejÀováním pfiedpovûdí poãasí
na základû údajÛ o tlaku vzduchu, a roku 1954 byl zfiízen âeskoslo-
vensk˘ (dnes âesk˘) hydrometeorologick˘ ústav.

■ Z cizokrajn˘ch zvífiat k nám pfiicestovali jako první zfiejmû poãát-
kem 17. století daÀci, i kdyÏ boom zaznamenali teprve na pfielomu
19. a 20. století. Roku 1801 je následoval krocan divok˘, chovan˘
na panství Nové Hrady, kde byl zároveÀ loven, od roku 1853 se
v dobfií‰ské obofie kníÏete Coloredo-Mansfelda zabydleli jeleni
bûloocasí, pocházející z oblasti od jiÏní Kanady po Peru a severo-
v˘chodní Brazílii. PfiibliÏnû v téÏe dobû byli vypu‰tûni v obofie
u Hluboké nad Vltavou mufloni (zfiejmû zdivoãelé ovce ze Sardinie
a Korsiky), roku 1880 a znovu úspû‰nûji o osm let pozdûji byl v Ka-
dani vysazen pstruh duhov˘ a roku 1891 se v obofie Kluk u Podû-

20

Stanislava Jarolímková CO JE·Tù NEVÍTE O ÎIVOTù NA·ICH P¤EDKÒ

Co je‰tû nevíte - zlom  7.2.2013  16.54  Stránka 20



brad (dnes je Kluk souãástí mûsta) usadil jelen sika japonsk˘ a poz-
dûji jelen Dybowského.

■ Mlynáfii, jejich rodiny i zamûstnanci vÏdy rádi vítali krajánky, jimiÏ
byli vyuãení mlynáfii bez stálého zamûstnání, ktefií procházeli fií‰í
a zÛstávali v jednotliv˘ch ml˘nech podle toho, jak pro nû byla práce.
SvÛj majetek nosívali na zádech ãi na holi zavû‰en˘ v uzlíku z reÏné-
ho plátna, zatímco svinutou deku si obvykle zavû‰ovali pfies rameno.
Po veãerech vyprávûli, co kde vidûli a zaÏili, a o posluchaãe nikdy ne-
mûli nouzi; kdyÏ odcházeli „o dÛm dále“, dostávali na cestu kapesné.
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I I . K A P I T O L A

VESNICE (KONTR)A MùSTO

Kde se Ïilo lépe?

Jak a proã se mûnily vesnice – Jak a proã se mûnila mûsta – Co je‰tû stojí
za zmínku 

JAK A PROâ SE MùNILY VESNICE

Îivot na vesnici ‰el po staletí ve star˘ch kolejích a hlavními zmûnami
bylo stfiídání dne a noci i roãních období. Návyky a tradice tu byly pevnû
zakotveny, a pokud se mûnily, pak velmi pomalu. Lidé si navzájem vidûli
aÏ do talífiÛ a novû pfiíchozí mezi nû zapadali jen nesnadno; o tom vûdûli
jistû své napfiíklad uãitelé.

Z obecních staveb vynikala pfiedev‰ím rychta tvofiící centrum vsi, která
b˘vala ãasto nejvût‰ím a nejzdobnûj‰ím stavením, dále hospoda, kde se
lidé scházeli k nejrÛznûj‰ím zábavám, muÏi tu snad kaÏd˘ veãer probírali
ménû ãi více závaÏné události a mnohde se zde hrálo ochotnické divadlo.
Pozornosti se dostávalo i ‰kole a souãástí vesnice byla také pastou‰ka, ur-
ãená pÛvodnû pro obecního past˘fie, ov‰em po zru‰ení vrchnostensk˘ch
chudobincÛ ãi chorobincÛ se stávaly jejími obyvateli nemajetné rodiny. AÏ
na v˘jimky tu stával kostel, zvonice, fara, hfibitov s márnicí a stále více
pfiib˘valy technické stavby. K nim patfiily napfi. su‰árny lnu a konopí, var-
ny povidel, mandly a rÛzné dílny v ãele s kovárnou. KvÛli protipoÏárním
opatfiením se omezoval poãet dfievûn˘ch staveb, dfievûné komíny byly na-
hrazovány komíny zdûn˘mi, na návsích se budovaly vodní nádrÏe a po
roce 1785 i kÛlny, do nichÏ se ukládalo náãiní poÏárníkÛ.

Vzhled vesnic se zaãal mûnit teprve od poloviny 18. století, kdy pfii-
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cházeli noví usedlíci, ktefií obvykle nemûli Ïádné pozemky. Byli to drobní
fiemeslníci, podruzi apod., ktefií si tu zaãali svépomocí nebo za pfiispûní sou-
sedÛ, pfiátel ãi ãlenÛ rodiny zcela nekoordinovanû stavût domky. Vzhled sta-
vení podléhal zvyklostem toho kterého kraje: nûkde mívaly ‰títy orientova-
né na náves ãi do ulice, jinde si pfied domy lidé zfiizovali pfiedzahrádky
urãené vût‰inou pro kvûtiny, nûkde se domy obracely do ulice svou boãní
stranou apod. Po zru‰ení roboty, kdyÏ uÏ obyvatelé venkova nebyli pouze
pracovními silami, zaãínali více pom˘‰let na zvelebení sv˘ch domovÛ. Lze
fiíci, Ïe jejich Ïivot se toãil nikoliv pfiedev‰ím kolem dûtí, ale kolem zvífiat.
Ta byla „rodinn˘mi poklady“ a jejich potfieby bylo nutno splÀovat kdykoliv
a za jak˘chkoliv okolností, neboÈ ona byla hlavními Ïiviteli rodin.

U domÛ b˘valy zahrady, ale i dvory, do nichÏ se vjíÏdûlo stále zdobnûj-
‰ími vraty a vstupovalo brankami. Dvory byly lemovány stájemi pro konû,
chlévy pro dobytek a chlívky pro prasata, kozy ãi ovce a postupnû pfiib˘va-
ly kromû s˘pek dfievníky, kÛlny apod.

V 18. století zaãali obyvatelé venkova vysazovat ovocné sady, kte-
ré oplocovali nejprve ploty z ohebn˘ch prutÛ a vûtví, jeÏ v‰ak v polovinû
19. století masivnû ustupovaly plotÛm tyãkov˘m, neboÈ v té dobû zlevnila
v˘roba hfiebíkÛ*.

* V˘roba hfiebíkÛ navazovala buì na vykování drátu pfiíslu‰né tlou‰Èky,
nebo na jeho vytahování, a u nás se ve vût‰í mífie rozvinula v 17. století.
Kováfi pak drát sekáãem nasekal na jednotlivé kusy, ty stavûl do prohlub-
nû v kovadlinû, vykoval jim hlaviãku a druh˘ konec za‰piãatûl. Byly zná-
my hfiebíky ‰indelné, prkenné, laÈovní, podkovní, nároÏníky apod. K vy-
kování jednoho ‰evcovského hfiebíku bylo zapotfiebí uhodit kladivem
sedmadvacetkrát.

JAK A PROâ SE MùNILA MùSTA

Pobûlohorské období zasáhlo nespornû i do Ïivota mnoha mûst. Pobofie-
né domy bez lidí, zniãené dílny i obchody – to byla daÀ za náboÏenskou
válku, z níÏ se mûsta vzpamatovávala minimálnû pÛl století. BohuÏel se
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v nich usazovali tuláci, Ïebráci, vyslouÏilí vojáci apod., ktefií ãasto dílo zká-
zy dokonali. NejhÛfie na tom byla královská mûsta, a naopak nejlépe ta
poddanská, která si vrchnost zvolila za centrum hospodáfiského podnikání.

Svoji velkou pfiednost – hradby a brány – si v‰ak mûsta ponechávala aÏ
do 19. století. Brann˘ musel brány* i nadále na noc zamykat, takÏe kdyÏ
napfi. PraÏané chodívali za mûstské hradby na tancovaãky ãi do vinohrad-
sk˘ch divadelních arén, pospíchali, aby se stihli vrátit do uzavírací hodiny.

* Mûstské brány souvisely také s jedním nám nepfiíli‰ znám˘m, ale v mi-
nulosti ãasto vyuÏívan˘m trestem. Ten postihl v 16. století napfi. západo-
ãesk˘ Îatec, kter˘ musel na dlouh˘ch 18 let odstranit brány a odevzdat od
nich klíãe, ãímÏ se stal „mûstem otevfien˘m“a mohl do nûj vstoupit kdy-
koliv kdokoliv, tfieba lupiãi. Nafiídil to ãesk˘ král Ferdinand I. Habsbursk˘ za
to, Ïe Îatec pfied ním a jeho druÏinou (v dobû pokusu ãesk˘ch stavÛ o od-
boj proti nûmu) uzavfiel roku 1547 brány a on musel spát pfied hradbami. 

Pokud se pfied branami objevil nûkdo podezfiel˘, mohl je stráÏce uzavfiít
i ve dne a pak bûÏel pro ‰est kon‰elÛ, aby pfii‰li a rozhodli, zda onen ãlovûk
mÛÏe vstoupit do mûsta. Proto napfiíklad poãátkem 16. století pardubiãtí
kon‰elé nafiídili, aby v dobû nedûlního obûda byly brány zamãeny a oni se
mohli v klidu najíst. Mûstské brány b˘valy místem posvátn˘m, a tak ten,
kdo se v nich pral, byl potrestán pfiísnûji neÏ ãlovûk, kter˘ se pral na ulici.

Pran˘fie byly v ãesk˘ch mûstech nejvíce roz‰ífieny v 16. století a mizely
v 19. století.

Adresy v dne‰ní podobû mohly b˘t vyuÏívány teprve poté, co zaprvé
byly domy po roce 1770 oãíslovány, zadruhé v‰ichni lidé zaãali roku 1780
pouÏívat dûdiãné a svévolnû nemûnné pfiíjmení a zatfietí byly 27. fiíjna
roku 1787 úfiednû zavedeny názvy ulic. Kompletní adresy v‰ak nebyly
zavedeny proto, aby listono‰i ãi náv‰tûvníci mûst mûli pohodlnûj‰í hledá-
ní, n˘brÏ kvÛli v˘bûru daní a aby armáda mohla provést „obecn˘ soupis
du‰í v usnadnûní odvodÛ vojensk˘ch“.

