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Úvodem

Nepomucko je místem s bohatou historií, jejíž stopy se dodnes

uchovaly  ve  zdejší  krajině.   Zapadlý  kraj  na pomezí  Plzeňska,  Klatovska,

jižních i středních Čech má své osobité kouzlo. Stejně jako jeho venkovská

prozaičnost  v sobě  skrývá  mnohé  lyrické  tóny,  tak  jeho  „malé“  dějiny  se

nejednou výrazně proťaly s těmi „velkými“. Hned na samém počátku psané

historie  tohoto  kraje  stojí  klášter,  který  patřil  k nevýznamnějším  v zemi.

Nepochybně i  díky  vzdělanosti,  šířící  se  z  jeho  zdí,  mohl  synek místního

rychtáře vystoupat až na post nejvyššího úředníka pražského arcibiskupství.

To, že později získal aureolu nejpopulárnějšího barokního světce, je již jiný

příběh. Přesto i ten je nedílně, a možná i více než se na první pohled může

zdát,  spjat  s  Nepomukem,  mučedníkovým  rodištěm.  Baroko  totiž

nevystavělo jen skvostný chrám na místě Janova rodného domu, který se stal

spolu  s celým  městem  významným  poutním  místem.  Baroko  znamenalo

výrazný předěl  ve  zdejší   historii,  nový rozkvět.  Památky  na tehdejší  časy

potkáváme při procházkách městem dodnes, ať již je to budova děkanství,

stará  škola,  zelenohorská  pošta,  měšťanské  domy  a  domky  nebo  malé

kapličky  a  sochy.  Množství  těchto  drobných  památek  není  zdaleka

zanedbatelné,  odkazuje  k významu,  jaký  Nepomuk  tehdy  měl.  Místo

světcova  zrození  muselo  být  v očích  tehdejšího  člověka  něčím  výjimečné,

posvěcené. A ono přece bylo, vždyť tudy dle legend kráčel již sv. Vojtěch, aby
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ze Zelené hory žehnal tomuto kraji. A právě Zelená Hora patří do českých

dějin neméně výrazně než městečko pod ní.

Počátky zelenohorského hradu halí doposud závoj tajemství, snad zde

stál  již  ve  13. století,  s jistotou  nevíme.  Zato  ve  století  patnáctém  se  do

historie zapíše jako sídlo odbojné Zelenohorské jednoty, spolku katolických

pánů  stojících  proti  Jiřímu  z Poděbrad.  A  taky  jako  jeden  z mála  hradů

předáka Jednoty,  Zdeňka ze Šternberka,  který královská vojska nedobyla.

O tři sta let později vstoupí Zelená Hora opět rázně do českých dějin, a to

jako  místo  nálezu  Rukopisu  zelenohorského  -  Libušina  soudu,  údajně

nejstarší  české literární památky, ve skutečnosti zručného padělku. Spory

o pravost rukopisů byly velkým tématem celé druhé poloviny devatenáctého

století,  a  v jistém slova smyslu neskončily  dodnes.  A do třetice se  Zelená

Hora uvedla do národního povědomí v druhé polovině 20. století jako místo,

kde  se  odehrávali  Švandrlíkovi  Černí  baroni,  jeden  z nejúspěšnějších

humoristických románů  posledních desetiletí.

S armádou souvisí  i  zcela jiný vpád velkých dějin do zdejšího kraje.

Druhá  světová  válka  znamenala  nejen  obsazení  zelenohorského  zámku

německou armádou, ale také sestřelení amerického bombardéru Liberator

nad Dubčí  nedaleko Prádla.  Tragédii,  takřka zázrakem, přežil  jediný člen

dvanáctičlenné posádky.  Spojenecké letectvo tehdy  bombardovalo závody

firmy  Messerschmidt.  Cílem  dalších  spojeneckých  náletů  byla  i  jiná

významná zbrojovka Velkoněmecké říše, Škodovy závody v Plzni.

Souhrou okolností vlastnila právě průmyslnická rodina Škodů zámek

v nedalekých Žinkovech. Romantická stavba, realizovaná dle návrhu slavné
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vídeňské architektonické kanceláře Fellner a Helmer, se zrcadlí na hladině

rybníka  Labuť  svými  věžemi,  věžičkami  a  arkádami.  Jedno

z nejpůvabnějších míst jihozápadních Čech, dnes poněkud pozapomenuté,

se opět probouzí do bývalé krásy.

Klášter,  sv.  Jan Nepomucký, Zelená Hora,  Žinkovy – právě to

jsou   témata,  kterými  se,  mimo  jiné,  zabýval  přednáškový  cyklus,  který

v letech 2011 a 2012 probíhal přímo v Nepomuku. Jeho cílem bylo přiblížit

široké  veřejnosti  nejzajímavější  střípky  z  místní  historie  a  seznámit

posluchače s kulturním dědictvím zdejšího kraje. 
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Sborník,  který  právě  čtete,  si  klade  za  úkol  vyřčená  slova  zachytit

a předat i těm, kteří se přednášek nemohli zúčastnit, nebo se jich zúčastnili

a chtějí se k řečenému vrátit. Nepochybně tak bude mít větší a dlouhodobější

dosah,  než  měl  vlastní  přednáškový  cyklus.  To  ale  není  jedinou  ambicí

tohoto  dílka.  Autoři  většiny  příspěvků  jsou  profesionálními  historiky  či

památkáři  nebo  se  „alespoň“  danému  tématu  dlouhodobě  věnují.  Chtěli

bychom čtenářům předložit  knížku, která je sice pouhým konglomerátem

jednotlivých  statí,  zdaleka  nepojednává  o  všem  zajímavém  a  podstatném

z dějin  regionu,  na  to  by  musel  být  její  rozsah  mnohonásobně  větší,  ale

přesto představuje kvalitní zdroj informací. A to nejen pro laické zájemce

o lokální  historii,  ale  i  pro  učitele  nebo  pracovníky  informačních  center.

Odbornou veřejnost poněkud zklameme, v průběhu tvorby sborníku jsme

rezignovali  na  standardní  poznámkový  aparát,  jednotlivé  příspěvky  tedy

většinou  doplňuje  jen  stručný  seznam  výběrové  literatury.  Přesto  věříme,

že tato  knížečka  potěší  a  obohatí  každého,  kdo  se  zajímá  o  dějiny  kraje

pod Zelenou Horou.

Pavel Kroupa

Nepomuk, červen 2013
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Kateřina Charvátová

 

Zaniklý klášter v Pomuku

Cisterciácký klášter v Pomuku je dnes jen velmi málo znám, ačkoliv

v době  své  slávy  náležel  k  nejvýznamnějším  církevním  institucím

středověkých  Čech.  Nepříznivý  osud  způsobil,  že  po  husitských  válkách

přišel o veškeré písemnosti, které byly pravděpodobně úmyslně zničeny, aby

se  již  mniši  nemohli  dovolávat  svých  někdejších  práv.  Klášter  tak  ztratil

nejen svou budoucnost, ale i minulost, jež spolu se zničenými dokumenty

zcela zmizela. 

K dějinám  kláštera  existuje  jen  nemnoho  zpráv,  které  se  náhodně

zachovaly v archivech jiných církevních a světských institucí. Historici tak

v mnoha otázkách tápou, neboť se nemají o co opřít.  Nejistým zůstává již

správné  pojmenování  kláštera.  Jmenoval  se  Pomuk  nebo  Nepomuk?

Středověké prameny zachycují obě podoby. Zdá se, že mniši sami nazývali

své opatství Pomuk, naproti tomu listiny, které vznikly v mimoklášterním

prostředí,  používají  již  od  12.  století  vedle  názvu  Pomuk  také  označení

Nepomuk.  Použijeme  jméno,  které  místu  dávali  sami  jeho  obyvatelé,

a nazývejme  v tomto  článku  klášter  také  Pomukem  a  slovo  Nepomuk  si

rezervujme pro klášterní městečko.
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Kateřina Charvátová  –  Zaniklý klášter v Pomuku

Klášter Pomuk vznikl v polovině čtyřicátých let 12. století, a to jako

jedna  z filiací  tehdy  nové  módní  řeholní  instituce,  cisterciáckého  řádu.

Abychom  působení  pomuckých  mnichů  lépe  porozuměli,  zastavme  se

nejprve  u  řádu,  s nímž  je  celá  existence  Pomuku  spojena  –  u  cisterciáků

a pokusme se  o nich  dovědět  něco více.   Cisterciácký  řád se  etabloval  na

přelomu 11. a 12. století ve Francii.

Prvním  klášterem  řádu  se  stalo

opatství  Cistercium (dnes Cîteaux),

jež  dalo  novému  hnutí  jméno.

Cisterciáci  byli  reformním  hnutím,

které  reagovalo  na  tehdejší  vývoj

mnišství,  jež se jim zdálo povrchní,

zbavené  prvotních  ideálů.

Cisterciáčtí  reformátoři  toužili  po

obnově  původního  přístupu

k řeholnímu  životu,  po  vzoru

nejstarších klášterů. Na formulování

ideového programu nového řádu se

významnou  měrou  podílel  Bernard

z Clairvaux,  přední  představitel

tohoto reformního proudu. Svým učením, zejména zdůrazňováním hluboké

vnitřní  zbožnosti,  učinil   řád  nesmírně  přitažlivým  jak  pro  zájemce

o mnišský život, tak i pro příznivce a mecenáše z řad šlechty či panovnických

rodin. 
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Význam  cisterckého  řádu  pro  vývoj  středověké  Evropy  byl

mimořádný.  Cisterciácká spiritualita 12. století, stejně jako nezanedbatelný

podíl  cisterciáků na novém duchovním proudu 14.  a 15.  století,  „devotio

moderna“,  měly  značný vliv  na vývoj  středověkého křesťanství.  Cistercká

mystika podnítila hluboce citově prožívanou lásku k Bohu a k Panně Marii.  

Církev  ovlivnilo  i  moderní  pojetí  řádové  organizace,  jež  systému

cisterciáckých  klášterů  dávala  skutečný  „řád“.  Základ  této  organizace

představoval  filiační  systém.  Filiační  systém vycházel  z  principu  vzniku

nového  kláštera  rozdělením  konventu,  a  to  tak,  že  do  nového  řádového

domu  byla  poslána  část  mnichů  z opatství  již  existujícího.  Klášter,  jenž

řeholníky  vysílal,  získal  statut

mateřského  domu,  jeho  štípení

(filiace) statut kláštera dceřiného. Na

základě  filiačních  vazeb  byla

jednotlivá  opatství   zařazována  i  do

pomyslného  řádového  rodokmenu.

Čím  blíže  k  Cîteaux  v  řádové

hierarchii klášter stál, tím lepšímu se

těšil  postavení.  Druhou  složku

řádového  principu  představovaly  tzv.

generální kapituly, pravidelná setkání

všech  opatů  v  Cîteaux.  Generální

kapituly  měly  v  rámci  řádu

zákonodárný  charakter,  neboť  jejich

usnesení  byla  pro  všechny  kláštery
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Kateřina Charvátová  –  Zaniklý klášter v Pomuku

závazná.  Třetí  pilíř  cisterciáckého  řádu  představovaly  vizitace,  pravidelné

kontroly jednotlivých klášterů, jež prováděl jednou za rok opat mateřského

kláštera. Tyto tři složky měly zabezpečovat jednotu řádu, jak o ní snili jeho

zakladatelé.

Na Evropu značně zapůsobila raná cistercká ekonomika, jejíž úspěch

byl omračující.  Propojenost hospodářského systému ukázala cesty dalšího

vývoje.  Byla  předobrazem  nového,  na  specializaci  založeného  podnikání.

Ve výčtu toho, co cisterciáci dali Evropě, nesmíme zapomenout na význam

řádu  pro  osídlení.  I  když  tento  aspekt  jejich  působení  byl  v minulosti

nadhodnocen,  nemůžeme  ho  zcela  pominout.  Byť  cisterciáci  nebyli  tak

významnými  kolonizátory,  jak  se  dříve  soudilo,  jejich  přínos  nebyl  ani

zanedbatelný.  Dodnes  můžeme  v  mnoha  evropských  zemích  vidět  stopy

práce  cisterckých  řeholníků,  ať  již  mluvíme  o  vesnicích,  hospodářských

dvorech,  polích,  rybnících  či  systémech  cest,  které  vznikly  díky  jejich

přičinění.

V Čechách se první cisterciáci začali usazovat ve 40. letech 12. století.

Nejstarší  klášter  řádu  byl  založen  v  roce  1142  v  Sedlci  (u  dnešní  Kutné

Hory), druhým se staly roku 1144 západočeské Plasy a třetím v roce 1145

právě  Pomuk.  Všechny  tyto  kláštery  osadili  mniši,  kteří  přišli  do  Čech

z německých  klášterů:  Sedlec  založili  cisterciáci  z  Waldsassen,  kláštera

ležícího  nedaleko  Chebu,  do  Plas  a  Pomuku  přišli  řeholníci  z  franckých

řádových  domů  Langheim  a  Ebrach.  Z  těchto  mateřských  domů  byl

nejvýznamnější právě Ebrach, jemuž patřilo v řádovém rodokmenu jedno

zpředních  míst.  Díky  tomu  stanul  Pomuk  v  rámci  řádové  hierarchie

z českých klášterů nejvýše.
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Kdo  klášter  v  Pomuku  založil,  není  známo,  s  jistou  mírou

pravděpodobnosti lze  předpokládat, že se o vznik kláštera zasloužil  mladší

bratr  krále  Vladislava  I.,  jménem  Jindřich.  Podle  barokních  zpráv  prý  se

Jindřich  také dal  v  Pomuku pohřbít.  Vedle plaského  kláštera,  jenž založil

sám  Vladislav,  by  tak  Pomuk  byl  druhou  přemyslovskou  fundací   pro

cisterciáky, když  ostatní řádové domy  12. století vznikly z vůle představitelů

české  šlechty.  Oprávněnost  této  myšlenky  potvrzuje  fakt,  že  pomucký

klášter spolu s klášterem plaským stál ve 12. a 13. století na čele řádových

opatství v Čechách. 