Mûsta nadále konala t˘denní i specializované trhy a jarmarky, pro nûÏ
musela i v tomto období získat povolení od panovníka.
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KdyÏ Jan Harbuval, svobodn˘ pán z Chamaré poÏádal pro mûsteãko
Proseã leÏící na jeho panství o právo konat kaÏdou stfiedu t˘denní trh
„na len, pfiízi, plátno a obilí“, odpovûdûla mu královna Marie Terezie dne
10. ãervence roku 1751 dlouh˘m dopisem (psan˘m – stejnû jako zdÛvod-
nûní Karla IV. t˘kající se zaloÏení univerzity – v pluralis maiestatis). Oci-
tujme si z nûj alespoÀ následující pasáÏ: „… KdyÏ jsme pak do nejponíÏenûj-
‰í prosby svobodného pána ze Chamaré nahlédli, a pfiíslu‰n˘ch míst o tom
obdrÏenou zprávu vzali na vûdomí, Ïe Ïádan˘mi jím t˘denní trhy okolním
mûstÛm a mûstysÛm Ïádná ‰koda ani ujma se nestane, ani Ïe proto Ïádn˘ niãe-
hoÏ nenamítá… ProtoÏ jsme nejponíÏenûj‰í prosbu Ïadatelovu v královské mi-
losti vysly‰eli, dobfie rozváÏili, a dle rady a dobrého vûdomí Ïádané v˘roãní trhy
na kaÏdou stfiedu v mûsteãku Proseãi povolili, je nafiídili a poruãili, aby se dle
obyãeje prohlásily a drÏely.“

V tomto období vy‰lo také nafiízení, aby stánky uzenáfiÛ byly oddûlené
od prodejen syrového masa, coÏ bylo velmi rozumné fie‰ení. Jde totiÏ o to,
Ïe syrové maso mÛÏe obsahovat nebezpeãné zárodky nemocí, které se te-
pelnou úpravou zne‰kodní. Kdyby se v‰ak pfienesly na uzeniny konzumo-
vané ãasto bez dal‰í tepelné úpravy, mohly by jedlíkovi zpÛsobit závaÏné
zdravotní potíÏe.

KoÀ‰tí fiezníci museli nabízet své zboÏí aÏ do 80. let 19. století pouze na
okrajích mûst.

Jak ‰el ãas, stále vût‰ím problémem mûst byl hluk zpÛsobovan˘ dopra-
vou. Proto kdyÏ se napfiíklad mnoÏily náfiky PraÏanÛ nad tím, Ïe vozkové
hlasitû práskají biãem a pokfiikují na konû, bylo koncem 18. století tako-
véto poãínání zakázáno. A poté co si lidé z okolí praÏské Pra‰né brány stû-
Ïovali na hustotu dopravy, byla ustavena komise, která stíÏnost uznala za
oprávnûnou. Jak by ne – vÏdyÈ bûhem jedné hodiny projelo branou ‰est ná-
kladních vozÛ, dva fiakry a jeden po‰tovní dostavník! 

Ani za vlády HabsburkÛ nezmizela z mûstsk˘ch ulic neãistota, takÏe ne-
bylo divu, Ïe bohaté dámy se nechávaly nosit v nosítkách, „obyãejní“ lidé
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si tvofiili z prken provizorní chodníãky a domÛ si kupovali kvûtiny, které
mûly alespoÀ ãásteãnû „maskovat“ nepfiíjemn˘ zápach linoucí se z ulic. B˘-
valo také zvykem budovat v horní ãásti domÛ víÏky, kde mohli majitelé
v létû sedat a d˘chat pfiece jen ãist‰í vzduch. Nic na tom nezmûnily rozliã-
né vyhlá‰ky a zákazy vãetnû takov˘ch nafiízení, jaké vy‰lo roku 1545 v Li-
tomûfiicích, podle nûjÏ kdyby Ïáci tamní ‰koly zahlédli, Ïe nûkdo nechal
pobíhat vepfie po hfibitovû, aby „jej (tedy vepfie – pozn. aut.) bez odporu za-
jali a ve ‰kole – snûdli“. Roku 1667 obdrÏela zemská vláda list poÏadující,
„aby malé a úzké uliãky noãní doby dfievûn˘mi mfiíÏemi se uzavíraly, aby tyto
opût nefiádem od sousedÛ zasypány nebyly“. Je‰tû v polovinû 18. století pr˘
byla v Praze jistá ulice, kterou „koÀsk˘ hnÛj zv˘‰i stfievíce (asi 30 cm –
pozn. aut.)… po mnohá léta pokr˘val, aÏ koneãnû cestou právní rozhodnuto
bylo, kdo jej odkliditi má“.

BohuÏel úãinnûj‰í neÏ v‰echny Ïádosti a stíÏnosti b˘val pofiádnû prudk˘
liják.

¤e‰ením této jedné z nejvût‰ích mûstsk˘ch starostí mohla b˘t jedinû
podzemní kanalizaãní síÈ*, ale na tu si museli na‰i pfiedkové poãkat aÏ do
pfielomu 19. a 20. století.

* Pfiitom ve starovûku mûla hloubkovou kanalizaci mnohá mûsta. Napfií-
klad Etruskové (Ïijící v severní ãásti dne‰ní Itálie) odvádûli spodní a od-
padní vody do fieky Tibery pomocí mûstsk˘ch stok jiÏ v 6. století pfi. n. l.
Nejznámûj‰í stoka zvaná cloaca maxima byla vybudována v ¤ímû a kvÛli
jejímu udrÏování byl zfiízen zvlá‰tní úfiad s poãetn˘m personálem. Mûla
takové rozmûry, Ïe jí byl schopen v nûkter˘ch úsecích projet vÛz plnû na-
loÏen˘ senem. 

PfiibliÏnû v téÏe dobû se zaãaly ve vût‰í mífie budovat také vodovody.
Nejdfiíve se jich doãkali panovníci a vysocí pfiedstavitelé mûst, ‰lechtici ãi
tfieba klá‰tery. Napfiíklad roku 1600 mûla Kutná Hora „20 povolení crku“,
tedy olovûn˘ch vodovodních pfiípojek do soukrom˘ch domÛ zaslouÏil˘ch
mû‰ÈanÛ. Ostatní museli pitnou vodu nadále nabírat ze studní pomocí
rumpálu a uÏitkovou neãi‰tûnou fiíãní, urãenou i na vafiení, si buì nechá-
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vali doná‰et specializovan˘mi nosiãi, nebo pro ni chodila sluÏka ãi hospo-
dynû ke ka‰nû, kam pfiitékala trubkami z vodárensk˘ch vûÏí. (Nejedna
hospodyÀka pr˘ pfied vafiením cedila fiíãní vodu pfies ãisté kapesníky.)
V zimû si dívky a Ïeny nosící vodu z ka‰ny dávaly na putnu dfievûnou „po-
kliãku“, aby jim studená voda necákala za krk a doma se vodou více ‰etfii-
lo neÏ v létû, aby – jak napsal Ignát Herrmann – „nebylo toho vûãného puto-
vání ke ka‰nû, zvlá‰tû v domácnostech, kde si pro vodu chodily samy hospodynû“.
I nadále se doma pfielévala do dfievûné ‰toudve, která musela b˘t plná ne-
jen proto, aby se nerozeschla, ale hlavnû proto, aby domácnost mûla jisto-
tu, Ïe nezÛstane zcela bez vody. Nûkdy totiÏ zÛstávaly ka‰ny veãer prázd-
né a bylo nutno poãkat do rána, aÏ do nich voda z vodárenské vûÏe znovu
natekla. Do ‰toudve hospodyÀky také ukládaly máslo (ledniãky byly vûcí
prakticky neznámou) ãi zeleninu, aby neovadla.

AÏ do 16. století byly ulice mûst neosvût-
lené, takÏe si lidé nosili lucernu ãi louã;
kdo nebyl takto vybaven, stal se ihned po-
dezfiel˘m. Zmûnu pfiineslo teprve nafiízení

Rudolfa II., podle nûjÏ musely b˘t na nároÏ-
ních domech umístûny Ïelezné pánve, na nûÏ
se kladly zapálené smolné vûnce.

V 19. století nastoupily olejové lampy, které
kaÏd˘ veãer rozsvûceli a kaÏdé ráno zhasínali

lampáfii, o nichÏ J. K. Tyl napsal: „Rozsvûcovaã
lamp je prav˘ filozof, nedbající na klamnou slávu ze-
vní. JakoÏ ho tu vidíte – na vlasech ucuchan˘ch klo-
bouk, o nûmÏto tûÏko rozhodnouti, je-li z plsti nebo
z napu‰tûné papírové lepenky, na sloÏitém tûle u‰pinû-

nou kazajku, olejované spodky, kolem boku zástû-
ru, z níÏ by chemista novou mastnotu a ãesk˘ filo-

log nové slovo vyloudil; na levém ramenû
ãern˘ Ïebfiík a v ruce na dlouhé holi zvlá‰tní
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svítilnu… hned z rána po tich˘ch ulicích lítá, po
umdlévajících svûfiencích se shání, domÛ je sná‰í, oãi‰-
Èuje, olejem dolévá, a sotvaÏe nás první soumrak za-
truditi hrozí, jiÏ opût miláãky své mimojdoucím k po-
tû‰ení rozvû‰uje a s okem stfieÏiv˘m do pÛl noci okolo
nich obchází, ani vítr, ani dé‰È mu v horlivosti ne-
brání.“ Pocity tehdej‰ích PraÏanÛ z nového,
plynového osvûtlení vylíãil Jan Neruda slo-
vy: „To byla krása! Svítily na Ïelezn˘ch bid-
lech a v nich ty plameny jasné, ‰iroké, bez
knotÛ!“ Ov‰em do obdivu se mísila i tra-
diãní nedÛvûra, kvÛli níÏ musely b˘t
lampy na „svítiv˘ plyn“ upraveny tak, aby
v pfiípadû, Ïe by vypovûdûly sluÏbu,
„vÏdy a rychle na osvûtlení olejem zafiízeny
b˘t mohly“.

Po tûchto lampách se dostala ke slovu
svûtla elektrická. Prvními z nich byly ob-
loukovky, které svítily díky oblouku vzni-
kajícímu mezi dvûma uhlíkov˘mi tyãinka-
mi s jedním pólem kladn˘m a druh˘m
záporn˘m. Byly v‰ak nároãné na obsluhu, a tak byly vystfiídány Ïárov-
kami, z nichÏ ta první nebyla „dítkem“ T. A. Edisona, ale v polovinû
19. století (tedy asi o 40 let dfiíve) vy‰la z dílny nûmeckého hodináfie Ïijí-
cího v USA, Heinricha Göbela. Zpoãátku byla tato novinka pfiijímána
s nedÛvûrou, dámy si v jejím svûtle pr˘ pfiipadaly zsinalé, v‰ichni se obáva-
li nové oãní choroby, a navíc lidem vadilo, Ïe toto svûtlo je studené. Proto
byly v fiadû restaurací a hotelÛ Ïárovky nahrazovány znovu plynov˘mi lam-
pami, které sice ãadily, ale zároveÀ vydávaly teplo; vût‰ina lidí v‰ak nemû-
la ani tu‰ení o tom, Ïe Ïárovka promûní v teplo 95 % spotfiebované elek-
trické energie.

Obû elektrická svítidla slouÏila v mûstsk˘ch ulicích ruku v ruce aÏ do
prvních desetiletí 20. století. Napfiíklad elektrárna v Litomy‰li rozsvûcela
obloukovky aÏ do roku 1911 a v Praze bylo poslední svítidlo tohoto typu
demontováno roku 1923 na Vinohradech.
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CO JE·Tù STOJÍ ZA ZMÍNKU

■ O tom, Ïe na‰i pfiedkové byli pûkní filutové, svûdãí historka ze seve-
roãeské Kadanû. Jistému muÏi, kter˘ del‰í dobu odmítal v urãenou
hodinu opustit hospodu, rychtáfi roku 1559 zakázal, aby do této „ob-
ãerstvovny“ chodil. A co udûlal on? Následující veãer vsedl na oslíka
a dojel tam na jeho hfibetû; za tento vtip si posedûl dosti dlouho ve
vûzení.

■ Od 17. století byl pÛvodní peãetní vãelí vosk nahrazen dodnes po-
uÏívan˘m ‰panûlsk˘m peãetním lakem, coÏ je vosk s pfiímûsí silic
a olejÛ. Od 18. století pfiestalo platit nafiízení, kdy a kdo mÛÏe po-
uÏívat pro peãetû urãitou barvu. U v˘znamn˘ch listin b˘valy mûstské
peãetû vsazovány do voskové misky, která se nûkdy odlévala v upra-
ven˘ch formách.

■ Od 17. století se zaãaly mezi obyvateli mûst ‰ífiit na obleãení kapsy;
do té doby se pouÏívaly kromû mû‰cÛ pfiipevÀovan˘ch k opasku také
kapsáfie, coÏ byla látková kapsa pfiivazovaná tkalouny pod zástûru ãi
sukni. První penûÏenky se objevily po roce 1762, kdy se u nás zaãa-
ly pouÏívat papírové peníze.

■ âtyfii mûsta praÏská – Staré Mûsto, Malá Strana, Hradãany a Nové
Mûsto – se spojila roku 1784 v jeden celek zvan˘ Praga mater urbium
neboli Praha matka mûst, k nûmuÏ se postupnû pfiidávala dosavadní
pfiedmûstí: roku 1883 Vy‰ehrad, o rok pozdûji Hole‰ovice-Bubny,
roku 1901 LibeÀ apod. Oznaãení „Hlavní mûsto Praha“ se oficiálnû
pouÏívá od roku 1920.

■ Od pfielomu 18. a 19. století se na mûstsk˘ch znacích objevovaly jako
novinka trávníky, které stfiedovûká heraldika neuÏívala.

■ V souãasnosti je mûstem vût‰inou obec s více neÏ tfiemi tisíci obyva-
teli, která má námûstí, mûla by mít dláÏdûné ãi asfaltové chodníky,
‰kolu a zdravotnické zafiízení. K 11. bfieznu roku 2011 jsme mûli cel-
kem 597 ãesk˘ch a moravsk˘ch mûst. Ov‰em napfiíklad v roce 1720
byly za mûsto povaÏovány i Nasavrky, byÈ mûly pouze asi ãtrnáct
domÛ.
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I I I . K A P I T O L A

OD PÁNA PO KMÁNA

Jak se dûlila ãeská spoleãnost

Králové a prezidenti – Dvû ãeská specifika – Od bednáfie k vrkoãnici –
Konû a kanárci do dolÛ – RÛÏky vystrkují manufaktury a továrny –
Nebyla robota jako robota – Co je‰tû stojí za zmínku

KRÁLOVÉ A PREZIDENTI

Zásadní zmûnou ãeské spoleãnosti bylo, Ïe na panovnick˘ stolec useda-
li od roku 1526 habsbur‰tí panovníci a Království ãeské se stalo souãástí
Rakouska a od roku 1866 Rakouska-Uherska*.

* V souvislosti s Rakouskem-Uherskem si zaslouÏí zmínku 5 zkratek, kte-
ré se pojí s tímto názvem, zaveden˘m po rozdûlení Rakouska na dvû ãás-
ti v roce 1866. Pokud se hovofiilo o rakouské ãásti fií‰e, pouÏívala se buì
nûmecká zkratka „k. k.“, tj. „kaiser-kŒniglich“, nebo ãesk˘ ekvivalent
„c. k.“, tj. „císafisko-královsk˘“. Byla-li fieã o uherské ãásti, pak byla po-
volena zkratka „K.U.“ („královsk˘ uhersk˘“), a jednalo-li se o celou fií‰i
(tedy Rakousko a Uhry), bylo nutno pouÏívat buì nûmeckou zkratku
„k. u k.“, neboli „kaiser und kŒniglich“ ãi zkratku ãeskou „c. a k.“, tj. „cí-
safisk˘ a královsk˘“. 
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Jméno Kdy Ïil Kolika Kdy Od Kolik let Císafisk˘
panovníka let se panoval kolika  panoval titul

doÏil let
panoval

FERDINAND I. HABSBURSK¯ 1503–1564 61 1526–1564 23 38 císafi fiímsk˘

MAXMILIÁN II. HABSBURSK¯ 1527–1576 49 1564–1576 37 12 císafi fiímsk˘

RUDOLF II. HABSBURSK¯ 1552–1612 60 1576–1611 24 35 císafi fiímsk˘

MATYÁ· HABSBURSK¯ 1557–1619 62 1611–1619 54 8 císafi fiímsk˘

FERDINAND II. HABSBURSK¯ 1578–1637 59 1619 41 18 císafi fiímsk˘
1620–1637

FRIEDRICH FALCK¯ 1596–1632 36 1619–1620 23 1

FERDINAND III. HABSBURSK¯ 1608–1657 49 1637–1657 29 20 císafi fiímsk˘

FERDINAND IV. HABSBURSK¯ 1633–1654 21 samostatnou
vládu
nenastoupil

LEOPOLD I. HABSBURSK¯ 1640–1705 65 1657–1705 17 48 císafi fiímsk˘

JOSEF I. HABSBURSK¯ 1678–1711 33 1705–1711 27 6 císafi fiímsk˘

KAREL VI. HABSBURSK¯ 1685–1740 55 1711–1740 26 29 císafi fiímsk˘

MARIE TEREZIE HABSBURSKÁ 1717–1780 63 174O–1780 23 40

KAREL VII. BAVORSK¯ 1697–1745 48 1741–1742 44 1 císafi fiímsk˘

JOSEF II. HABSBURSKO-LOTRINSK¯ 1741–1790 49 1780–1790 39 10 císafi fiímsk˘

LEOPOLD II. HABSBURSKO-LOTRINSK¯ 1747–1792 45 1790–1792 43 2 císafi fiímsk˘

FRANTI·EK I. HABSBURSKO-LOTRINSK¯ 1768–1835 67 1792–1835 24 43 císafi fiímsk˘/
/rakousk˘

FERDINAND V. HABSBURSKO-LOTRINSK¯ 1793–1875 82 1835–1848 42 13 císafi
rakousk˘

FRANTI·EK JOSEF I. 1830–1916 86 1848–1916 18 68 císafi
HABSBURSKO-LOTRINSK¯ rakousk˘

KAREL I. HABSBURSKO-LOTRINSK¯ 1887–1922 35 1916–1918 29 2 císafi
rakousk˘

Základní údaje o Ïivotû a panování ãesk˘ch králÛ
z rodu HabsburkÛ

Ferdinand I. sice pfiislíbil, Ïe bude sídlit v Praze, ale toto rozhodnutí mu
dlouho nevydrÏelo. KdyÏ totiÏ v lednu 1547 svolal svévolnû, bez souhlasu
ãeského snûmu zemskou hotovost k Litomûfiicím, kde bylo zfiízeno shro-
maÏdi‰tû vojska, pfiijely pouze oddíly nûkolika ‰lechticÛ a tfií mûst. V Pra-
ze se zanedlouho se‰el sjezd opoziãních protestantsk˘ch stavÛ, kter˘ se
ohradil proti tomuto královu neobvyklému kroku, ãímÏ se metropole po-
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stavila do ãela protipanovnického odboje. V‰e v‰ak skonãilo rozpadem
opozice a odstûhováním Ferdinanda I. do Vídnû.

Právû tento Habsburk nechal roku 1533 v Augsburgu zhotovit dvû nové
insignie, protoÏe ty pÛvodní z doby Karla IV. mu pfiipadaly málo honosné:
‰lo o 67 cm dlouhé zlaté Ïezlo a 22 cm vysoké, rovnûÏ zlaté jablko. PouÏil
je v‰ak teprve v roce 1556 pfii své korunovaci císafiem Svaté fií‰e fiímské*
(neboÈ se mu pro zmûnu nelíbilo dosud pouÏívané fií‰ské Ïezlo a jablko).

* Roku 962 zaloÏil fransk˘ panovník Ota I. tzv. fiímskonûmeckou fií‰i (nepleÈ-
me si ji s fií‰í fií‰skonûmeckou, Hitlerovou), kterou zpoãátku tvofiila volná fe-
derace nûmeck˘ch státÛ a ãásti Itálie, které ovládal. Postupnû se ale roz‰i-
fiovala a nakonec k ní patfiilo pfiibliÏnû území dne‰ního Nûmecka, severní
Itálie, ãásti Francie, Rakouska, ·v˘carska, ãásti Polska, státÛ Beneluxu
a âech a Moravy. Její název se nûkolikrát mûnil: pÛvodnû se jmenovala fiím-
skonûmecká fií‰e, od roku 1157 se jí fiíkalo Svatá fií‰e fiímská a v roce 1486 se
pfiejmenovala na Svatou fií‰i fiímskou národa (pozdûji jazyka) nûmeckého.
Nemûla hlavní mûsto, pouze se v ní vytvofiila v˘znamná centra, nicménû
v dûjinách Evropy i na‰í zemû hrála dlouho dÛleÏitou roli. Prakticky existo-
vat pfiestala tato fií‰e koncem 18. století a oficiálnû zanikla v roce 1806.