Pomucký  klášter  byl

založen  v  přívětivé  krajině

pod  Zelenou  horou,  která

jej  chránila.  Podle

cisterckých  předpisů  ležel

v údolí  při  vodním  toku,

obtékán  říčkou  Úslavou.

Jisté je,  že vznikl  v  oblasti,

která v té době byla osídlena

pouze  částečně.  Velká  část

kraje na své osadníky teprve

čekala.  Do  jaké  míry  se

pomucký klášter na osídlení

kraje  podílel,  se  lze  jen

dohadovat.  Hypoteticky
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Kateřina Charvátová  –  Zaniklý klášter v Pomuku

můžeme předpokládat, že se kolonizace účastnil,  ale že na svých bedrech

nenesl hlavní tíži osídlování.  

Z  dějin  kláštera  se  zachovaly  jen  střípky  informací,  které  se  těžko

skládají  v  mozaiku  s  jasnými  a  zřetelnými  výjevy.  Z  významných  postav

jmenujme  převora  Roberta,  který  v Pomuku  působil  na  konci  12.  století.

Robert,  jenž  pocházel  z  Anglie,  udělal  v  Čechách  kariéru,  a  to  nejen

v Pomuku, ale také u královského dvora, kde působil řadu let jako  diplomat

krále Přemysla Otakara I. Panovník se Robertovi za dobré služby odvděčil,

neboť  jej  učinil  olomouckým  biskupem.  Tento  nový  úřad,  kvůli  kterému

Pomuk musel opustit,  zastával pak Robert po dobu téměř čtyřiceti let. 

 V polovině 13. století vznikla jediná pomucká filiace, klášter ve Žďáru

nad Sázavou, založený panem Bočkem z Perneggu. Dobře dokumentované

počátky  žďárského  domu  osvěcují  do  jisté  míry  i  vývoj  jeho  mateřského

domu. Naznačují,  že situace v Pomuku nebyla příliš  dobrá,  neboť klášter

nebyl schopen vypravit do Žďáru požadovaných 12 mnichů, ale na tvorbě

žďárského  konventu  se  nakonec  musely  podílet  ještě  další  cisterciácké

kláštery.

V průběhu následujícího století  se  situace konventu pravděpodobně

zásadním  způsobem  změnila.  V době  Jana  Lucemburského  Pomuk  patřil

k velkým klášterům s početným konventem. Z náhodně dochované vizitace

je známo, že v něm mohlo žít až 60 mnichů a 35 laických bratrů, což jsou na

středoevropské poměry čísla vysoká. 

Z celého  středověku  známe  jen  hrstku  jmen  pomuckých  řeholníků,

většinou opatů nebo jiných hodnostářů kláštera. Tato jména naznačují, že
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zdejší  cisterciáci,  stejně  jako  bratři  v  dalších  cisterciáckých  klášterech

v Čechách, pocházeli z jazykově německých rodin, ať již šlo o rodilé Čechy

nebo o mnichy ze zahraničí. 

V  roce  1380  postihla  pomucký  klášter  morová  rána.  Podle  zprávy,

kterou  o  tom  zanechal  jeden  z  řeholníků,  zemřelo  tehdy  v  blízkém

klášterním městečku Nepomuku během jediného dne 30 osob, v  klášteře

samém pak během několika týdnů 43 osob, z toho 30 mnichů a 13 konvršů.

Mnich Gotzwin se také nakazil, ale uzdravil se a na poděkování Bohu napsal

19

Horní tok Úslavy, hlavní část domény někdejšího pomuckého kláštera, na výřezu z Müllerovy mapy Čech (1720)



Kateřina Charvátová  –  Zaniklý klášter v Pomuku

a iluminoval klášterní zpěvník, na jehož poslední stránce vylíčil okolnosti,

jež ho k vytvoření tohoto díla vedly.

Podívejme  se  ještě  na  ekonomické  postavení  Pomuku.   Během

středověku  vytvořili  pomučtí  cisterciáci  rozsáhlé  pozemkové  panství.

Začínalo jižně od Starého Plzence a táhlo se v mírném oblouku téměř až

ke Klatovům.  Podle  rekonstrukce  zahrnovalo  na  80  vesnic,  tři  městečka

(Nepomuk,  Blovice,  Plánice)  a  deset  hospodářských  dvorů.  Jakým

způsobem klášter své panství vytvořil, známo není. Podle analogií s jinými

kláštery v Čechách se dá předpokládat, že část zboží získal darem, zejména

ve starším období, v průběhu 12. a 13. století.  Část asi koupil, a to v době,

kdy  jeho  ekonomika  vzkvétala,  nejspíše  ve  13.  století  s  důrazem  na  jeho

druhou polovinu. Jistý díl lokalit klášter pravděpodobně sám založil, rozsah

této kolonizace však přesně sledovat nelze.

S rozvojem pomuckého hospodářství  souvisí  otevření  dolů na zlato,

k němuž došlo snad již na přelomu 13. a 14. století. Jisté doklady pocházejí

až z 30. let 14. století, z doby vlády Jana Lucemburského. Jisté je, že se zlato

těžilo v širším regionu kolem kláštera. Část dolů patřila panovníkovi, část

provozoval zřejmě klášter sám. Na klášterství se pravděpodobně také těžilo

a  zpracovávalo  železo.  Důležitá  role  v  pomucké  ekonomice  připadla

vodnímu hospodářství,  které se svým rozsahem výrazně zapsalo do tváře

kraje. V době, kdy bývalé pomucké panství přešlo do majetku Šternberků,

existovalo zde již  více  než  tři  sta  rybníků.  Ne všechny se  však dochovaly

do dnešních dob. Část z nich byla vysušena již na konci 16. věku, další se

rušily i v  následujících stoletích.  Rybníky v okolí  kláštera vytvářely  kolem

opatství obranný vodní val a sloužily jako ochrana klášterního areálu. I jinde
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na klášterství tvořily rybníky soustavy vodních ploch. Tam však jejich funkce

byla  převážně  hospodářská.  S  budováním  rybníků  úzce  souvisela  úprava

koryt  potoků  a  výstavba  nových  umělých  vodotečí,  tak  typických  pro

cisterciáky. Tak již potok Michovka, původně Mnichovka, napájející spolu

s Úslavou Klášterský rybník, představuje útvar do značné míry umělý. Další

doklady poskytují tzv. korytné potoky s upravenými koryty i břehem, kterých

jen podle názvu bylo na klášterství několik. 

Klášterní  areály,  jejichž  součást  tvořil  obvykle  i  hospodářský  dvůr

a řemeslné  provozy,  byly  totiž  na  vodu  značně  náročné.  Proto  se  mniši

snažili posílit svůj dům o další vodní zdroje. V případě Pomuku byla jedním

z nich  Mnichovka  přinášející  vodu  od  jihu,  od  Nepomuka.  Další

představoval  vodovod,  který  sváděl  vodu  z  vyvýšené  polohy  ležící

severovýchodně od kláštera. Ústil před klášterní zdí, v místě, kde se podle

svědectví  pomístního  názvu

choval  dobytek  (poloha  Ryntovy

od původního Rinthof).

V průběhu  14.  století  se

hospodářská  situace  kláštera

silně  zhoršila.  Přes  snahu

cisterciáků  řešit  obtíže  zástavou

statků  dluhy  kláštera  rostly,  až

dosáhly  astronomických

rozměrů. V  obavách  z  vývoje

v zemi,  kde  hrozil  výbuch  krize,

mniši již v roce 1418 přestěhovali
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svůj archiv do mateřského kláštera v Ebrachu, kam zanedlouho pod tlakem

domácích událostí přešla také část konventu. 

Snad  někdy  během  druhé  poloviny  roku  1419  zaútočil  na  okolí

kláštera  Mikuláš  z  Husi.  Nezaměřil  se  na  samotné  opatství,  ale  na

strategickou  polohu  Zelené  hory  nad  Pomukem.  Tu  obsadil  a  učinil  z  ní

načas sídlo husitů. Zelená hora, či spíše Olivetská hora, jak ji Mikuláš z Husi

v  souladu  s  tehdejší  tradicí  poutí  na  hory  přejmenoval,  vydržela  jako

husitská  bašta  jen  několik  měsíců.  Pak  byla  dobyta  katolickým  pánem

Bohuslavem  ze  Švamberka.  Osud  opatství  však  byl  stejně  zpečetěn.

25. dubna 1420 klášter dobyli a vypálili husiti.  Pomuk jako skromný ústav

pouze  s  několika  mnichy  přežil  do  16.  století. K  pokusu  o  nastolení

hospodářské stability opatství došlo roku 1509, kdy se klášter právně vzdal

poloviny svého bývalého majetku ve prospěch pánů ze Šternberka.  Za to

měla  být  druhá  polovice  statků  zbavena  všech  dluhů,  které  tehdy  činily

60 000 dukátů. Ani tato dohoda však klášteru nepomohla,  roku 1571 se již

o klášteru  hovoří  jako  o  pustém. Nedlouho  předtím  přešly  definitivně

všechny pomucké statky do rukou Adama ze Šternberka. Definitivní tečku

přinesla ztráta klášterního archivu, k níž došlo roku 1583. Tehdy, na nátlak

císaře  Rudolfa  II.,  byl  vydán  pomucký  archiv  z  Ebrachu  radovi

dolnorakouské  komory  Sebaldu  z  Plavna.  Od  té  chvíle  stopy  po  archivu

mizí. Nelze vyloučit, že ke zničení archivu došlo záměrně, aby byly jednou

provždy odstraněny majetkové nároky kláštera. 

Devastace  Pomuku  za  husitských  válek  a  následný  zánik  opatství

vedly  ke  zkáze  absolutní  většiny  klášterní  architektury.  V  bývalém

klášterním areálu zůstaly do dnešních dob pouze ruiny některých, z větší
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části  blíže  neurčených  románských  či  gotických  budov  a  pak  jednotlivé

architektonické články, většinou zazděné ve stavbách dnešní vsi.

Jádro  kláštera  můžeme  s největší  pravděpodobností  lokalizovat

do blízkosti  domu čp.  39,  k němuž přiléhá fragment stavby  ze 14.  století

pokládané za torzo klauzury.  Prelatura s opatskou kaplí se snad nacházela

v místech dnešní uličky mezi domy čp. 8 a 9. Z dalších středověkých staveb

lze s jistou dávkou pravděpodobnosti identifikovat budovu špitálu, která leží

v jižní části klášteřiště. Kolmo k ní přiléhá již zmiňovaný románský mlýn.

Původní  areál  kláštera  vymezují  na  několika  místech  dosud  dochované
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pozůstatky  ohradní  zdi.  Z  jihu  chránila  opatství  plocha  rybníka  a  z  něj

vytékající  řeka  Úslava.  Kamenný  most  umožňující  z  této  strany  příchod

k bývalému klášteru také nezapře svůj středověký původ.

Většina  staveb  v  klášterním  areálu  vznikla  ve  13.  století,  přičemž

vrchol stavebního ruchu lze předpokládat zejména ve druhé a třetí čtvrtině

13.  věku.  Jistou  zvláštnost  pomucké  architektury  představují  terakotové

stavební články, používané zde již ve 2. polovině 13. století.  Tyto terakoty

patří  k  nejstarším  a  nelze  vyloučit,  že  právě  Pomuk  se  zasloužil  o  jejich

rozšíření  i  na  jiné  stavby  jižních  Čech.  Pozůstatky  pomucké  architektury

nasvědčují  tomu,  že  ve  13.  a  14.  století  patřil  klášter  k  nejvýstavnějším

v Čechách.
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Vít Vlnas

Sv. Jan z Nepomuku

Příběh nejslavnějšího světce českého baroka

Případ Johánka z Pomuka

Nejslavnější  rodák  ze  západočeského  města  Nepomuku,  který  se  stal

v 18. století nepochybně i světově nejznámějším rodákem z českých zemí vůbec,

spatřil  světlo  světa  někdy  ve  čtyřicátých  letech  14.  století.  Svůj  velmi  stručný

biogram  nám  zachoval  v podobě  notářské  formule,  kterou  od  roku  1369

potvrzoval  opisy úředních  listin:  Iohannes  natus quondam  Welflini  de  Pomuk,

clericus  Pragensis  diocesis,  publicus  auctoritate  imperiali  notarius –  Jan,  syn

zemřelého  Velflína  z Pomuku,  klerik  pražské  diecéze,  z císařské  moci  veřejný

notář. Označení dnešního Nepomuku jako Pomuku se objevuje ve středověkých

pramenech častěji. Oběma názvy se střídavě označovala jak trhová ves, z níž se

vyvinulo  pozdější  město,  tak  i  cisterciácké  opatství  Panny  Marie,  na  jehož

troskách se dnes rozkládá vesnice Klášter. Místní název Nepomuk se původně

zrodil snad z potřeby odlišit vlastní klášter (Pomuk) od osady (ne Pomuk), ale

vzápětí obě jména zřejmě splynula a začala se užívat ve stejném významu. Teprve

po zničení kláštera za husitských válek definitivně převládla podoba Nepomuk

a druhý název upadl v zapomenutí. Baroko proto svého světce nazývalo již zcela

samozřejmě Janem Nepomuckým. 
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Klášter, jemuž vesnice Nepomuk/Pomuk náležela, založili cisterciáci

z franckého  Ebrachu  asi  roku  1145.  S opatstvím  těsně  souvisely  i  životní

osudy rodiny pozdějšího světce. Jeho otec Velflín či Volflín byl nepomuckým

rychtářem mezi lety 1355–1367. Jméno, které je zdrobnělinou z německého

Wolfgang, naznačuje, že šlo zřejmě o potomka kolonistů, kteří zejména ve

13. století přicházeli osídlovat klášterní panství v Čechách. O Janově matce

nevíme nic a neznáme rovněž, kde nabyl pozdější mučedník svého prvního

vzdělání.  Podle  tradice  jej  vychovávali  a  vzdělávali  cisterciáci  v klášteře.

Jinak bychom ale v dnešním Nepomuku nalezli jen málo památek na dobu,

kdy zde Jan prožíval svá dětská léta.  V jádře dochován zůstal i  přes četné

požáry raně gotický kostel sv. Jakuba, v němž byl malý Jan kdysi pokřtěn. Na
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místě,  kam  pozdější  tradice  kladla  světcův  rodný  domek,  se  dnes  tyčí

barokní  poutní  chrám zasvěcený jeho památce.  Současnou podobu vtiskl

stavbě  zřejmě  Kilián  Ignác  Dientzenhofer  v  letech  1734–1738.

Ve skutečnosti však místo, kde se sv. Jan Nepomucký narodil, neznáme.  

V zorném poli poznatelné historie se Jan z Pomuka objevuje již jako

dospělý muž, ozdobený navíc titulem veřejného notáře. Musel tedy předtím

získat  poměrně  důkladné  vzdělání.  K  výkonu  notářské  funkce  se  sice  ve

středověku nevyžadovalo speciální právnické studium, znalost latiny však

byla nezbytná, stejně jako ovládání ustálených a poměrně složitých pravidel

pro  sepisování  úředních  listin.  S  Janem  Velflínovým  jakožto  notářem  se

poprvé setkáváme k datu 24. dubna 1369. V následujících letech můžeme

sledovat  jeho  kariéru  v  úřadě  generálních  vikářů,  kde  se  sbíhaly

administrativní  nitky  z celé  pražské  arcidiecéze.  Z  titulu  své  funkce  Jan

asistoval například i při vyšetřování činnosti charismatického kazatele Jana

Milíče z Kroměříže.  V roce 1380 se nepomucký rodák stal oltářníkem při

kapli sv. Erharda a Otýlie pražské Svatovítské katedrály a zahájil tak setrvalý

vzestup  po  žebříčku  církevní  hierarchie.  Již  5.  září  téhož  roku  se  poprvé

uvádí  též  jako  farář  u  Sv.  Havla  na  Starém  Městě.  Osada  kolem

svatohavelského kostela tvořila původně samostatné město, vybudované ve

13.  století  pro  německé  kupce.  Jan  se  tak  na  své  nové  faře  ocitl  nejen

uprostřed  svých  krajanů  (pokud  byl  sám  původem  Němec,  což  je

pravděpodobné),  ale  také  mezi  smetánkou  pražského  patriciátu.  Příjmy

z bohaté farnosti mu umožnily doplnit si právnické vzdělání. Již roku 1381

dosáhl Johánek z Pomuka titulu bakaláře na pražské univerzitě a vydal se za
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dalším  studiem  na  proslavenou  školu  v italské  Padově.  Zde  to  dotáhl  na

rektora,  voleného  předáka  všech  zaalpských  (ultramontánních)  studentů

a v roce  1387  získal  po  složení  předepsaných  zkoušek  též  doktorskou

hodnost. 

Prestižnímu  doktorátu

odpovídaly Johánkovy další krůčky

po  stupních  církevní  hierarchie.

Nejspíše  ještě  v  roce  1387  se  stal

kanovníkem  kolegiátní  kapituly

u sv.  Jiljí.  V srpnu  1390  pak  podle

dobové praxe vyměnil své farářství

u sv.  Havla  za  neméně  výnosné

beneficium  žateckého  arcijáhna.

Současně  přijal  i  kanovnictví  při

staroslavné  vyšehradské  kolegiátní

kapitule;  poprvé  je  v této  funkci

zmiňován  k  27.  září  1389.

Na sklonku osmdesátých let 14. století byl doktor Jan z Pomuka již bohatým

a váženým mužem, vyhledávaným právníkem v kanonických záležitostech.

Svou profesionální dráhu završil ve vysokém církevním úřadě, který se

mu měl stát  osudným. Od roku 1389 zastával  funkci  generálního vikáře.

S přijetím  této  funkce  se  stal  Jan  z  Pomuka  fakticky  druhým  mužem

arcidiecéze a zástupcem arcibiskupa Jana z Jenštejna ve většině správních

záležitostí. Současně tím byl i přímo vtažen do zdlouhavého zápasu, který

Jenštejn  vedl  s  králem  Václavem IV.  Konflikty  s  předrážděným
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a exaltovaným  arcibiskupem  se  časem  staly  pro  zemité  královy  dvořany

a milce  jistým  druhem  zábavy.  Muži  v  panovníkově  okruhu  byli  vesměs

z hrubšího  těsta  než  jemný  a  aristokratický  Jenštejn,  jehož  duchovní

noblesa, okázalá askeze a neskrývaná intelektuální převaha je jistě musely

velice  dráždit.  Série  vzájemných  sporů  vyvrcholila  na  přelomu  let  1392

a 1393. Králův podkomoří Zikmund Huler dal krátce po sobě v pražských

městech zajmout a popravit dva kleriky, aniž by se ohlížel na to, že podléhali

arcibiskupskému  soudu.  Jenštejn  podal  královské  radě  obsáhlou  žalobu,

čímž  Václava  IV.  rozčilil  k  nepříčetnosti.  Odvetou  vůči  arcibiskupovu

postupu se mělo stát vytvoření nového biskupství v západních Čechách, jež

by  oslabilo  moc  pražského  metropolity  a navíc  by  se  stalo  vítanou

prebendou pro královy milce. Hospodářskou základnu plánované diecéze by

tvořily bohaté statky benediktinského kláštera v Kladrubech u Stříbra. Jeho

starý opat Racek zemřel někdy koncem února nebo začátkem března 1393

a nepředpokládalo se, že dojde k volbě jeho nástupce. V rozporu s královým

plánem  však  mniši  bleskurychle  určili  novým  opatem  svého  spolubratra

Olena. Posel se s touto zprávou neprodleně vydal do Prahy, aby dal volbu

potvrdit  v arcibiskupské  kanceláři.  Jan  z  Jenštejna  byl  rozhodnut,  že

královské  straně  nedá  nejmenší  šanci.  Na  jeho  pokyn  potvrdil  generální

vikář Jan z Pomuka nového opata ve funkci již 10. března 1393, tedy pouhé

tři  dny  po  volbě.  Plán  na  západočeské  biskupství  se  tak  ocitl  definitivně

v troskách. 

Václav IV. tentokrát zuřil více než obvykle; dokonce otevřeně prohlásil,

že arcibiskupa i jeho úředníky utopí a zabije. Jenštejn se proto raději uchýlil

na  svůj  hrad  v  Roudnici  nad  Labem,  kam  jej  vzápětí  následovali  i  jeho

29



Vít Vlnas  –  Sv. Jan z Nepomuku

úředníci  včetně  oficiála  Mikuláše  Puchníka  a  Johánka  z  Pomuka.

Nepřítomnost  arcibiskupa  v sídelním  městě  mohla  mít  pro  krále  trapné

následky,  protože  právě  v polovině  března  začínalo  Milostivé  léto,  velký

křesťanský  svátek,  vyhlášený  římským  papežem  speciálně  pro  Čechy.

Václav IV. proto vyslal do Roudnice své dvořany, aby se pokusili nalézt cesty

k usmíření.  Jan  z Jenštejna  po  krátkém  váhání  přislíbil,  že  se  s králem

osobně  setká.  Smutnou  ironií  osudu  byl  mezi  těmi,  kdo  arcibiskupa

přemluvili k cestě do Prahy, rovněž doktor Johánek. Svou radu měl zaplatit

životem. 
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Schůzka krále a arcibiskupa se odehrála 20. března 1393 v komendě

johanitů  na  Malé  Straně  a  její  průběh  překonal  i ta  nejhorší  očekávání.

Václav  IV.  se  dostavil  údajně  opilý  a  Jenštejnovo  mravokárné  kázání  jen

vystupňovalo jeho hněv. Po krátké výměně názorů poručil panovník svým

ozbrojencům, aby okamžitě zatkli  arcibiskupa a tři  jeho vysoké úředníky,

generálního  vikáře  Johánka  z  Pomuka,  oficiála  Mikuláše  Puchníka

a míšeňského  probošta  Václava  Knoblocha.  Chtěl  dát  zajatce  odvést  do

kapitulní síně při Svatovítské katedrále a tam je vyslechnout. Jan z Jenštejna

na  poslední  chvíli  zatčení  unikl  a  uprchl  do  svého  nedalekého  paláce.

Královi zbrojnoši se místo něj zmocnili alespoň arcibiskupského hofmistra

rytíře  Něpra  z  Roupova.  V kapitulní  síni  a za  přítomnosti  některých

kanovníků pak král  zahájil  improvizovaný výslech.  Během slyšení  údajně

propadl Václav IV. ještě několikrát záchvatům vzteku; kapitulního děkana

Bohuslava Janova z Krnova dokonce několikrát udeřil jílcem meče do hlavy,

až mu tekla krev, a nakonec rozkázal svázat mu ruce za zády a odvést jej do

purkrabského domu. Čtyři zajatci se vydali na strastiplnou pouť zpět dolů

z Hradu, dnešní Mosteckou ulicí a přes Vltavu až na Staroměstské náměstí.

V budově  radnice  zřejmě  došlo  k dalšímu  výslechu  a  zde  také  pod  stráží

zůstal  hofmistr  Něpr.  Zbylí  tři  kněží  skončili  ve  vězení  v takzvané  Staré

rychtě na rohu ulic Rytířské a Na můstku. Tady čekali  až do večera. Král

zřejmě doufal, že k nim přibude i arcibiskup, kterému měli jeho lidé zabránit

v útěku z města. Hlídky proto dostaly rozkaz kontrolovat všechny duchovní

a prohlížet dokonce i lodě na řece. Janovi z Jenštejna se však přesto podařilo

proklouznout a po pětidenní  anabázi  dorazit  do bezpečí  na hrad Kyšperk

(Supí Horu) u Teplic.
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Rovněž na Staré rychtě král osobně přihlížel výslechu zajatých kněží.

Večer  byla  panovníkova  trpělivost  u  konce  a  jeho  vztek  snad  umocnilo

i množství  vypitého  vína.  Václav  IV.  dal  zavolat  kata  a připravit  mučidla.

Zajatce čekalo tzv. štosování, při němž jim svázali ruce za zády a potom je za

ně  vytahovali  po  žebříku  vzhůru,  čímž  došlo  k  okamžitému  a  velmi

bolestivému  vykloubení  obou  paží  v  ramenních  kloubech.  Doktoru

Johánkovi  navíc  kat  nasadil  palečnice.  Mučení  pokračovalo  za  použití

pochodní,  jimiž  nešťastníky  pálili  do  boků  a  slabin.  Při  trýznění  Jana

z Pomuka a Mikuláše Puchníka měl údajně osobně asistovat sám král, který

doufal, že zjistí, podle svých vlastních slov, z čí rady se to stalo. Tento výrok,

zaznamenaný  v obžalobě  Jana  z  Jenštejna,  budil  vždy  zájem  historiků.

Nemuselo  jít  pouze  o  potvrzení  kladrubského  opata.  Předmětem

panovníkova  hněvu  mohlo  být  i  provokativní  předvolání  podkomořího

Mikuláše Hulera k arcibiskupskému soudu, který sepsali Pomuk a Puchník

společnou rukou. Václav IV. ale mohl mít i první informace o připravovaném

„spiknutí“,  jehož  cílem  bylo  krále  politicky  izolovat,  což  se  v roce  1394

opravdu stalo. 

S  postupem  času  si  Václav  zřejmě  začínal  uvědomovat  možné

důsledky své unáhlenosti, a když výslech nadále k ničemu nevedl, rozhodl se

zajatce propustit.  Václav Knobloch, jenž zůstal mučení ušetřen,  i Mikuláš

Puchník museli před narychlo přivolaným veřejným notářem složit přísahu,

v níž se zavázali, že nikdy nikomu neprozradí, co byli nuceni z královy vůle

prožít.  Nešťastný  Johánek  z  Pomuka  přísahat  nemohl.  Když  ho  sňali

z mučidel, byl zřejmě v bezvědomí a za několik okamžiků vydechl naposledy.

Příčiny smrti generálního vikáře pražské arcidiecéze pomohl objasnit
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průzkum jeho kosterních pozůstatků, který provedl v roce 1972 tým vědců

pod  vedením  antropologa  Emanuela  Vlčka.  Doktor  Johánek  byl  celkově

slabé  tělesné  stavby  a  také  jeho  lebka  se  vyznačovala  na  mužskou  hlavu

nezvykle  tenkými  stěnami.  Tyto  vlastnosti  nepochybně  přispívaly  k větší

zranitelnosti. Při ohledání kostry se nalezly na pravé lopatce zesnulého jasné

stopy štosování. Smrt ale nastala teprve poté, co některý z katanů opakovaně

a velikou silou udeřil nešťastného vikáře tupým předmětem zleva do hlavy.