Tyto nové insignie váÏily a váÏí spoleãnû se svatováclavskou korunou
Karla IV. pfiesnû 4 kg a 151 g a byly uloÏeny (po pfiedchozím putování)
roku 1619 v praÏské katedrále sv. Víta. Roku 1620 se je pokusil odvézt
z Prahy po bitvû na Bílé hofie zimní král Friedrich Falck˘, neboÈ vûfiil, Ïe
v exilu, kam ujel 9. listopadu 1620, se nezdrÏí dlouho. Na‰tûstí ale vÛz
s nimi zÛstal stát na Staromûstském námûstí – aÈ uÏ proto, Ïe konû, ktefií
ho táhli, byli pfiepfiaÏeni k „dÛleÏitûj‰ímu“ vozu, ãi ze zcela jiného dÛvodu.
KaÏdopádnû skonãily na Staromûstské radnici, odkud byly 17. listopadu
1620 pfiemístûny zpût do areálu PraÏského hradu.

âeské korunovaãní klenoty musely cestovat i bûhem tfiicetileté války
a na PraÏsk˘ hrad se vrátily 9. srpna 1791 dopoledne, aby zde zÛstaly na-
trvalo, ale kvÛli pruskému vojsku mífiícímu ku Praze se v kvûtnu roku 1866
stûhovaly do Vídnû, kam je po dlouh˘ch debatách odvezl coby nejbezpeã-
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nûj‰í dopravní prostfiedek tendr (pfiívûs) lokomotivy parního vlaku. Cesta
z dne‰ního praÏského Masarykova nádraÏí na vídeÀské Severní nádraÏí
jim trvala 16 hodin 15 minut a do císafiské pokladnice v Hofburgu je do-
pravil dobfie chránûn˘ koãár.

Návrat klenotÛ do Prahy se konal 28. srpna roku 1867, kdy vyrazil
z Vídnû vlak vypraven˘ speciálnû pro nû; po celé trase Moravou a âecha-
mi hofiely ohnû, zvonily zvony a konaly se vítací slavnosti. Do ãeské me-
tropole dorazil vlak 29. srpna v 9 hodin ráno a klenoty byly pfieloÏeny do
arcibiskupského koãáru, kter˘ je pfievezl do chrámu sv. Mikulá‰e na Ma-
lostranském námûstí, v nûmÏ se konalo na jejich poãest slavné Te Deum
(coÏ jsou první slova slavnostního latinského hymnu „Te Deum laudamus“
neboli „Tebe Boha chválíme“). Dne 30. fiíjna roku 1868 byly uloÏeny do
zrenovované Korunní komory*, kde pob˘valy sedmdesát let v bezpeãí
a klidu, ov‰em mnichovské události a hrozba ze strany nacistického
Nûmecka zpÛsobily, Ïe se musely opût stûhovat.

* Korunní komora se nachází nad pfiedsíní jiÏního, dnes obvykle uzavfie-
ného vchodu do katedrály sv. Víta v areálu PraÏského hradu, je povaÏová-
na za nejbezpeãnûj‰í místnost, má skvûlou akustiku a vystupuje se do ní
ze Svatováclavské kaple dvefimi se sedmi zámky, za nimiÏ vedou toãité
schody. Od zmínûn˘ch dvefií mají dnes po jednom klíãi (bráno shora dolÛ)
prezident, premiér, praÏsk˘ arcibiskup, pfiedseda Poslanecké snûmovny,
pfiedseda Senátu, zástupce kapituly sv. Víta a témûfi u zemû zasouvá
„svÛj“ klíã do zámku praÏsk˘ primátor. Klenoty jsou v Korunní komofie ulo-
Ïeny ve tmû a teplota a vlhkost se kontrolují pomocí moderních pfiístrojÛ.
Textilní souãásti korunovaãních klenotÛ v Korunní komofie uloÏeny nejsou;
jejich „domovem“ se stal klimatizovan˘ depozitáfi sbírek PraÏského hradu. 

Ke stûhování tentokráte do‰lo bûhem akce KFC (Klenoty fascinující
ceny), o níÏ znal podrobnosti pouze prezident Edvard Bene‰. Ten se také
se‰el 15. záfií 1938 v Korunní komofie se v‰emi drÏiteli klíãÛ od jejích dve-
fií, aby je od nich pfievzal, neboÈ jen tak mohlo b˘t v pfiípadû potfieby zaru-
ãeno rychlé a maximálnû utajené pfiestûhování klenotÛ. O ãtyfii dny pozdû-
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ji vyjely veãer z PraÏského hradu dva vozy. Jeden z nich – pancéfiovan˘
automobil patfiící pÛvodnû prezidentu T. G. Masarykovi – vezl dubovou
truhlu opatfienou prezidentsk˘mi peãetûmi a ãtyfimi zámky, a teprve ces-
tou se posádka dozvûdûla, Ïe jejím cílem je Îilina, konkrétnû trezorové
místnosti tamní filiálky Národní banky. Náklad doprovázela ozbrojená
hradní stráÏ v civilu. Samozfiejmû v souvislosti s vyhlá‰ením autonomie
Slovenska se ãeské korunovaãní klenoty vrátily 6. fiíjna 1938 zpátky do
âech. Byly ukryty v tajném trezoru pracovny prezidenta na PraÏském
hradû, kter˘ pr˘ byl tak dokonale zamaskován, Ïe „ani prezident Emil Há-
cha dlouho nevûdûl o jeho existenci“. Trezor byl odhalen teprve 27. ãervna
roku 1939, takÏe si klenoty nemohl bûhem své jediné dvoudenní náv‰tû-
vy PraÏského hradu z 15. na 16. bfiezna téhoÏ roku prohlédnout a moÏná
i ãeskou královskou korunu vyzkou‰et Adolf Hitler. Jakmile byly naleze-
ny, pfiemístili je Nûmci zpût do Korunní komory. Zastupující fií‰sk˘ pro-
tektor R. Heydrich je v‰ak dal zfiejmû roku 1941 pfievézt do âernínského
paláce a státní ministr a generál policie K. H. Frank je nechal zazdít zfiej-
mû pod kostelem V‰ech svat˘ch v areálu PraÏského hradu. Poté co byl
zatãen, doufal, Ïe si prozrazením úkrytu zachrání Ïivot, ale zm˘lil se:
22. kvûtna roku 1946 byl pfied pankráckou vûznicí obû‰en; ‰lo o posled-
ní vefiejnou popravu, jíÏ onoho dne pfiihlíÏelo nûkolik tisíc lidí.

AÏ do roku 1857 âe‰i nevûdûli, jak korunovaãní klenoty jejich králÛ
vypadají. Jako první je nakreslil pfiítel Jana Nerudy – malífi Josef Scheiwl.
Aãkoliv pfii práci musel mít na sobû slavnostní obleãení a bílé rukavice
a byl stále hlídán, práce ho velmi tû‰ila. První ãernobílé fotografie byly
zhotoveny v roce 1868, první barevn˘ snímek vznikl roku 1911 a roku
1929 byl o klenotech natoãen první film.

Na závûr si je‰tû fieknûme, Ïe pfii korunovacích si ãe‰tí králové oblékali
slavnostní plá‰È lemovan˘ koÏe‰inou z lasice hranostaje zvan˘ hermelín,
která je v zimû bílá, pouze na konci ocásku ãerná. KoÏe‰iny se se‰ívaly tak,
aby vynikly tyto ãerné ‰piãky, tvofiící na bílém podkladu ãárky. Hranostají
zimní koÏe‰ina je velmi vzácná, neboÈ ulovit zvífie a nepo‰kodit jeho „ka-
bátek“ vyÏadovalo velké zku‰enosti. Není divu, Ïe b˘vala velmi drahá, tak-
Ïe obleãení z ní si mohli dovolit opravdu jen ti nejbohat‰í.

* * *
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Nov˘ ãeskoslovensk˘ stát byl slavnostnû vyhlá‰en 28. fiíjna 1918 s tím,
Ïe o jeho státní formû rozhodne Národní shromáÏdûní po dohodû s âes-
koslovenskou radou v PafiíÏi.

Dne 14. listopadu téhoÏ roku byla
■ zaprvé vyhlá‰ena republikánská forma na‰eho státu,
■ zadruhé po 392 letech z ãeského trÛnu oficiálnû sesazena habsbur-

sko-lotrinská dynastie (poslední ãtyfii roky panování jejích ãlenÛ vy-
plnila první svûtová válka, trvající od 28. ãervence 1914 do 11. listo-
padu 1918, kdy Nûmecko podepsalo pfiímûfií; zúãastnilo se jí 25 státÛ,
ale rozhodnû nebyla celosvûtová),

■ zatfietí byl aklamací (v podstatû vefiejn˘m vzdáním holdu) zvolen
prvním prezidentem Tomá‰ Garrigue Masaryk,

■ zaãtvrté ustavena první ãeskoslovenská vláda.

Základní údaje o Ïivotû a funkãních obdobích prezidentÛ, ktefií pÛsobi-
li za tzv. první republiky, trvající od 28. fiíjna 1918 do 30. záfií 1938

Nová republika potfiebovala státní vlajku a v˘sostn˘ státní znak.
Autorem na‰í státní vlajky byl – ov‰em bez autorsk˘ch práv – v˘tvarnû

nadan˘ heraldik, vexilolog (tedy znalec vlajek a praporÛ), státní archiváfi
a ministersk˘ komisafi Jaroslav Kursa. Dne 2. ledna 1919 se stal ãlenem
znakové komise, ustavené koncem roku 1918 kvÛli tvorbû státních sym-
bolÛ, která stanovila, Ïe vlajka nové republiky bude ãerveno-modro-bílá
s klínem. Dne 4. ãervence téhoÏ roku jí pfiedloÏil svÛj detailnû propraco-
van˘ návrh, na nûmÏ klín sahal do jedné tfietiny délky vlajky; komise jeho
návrh pfiijala 30. bfiezna 1920 s jedinou v˘hradou – Ïe klín bude sahat aÏ
do poloviny délky.
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J. Kursa vypracoval také návrh
malého, stfiedního a velkého stát-
ního znaku, které mûly vyjadfiovat
nejen zmûnu státoprávních pomû-
rÛ, ale zároveÀ kontinuitu histo-
rického v˘voje ãesk˘ch zemí s no-
vû utvofien˘m státem. V˘tvarného
provedení se ujal Franti‰ek Kysela
a existenci znakÛ potvrdil zákon
z 30. bfiezna 1920. (Stejnû jako
u mûstsk˘ch znakÛ a erbÛ se urãují
strany v˘sostn˘ch státních znakÛ
z pohledu ãlovûka stojícího za ni-
mi.) Napfiíklad na stfiedním státním
znaku se nachází v pravém horním
zadním ãtvrceném ‰títû slovensk˘
znak s kfiíÏem a tfiemi vrchy, v le-
vém horním zadním poli dominuje
ãerven˘ medvûd zdobící znak Pod-
karpatské Rusi, prav˘ dolní zadní roh vyplÀuje moravská stfiíbrnû a ãerve-
nû ‰achovaná orlice a ãerná orlice na levém zadním spodním znaku patfií
Slezsku. Na pfiedním ‰títû státního znaku je uprostfied ãesk˘ dvouocas˘
královsk˘ lev.