Mohlo  jít  i  o  údery  pěstí  či  o  kopance.  Zlomeniny  obličejového  skeletu

v každém  případě  ještě  po  staletích  vyprávějí  o  brutalitě  králových

služebníků. Poté, co subtilní kosti Janovy lebky nevydržely opakované rány,

upadl zraněný kněz zřejmě do hlubokého bezvědomí. Krvácení do mozku

znamenalo neodvratný a rychlý konec. Katovi pacholci svázali mrtvolu do

kozelce  a vlekli  ji  zšeřelými  uličkami  Starého  Města  až  na  most.  Odtud

kolem deváté hodiny večer svrhli tělo generálního vikáře do Vltavy. 
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Doktor  dekretů  Johánek  Velflínův  z  Pomuka  se  stal  nejprve  obětí

mocenského konfliktu a posléze prominentním světcem katolického nebe

následkem surové historické náhody, nikoliv vlastním cílevědomým úsilím.

Stručně řečeno, tento muž se dne 20. března roku 1393 ocitl v nesprávnou

chvíli  sice  na  správné  straně,  ale  na  špatném  místě.  Příběh  historického

církevního úředníka má jen málo styčných bodů s pozdějším legendárním

podáním.  Arcibiskupův  generální  vikář  nezahynul  proto,  že  by  hájil

nedotknutelnost zpovědního tajemství. Pokud měl vůbec co zamlčovat, pak

to bylo nepochybně tajemství povahy politické,  což však nečiní jeho smrt

méně  tragickou.  O skutečném  životě  tohoto  muže  víme  dnes  jen  málo,

paradoxem je, že vůbec nejlépe známe až jeho poslední den. Teprve krutá

smrt  budí  zpětně  zájem  i  o  předchozí  Johánkovu  pozemskou  existenci.

Navzdory  veškerému  úsilí  katolických  historiků  nenacházíme

u historického Jana z Pomuka skutky, jež jsme si zvykli spojovat s velkými

světci. Avšak přes snahu dějepisců z opačného tábora se u něj nesetkáváme

ani s takovými činy, jež by se neslučovaly s dobovými představami o morálce

duchovního.  Jistě,  ideál  odříkavosti  a apoštolské  chudoby  byl  knězi

Johánkovi  vzdálen  stejně  jako  potřeba  trýznivých  kontemplací  o nápravě

církve a světa,  jimiž trávilo své dny mnoho jeho současníků. Johánek byl

založen  světštěji,  nebyla  mu  proti  mysli  výnosná  sinekura  a nezříkal  se

kariéry  v  úřadě.  Nebyl  ani  charismatickým  kazatelem,  ani  geniálním

právníkem,  nýbrž  mnohem  spíše  svědomitým  a  přičinlivým  byrokratem

v dobrém slova smyslu. Měl přitom všechny ctnosti řádného úředníka: vedle

inteligence  a  vzdělání  také  poctivost,  svědomitost  a loajalitu  vůči

nadřízenému. 
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Zpovědní tajemství

Smrtí  historického  Johánka  z  Pomuka  končí  fyzický  život

arcibiskupského úředníka, aby se v témže okamžiku zrodila legenda. Doktor

Johánek se probouzí ke svému druhému životu. Ještě roku 1393 sepsal Jan

z Jenštejna, který se uchýlil do Říma, obsáhlou žalobu na Václava IV., díky

níž  jsme  informováni  i  o posledním  dni  života  vikáře  Johánka.  Označuje

oběť  králova  hněvu  vznešenými  slovy  iam  martyr  sanctus,  již  svatý

mučedník. V Praze byly reakce na Johánkovu smrt přirozeně zdrženlivější.

Tělo  nešťastného  generálního  vikáře  nalezli  zhruba  měsíc  po  jeho  smrti

a pohřbili  na  dnes  již  neznámém  místě.  Teprve  pozdější  barokní  tradice

vypráví o tom, jak Vltava vydala světcovo tělo již druhého dne a že zbožní

Pražané  uložili  mučedníka  do  hrobu  v kostele  sv.  Kříže  při  někdejším

klášteře  cyriaků,  který  stával  zhruba  v místech  dnešního  hotelu

Intercontinental. 

Okolnosti,  za  jakých  došlo  k Johánkově  smrti,  se  přes  veškerou

královu snahu nepodařilo utajit. Pro nepřátele krále Václava IV. doma i v říši

se stal tragický incident znamenitým argumentem. Jenštejnova žaloba, líčící

ohavné  počínání  sadistického  a perverzního  krále  v  nejkřiklavějších

barvách, podnítila tvorbu dalších konstrukcí, založených již jen na fantazii

autorů  a  na  literární  tradici.  Václav  IV.  tu  vystupuje  jako  klasický  tyran,

dvojník nehodných monarchů ze Starého zákona.  Navíc zde přicházel  ke

slovu i  tradiční stereotyp, známý jak z bible, tak i  od antických dějepisců:

špatný syn velkého otce. Ve srovnání s Václavovou nízkostí mohla o to více

vyniknout  ušlechtilost  a  velkolepost  Karla  IV.,  velkého  podporovatele
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a příznivce církve.  Čím více nabýval  Václav IV.,  tento „druhý Nero“,  rysů

orientálního zvrhlíka, tím více rostla údajná mravní velikost a náboženská

horlivost  jeho  protivníků.  A měl  to  být  právě  Johánek  z Pomuka,  kdo  se

podle tohoto účelového schématu stal symbolem utrpení českých katolíků

na prahu husitství.

Přispěly  k  tomu  zvláště  dvě  okolnosti:  jevy  provázející  smrt

generálního vikáře a přenesení  jeho těla do nového hrobu ve Svatovítské

katedrále.  Již  nejstarší  kronikáři,  kteří  zaznamenali  skon  arcibiskupova

úředníka,  si  současně  všimli,  že  léto  roku  1393  bylo  nesmírně  suché.

Utopení  bylo  tradičním  trestem  pro  těžké  provinilce  z řad  duchovních.

Pokud tedy Bůh seslal na lidi nedostatek vláhy, mohlo to znamenat, že ve

vodě  zahynul  nevinný  kněz  (skutečnost,  že  Janovo  tělo  bylo  vhozeno  do

Vltavy již  mrtvé,  nebrala většina autorů v potaz).  Jestliže kvůli  Johánkovi

z Pomuka vyschla řeka, nemohl to jistě být člověk ledajaký. Protivníci krále

Václava  však  začali  záhy  s postavou  generálního  vikáře  spojovat  i další

nadpřirozené jevy. Zásadní význam pro další rozmach kultu mělo přenesení

těla umučeného generálního vikáře z původního hrobu na nové místo. Kdy

k této události došlo, přesně nevíme. Mohlo se tak stát nejdříve roku 1396

a nejpozději 1416. Doktor Johánek z Pomuka byl pietně pochován do hrobu,

vyhloubeného před vstupem do kaple sv. Erharda a Otýlie, v níž kdysi jako

oltářník zahájil  svou církevní kariéru. Toto umístění jistě nebylo náhodné

a samo přenesení těla mohlo sledovat aktuální politické cíle. Hrob doktora

Johánka se napříště měl stát ohniskem nepomucenského kultu. Počátkem

15. století byl navíc i živou připomínkou zvůle, jíž se křesťanský panovník

dopustil na služebníkovi církve. Velmi záhy se začaly v okruhu svatovítské
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kapituly rodit nejrůznější pověrečné historky, týkající se osudu návštěvníků

chrámu, kteří třeba jen v roztržitosti bez náležité úcty šlápli na vikářův hrob.

Mrtvý  doktor  Johánek  se  prý  mstil  za  znesvěcení  svého  náhrobku  někdy

krutě, jindy spíše rozmarně. Již kolem poloviny 15. století se stal hrob tak

vyhledávanou pozoruhodností, že jej kapitula dala obehnat železnou mříží.

Tím  se  zájem  přirozeně  ještě  zvýšil.  Vlastně  až  do  Bílé  hory  byl  Jan

Nepomucký známý především zásluhou svého tajuplného náhrobku. 

Pro  další  vývoj

nepomucenské legendy má

mimořádný  význam

vyprávění,  které

zaznamenal  poprvé  někdy

kolem roku 1450 rakouský

kronikář Tomáš Ebendorfer

z Haselbachu  (1388–

1464).  Tento  vzdělanec

a diplomat  psal  svou

Kroniku  římských  králů na

příkaz  císaře  Fridricha  III.

a Václava  IV.  tu  vylíčil

v nejhorším  možném

světle.  Aby  dovršil  míru

tyranových  zvěrstev,  autor

píše:  Také  zpovědníka  své

manželky  Jana,  mistra
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teologie, poněvadž řekl, že jen ten je hoden jména krále, kdo dobře vládne,

a jak se říká, poněvadž se zdráhal porušit zpovědní tajemství, dal utopit ve

Vltavě.  Druhého  však  určil  sžíravým  plamenům,  ale  toho  kat,  pohnut

soucitem,  nechal  zachránit  se  útěkem. Rozhodující  je  zde  označení  Jana

z Pomuka  za  královnina  zpovědníka  a jeho  domněnka,  že  příčinou  smrti

byla  zásadovost,  s níž  kněz  odmítl  prozradit  svěřené  zpovědní  tajemství.

Původní okolnosti tragických událostí na staroměstské rychtě, totiž konflikt

krále  s arcibiskupem  a volba  kladrubského  opata,  u Ebendorfera  již  zcela

zmizely. Pro budoucnost se měl Jan Nepomucký stát v prvé řadě strážcem,

ba  prvomučedníkem  zpovědního  tajemství,  a tím  i vzorem  katolického

duchovního.

Otázkou, na niž asi již nikdy nebudeme znát odpověď, zůstává, odkud

rakouský kronikář historku o zpovědníkovi do svého díla přejal. Díky svým

diplomatickým  misím  přišel  Tomáš  Ebendorfer  do  styku  s českým

prostředím  mnohokrát.  Zastupoval  vídeňskou  univerzitu  na  basilejském

koncilu,  kde  se  setkal  s husitskými  vyslanci,  jednal  v Brně  a Jihlavě

o kompaktáta a jedna z cest ho zavedla i do Prahy. Zde se v létě roku 1433

mohl  asi  nejlépe  seznámit  s historií  doktora  Johánka,  pokud  ji  ovšem

neobjevil na stránkách některých soudobých análů. Utrakvističtí dějepisci

ještě  dlouho  po  skončení  husitských  válek  zaznamenávali  příběh

generálního  vikáře  v  jeho  původní  historické  podobě  a  jiné  příčiny

Johánkovy smrti než kladrubskou volbu neznali. Pokud si tedy Ebendorfer

pověst  o zpovědníkovi  nevymyslel  – a to je  nepravděpodobné –, musel  do

své kroniky tento motiv převzít z tradice žijící mezi českými katolíky doma či

v exilu.  Při  svých  diplomatických  cestách  a své  myšlenkové  orientaci  měl
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jistě řadu příležitostí se s nimi setkat. 

Má  příběh,  prokazatelně  zachycený  poprvé  Ebendorferem,  své

historické  oprávnění,  anebo  jde  o čirou  literární  fikci,  vytvořenou

v souvislosti  s  vývojem  negativního  obrazu  Václava  IV.  u katolických

kronikářů?  Jinými  slovy:  mohl  být  historický  generální  vikář  Johánek

z Pomuka opravdu zpovědníkem české královny a mohl zahynout proto, že

hájil  svaté  tajemství?  Dlouhá  řada  historiků,  počínající  Gelasiem

Dobnerem,  odpovídala  na  tuto  otázku  buď  kladně,  nebo  záporně,  podle

momentálního stavu dějinného poznání, ale též podle svého náboženského

i politického  přesvědčení.  Příliš  často  tu  rozhodovaly  faktory,  jež  nemají

s historickou  vědou  nic  společného.  Přesto  obě  strany  snesly  množství

většinou  nepřímých  důkazů,  jimiž  obhajovaly  svá  stanoviska.  Doktor

Johánek byl právníkem, nikoli teologem, jak uvádějí někteří kronikáři. Není

jisté,  kdy  a  zda  vůbec  se  dal  vysvětit  na  kněze.  Pozdější  tradice  říká,  že

královna  hledala  u  kněze  útěchu  ve  svých  manželských  nesnázích

a podezíravý panovník chtěl znát obsah zpovědi, aby získal proti manželce

kompromitující důkazy. O osobním životě Václava IV. víme jen málo. Král

byl  během  svého  života  dvakrát  ženatý:  poprvé  s bavorskou  princeznou

Johanou, podruhé s její  neteří  Žofií.  První  manželství  skončilo  Johaninou

tragickou  smrtí  na  Karlštejně  v  poslední  den  roku  1386.  Podle  pozdější

zprávy, jejíž pravost nelze prokázat, zadávil královnu obrovský lovecký pes

z Václavovy smečky. K novému sňatku došlo v létě 1389. Jak český král přijal

teprve  sedmnáctiletou  bavorskou  krasavici,  zda  šlo  o spojení  motivované

ryze  politicky,  nebo  zda  se  tu  dostal  ke  slovu  i lidský  cit,  nic  z toho  opět

nevíme. 
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Pozdější  kronikáři,  vytvářející  negativní  Václavův  obraz,  přišli

s historkami  o králových  prostopášnostech  a  jeho  neuspořádaném

manželství. Hříšný život, manželská nevěra a sexuální výstřelky, to vše ale

byly  opět  jen  ustálené  literární  atributy  „špatného“  panovníka.  Václavovi

kritikové  navíc  nalezli  argumenty  pro  svá  tvrzení  v jedinečné  malířské

výzdobě  rukopisů,  vytvořených  pro  královu  knihovnu.  Tyto  zdánlivě

„nemravné“  výjevy  jsou  ale  ve  skutečnosti  jedinečnými  stopami  dvorské

kultury  lucemburské  doby  a  vztahují  se  k myšlenkovému  světu  pozdního

evropského rytířství. Doboví autoři, kteří českého krále osobně poznali, jej

ostatně líčí jako příjemného a duchaplného společníka. Král se podle nich

vyznačoval mimořádnou sečtělostí, literárními sklony a znalostí řady cizích

jazyků.  Také  zde  tedy  můžeme  karikaturu  stvořenou  zaujatými  dějepisci

opravit v panovníkův prospěch.

Svědomitý historik Wácslaw Wladiwoj Tomek kdysi sepsal na základě

dostupných  pramenů  seznam  všech  známých  členů  dvora  Václava  IV.

a královny  Žofie.  Vedle  hofmistrů  a komořích  tu  figurují  i desítky  písařů

a kuchařů,  lovčích  i řemeslníků  a samozřejmě  také  duchovní.  Doktora

Johánka  bychom  na  královnině  dvoře  hledali  marně.  Žofie  však  mohla

záměrně vyhledat kněze mimo dvorský okruh. Pokud by ke zpovědi opravdu

došlo, a pokud by tato událost byla hned spojována jednak s královniným

soukromým  životem,  jednak  s vikářovou  smrtí,  takřka  jistě  by  se  byla

objevila  zmínka  na  toto  téma  v  Jenštejnově  žalobě  papeži  z  léta  1393.

Pražský  arcibiskup  se  tu  velmi  obšírně  rozepisuje  o všem,  co  mohlo

posloužit jako důkaz proti panovníkovi. I kdyby existoval jen stín podezření,

že  král  snad  dal  zavraždit  kněze  proto,  že  odmítl  prozradit  zpovědní
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tajemství, neopomněli by Václavovi protivníci takovou skutečnost náležitě

zdůraznit.  Neučinili  tak.  Poprvé  se  o osudné  zpovědi  dovídáme  až  z úst

rakouského  kronikáře  bezmála  šest  desetiletí  po  Johánkově  smrti.  I když

připustíme, že tradice královnina zpovědníka může být o něco starší, nelze ji

vnímat  jinak  než  jako  součást  postupně  vytvářeného  negativního  obrazu

Václava  IV.  V této  souvislosti  je  charakteristické,  že  příběh  o zpovědi  se

objevuje teprve tehdy, když pozvolna upadá v zapomenutí původní příčina

Johánkova mučednictví, totiž potvrzení kladrubského opata.

Navíc  nelze  zapomínat  na  osobu  Pomukova  kolegy  v úřadě

generálních  vikářů  a  jeho  spolutrpitele  ze  Staré  rychty,  Mistra  Mikuláše

Puchníka  z Černic.  Možná  jen  pouhá  náhoda,  spojená  s fyzickými

dispozicemi obou duchovních, způsobila, že dnes na mostech celé katolické

Evropy nestojí sochy svatého Puchníka, ale svatého Nepomuka. Je možno

s vážnou tváří přijmout představu, že by královna Johana měla mezi svými

zpovědníky hned dva Jenštejnovy vysoké úředníky? Mimochodem, kariérně

zdatný  Puchník  se  již  roku  1395  do  funkce  generálního  vikáře  pražské

arcidiecéze vrátil a v roce 1402 se stal sám pražským arcibiskupem, zemřel

však dříve, než stačil nastoupit úřad. Jeho případ svědčí o tom, že Václav IV.

nehnal  své  tažení  proti  Jenštejnovým  lidem  do  krajností.  Právě  Mikuláš

Puchník, jenž byl od roku 1388 mimo jiné kanovníkem pražské metropolitní

kapituly,  zajistil  podle mínění některých autorů Johánkovi  z Pomuka jeho

dodatečný pohřeb ve Svatovítské katedrále.

Nelze než konstatovat, že podle všech dostupných podkladů historický

generální  vikář  Johánek  z  Pomuka  nebyl  královniným  zpovědníkem

a nezemřel pro zamlčení zpovědního tajemství. Dnešní katolická církev tuto
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skutečnost chápe a přiznává. V dopise papeže Jana Pavla II. (1978–2005),

adresovaném  roku  1979  při  příležitosti  dvoustého  padesátého  výročí

svatojánské  kanonizace  pražskému  arcibiskupovi  Františku  kardinálu

Tomáškovi (1977–1991), se citlivě rozlišuje mezi historií a tradicí. Sv. Jan

Nepomucký zemřel následkem mučení, jež podstoupil,  protože hájil práva

církve a její svobodu proti zvůli krále Václava IV. více než ostatní.  Bez přímé

souvislosti  s touto  skutečností  se  několik  desetiletí  po  smrti  Božího  muže

začala šířit zpráva, že král ho dal zabít proto, že se zdráhal vyzradit zpovědní

tajemství. Tak mučedník za svobodu církve,  uzavírá papežský list,  začal být

ctěn jako svědek svátostného tajemství.

V českém prostředí zakotvil příběh královnina zpovědníka především

díky spisu Spravovna od Pavla Žídka (1413–1471). Stejně jako pro pozdější

katolické  dějepisce,  také  pro  Žídka  představuje  absolutní  vrchol  českých

dějin epocha Karla IV. Císařův syn tu naopak vystupuje v podobě více než

odpudivé:  byl  prý  „žráč  a opilec“,  panny,  paní  bral  bezděky,  nezřízeně

holdoval lovu. Když měl zlé domnění do své paní, pokračuje Žídek, a ona se

zpovídala Mistru Johánkovi, děkanu u Všech svatých, i přišel k němu král, aby

mu pověděl, s kým přebývá, a když děkan nechtěl jemu nic praviti, kázal ho

utopiti.  Potom  přeschla  řeka,  a když  lidé  pro  mlýny  chleba [obilí]  neměli,

počeli proti králi reptati, a to byl počátek zlého.

Pověst  o zpovědníkovi  Žídek  zřejmě  nepřevzal  od  Ebendorfera,  ale

z domácí  katolické  tradice.  Starší  čeští  kronikáři  mu  také  posloužili

předlohou  k vyprávění  o suchu  jako  odvetě  za  Johánkovo  utopení.  Zcela

mylné  je  Žídkovo  označení  Jana  z Pomuka  za  děkana  hradní  kapituly

u Všech svatých. Jako celá Spravovna, představuje i tato pasáž nesoustavnou
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tříšť starších i novějších smyšlenek. Pro zrození nepomucenské legendy má

ale Žídek veliký význam: jeho zpráva je vůbec nejstarším pramenem, který

měli  barokní  autoři  k dispozici.  Osudnou  se  měla  stát  skutečnost,  že

Spravovna nikde neuvádí rok, v němž mělo dojít ke zpovědníkovu utopení,

ani jméno královny.  Tak došlo k památnému omylu,  na jehož základě byl

historický vikář Johánek z Pomuka dodatečně rozdělen na dva mučedníky.

Dva Janové a jeden hrob

Za  duchovního  otce  proslulé  chyby,  jež  určila  další  cesty

nepomucenského  mýtu,  se  všeobecně  považuje  proslulý  pábitel  české

historiografie Václav Hájek z Libočan. Původ omylu je však starší a vede nás

do  prostředí  pražské  metropolitní  kapituly,  kde  začínal  klíčit  kult

umučeného  kněze  již  před  husitskými  válkami  a kde  se  zřejmě  zrodila

i legenda  o královnině  zpovědníkovi.  Snad  roku  1540  dal  děkan  Václav

z Volfenburka (1534–1548) opatřit nápisem druhou, vyšší mříž, postavenou

kolem mučedníkova hrobu v katedrále o nějakých deset let dříve. Text hlásal,

že  zde  leží  královnin  zpovědník,  z mostu  pražského  utopený,  zázraky  od

Boha  oslavený.  Objevily  se  tu  hned  dva  mylné  údaje,  které  rozhodujícím

způsobem ovlivnily rodící se tradici. Pravilo se zde, že Jan byl svatovítským

kanovníkem,  a  že  k jeho  mučednické  smrti  nedošlo  v roce  1393,  ale  již

o deset let dříve. Barokní autoři později pevně věřili, že Volfenburkův nápis

je  věrohodným  opisem  domnělého  původního  textu  z Johánkova

náhrobního  kamene.  Považovali  proto  tento  pramen  za  ještě  starší

a důvěryhodnější než záznam Pavla Žídka. 
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Před  polovinou

16. století  se  tak  náhle

objevují  na  historickém

obzoru  dva  kněží,  utopení

z rozkazu  Václava IV.

Utrakvistická  dějepisná

tradice se i nadále přidržuje

střízlivější  verze

o duchovním, který zahynul

pro  potvrzení  volby

kladrubského  opata  v roce

1393.  Katoličtí  autoři  tento

příběh  zachycují  rovněž,

jejich  pozornost  však

mnohem více přitahuje osud

domnělého  královnina

zpovědníka,  jehož  dal

Václav  IV.  umučit  roku

1383.  Tento  druhý

mučedník  je  pro  ně

zajímavější tím, že jeho hrob za dvojitou mříží se u Sv. Víta těší všeobecné

úctě a pověrečné bázni, ba že se zpovědníkovou osobou jsou spojovány snad

i jisté nadpřirozené úkazy. Kult sám zůstává dosud omezený jen na okruh

svatovítské kapituly, přičemž církevní autority jej spíše trpí, než podporují.

Navzdory tomu měla být záhy nastoupena cesta, která povede až ke zrodu

nového českého světce.

44

Barokní náhrobek sv. Jana Nepomuckého ve Svatovítské katedrále
(E. Gurk - T. Turnbull, 1840)



Rozhodující  úlohu zde sehrála  Kronika česká (1541) Václava Hájka

z Libočan, v dlouhém období od 16. až do 19. století bezpochyby nejčtenější

kniha  o  české  minulosti.  Z pojednání  o  Janu  Nepomuckém  je  patrné,  že

jinak zdatný fabulátor Hájek si  očividně neuměl poradit  s  prameny, které

vyprávěly  o smrti  královnina  zpovědníka  roku  1383  a tragickém  osudu

generálního vikáře o deset let později. Přes zjevnou podobnost obou motivů

již kronikář nedokázal rozpoznat jejich společný původ a situaci vyřešil tím,

že do svého díla  zahrnul  oba údajné mučedníky.  Vycházel  přitom jednak

z tradice  pražské  kapituly,  jednak  z údajů  zachycených  Starými  letopisy

českými.  Důležité  informace  mu  zřejmě  poskytl  i nápis  na  mříži  kolem

Johánkova  hrobu  u  Sv.  Víta.  Řadu  barvitých  detailů  si  Hájek  prostě

vymyslel. 

Za hranice českého kulturního okruhu uvedl nepomucenskou legendu

významný  humanista,  olomoucký  biskup  Jan  Dubravius  (kolem  1486–

1553). Jeho latinsky psané Dějiny Království českého (1552) navazují nejen

na Hájka, ale i na Pavla Žídka. Od druhého autora zřejmě převzal Dubravius

spojení  zpovědníkovy smrti  (podle Hájka 1383) s katastrofálním suchem,

uváděným dosud vždy k roku 1393. Ze spisu olomouckého biskupa čerpali

pro své vlastní popisy nepomucenské historie i někteří němečtí utrakvističtí

autoři. Domácí evangelíci naproti tomu odmítali vzít příběh o zpovědníkovi

na  vědomí  a ve  svých  dílech  nadále  hovořili  pouze  o doktoru  Johánkovi,

umučeném kvůli kladrubské volbě. Tuto verzi, ovlivněnou ovšem Hájkem,

čteme  například  ve  známém  Kalendáři  historickém Daniela  Adama

z Veleslavína (1590). 

Mučedníkův  hrob  u Sv.  Víta,  obehnaný  dvojitou  mříží  a obestřený
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řadou pověstí, nepřestával lákat a vzrušovat zvědavce. Svou magickou sílu

a moc  měl  Jan  Nepomucký  prokázat  zejména  ve  vzrušených  dnech  před

Vánoci roku 1619, kdy s vědomím a souhlasem „zimního krále“, kalvinisty

Fridricha  Falckého,  došlo  k ničení  obrazů  a  relikvií  v pražské  katedrále.

Zpustošený  interiér  chrámu  nevyvolal  zděšení  zdaleka  jen  u  katolíků.

Předbělohorská  česká  společnost,  v  níž  vedle  sebe  žili  „papeženci“,

staroutrakvisté,  luteráni  i  čeští  bratři,  neměla  tak  vyhraněný  odpor

k relikviím  a  k výtvarným  dílům  ve  svatyních  jako  striktní  kalvinisté  ze

severu říše. Proto se zde radikální očistná akce Fridricha Falckého nesetkala

s pochopením, ale vzbudila spíše negativní emoce. Mezi katolíky se rychle

začaly  šířit  zprávy,  podle  nichž  ve  chvíli,  kdy  kalvínští  heretikové  vztáhli

svatokrádežnou ruku i na hrob zpovědníka Jana, potrestal je prý mrtvý tak

strašlivým  způsobem,  že  se  již  více  neodvážili  vstoupit  do  blízkosti  jeho

náhrobku.  Legenda mimoděk dokazuje,  že ještě počátkem 17.  století  žila

památka Jana Nepomuckého i v katolickém prostředí především díky místu

jeho posledního odpočinku u Sv. Víta. Teprve následující převratné změny

duchovního klimatu i politické situace v zemi měly přinést zásadní obrat ve

vývoji svatojánské legendy.