JiÏ od poãátku 30. let 20. století stupÀoval v sousedním Nûmecku Adolf
Hitler propagandu tvrdící, Ïe ãeskoslovenská pfiíhraniãní oblast zvaná
Sudety* patfií vlastnû Nûmecku, neboÈ tu Ïije pfies padesát procent nûmec-
kého obyvatelstva.

* V˘raz „sudeta“ pr˘ pouÏil asi ve 2. století n. l. poprvé fiímsk˘ vûdec Clau-
dius Ptolemaius, kter˘ tímto v˘razem oznaãil buì jedno stfiedoevropské
horstvo, snad Kru‰né hory, nebo jím obecnû mínil stfiedoevropské hory
pokryté hust˘mi lesy. 

36

Stanislava Jarolímková CO JE·Tù NEVÍTE O ÎIVOTù NA·ICH P¤EDKÒ

Tzv. stfiední státní znak z poãátku

existence âeskoslovenské republiky.

Co je‰tû nevíte - zlom  7.2.2013  16.54  Stránka 36



Dne 23. záfií 1938 vyhlásila ãeskoslovenská vláda mobilizaci, vojáci byli
pfiipraveni bránit svoji zem, ale nakonec se museli bez boje vrátit domÛ.
Dne 29. záfií 1938 se totiÏ se‰li v nûmeckém Mnichovû zástupci ãtyfi stá-
tÛ – Francie, Velké Británie, Nûmecka a Itálie – a po pÛlnoci následující-
ho dne, tedy 30. záfií, potvrdili sv˘mi podpisy oprávnûnost nûmeck˘ch po-
ÏadavkÛ, aniÏ se k tomu na‰e zemû mohla vyjádfiit. Znamenalo to, Ïe
âeskoslovenská republika musela – údajnû v zájmu udrÏení evropského
míru – pfienechat Sudety Nûmecku.

TéhoÏ dne pfiijala ãeskoslovenská vláda tzv. mnichovsk˘ diktát, coÏ
znamenalo konec první, dvacet let trvající republiky.

Tfiicát˘ záfiijov˘ den roku 1938 se stal zároveÀ zaãátkem druhé repu-
bliky, která trvala pouze do 15. bfiezna 1939 a bûhem níÏ mnozí âe‰i Ïijí-
cí v Sudetech radûji opustili své domovy a stûhovali se do dosud neobsa-
zeného vnitrozemí. V fiíjnu 1938 abdikoval a emigroval Edvard Bene‰
(jenÏ se ve Velké Británii ujal funkce exilového prezidenta a jmenoval
postupnû dvû exilové vlády, které vykonávaly svoji funkci od 21. ãervence
1940 do 5. dubna 1945), 14. bfiezna 1939 se odtrhlo Slovensko a vyhlá-
silo samostatn˘ Slovensk˘ ‰tát spolupracující s Hitlerem, a oddûlila se
i Podkarpatská Rus (star‰í název Zakarpatské Ukrajiny*).

* Tato zemû, která tvofiila nejzápadnûj‰í ãást Ukrajinské SSR a od Ukraji-
ny byla oddûlena Karpaty, se jako velmi zaostalá, leã autonomní, tedy
v mnoha ohledech samostatná zemû s vlastním snûmem stala souãástí
âeskoslovenska roku 1919. AlespoÀ mlhavou pfiedstavu si o ní mÛÏete
udûlat, kdyÏ si pfieãtete „Baladu o Juraji âupovi“ zafiazenou do Povídek
z druhé kapsy spisovatele Karla âapka.

Nûmecká vláda jí tehdy „doporuãila“ neklást odpor, takÏe 14. bfiezna
1939 po 17. hodinû vyhlásil ukrajinsk˘ snûm samostatn˘ stát Karpatskou
Ukrajinu (kterou si roku 1945 pfiisvojil SSSR).
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Prezident âeskoslovenské tzv. druhé republiky trvající od 1. fiíjna 1938
do 14. bfiezna 1939

KdyÏ bûhem patnáctého, snûhem provázeného bfieznového dne roku
1939 Nûmci obsadili i zbytek âeskoslovenska, vznikl den nato Protekto-
rát âechy a Morava. V tûchto dvou dnech ãekala sídlo ãesk˘ch panovníkÛ
v areálu PraÏského hradu jedna z nejhor‰ích potup: nav‰tívil je totiÏ – na-
‰tûstí poprvé a naposledy – Adolf Hitler. Zábûr, jak se dívá z horních oken
na pokofiené mûsto, se stal pfiedlohou pro po‰tovní známku vydanou roku
1943 k jeho 54. narozeninám.

V Praze zaãala vládnout Nûmci dosazená vláda v ãele s tzv. státním
prezidentem JUDr. Emilem Háchou, jenÏ stál v ãele Protektorátu âechy
a Morava, trvajícího od 16. bfiezna 1939 do 8. kvûtna 1945.

O necel˘ pÛlrok pozdûji, 1. záfií 1939, vypukla druhá svûtová* válka.
V ní proti sobû stálo na jedné stranû Nûmecko, Itálie a Japonsko a na stra-
nû druhé Velká Británie, Francie, SSSR a od roku 1941 USA a odehráva-
la se na velkém území Evropy, severní ãásti Afriky a Asie.

* Jak vidno, ani v tomto pfiípadû ne‰lo o celosvûtovou válku, byÈ její „svû-
tovost“ se ve srovnání s první svûtovou válkou zv˘‰ila tím, Ïe se do ní za-
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doÏil let byl funkci
ve funkci

EMIL HÁCHA 1872–1945 73 1939–1945 67 6 Vûfiil, Ïe
znovupfiijetím
funkce zabrání
vyvraÏdûní
ãeského národa
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pojily Spojené státy americké. V Evropû skonãila 8. kvûtna 1945 a bûhem
ní (stejnû jako v men‰í mífie za první svûtové války a pak znovu po roce
1945) se u nás pouÏívaly potravinové lístky. DÛvodem jejich zavedení byl
fakt, Ïe mnoho druhÛ zboÏí bylo nedostatkov˘ch, a aby se dostalo na
v‰echny (byÈ v omezeném mnoÏství), dostával kaÏd˘ obyvatel zemû mûsíc
co mûsíc malé obdélníãky papíru, které se stfiíhaly z vyti‰tûného archu
a umoÏÀovaly nákup stanoveného mnoÏství masa, mléka, másla apod. 

Po skonãení druhé svûtové války a po návratu z exilu se do prezidentské
funkce vrátil Edvard Bene‰, jenÏ v‰ak v ãervnu 1948 abdikoval.

Bene‰ovi nástupci byli aÏ do roku 1989 dosazováni Komunistickou
stranou âeskoslovenska, která se v únoru 1948 chopila moci, aã mûla teh-
dy jen 1,4 milionu ãlenÛ z více neÏ 12 milionÛ obyvatel. (Napfiíklad v roce
1961 vlastnilo její stranickou kníÏku pfies pÛldruhého milionu ãlenÛ z té-
mûfi 14 milionÛ âechÛ a SlovákÛ.) 

Prezidenti vykonávající funkci od roku 1948 do roku 1989

Komunistická éra historie na‰í zemû byla na první pohled pro ãlovûka,
kter˘ ji nezaÏil, v podstatû pohodov˘m obdobím, neboÈ kaÏd˘ mûl zdarma
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prezidenta let se ve funkci kolika  byl ve

doÏil let byl funkci
ve funkci

EDVARD BENE· 1884–1948 64 1945–1948 61 3

Jméno Kdy Ïil Kolika Kdy byl Od kolika Kolik let Poznámky
prezidenta let se ve funkci let byl  byl ve

doÏil ve funkci funkci

KLEMENT GOTTWALD 1896–1953 57 1948–1953 52 5

ANTONÍN ZÁPOTOCK¯ 1884–1957 73 1953–1957 69 4

ANTONÍN NOVOTN¯ 1904–1975 71 1957–1968 53 11

LUDVÍK SVOBODA 1895–1975 84 1968–1975 73 7

GUSTÁV HUSÁK 1813–1991 78 1975–1989 62 14
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lékafiskou péãi i vzdûlání a zaji‰tûnou práci. Pravda je i to, Ïe ceny byly niÏ-
‰í – napfiíklad rohlík stál 30 haléfiÛ – ov‰em nesmíme zapomenout na to,
Ïe niÏ‰í byly také platy; v˘dûlek ve v˘‰i 3 000 Kãs byl povaÏován za velmi
slu‰n˘.

„Pod pokliãkou“ v‰ak uÏ nic nevypadalo rÛÏovû.
V zemûdûlství docházelo k násilné kolektivizaci podle vzoru Sovûtského

svazu, kdy lidé byli pfiipravováni bez náhrady nejen o pole a louky, ale
i o konû a dobytek (coÏ b˘vali ãtyfinozí ãlenové rodin), na nichÏ mûla hos-
podafiit a o zvífiata se starat novû zakládaná JZD ( Jednotná zemûdûlská
druÏstva) ãi SS (Státní statky). Mnozí lidé do tûchto institucí – byÈ vût‰inou
ze strachu – vstoupili, aby mûli alespoÀ nûjak˘ pfiíjem, a ti, ktefií to odmítli,
byli oznaãováni za kulaky (coÏ je ruské slovo znaãící „pûst“), vûznûni a jejich
rodiny se musely ãasto vystûhovat do zanedban˘ch pohraniãních oblastí.

Zatímco v roce 1945 zestátnily prezidentské dekrety banky, poji‰Èovny,
hutû, doly a velké podniky, v dubnu 1948, tedy dva mûsíce poté, co se cho-
pili moci, zaãali komunisté zabavovat men‰í podniky, obchÛdky a dílny,
pfiiãemÏ nûktefií z tûchto mal˘ch „vykofiisÈovatelÛ“ pfii‰li i o stfiechu nad
hlavou.