Trnitá cesta ke svatořečení

Rudolfínský humanista, katolík Jiří Barthold Pontanus z Breitenberka

(1550–1614),  se  ve  svých  latinských  i  českých  verších  poprvé  pokusil

zasadit  Jana  Zpovědníka  do  společnosti  českých  zemských  patronů.

Předznamenal  tím  několik  desetiletí  trvající  úsilí  českých  barokních

vlastenců o oficiální uznání svatosti domnělého prvomučedníka zpovědního
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tajemství,  jehož  kult  se  postupně  stal  fenoménem  společným  celé  zemi

a vzápětí se začal šířit i do ciziny. České baroko si vytvořilo světce ke svému

obrazu. Jsme skoro v pokušení říci: muselo si ho vytvořit. 

Při  obnově  pražské  katedrály  se  nově  dostalo  i  na  umělecká  díla

zachycující  podobu  dosud  nekanonizovaného  světce  a  již  v roce  1621

zasvětil arcibiskup Jan Lohelius (1612–1622) nově zbudovaný oltář  ku cti

Panny  Marie,  svatých  Klimenta,  Lucie,  Otýlie  a blahoslaveného  Jana

Nepomuckého, slavného mučedníka.  Oltář stál v kapli sv. Erharda a Otýlie,

kde kdysi  zahájil  historický Johánek z Pomuka svou církevní  kariéru jako

oltářník. Započal se vleklý zápas o potvrzení neoficiálního svatého ze strany

papežské kurie.

Vedle pražské metropolitní  kapituly  ožilo před polovinou 17. století

i druhé  ohnisko  nepomucenské  úcty,  mučedníkovo  západočeské  rodiště.

Slezský kněz Kašpar Petr Drauschovius (Drauškovius), děkan v Nepomuku

v letech 1629–1658, měl přimět majitele panství Františka Matyáše Karla

hraběte ze Šternberka (1612–1648), aby dal vystavět na místě zpovědníkova

údajného rodného domu kostel. Šternberk založil svatyni buď v roce 1639,

nebo 1643, stavbu ale dokončila  až jeho vdova Ludmila Benigna,  rozená

Kavková z Říčan († 1672). Roku 1651 byl nový chrám stavebně hotov, avšak

teprve o  devět  roků  později,  se  svolením  arcibiskupa  Harracha,  vysvěcen

a svěřen pod ochranu svatého Jana. Přirozeně nikoliv Jana Nepomuckého,

nýbrž jeho jmenovce Jana Křtitele. Od počátku však nebylo pochyb o tom,

komu  je  kostel  ve  skutečnosti  zasvěcen.  Z děkanského  chrámu  do  nové

svatyně přenesli obraz, malovaný podle tradice Karlem Škrétou, na kterém

byl znázorněn Jan Nepomucký rozdílející almužny. Malbu pověsili na hlavní

47



Vít Vlnas  –  Sv. Jan z Nepomuku

oltář kostela, což bylo zjevné porušení církevních pravidel, vedoucí později

k jistým komplikacím.

Půvabnou  památkou  na  počátky  nepomucenského  kultu

v mučedníkově  rodišti  je  knížka  Fama  posthuma  Ioannis  Nepomuceni

(Posmrtná pověst Jana Nepomuckého) s latinskými, českými a německými

veršíky,  vydaná  v Praze  roku  1641.  S Drauschoviovou  pomocí  ji  sepsal

jezuita Jiří Plachý-Ferus (1585–1659). Aktuální ráz knihy, stylizované jako

žádost  obyvatel  Nepomuku

o postavení nového kostela,

podtrhují vynikající grafické

ilustrace, provedené saským

rytcem  Samuelem

Weishunem  podle  kreseb

velkého  českého  barokního

umělce Karla Škréty. 

Fama  posthuma

zapadá  svými  tendencemi

mezi  snahy  soudobých

českých  spisovatelů,  až  na

výjimky  současně

katolických  duchovních,

o rozšíření  počtu  zemských

světců.  Jejich  společenství

mělo  rehabilitovat

48

František Matyáš ze Šternberka zakládá chrám na místě rodného
domu Jana Nepomuckého,

rytina z knihy Fama posthuma (Karel Škréta, 1641)



„kacířské“ Čechy v očích katolické Evropy. V duchu barokního patriotismu

však  bylo  úkolem  této  obce  českých  nebešťanů,  onoho  jedinečného

duchovního společenství  svatých Čech, rovněž zpětně legitimovat existenci

národního kolektivu. Pobělohorské vlastenectví chápalo národ teritoriálně

jako  souhrn  lidí  žijících  v  určité  zemi  a spjatých  především  společnými

dějinami.  Na  Famu  vzápětí  navázalo  několik  důležitých  děl

s nepomucenskou  tematikou,  mezi  nimi  i  významný  životopis  Jana

Nepomuckého,  sepsaný  velkým  barokním  historikem  Bohuslavem

Balbínem (1621–1688). Podnětem se mu stal spis svatovítského kanovníka

Jana  Ignáce  Dlouhoveského  (1638–1701),  dlouho  uchovávaný  jen

v rukopise  a  šířený  v opisech.  Balbínův  latinský  Život  svatého  Jana

Nepomuckého, pražského metropolitního chrámu u sv. Víta kanovníka, kněze

a mučedníka vznikl  v roce  1670  a  vyšel  tiskem  poprvé  o  deset  let  později

ve slavné  edici  Acta  sanctorum,  vydávané  nizozemskými  jezuitskými

historiky  –  bollandisty.  Záhy  byl  přeložen  do  němčiny  a češtiny,  v době

kolem  nepomucenské  kanonizace  se  pak  dočkal,  vedle  dalších  vydání

původního  textu,  překladů  snad  do  všech  kulturních  jazyků  katolické

Evropy. Nezůstalo však jen u Evropy: jezuitští misionáři, ve snaze přiblížit

historii  nešťastného  zpovědníka  svým  ovečkám  v dalekých  končinách  za

oceánem, přetlumočili postupně Balbínovo dílo do čínštiny, japonštiny i do

jazyků obyvatel malajských ostrovů. V tomto ohledu můžeme směle říci, že

až  do  dvacátého  století  bychom  nenašli  překládanějšího  a světově

proslulejšího českého autora, než jakým byl Bohuslav Balbín.

Balbínovo  pero,  školené  na  dílech  latinských  klasiků,  dokázalo

propůjčit  svatojánské  legendě  vybroušenou  literární  formu  i dramatický
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spád. Literární kvalita příběhu koresponduje s hloubkou jeho duchovního

poselství.  Fiktivní  životopis  Jana  Nepomuckého  se  čte  jako  dramatické

podobenství  o morálce  a  zodpovědnosti  duchovního  i  o  hranicích,  jež

nemohou přestoupit  ani  nejmocnější  z vládců tohoto světa.  Tak pochopili

příběh již Balbínovi současníci, tak jej později četli i přísní soudci v Římě,

kteří  především  na  základě  této  legendy  rozhodli  o  Nepomukově

svatořečení. Evropský, můžeme dokonce říci světový věhlas, který si legenda

získala,  proto  nebyl  náhodný.  Autor  ji  navíc  vydal  v prestižní  edici,  která

představovala vrchol  soudobé pramenné kritiky.  Nebýt  toho, nedosáhl by

zřejmě  nepomucenský  kult  nikdy  takového  rozšíření,  jak  se  to  stalo

počátkem 18. století, a mučedník zpovědního tajemství by se možná vůbec

nedočkal oficiálního přijetí do počtu svatých katolické církve. 

Prvním,  kdo  se  vážně  pokusil  prosadit  blahořečení  a  následné

svatořečení Jana Nepomuckého, byl v roce 1673 pražský arcibiskup Matouš

Ferdinand Sobek z Bílenberka (1668–1675). Proti kultu mučedníka, jehož

historická identita nebyla v zrcadle dobových pramenů zcela průkazná, stál

labyrint církevních předpisů, natolik spletitý, že se arcibiskup nakonec ani

neodhodlal  k podání  oficiální  žádosti  do  Říma.  To  zkusil  až  o  dva  roky

později  děkan  pražské  metropolitní  kapituly  Tomáš  Pešina  z  Čechorodu,

významný barokní vlastenec a spisovatel. Vatikán odpověděl zamítavě, a to

z důvodů  jak  faktických,  tak  i  formálních.  Kapitula  totiž  nemohla  sama

vydat  osvědčení  o Janově  úctě  a jeho  zázracích,  takové  právo  měl  pouze

pražský  arcibiskup.  Žádosti  o  zahájení  beatifikačního  procesu  pak

shazovala papežská kurie ze stolu plných dalších čtyřicet let, jakkoliv bylo

zjevné, že kult Jana Nepomuckého se rychle šíří a že zasáhl postupně nejen
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všechny složky české společnosti, ale i většinu zemí katolické Evropy.

Zásadní  obrat  v  nepomucenské  kauze  byl  spojen  až  s  osobou

pražského arcibiskupa Františka Ferdinanda hraběte z Khünburgu (1651–

1731). Hned po nástupu se Khünburg obrátil na faráře své arcidiecéze a na

sousední biskupy, aby mu zaslali zprávy o úctě, jíž se mučedník zpovědního

tajemství  těší  v jednotlivých  farnostech.  Výsledky  byly  různé.  Někde Jana

Nepomuckého  téměř  neznali,  jinde  naopak  spontánní  lidová  zbožnost

evidentně  předehnala  církevní  administrativu.  Soch  a  obrazů

nekanonizovaného  světce  v celém  království  valem  přibývalo.  Na  základě

těchto odpovědí se arcibiskup rozhodl pro zahájení řádného beatifikačního

procesu  a na  jaře  roku  1715  jmenoval  i jeho  aktéry.  Následující  tři  roky

trvala  slyšení  pamětníků  nepomucenské  úcty.  Obsah  výpovědí  se  vesměs

shodoval s textem Balbínovy legendy, podle níž si utvářeli vlastní představy

o nepomuckém  mučedníkovi  všichni  věřící  bez  ohledu  na  vzdělání

a společenské  postavení.  Ani  duchovní  nebyli  v tomto  ohledu  výjimkou.

Komise se ovšem nespokojila jen s osobními svědectvími. Zaměřila se i na

dostupné  písemné  prameny,  vyhledané  v knihovnách  arcibiskupství,

svatovítské  kapituly  a  u  strahovských  premonstrátů.  První  beatifikační

řízení  skončilo  v  Praze  počátkem  roku  1719  prohlášením,  že  Jan

Nepomucký se těší svaté pověsti a že je proto možno zahájit římský proces. 

Během několika týdnů otevřela  arcibiskupská komise nové jednání.

Opět přistupovali svědkové jeden za druhým před světícího biskupa Daniela

Mayera, pokládali pravici na evangelia a poté vypovídali o veřejné úctě, jíž je

zahrnován  od  nepaměti mučedník  zpovědního  tajemství.  Hovořili  o jeho

hrobu, o darech, kterými si věřící pokoušejí mocného přímluvce naklonit,
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o sochách,  o  obrazech  i mších,  jež  se  slouží  k Nepomukově  památce.

Nejdůležitější událostí během druhého procesu se však stal průzkum Janova

hrobu ve Svatovítské katedrále. Došlo k němu v dubnu 1719 a byla při něm

nalezena vzácná relikvie,  pokládaná za světcův neporušený jazyk.  Zpráva

o zázraku se okamžitě rozlétla do světa a zásadním způsobem přispěla ke

zdaru  římských  jednání  o beatifikaci  a kanonizaci.  Současníci  byli

přesvědčeni,  že  soudní  důkaz  mlčenlivosti  legendárního  zpovědníka  tu

podal sám Bůh. 

V  květnu  1720  se  ujala  věci  českého  mučedníka  papežská  kurie,

konkrétně  kardinál  Michael

Bedřich  hrabě  z Althannu  (1680–

1734),  tehdejší  císařský  vyslanec

u Svatého stolce. Referent si pečlivě

prostudoval  veškeré  protokoly

z pražských  jednání  a předložil  je

kongregaci  posvátných  obřadů.

Teprve  nyní  mohl  oficiálně  začít

apoštolský  beatifikační  proces.

Kongregace  svěřila  nepomucenský

případ  do  rukou  dvou  mužů.

Prvním  byl  prokurátor  Giovanni

Franchellucci,  druhým  jeho

protihráč  Prosper  Lambertini

v úloze  ochránce  víry  neboli

advokáta  ďáblova. Na  prvním
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z obou kardinálů bylo, aby shromáždil a obhájil veškeré důkazy svědčící pro

mučedníkovo blahořečení. Druhý měl předložit argumenty protikladné. Byl

to  právě  Lambertini,  kdo  vůbec  poprvé  provedl  kritický  rozbor

nepomucenské  legendy.  Tento  Boloňan,  pozdější  papež  Benedikt  XIV.

(1675–1758,  papežem  od  1740),  patřil  mezi  největší  postavy  italské

vzdělanosti  na sklonku baroka. V otázce Jana Nepomuckého vznesl velmi

vážné námitky proti uznání kultu. Konstatoval, že není jasné, zda zpovědník

Jan  Nepomucký  zahynul  roku  1383,  nebo  až  o deset  let  později.  Dobové

prameny jsou podle něj  natolik kusé a nevěrohodné, že nedovolují přesně

určit ani skutečnou příčinu mučednictví. Navíc nelze Jana vůbec považovat

za  křesťanského  mučedníka,  neboť  útok  Václava  IV.  na  něj  není  možné

chápat jako akt nenávisti  vůči  náboženské víře.  Důvodem krvavého činu,

tvrdil  Lambertini,  byla panovníkova prchlivost znásobená alkoholem. Jan

z Nepomuku je tudíž obětí, nikoliv však mučedníkem pro víru.

Přes  tyto  námitky  doporučila  kongregace  Janovo  blahořečení

a 31. května  1721  papež  Inocenc  XIII.  (1721–1724)  rozhodnutí

kardinálského  kolegia  potvrdil.  Praha  oslavila  beatifikaci  prvomučedníka

zpovědního tajemství velkolepou slavností počátkem července téhož roku.

Současníci ovšem považovali tuto událost za pouhý předstupeň netrpělivě

očekávaného  svatořečení.  Všeobecně  se  doufalo,  že  Řím  tentokrát  povolí

kanonizační proces bez průtahů a kurie skutečně učinila výjimku z pravidla,

podle  něhož  mezi  blahořečením  a počátkem  jednání  o svatořečení  má

uplynout nejméně jedno desetiletí.  Pouhý rok po beatifikaci,  18. července

1722,  projevil  Inocenc  XIII.  souhlas  se  zahájením  přípravného  procesu

v Praze.  Nové  výslechy  měly  získat  důkazy  o mučednictví  a zázracích
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blahoslaveného  Jana,  na  jejichž  základě  by  mohl  papež  prohlásit

legendárního  zpovědníka  za  svatého.  Církevní  pravidla  požadovala

minimálně  dva  prokázané  a svědecky  doložené  zázraky.  Během  procesu

komise  znovu  prohlédla  staré  dějepisné  knihy,  opět  prozkoumala

mučedníkův  hrob,  spočítala  votivní  dary  a dala  opsat  veškeré  nápisy

vztahující se k Janově památce. Tím byla její práce uzavřena. Arcibiskupští

písaři přiřízli nová husí brka a pustili se do přepisování všech dvou tisíc osmi

set osmdesáti sedmi stran kanonizačních protokolů. Komise pak jejich dílo

pečlivě  porovnala  s originálem,  podepsala,  zapečetila,  vložila  do  zvláštní

dřevěné bedničky a odeslala do Říma. Papež Benedikt XIII. (1724–1730) se

zahájením řádného kanonizačního procesu souhlasil. 

Kurie  s  projednáváním  Janova  svatořečení  nijak  nepospíchala.

Nejprve  bylo  nutno  veškeré  protokoly  arcibiskupské  komise  přeložit  do

latiny, jelikož většina svědků vypovídala německy nebo česky. Pak se znovu

obšírně  řešila  otázka  mučednické  smrt  statečného  zpovědníka.  Prosper

Lambertini  konstatoval,  že  ani  tentokrát  pražská  komise  nepředložila

věrohodné  historické  prameny.  Ve zprávách  panuje  zmatek  a  není  z nich

vůbec jasné, zda Jan Nepomucký zemřel roku 1383 nebo až 1393. Pak se

celá diskuse přesunula na pole subtilnější teologické sofistiky a setrvala tam

až do ledna roku 1728, kdy kardinálové konečně uznali Janovo mučednictví

za  prokázané  a pustili  se  do  projednávání  zázraků.  Šlo  o  šest  údajně

nadpřirozených  událostí,  konkrétně  o  podivuhodné  uchování  domnělého

světcova  jazyka,  nalezeného  roku  1719,  o nabíhání  a změnu  barvy  této

relikvie  v roce  1725  a o čtyři  zázračná  zachránění:  Terezie  Krebsové  od

atrofie  paže  (1701),  Rozálie  Hodánkové  před  utopením  v řece  (1718),
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Václava Buška před smrtí ve studni (1712) a celého města Nepomuku před

morem (1680). Lambertini podal proti všem zázrakům důmyslné námitky.

Franchellucci  za  pomoci  řady  znalců  na  ně  stejně  důmyslně  odpověděl.

Teprve  11.  ledna  1729  uznala  příslušná  kongregace  čtyři  z šesti

svatojánských  zázraků  za  prokázané.  To  znamenalo  vítězství,  protože

ke svatořečení stačily v té době zázraky dva. 

Téměř na poslední chvíli bylo rozhodnuto, že kanonizace se odehraje

19.  března  1729  v bazilice  sv. Jana  v  Lateránu,  jelikož  papež  chtěl  věc

vybavit  ještě  před  svým

(dubnovým)  odjezdem

na  letní  pobyt

v Beneventu.  Pro

pražskou  kapitulu  to

byla  příjemná  zpráva,

neboť  původně  počítala

s vyššími náklady, jež by

si  vyžádala  slavnost  ve

vatikánském  chrámu

sv. Petra.  Ani  tak nebyly

přípravy  ke  svatořečení

nijak  laciné.  Pražský

písmák  František

Vácslav Felíř,  který mezi

očitými  svědky

svatořečení  v Římě  jistě
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nebyl, si toužebně zaznamenal: Vypsati se dosti nemůže, jak skvostně faciada

hlav.  kostela  sv.  Jana  Lateránského  ozdobena  byla,  obzvláště  vnitř  kostel

s aksamitem,  damaškem,  zlatými  prýmy  a  jeho  svatými  ctnostmi  zázraky

okrášlený. Nad pomyšlení lidské bylo. 

V určený  den,  na  nějž  připadal  svátek  sv. Josefa,  pěstouna  Páně

a patrona Českého království, papež Benedikt XIII. ohlásil v Lateránu  urbi

et orbi, že blahoslavený mučedník Jan Nepomucký se napříště smí nazývat

svatým.  Jeho  proklamaci  zvěčnila  kanonizační  bula  Christus  Dominus.

Po papežovi  tuto  listinu  podepsalo  ještě  šestatřicet  kardinálů.  Z hlediska

církevního  práva  se  tím  stala  svatost  mučedníka  zpovědního  tajemství

nespornou.  Benedikt  XIII.  jménem  Nejsvětější  Trojice  prohlásil  Jana

Nepomuckého za svatého, sestoupil z trůnu uprostřed hlavní chrámové lodi

a obrátil  se  k hlavnímu  oltáři,  aby  pronesl  první  z modliteb  určených

novému světci.  Chrámovou lodí  zaburácel  v této chvíli  chorál  radostného

díkůvzdání  Te  Deum  laudamus.  Zazněly  trubky  a bubny,  zahoukla  děla

z teras Andělského hradu a rozhoupaly se zvony na věžích tří  set  chrámů

věčného  města.  Řím  a  s ním  celý  katolický  svět  se  v úctě  skláněl  před

světcem,  jemuž  nebylo  rovného  –  před  prvomučedníkem  zpovědního

tajemství.

Tento  triumf  v sobě  současně  nesl  i  počátky  konce  nepomucenské

legendy. Nešlo ani tak o to, že proti kultu mučedníka zpovědního tajemství

se obraceli protestantští publicisté a že lidoví heretici příležitostně tupili a

zesměšňovali  Nepomukovy  sochy.  Legendu  nakonec  zahubila

racionalistická kritika ponejvíce z katolických řad.  Ale to už je jiný příběh. 
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Jakub Mírka – Marie Mírková

Panství a zámek Zelená Hora

ve druhé polovině 16. století

V našem  příspěvku  se  pokusíme  přiblížit  fungování  panství  Zelená

Hora  a  podobu  stejnojmenného  zámku  ve  druhé  polovině  16.  století,

po smrti  Adama ze Šternberka. Nejdříve v krátkosti  představíme skromné

prameny,  které  se  k takto  vymezenému  tématu  dochovaly.  Následuje

charakteristika majetkoprávních poměrů tehdejších majitelů Zelené Hory,

kterými  byli  členové  rodu  Šternberků.  První  část  samotného  výkladu

věnujeme popisu hospodaření na zelenohorském panství ve druhé polovině

16.  století.  Ve  druhé  části  jsme  se  snažili  upřesnit  dosavadní  představy

o  celkovém  vzhledu  a  uspořádání  zámeckého  komplexu  v  této  době

a podrobněji popsat tehdejší vybavení jednotlivých prostor.

 Pramenná základna

Ačkoli  se  jednalo  o poměrně  rozsáhlé  panství,  do  dnešní  doby  se

dochovalo  jen  velmi  málo  pramenů  z 16.  století,  které  by  se  ho  týkaly.

V tomto příspěvku čerpáme informace ze tří typů pramenů, které jsou pro

zkoumání  podoby  a  chodu  panství  a  zámku  ve  sledované  době  patrně
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nejdůležitější.  Asi

nejvýznamnějším  a  také

nesporně  nejznámějším

pramenem  pro  dané  téma

jsou  zemské  desky  uložené

v Národním  archivu  v  Praze

a především  v nich  obsažené

dílčí cedule z let 1560 a 1584,

které  jsou  zapsány

v kvaternech č. 54 a 69, kam

byly  celkem  záhy  přeneseny

opisem  z originálů  dílčích

cedulí.  V dílčí  ceduli  z roku

1560  bylo  popsáno  panství

a zámek  pro  účely  dělení

pozůstalosti  po  Adamovi

ze Šternberka mezi jeho čtyři

syny a ve druhé z roku 1584

šlo  opět  o  dělení  pozůstalosti,  tentokrát  však  po  Adamovu  synovi

Ladslavovi.  V obou  případech  byly  podrobně  popsány  jednotlivé  díly

panství, na které si bratři rozdělili majetek zesnulého otce. Z těchto dílčích

cedulí  čerpali  informace  také  např.  August  Sedláček  nebo  Alexandr

Berndorf pro své práce o minulosti Zelené Hory.

Druhým a o něco méně známým pramenem je popis panství Zelená

Hora a Plánice, pravděpodobně z roku 1578, který byl sestaven v době, kdy
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Ladslavovi synové ještě nebyli  zletilí  a  majetek spravovala jako poručnice

jejich  matka Kateřina  ze  Šternberka,  rozená z  Lokšan.  Popis  panství  sice

není  datován,  ale  protože  se  jeho  sestavení  účastnili  císařský  rada  Jan

Dlouhoveský  z Dlouhé  Vsi  a  na  Zavlekově  a  krajský  hejtman  Jiří  Harant

z Polžic a na Klenovém, vznikl zřejmě v roce 1578, kdy Jiří Harant zastával

funkci  hejtmana  Plzeňského  kraje.  Popis  obsahuje  mimo  jiné  velmi

podrobný  výčet  inventáře  zámku  Zelená  Hora.  Tento  pramen  v minulosti

využili především Josef Smitka a Petr Rožmberský, kteří v časopise Hláska

publikovali jeho úplnou edici, která však neobsahuje kritické zhodnocení ani

další interpretaci pramene.

Tento  popis  zelenohorského  panství  byl  v minulosti  součástí  sbírek

Archivu  Musea Království  českého,  dnešního  Archivu  Národního muzea,

odkud byl delimitován do Státního oblastního archivu v Plzni. Zde se stal

součástí fondu Velkostatek Zelená Hora. Písemnosti, které dnes tvoří tento

archivní  fond,  byly  uloženy  na  zelenohorském  zámku  až  do  konce

čtyřicátých let  20. století.  V té době je nechal  na dvou nákladních vozech

převézt  nepomucký  rodák  a  historik  Alexandr  Berndorf,  toho  času  člen

Národní  kulturní  komise,  do  oblastního  zemědělsko-lesnického  archivu

v Horšovském  Týně.  Krátce  na  to  byl  zelenohorský  archiv  převezen  na

zámek do Hořovic a počátkem šedesátých let do archivu klatovské pobočky

Státního oblastního archivu v Plzni. Konečně v letech 2008–2009 byly tyto

archiválie  převezeny  na  nové  pracoviště  tohoto  archivu  v Klášteře

u Nepomuka, které je  umístěno přímo pod Zelenou Horou a v němž jsou

uloženy dodnes. Fond velkostatek Zelená Hora je sice poměrně obsáhlý, ale

do  dnešní  doby  se  v  něm  bohužel  dochovala  ucelenější  řada  písemností
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počínaje  teprve  poslední  čtvrtinou  18. století.  Starší  archiválie  se  v něm

nacházejí  jen  výjimečně.  Popis  panství,  který  se  stal  předmětem  našeho

zkoumání, je jedinou archiválií ze 16. století. Také ze 17. století se ve fondu

dochoval  pouze  urbář,  pozemková  kniha  a  pak  už  jen  několik  málo

jednotlivostí.

Zřejmě nejméně známým pramenem je tzv. Vejtah zelenohorský, který

je  uložený  ve  Státním  oblastním  archivu  v Třeboni  ve  sbírce  Cizí  statky.

Přesněji jde o registra důchodního písaře Adama, do nichž zaznamenával,

kolik peněz v letech 1573–1576 odevzdal paní Kateřině, rozené z Lokšan,

jakožto  poručnici  jejích  nezletilých  synů.  V té  době  už  byla  znovu  vdaná

za Jiřího  staršího  Popela  z Lobkovic.  Účet  nepřináší  tolik  informací,  jako

výše uvedené prameny, ale vhodně je doplňuje především o informace, které

badateli  významně  pomáhají  nahlédnout  do  samotného  chodu  panství

v době jeho správy paní Kateřinou. Účet zachycuje mj. odvedené poddanské

platy (např.  jiřské či  havelské), výdaje za posly a za odvoz peněz a zboží,

většinou do Libochovic či do Prahy, nebo např. účty za oblečení pro některé

z dětí  Ladslava  ze  Šternberka  a  Kateřiny  nebo  pro  některé  zelenohorské

služebníky,  kteří  jsou zde většinou uvedeni  jmenovitě.  Na rozdíl  od obou

výše uvedených pramenů nám není známo, že by se registry někdo dosud

systematičtěji zabýval.