Od 23. února 1948 do 4. prosince 1989 musel mít kaÏd˘, kdo chtûl vy-
cestovat do zahraniãí mimo tzv. v˘chodní zemû (tj. zemû Ïijící pod neofi-
ciální nadvládou SSSR), kromû cestovního pasu v˘jezdní doloÏku a devizo-
v˘ pfiíslib. Vydání doloÏky musel schválit v˘bor KSâ na pracovi‰ti, fieditel
‰koly, uliãní v˘bor KSâ ãi oddûlení pro zvlá‰tní úkoly, a pokud se dotyãn˘
ze zahraniãí nevrátil, ujala se jeho pfiípadu, resp. trestného ãinu opu‰tûní re-
publiky Státní bezpeãnost, coÏ obvykle odnesli jeho rodinní pfiíslu‰níci.
Devizov˘ pfiíslib byl dal‰í zpÛsob, jak zabránit osobám podle reÏimu ne-
vhodn˘m opustit zemi; pokud mu totiÏ nebyl udûlen, musel zÛstat doma.

Pfied hranicemi s Rakouskem a b˘val˘m Západním Nûmeckem budo-
vali komunisté od roku 1951 tzv. Ïenijní technické zabezpeãení, coÏ byl
plot tvofien˘ vût‰inou tfiemi drátûn˘mi stûnami, jehoÏ souãástí bylo
965 pozorovatelsk˘ch vûÏí. Pfied nimi i za nimi byl zoran˘ pás umoÏÀují-
cí snadno zjistit lidské stopy, a navíc pfied ním byly umístûny rÛzné ná-
strahy, které pohraniãníky upozornily na „naru‰itele“; pokud nûkdo pfiesto
toto zabezpeãení pfiekonal, mohli ho pohraniãníci dopadnout je‰tû na ães-
koslovenském území. V letech 1952–1957 byl prostor mezi ploty zamino-
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ván a roku 1952 pfiibyly vodiãe vysokého napûtí; elektrick˘ proud zde byl
vypojen v polovinû 60. let minulého století. Kromû toho vytvofiila komu-
nistická vláda pfied hranicemi asi dvoukilometrové zakázané pásmo, z nûjÏ
byli vystûhováni v‰ichni obyvatelé a kam mohli vstupovat pouze pfiíslu‰ní-
ci Pohraniãní stráÏe. Cel˘ zátaras byl slavnostnû pfiestfiiÏen nejprve u ra-
kouské hranice a 23. prosince 1989 u nûmecké hranice, a to u obce Nové
domky u Rozvadova.

Ukázkou komunistick˘ch praktik byla i mûnová reforma, pfiipravovaná
pod diktátem SSSR, kde se tiskly nové ãeskoslovenské bankovky. V kvût-
nu roku 1953 pronikly informace o ní mezi lidi, takÏe vypukla nákupní
horeãka, kterou se pokusil zmírnit 29. kvûtna téhoÏ roku prezident Anto-
nín Zápotock˘, jenÏ v rozhlase prohlásil, Ïe ãeskoslovenská mûna je pevná
a mûnová reforma je v˘myslem ‰tváãÛ. V sobotu 30. kvûtna se v‰ak lidé do-
zvûdûli od pfiedsedy vlády Viliama ·irokého, Ïe mûnová reforma se usku-
teãní, a to od pondûlí 1. ãervna 1953. Kdo nebyl oznaãen za Ïivnostníka
nebo boháãe, ten si mohl smûnit 300 star˘ch korun za 60 nov˘ch (tedy
v pomûru 5 ku 1) a dal‰í v pomûru 50 ku 1, star‰í tzv. vázané vklady byly
prohlá‰eny za propadlé a u nov˘ch dostal majitel za vklad do v˘‰e 5 000 Kãs
pûtinu nov˘ch korun; u vy‰‰ích vkladÛ byla v˘mûna nev˘hodnûj‰í, takÏe
napfi. úspory pfievy‰ující 50 000 korun se mûnily v pomûru 30 ku 1.

Ve srovnání s tím v‰ím bylo „maliãkostí“, Ïe kdo chtûl získat vy‰‰í funk-
ce, musel b˘t aÏ na ojedinûlé v˘jimky ãlenem KSâ, dûti povinnû vstupo-
valy do Pion˘ra a âeskoslovenského svazu mládeÏe, v zamûstnání a na
schÛzích se museli lidé oslovovat „soudruhu“ ãi „soudruÏko“, aÈ oslovení
byli ãi nebyli ãleny strany, stejnû oslovovaly dûti ve ‰kole uãitele, Coca-
-Cola, kterou si k nám pfiivezli koncem druhé svûtové války ameriãtí vo-
jáci, se na na‰em trhu smûla coby typick˘ imperialistick˘ v˘robek objevit
teprve v roce 1968 a dovozové zboÏí jako napfi. „obyãejné“ banány a man-
darinky b˘valy podpultov˘m zboÏím, jehoÏ dostatek nastával pouze
v období stranick˘ch oslav, napfi. 1. máje. Nedostatkov˘m zboÏím byl
i toaletní papír, na osobní automobily byly dlouhé ãekací listiny s lhÛ-
tou nûkolika let a tfieba na zavedení pevné telefonní linky se i v Praze ãe-
kalo aÏ dvacet let. Novináfii si museli dobfie rozmyslet kaÏdé slovo, kte-
ré vyslovili ãi napsali, vysocí komunistiãtí funkcionáfii mûli speciální
zdravotnická zafiízení i obchody, dostávali pfiednostnû byty apod.
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Aby toho nebylo málo, tak poté co se u nás politické pomûry pfied ro-
kem 1968 trochu uvolnily a lidé se pfiestávali bát fiíkat na vefiejnosti své
názory, pozvalo nûkolik komunistÛ „spfiátelené armády“ vojenského
paktu zvaného Var‰avská smlouva, tj. jednotky b˘valé NDR, Maìarska,
Bulharska, Polska a SSSR, k okupaci na‰í zemû, aby potlaãili údajnou
kontrarevoluci. âeskoslovensko bylo totiÏ po roce 1945 jedinou zemí v˘-
chodního bloku, v níÏ nebyla rozmístûna sovûtská vojska. Zatímco vojáci
men‰ích zemí zvan˘ch sovûtské satelity na‰e území brzy opustili, sovût‰tí
vojáci zde zÛstali doãasnû pfies dvacet let. Po listopadu 1989 se jejich
odchod stal jedním z hlavních poÏadavkÛ vefiejnosti; 26. února 1990 po-
depsal tehdej‰í ãeskoslovensk˘ ministr zahraniãí Jifií Dienstbier se sovût-
sk˘m kolegou Eduardem ·evardnadzem smlouvu o jejich odsunu; po-
slední vlak odjel z Milovic 19. ãervna 1991 a 27. ãervna téhoÏ roku
opustil na‰i zemi poslední sovûtsk˘ voják – tehdej‰í velitel generál
Eduard Vorobjov. ·kody zpÛsobené pobytem sovûtsk˘ch vojsk pfiev˘‰ily
‰est miliard korun.

Po sametové revoluci v roce 1989 (která dostala svÛj pfiívlastek podle
toho, Ïe nebyla provázena drastick˘mi násilnostmi) se prvním opût de-
mokraticky zvolen˘m prezidentem stal Václav Havel. (Od 29. prosin-
ce 1989 do 28. bfiezna 1990 stál v ãele âeskoslovenské socialistické re-
publiky, od 29. bfiezna 1990 âesko-Slovenské federativní republiky
a od 20. dubna 1990 âeské a Slovenské Federativní Republiky, která
ukonãila svoji existenci 31. prosince 1992.)

První prezident samostatné âeské republiky byl zvolen 26. ledna
1993, kdy se zemû v dÛsledku sloÏit˘ch a vlekl˘ch národnostních sporÛ
rozdûlila na zcela nezávislou âeskou republiku a Slovenskou republiku.
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VÁCLAV HAVEL 1936–2011 75 1989–1992 53 3

Jméno Kdy Ïil Kolika Kdy byl Od kolika Kolik let Poznámky
prezidenta let se ve funkci let byl  byl ve

doÏil ve funkci funkci

VÁCLAV HAVEL 1936–2011 75 1993–2003 57 10

VÁCLAV KLAUS 1941 2003–2013 62 10
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DVù âESKÁ SPECIFIKA

Zpoãátku stále platilo ãeské specifikum spoãívající v tom, Ïe se na‰e
‰lechta dûlila na vy‰‰í, tj. pány, a niÏ‰í, jimÏ se fiíkalo rytífii. Vy‰‰í ‰lechta se
dívala pohrdavû na niÏ‰í ‰lechtu a bûda rytífii, kter˘ by si dovolil fiíci páno-
vi: ty jsi stejnû dobr˘ jako já. Pfiitom chybné by nebylo to, Ïe mu tykal, ale
Ïe si dovolil se s ním srovnávat.

âeská ‰lechta se dûlila nejen podle majetku, ale postupnû i podle nábo-
Ïenství, k nûmuÏ se hlásila. Do Bílé hory jednoznaãnû pfievaÏovali protes-
tanti, takÏe tu panovalo velké napûtí mezi ãeskou protestantskou, zejména
vy‰‰í ‰lechtou a katolick˘mi habsbursk˘mi panovníky, z nichÏ kaÏdá stra-
na prosazovala antagonistické (protichÛdné) zájmy: Habsburci se snaÏili
o centralizaci, zatímco ãeská ‰lechta si hodlala podrÏet co nejvíce moci ve
sv˘ch rukou. Za vlády Rudolfa II. k nám pfiicházelo a inkolát (ãeskou stát-
ní pfiíslu‰nost) získalo pomûrnû mnoho cizích ‰lechticÛ, ale ti se aÏ do Bílé
hory vût‰inou podfiizovali v náboÏensk˘ch otázkách ãeské vy‰‰í ‰lechtû.
BohuÏel do této situace zasáhly tfii události:

■ zaprvé v 16. a 17. století vymfiely staré ãeské rody jako ·elmberkové,
Krajífiové, páni z Cimburka a Hradce, RoÏmberkové, Smifiiãtí, Pern-
‰tejnové a Vartenberkové,

■ zadruhé po Bílé hofie pfii‰ly dal‰í ãeské protestantské rody o moc, ma-
jetek (a dokonce mnohdy i o Ïivot), neboÈ jejich pfiíslu‰níci radûji
zvolili exil; ov‰em nemálo bylo tûch, ktefií v zájmu zachování dosa-
vadního Ïivotního standardu pfiestoupili ke katolictví,

■ zatfietí do zemû pfiicházelo ze zahraniãí mnoho cizích ‰lechticÛ a Fer-
dinand II. si roku 1627 vymohl právo udûlovat jim sám, bez vyjádfie-
ní ãeského snûmu, inkolát; ‰lo o nositele titulÛ nûkter˘ch evropsk˘ch
zemí, jako byli svobodní páni, baroni, hrabata apod., o nûÏ pozdûji
zaãali usilovat i potomci na‰ich pánÛ a rytífiÛ, neboÈ to chápali jako
pov˘‰ení mezi ‰lechtu Svaté fií‰e fiímské.

V 16. století do‰lo k ústupu identifikaãního v˘znamu erbÛ, které s koncem
éry turnajÛ a s rozvojem stfieln˘ch zbraní ztratily svoji roli a staly se pouhou
dekorací prokazující zámoÏnost a moc majitele. Na druhé stranû pfiib˘valo
erbÛ polep‰en˘ch, na nichÏ se objevovala nûkterá nová znamení, ãi dokonce
celá pole, která nositelÛm pfiidal panovník jako odmûnu za vûrné sluÏby.
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Druhé specifikum se t˘kalo mû‰ÈanÛ. Za vlády Ferdinanda I. totiÏ
docházelo k tomu, Ïe jim byly ve stále vût‰í mífie udûlovány erby a pre-
dikáty (pfiídomky). V tomto období uÏ b˘valo bûÏné, Ïe zájemce sepsal
Ïádost, v níÏ vylíãil své dosavadní zásluhy, a pfiiloÏil vlastní návrh jak na
vzhled erbu, tak na znûní predikátu. âeská kanceláfi v‰e prostudovala
a pfiedloÏila ke schválení panovníkovi. Tím vznikala zvlá‰tní skupina
mû‰ÈanÛ, ktefií se od ostatních pfiíslu‰níkÛ svého stavu li‰ili pouze tím, Ïe
mûli tato ‰lechtická znamení, ale nemohli napfi. zasedat na zemsk˘ch
snûmech. Stávalo se dokonce, Ïe ‰lo-li o erbovní mû‰Èany Ïijící v pod-
dansk˘ch mûstech patfiících ‰lechtû ãi církvi, byli povinni nadále plnit
poddanské povinnosti nebo museli vrchnost poÏádat o propu‰tûní z ro-
boty.

OD BEDNÁ¤E K VRKOâNICI

Do Ïivota fiemeslníkÛ zasahovaly nadále cechy, vznikající je‰tû v 16. sto-
letí (a zru‰ené roku 1859). Chránily své ãleny jak pfied konkurencí fiemesl-
níkÛ v daném mûstû, ktefií nebyli ãleny cechu, tak pfied fiemeslníky pÛsobí-
cími ve vesnicích v okruhu jedné míle, tedy kolem 10 km. Cechovní
pfiedpisy zároveÀ chránily zákazníky, neboÈ zakazovaly napfi. ‰idit na váze,
prodávat zboÏí niÏ‰í kvality apod.; kdo se toho dopustil, musel poãítat s pe-
nûÏitou pokutou ãi trestem na pran˘fii.

Od 16. století se stal vandr tovary‰Û povinn˘. Nûkdy putoval kaÏd˘
sám, ale ãasto jich vyráÏelo více najednou; dûlali to nejen v zájmu vlastní
bezpeãnosti, ale i kvÛli tomu, co pravilo staré ãeské pfiísloví: „Na cestû vese-
l˘ tovary‰ za dobr˘ koãár stojí.“ Podle císafiského patentu z roku 1827 mu-
seli mít vandrovnickou kníÏku neboli Wanderbuch, kterou odevzdali mist-
rovi, aby do ní zapsal délku jejich pobytu i to, jak se osvûdãili. Obvykle
mífiili do mûst, v nichÏ se vyrábûlo zboÏí, na nûÏ byli specializováni. Van-
drování trvalo od dvou do ãtyfi let a tovary‰i cestou prosili fiemeslnické
mistry, knûze a obchodníky o finanãní v˘pomoc. Od 16. století si mohli po
sloÏení tovary‰ské zkou‰ky nahradit své pfiíjmení nov˘m, pfiipomínajícím
jejich fiemeslnick˘ obor; napfi. mezi sládky se ãasto objevovalo pfiíjmení
Toãpivo, Hfiejpivo apod.
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Tovary‰i se nadále nehodlali vzdát modr˘ch pondûlkÛ (viz III. kapitola
knihy Co moÏná nevíte o Ïivotû na‰ich pfiedkÛ) a své stanovisko nezmûnili
ani poté, co za nû byly poãátkem 18. století stanoveny pokuty. NejdÛslednû-
ji na nich trvali ‰evci, ktefií tyto pondûlky slavili je‰tû za první svûtové války.

* * *

Dnes bychom pfii vyslovení názvÛ nûkter˘ch fiemesel jen nesnadno od-
vodili, ãím se fiemeslníci zab˘vali, a tak si to v následujících fiádcích vy-
svûtlíme.

Bednáfii byli v˘robci sudÛ, zatímco brabenáfii byli lidé, ktefií vyráÏeli na
jafie na cesty, aby z lesních mraveni‰È vybírali kyselinu mravenãí a mraven-
ãí kukly, které v létû prodávali ptáãníkÛm. KaÏd˘ je poznal podle rukou
popálen˘ch zmínûnou kyselinou. Pfiipravovali také mravenãí líh urãen˘ na
bolesti a zastuzeniny, a nûktefií sbírali navíc jepice, které chytali tak, Ïe za-
palovali ohnû, kolem nich rozloÏili plachty a pak tento hmyz, kter˘ si pla-
meny popálil kfiídla, sypali do pfiipravené nádoby.

Cankáfii b˘vali kováfii zhotovující ploché kovové pruhy (cány), z nichÏ
se ãasto v mincovnách razily mince, cajk‰mídové vyrábûli z mûdi a dal‰ích
barevn˘ch kovÛ drobné v˘robky jako spony apod., cestáfii spravovali silni-
ce a cihláfii krycí zhotovovali stfie‰ní krytiny jako ta‰ky apod. âamrdáfii
vyrábûli knoflíky, ãe‰ífii dfievûné ãí‰e a ãiÏbafii neboli ptáãníci se Ïivili chy-
táním zpûvn˘ch ptákÛ. Jejich pomocníkem b˘vala Ïivá sojka, s níÏ stáli
v místû, kolem nûjÏ nastraÏili pasti ze sítí, zvané tenata ãi vûjiãky. Tûmi byly
tenké proutky stromÛ, na nûÏ ptáci s oblibou usedali a které ãiÏbafii potí-
rali lepem pfiipraven˘m ze jmelí ãi z bobulí ochmetu, nebo smÛlou, tj. ze-
jména smrkovou pryskyfiicí. Jakmile sojka zaãala prozpûvovat, ptáãci se
slétali, chytali se do pastí ãi se pfiilepili na vûjiãky. Opefience chycené do te-
nat ãiÏbafii vyjmuli a ty pfiilepené opatrnû odlepili a jejich lepem zasaÏené
pefií zasypali jemn˘m popelem. (Odtud pocházejí rãení „upadnout do te-
nat“ nebo „sedat na vûjiãku ãi na lep“.) Dal‰í pomÛckou ãiÏbafiÛ byly pa-
pírové kornouty, které byly urãené pro vrány a havrany: jejich vnitfiní stra-
ny natfieli lepem a na dno vloÏili nûjakou vraní nebo havraní pochoutku.
Takto nachytané ptáãky prodávali ãiÏbafii pfiekupníkÛm, ktefií je vyváÏeli
do zahraniãí. âiÏba se zaãala omezovat v 80. letech 19. století.
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Dráteníci opravovali hlinûné nádoby drátováním, dfievûnkáfii zhotovo-
vali dfieváky, ertepláfii prodávali brambory, hadráfii obcházeli s dvoukolá-
kem zemi a sbírali staré hadry ãi kÛÏe a svÛj pfiíchod oznamovali buì pí‰-
Èalkou, nebo voláním „hááádr˘, kÛÛÛÏe“; nûkdy si pfiivydûlávali prodejem
‰vabachem ti‰tûn˘ch písniãek o mordech, potopách, poÏárech apod.
Harfáfii obchodovali s harfami, zatímco harfeníci na tento nástroj hráli,
a hokynáfii byli obchodníci, ktefií prodávali drobné zboÏí. Zpoãátku nabí-
zeli potraviny, ale postupem ãasu u nich bylo moÏno koupit nejrÛznûj‰í
zboÏí denní spotfieby – od hfiebíkÛ ãi vidlí pfies kyselé okurky aÏ po biãe.
(V 19. století se zaãaly tyto prodejny naz˘vat obchod se smí‰en˘m zboÏím,
kter˘ mÛÏeme na vesnicích vidût dodnes.) HouÏváfii vyrábûli hrubé pro-
vazce (tzv. houÏve) z mlad˘ch, nejãastûji smrkov˘ch kmínkÛ, které mûly
oko z vr‰ku kmínku, aby mohly slouÏit k vázání, hrstníci nabízeli sÛl, se-
mena, obilí, kroupy apod., a to nikoliv na váhu, n˘brÏ na hrstû, u husákÛ
bylo moÏno koupit husy a jehelníci zhotovovali jehly.

Zatímco kabátníci se specializovali na nové kabáty, kabátníci-vete‰ní-
ci opravovali kabáty obno‰ené a ka‰tanáfii byli prodavaãi tepl˘ch jedl˘ch
ka‰tanÛ, ktefií od 18. století zejména v zimû nabízeli své zboÏí lidem na
ulicích. Mívali mal˘ vozík s lucernou: pokud si nûkdo zakoupil dva ka‰ta-
ny, vloÏili mu je do ruky, kde krásnû hfiály, a pokud si jich zákazník pfiál
více, vsypali mu je do kornoutu (jenÏ vznikl kuÏelovit˘m svinutím ar‰íku
papíru a pfieloÏením ‰pice).

S koudelí*, tj. odpadkov˘mi vlákny vyãesan˘mi pfii úpravû lnu, konopí,
juty apod., obchodovali koudelníci, po nichÏ nám zÛstala písniãka, v níÏ
se fiíká: „Já jsem z Kutné Hory, z Kutné Hory koudelníkÛv syn.“ 

* Koudel (jejíÏ název je pr˘ v‰eslovansk˘ a zfiejmû souvisí se slovy „ka-
defi“, „kudrna“ ãi „chumel“) se v minulosti pouÏívala napfi. na v˘robu pro-
vázkÛ nebo na utûsnûní skulin mezi trámy rouben˘ch domÛ. ProtoÏe je
v‰ak pomûrnû snadno hofilavá, stávalo se, Ïe kdyÏ z otevfieného ohni‰tû
odlétla jiskra, chytila nejdfiíve koudel, a pokud si toho nikdo nev‰iml a pla-
mínek vãas neuhasil, zaãaly v dal‰í fázi hofiet trámy. Koudel se také pouÏí-
vala k utûsÀování kulí v dûle, ov‰em pfii neodborné manipulaci se nûkdy
vzÀala a hrozilo nebezpeãí, Ïe dûlo vybuchne. MoÏná vysoká hofilavost sto-
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jí za vznikem rãení „hofií mu koudel za patami (ãi u zadní ãásti tûla)“, coÏ
znamená, Ïe dotyãn˘ je v nebezpeãí.

Krtiãkáfii chodívali od jara po vsích a nabízeli, Ïe z luk vyhubí krtky,
ktefií, jak známo, dokáÏou majitele pozemkÛ pûknû potrápit; dostávali za
to peníze, stejnû jako za prodané kÛÏiãky, a pfiivydûlávali si lektvary na rÛz-
né zdravotní potíÏe. Neckáfii dodávali necky dlabané z kmene ãi sbíjené
z prken, oháneãníci vyrábûli vûjífie z ptaãích per, slouÏící pÛvodnû k odhá-
nûní much, a peciválové opravovali pece po vesnicích; b˘vali proto vût‰i-
nou drobné, malé postavy, aby se snadno vsunuli do kamen a vymetli
z nich saze a popel. ·evci se dûlili na prÈáky, ktefií opravovali obno‰ené
boty*, a novotníky specializované na v˘robu nov˘ch bot ze v‰ech kÛÏí
s v˘jimkou koÀsk˘ch; zvládali boty vysoké (tzv. ‰kornû neboli dílo dlouhé),
nízké, ale napfi. i stfievíce nosaté, se ‰picemi aÏ jeden metr dlouh˘mi.

* Víte, odkdy lidstvo ãísluje boty? Poprvé k tomu do‰lo roku 1824, kdy se
mistfii ‰evci domluvili, Ïe vytvofií jednotné míry ve tfiech variantách: pafiíÏ-
ské, vídeÀské a berlínské. K nim koncem 19. století pfiibyly je‰tû varianty
francouzská a britská. Jeden bod ve francouzském ãíslování se rovná dvû-
ma tfietinám centimetru neboli 0,667 cm; pozdûji vznikla i pÛlãísla, takÏe
napfiíklad v pafiíÏské variantû mûfií bota ãíslo 40,5 sedmadvacet centimet-
rÛ. Jeden bod v britské variantû se rovná tfietinû palce, tj. 0,846 cm, a ãís-
lo jedna (nejmen‰í pro dospûlé) mûfií 22 cm.

Tandléfii b˘vali obchodníci s pouÏit˘m zboÏím, tlumoãníci v˘robci tlu-
mokÛ ãi pouzder na stfielné zbranû a vrkoãnice se naz˘valy prodavaãky
pletencÛ cibule ãi ãesneku.
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KONù A KANÁRCI DO DOLÒ

AÏ do 18. století platilo, Ïe zpÛsoby tûÏby kovÛ a uhlí se pfiíli‰ nemûni-
ly, protoÏe i kdyÏ o rudy byl zájem, nadále se pouÏívaly neefektivní meto-
dy dob˘vání a stále se budovaly mûlké ‰achty sahající jen k úrovni spodní
vody, kterou horníci neumûli odãerpávat.

Stfiíbronosná Kutná Hora byla poniãena koncem tfiicetileté války a v do-
lech zÛstalo jen nûkolik horníkÛ, na pfielomu 17. a 18. století se objevily
pokusy dolování obnovit, ale zámûr nevy‰el. TûÏba ustala i v Jihlavû a v Já-
chymovû. Naopak v 16. století nastal rozvoj tûÏby stfiíbra v osadû Bfiezové
Hory a v 70. letech 18. století v Pfiíbrami.

Devatenácté století znamenalo velk˘ rozvoj tûÏby ve v˘‰e zmínûn˘ch
Bfiezov˘ch Horách, které roku 1875 Franti‰ek Josef I. pov˘‰il na královské
horní mûsto. To proslulo tím, Ïe tu byl roku 1885 vyhlouben dÛl jménem
Vojtûch, jenÏ dosáhl poprvé v historii ãeského a evropského hornictví
hloubky 1 000 m, coÏ pfiipomínala pamûtní mince zvaná pfiíbramsk˘ zlat-
ník. Bfiezohorsk˘ revír vytûÏil koncem 19. století 97,7 % stfiíbra v rámci
Rakouska-Uherska! 

První zmínka o kamenném uhlí u nás sice pochází z poãátku 15. stole-
tí a do povûdomí lidí se podle Zikmunda Wintra dostalo o století pozdû-
ji, ale na své ‰ir‰í vyuÏití si muselo je‰tû del‰í ãas poãkat. KdyÏ si roku 1766
nechal v Praze patentovat první kamna na kamenné uhlí alchymista
Christoph Bergner, jeho sousedé si dlouho stûÏovali na to, Ïe topením kazí
vzduch, takÏe mu jejich pouÏívání mûstská rada zakázala. ProtoÏe nepo-
slechl, byla k nûmu vyslána komise povûfiená úkolem kamna zapeãetit; on
ji v‰ak vyhnal a na stráÏníky hodlající nastolit pofiádek vytasil pistoli. Na-
konec v‰e skonãilo smírem – ale alchymista se uÏ u sv˘ch kamen neohfiál.
O uhlí sice projevilo zájem nûkolik skláren a roku 1786 vy‰el dekret radí-
cí huÈafiÛm, aby ‰etfiili dfievo a pouÏívali kamenné uhlí, ale sklárny zafiíze-
né na toto uhlí zaãaly vznikat aÏ poãátkem 19. století.

Prvními uheln˘mi tûÏafii u nás b˘vali ‰lechtici, ktefií nechávali doly zfii-
zovat na sv˘ch pozemcích. Sice riskovali, Ïe jejich uhlí bude neprodejné,
ale utû‰ovali se tím, Ïe je pfiinejhor‰ím spálí a popel z nûj pouÏijí jako hno-
jivo. Îe ani 18. století nelze naz˘vat stoletím „uhelné velkotûÏby“, doka-
zuje fakt, Ïe tûÏba se tehdy poãítala nikoliv na tuny, ale na metrické centy;
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doly byly totiÏ malé a „kutání“ v nich netrvalo dlouho. V 60. letech 18. sto-
letí vznikaly v severních a stfiedních âechách a na moravském Rosicku,
v 70. letech na PlzeÀsku a Îacléfisku. Dne 18. kvûtna 1775 na‰li dva lesní
dûlníci mezi dne‰ními ãástmi Kladna – Dubím a Vrapicemi – hromádku
ãehosi ãerného, co jako uhlí identifikoval místní kováfi; za odmûnu dostali
od majitele zde zfiízeného dolu doÏivotní pfiídûl tohoto paliva. Na Ostrav-
sku pocházejí sice první zmínky o uhlí uÏ z roku 1753, ale ve vût‰í mífie se
zdej‰í tûÏba rozvinula aÏ v 80. letech 18. století. I zde se zpoãátku tûÏilo
v mal˘ch ‰achtách hlubok˘ch jen pár desítek metrÛ, kde pracovalo pouze
nûkolik horníkÛ. Rozvoj tûÏby tu byl iniciován teprve rozvojem zdej‰ího
hutnictví, takÏe poãátkem 20. století dodával ostravsko-karvinsk˘ revír
47 % ve‰keré produkce uhlí v celém Rakousku-Uhersku.

Situaci zmûnil ve prospûch uhlí nedostatek dfieva, potfiebného k v˘robû
dfievûného uhlí, a zvy‰ování jeho ceny.

V tûÏbû rud a uhlí postupnû nastávala fiada zmûn. V rudn˘ch dolech se
jiÏ nerazily ‰ikmé jámy mapující Ïílu, ale pfiecházelo se k budování hlubo-
k˘ch svisl˘ch jam, horníci se nauãili doly odvodÀovat, místo Ïelízek
a mlátkÛ stále více preferovali aÏ do první poloviny 19. století sázení
ohnûm, coÏ je rozpalování hornin a jejich polévání vodou, aby popraskaly;
kromû toho horniny také odstfielovali. Tuto metodu ov‰em pouÏívali pou-
ze tehdy, kdyÏ si byli jisti, Ïe na jejich pracovi‰ti nedo‰lo k vysoké kon-
centraci dÛlních plynÛ (metanu, kysliãníku uhliãitého a uhelnatého). KvÛ-
li tomu nosívali s sebou v klíckách malé ptáky (kanárky, ãíÏky) nebo men‰í
hlodavce; pokud zvífiátko uhynulo, bylo nutno trhavinu odloÏit, protoÏe by
brzy následoval v˘buch. První bezpeãností dÛlní lampy zaãali horníci po-
uÏívat poãátkem 19. století.

Od roku 1535 vozily vytûÏenou rubaninu k nárazi‰ti vozíky neboli hun-
ty tlaãené lidmi a jezdící po kolejích, ale v druhé polovinû 19. století zaãa-
li v dolech tahat vozíky s uhlím po kolejích konû. Napfi. v Bfiezov˘ch Ho-
rách se klapot jejich podkov zaãal rozléhat roku 1875.

VytûÏená rubanina ãi uhlí se vytahovalo na povrch zpoãátku ruãními
rumpály a Ïentoury s koÀsk˘m pohonem, které nahrazovaly od roku 1836
první parní stroje. I kdyÏ se doly prohlubovaly, horníci do nich a z nich na-
dále sestupovali a vystupovali po Ïebfiících, pfiiãemÏ cesta tímto zpÛsobem
napfi. do hloubky 200 m trvala pÛl hodiny; nûkde sice pouÏívali k dopravû
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okov zavû‰en˘ na lanû, ale to bylo s ohledem na bezpeãnost zakazováno.
Vûtrání pracovi‰È zaji‰Èovala na dnû jámy postavená docela obyãejná pec,
v níÏ se topilo, a díky tomu klesal na dno ãerstv˘ vzduch zvenku.

Propraná ruda se roztloukala a tfiídila ruãnû aÏ do roku 1800, kdy pfii‰ly
ke slovu buchary.
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