Tato práce nebude první, která se věnuje tomuto tématu, ovšem bude

patrně první, která se opře o všechny tři výše uvedené prameny. Především

zámkem se již v minulosti zabýval např. August Sedláček ve svých Hradech,

zámcích  a  tvrzích. Tento  článek  je  pouhým  úvodem  do  problematiky.

Samotné  bádání  o  takto  vymezeném  tématu  předpokládá  budoucí
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detailnější zhodnocení uvedených pramenů a rovněž komparaci s prameny

jiných panství, jež se dochovaly pro stejné období. Rovněž by bylo nanejvýš

potřebné  provést  na  zámku  stavebně-historický  průzkum,  který  bohužel,

i přes velkou historickou hodnotu tohoto objektu, dodnes nebyl uskutečněn.

Historie panství Zelená Hora ve sledovaném období

Dříve, než se pustíme do popisu zelenohorského panství, v krátkosti

představíme jeho historii ve sledovaném období. Roku 1560 zemřel jediný

majitel  tohoto  rozsáhlého  komplexu  –  nejvyšší  komorník  Českého

království,  Adam  ze  Šternberka.  Panství  se  dělilo  mezi  jeho  čtyři  syny,

Viléma, Zdeňka, Ladslava a Jana. K Zelené Hoře tehdy patřilo také panství

Plánice a Konopiště, které Adam ze Šternberka vyženil roku 1552 při svém

sňatku s Markétou z Pacova. Ovšem Plánici a ves Bolešiny koupil od otce

ještě před jeho smrtí za 9000 kop grošů českých nejstarší syn Vilém. Zbytek

majetku byl zahrnut do dílčích cedulí, které podle tehdejšího zvyku sestavil

opět  nejstarší  syn  Vilém  a  rozdělil  v nich  celé  panství  včetně  Konopiště

na čtyři stejné díly. Tři díly byly na Zelené Hoře a jeden na Konopišti. Bratři

si  rozdělili  díly takto: první  zelenohorský díl  dostal  Ladslav,  druhý a třetí

zelenohorský  dostali  spolu  se  zámkem  Vilém  a  Zdeněk  a  čtvrtý  –

konopišťský, Jan. 

Již rok po rozdělení panství prodal Zdeněk, který se díky sňatku usadil

na Blatné, svůj díl Jiříkovi Kokořovci z Kokořova a na Šťáhlavech. Ladslav

pak s Jiřím Kokořovcem vyměnil některé vesnice poblíž Plánice za druhou

půlku  zámku,  která  k tomuto  dílu  náležela,  a  ves  Soběsuky.  Tím  se  stal
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jediným majitelem zámku. Roku 1562 také zemřel bezdětný nejstarší Vilém

a jeho díl brzy nato získal Ladslav. I přesto se panství, především prodejem

třetího  dílu  Jiříkovi  Kokořovci,  značně  zmenšilo.  Kromě  Vilémova  dílu

Zelené Hory získal Ladslav i Vilémovo panství Plánice.

Ladslav  se  stal  císařským

komorníkem, ale na otcovu kariéru

nemohl  více  navázat,  protože

zemřel  poměrně  brzy,  již  roku

1566.  Po  něm  panství  spravovala

za  nezletilé  syny  jeho  manželka

Kateřina  ze  Šternberka,  která  se

roku 1567 vdala za Jiřího staršího

Popela  z  Lobkovic  na

Libochovicích. Ta pro dluhy svého

zesnulého  manžela  odprodala

městečko Blovice a několik vesnic.

Když  její  synové  Ondřej,  Jiřík,

Ladslav  a  Ferdinand  dosáhli

zletilosti,  došlo  znovu  k dělení.

Tentokrát  dílčí  cedule  roku  1584

vytvořil  druhý  nejstarší  syn  Jiřík,

protože  prvorozený  Ondřej  byl

mdlého rozumu. Bratři si majetek rozdělili tak, že Ondřej a Jiřík měli každý

jeden  díl  panství  Zelená  Hora  a  každý  polovinu  zámku,  a  Ladslav
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a Ferdinand  dostali  každý  jeden  díl  panství  Plánice.  Několik  vesnic,

především na jižním okraji panství, bylo odděleno od panství Zelená Hora

a připojeno k původně menšímu panství Plánice, aby díly mladších bratrů

nebyly výrazně menší. Tím se samotné panství Zelená Hora opět zmenšilo

a oba  dva  díly  dohromady  měly  zhruba  polovinu  vsí  a  polovinu  osedlých

oproti  tomu,  v jakém  rozsahu  panství  držel  Adam  ze  Šternberka.  Jiřík

spravoval i díl svého bratra Ondřeje. 

Roku  1590  Ferdinand,  držitel  jednoho  dílu  panství  Plánice,  zabil

v návalu šílenství matku, která mu bránila ve spáchání sebevraždy, za což byl

údajně doživotně uvězněn na Zelené Hoře. Roku 1592 se zabil Jiřík, když

spadl  z koně.  Jiříkův  díl  tedy  získala  jejich  sestra  Marie,  která  dosud

nedostala peníze náležející jí z dědictví. Stala se zároveň poručnicí Ondřeje,

zatímco Ladslav na Plánici byl poručníkem Ferdinanda. Ladslav a Marie pak

vedli dlouhé spory. Další majetkové poměry na obou panstvích byly velice

složité  a  doprovázely  je  časté  majetkové  přesuny  jednotlivých  vesnic.

Po třicetileté válce už k panství patřilo jen město Nepomuk a 19 vesnic, což

činilo  přibližně  jednu  třetinu  z někdejší  rozlohy  panství.  I  přesto  se  stále

jednalo o poměrně velké panství. 

Popis panství Zelená Hora

Nejvíce  informací  o  podobě  panství  se  dovídáme  z výše  uvedených

dílčích  cedulí  z let  1560  a  1584.  V roce  1560,  v době  jeho  dělení,  patřila

k panství městečka Nepomuk, Blovice a Starý Plzenec a 58 vsí, ve kterých

žilo 852 osedlých. Jeden osedlý představoval hospodářskou jednotku, která
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obhospodařovala  přibližně  jeden  lán  polností  a  kterou  tvořil  větší  počet

osob. V jejím čele stál majitel gruntu, nejčastěji otec rodiny. Mnohdy však

kromě několika generací rodiny majitele na usedlosti mohli žít také podruzi

a děvečky, někdy i se svou rodinou. Celkový počet obyvatel na panství tak

mnohonásobně převyšoval počet osedlých. Zpravidla každý osedlý odváděl

platy vrchnosti.  Ty byly jednak peněžité a v českém prostředí  se odváděly

nejčastěji  na  sv.  Jiří  a  na  sv.  Havla,  případně  menší  platy  o  Vánocích

a Velikonocích. Mezi odváděné naturální platy patřilo obilí,  vejce,  slepice,

koudel atp.

Při dělení zelenohorského panství v roce 1560 patřilo ke každému ze tří dílů

jedno městečko – k prvnímu, Ladslavovu, dílu náležel Nepomuk (počítalo se

v  něm  150  osedlých),  k druhému  dílu,  Vilémovu,  Blovice  (79  osedlých)

a ke třetímu dílu Starý Plzenec (45 osedlých). První a druhý díl měly každý

kolem 300  osedlých,  třetí  díl  něco přes  250,  což  ale  bylo kompenzováno

jinými výhodami.

Jednotliví  osedlí  na  panství  Zelená  Hora  odváděli  peněžní  platy

obvykle  ve  čtyřech  termínech  –  na  sv.  Jiří,  na  sv.  Jakuba,  na  sv.  Havla

a na Vánoce. V naturáliích se odvádělo hlavně obilí, tj. žito, ječmen, pšenice

a především oves, který se využíval většinou jako krmivo pro tažná zvířata. 

Z dalších naturálií je třeba jmenovat především mák, koudel, slepice

a kuřata,  vejce  a  výjimečně  i  řepu  a  hrách.  Pastýři  měli  také  povinnost

odvádět  „pepř“.  Není  zřejmé,  co je  pod  označením „pepř“ myšleno.  Zda

skutečný  pepř,  který  by  však  sami  ovčáci  museli  draho  kupovat,  nebo

paprika,  případně  nějaká  jiná  bylina,  kterou  bylo  možné  používat  jako

náhražku pepře a mohla růst na pastvinách. Robotní povinnosti nebyly pro
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osedlé v té době příliš  zatěžující.  Jednalo se většinou pouze o pěší  robotu

a pomoc při sečení trávy. Robotní práce totiž sice byla levná, ale obvykle byla

považována  za méně  kvalitní  než  práce  vykonávaná  nájemními  silami.

Potažní práci si vrchnost s největší pravděpodobností zajišťovala vlastními

potahy,  o  čemž  svědčí  dostatečné  množství  tažného  dobytka  ve  dvorech

a také  povinnost  poddaných  odvádět  vrchnosti  poměrně  velké  množství

ovsa. 

Kromě feudální renty měla zelenohorská vrchnost příjmy z vlastního

podnikání,  zejména  pak  z pivovarnictví,  chovu  ovcí  a  rybničního

hospodaření. Dalšími, i  když ne tolik výnosnými zdroji příjmu, byl prodej

másla,  sýrů,  masa (to  jest  hlavně krmných volů,  prasat  a drůbeže),  kůží,

dřeva, nebo platby poddaných za posečení trávy na mýtinách, nebo za nájmy

polí  a  luk  nacházejících  se  většinou  u  pustých  dvorů.  Naopak  výdaje

představovaly  především  platy  a  mzdy  panských  úředníků,  pracovníků

ve dvorech,  případně  i  jiných  zaměstnanců.  Dále  byly  vypláceny  mzdy

mlatcům,  řemeslníkům  a  jiným  námezdním  silám.  Platy  a  mzdy  byly

peněžní i  naturální.  Další  výdaje byly např.  za dokupování obilí  v případě

nedostatku, kolomazi, soli aj.

Nejvyšším  zaměstnancem  panství  byl  hejtman  či  úředník,  který  je

fakticky  spravoval.  Jemu  podřízení  byli  jednotliví  písaři,  kteří  měli  na

starosti  jednotlivé  oblasti  správy  panství,  jako  např.  již  výše  uvedený

důchodní písař Adam, který spravoval finance a vedl peněžní účty. Dalšími

zaměstnanci  panství  byli  např.  myslivci,  kteří  měli  na  starosti  zejména

hlídání lesa a odstřel škodné, rybáři v čele s „fišmajstrem“, šafáři a čeládka

ve dvorech nebo různí řemeslníci. Z nich můžeme jmenovat kováře, pekaře
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nebo  rouraře.  Řemeslníci  mohli  být  buď

zaměstnanci  panství  pracující  za  pravidelný

plat a příležitostné akcidence, nebo mohli  být

najímáni  za  mzdu  podle  odvedené  práce.  Na

zámku  byla  vedle  hejtmana  a  písařů

nejdůležitější  osobou  klíčnice.  Z účtů  z let

1573–1576  se  dovídáme,  že  v době  správy

panství Kateřinou z Lokšan patrně tuto funkci

vykonávala  jistá  paní  Bohunka.  Dalšími

sloužícími na zámku byli např. branný, kuchař

či kuchařka, kovář, pekař, posel či rejtar, patrně

nějací zbrojnoši a čeládka.

Jak  již  bylo  řečeno  výše,  významným

zdrojem  příjmů  bylo,  podobně  jako  na  jiných

panstvích,  kromě  feudální  renty  také  vlastní

podnikání majitelů panství. Nejvýznamnějšími

odvětvími  tohoto  podnikání  bylo  zemědělské

hospodaření  ve  dvorech  a  ovčínech,

rybníkářství a pivovarnictví. Na panství Zelená

Hora  fungovaly  v době  dělení  panství,  roku

1560, pouze tři dvory – v Prádle, u Nepomuka

(patrně  dnešní  Borek)  a  pod  Zelenou  Horou,

tzv.  „Podhorský“  (pravděpodobně  totožný  se

dvorem  později  označovaným  Šternberk).

Ke každému  dílu  připadl  jeden  z nich.  Kromě
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nich však na panství stálo dalších šest dvorů pustých, jejichž pozemky byly

obvykle  obhospodařovány  z výše  uvedených  dvorů  nebo  pronajímány

poddaným.  Tyto  dříve  funkční  dvory  později  pravděpodobně  částečně

zanikly a částečně byly obnoveny.  Např. roku 1584 byl již opět provozován

dvůr Želvice. 

Dvory  byly  hlavní  výrobní  jednotkou  panství.  Jejich  hlavní  činností

bylo  pěstování  obilí  a  chov  dobytka.  V jejich  čele  stál  šafář.  Na  panství

Zelená Hora se hospodářské práce při dvorech prováděly pomocí vlastních

potahů  a  vlastní  čeládkou.  Z dílčích  cedulí  vyplývá,  že  bylo  praktikováno

trojpolní hospodaření. Ve dvorech se pro tažnou práci chovali koně a tažní

voli, pro jiné užitky skot, prasata nebo všemožná drůbež včetně pávů. Co se

týče chovu hospodářských zvířat, zdá se, že každý ze tří funkčních dvorů se

specializoval  na  určitou  činnost.  Např.  v Podhorském  dvoře  se  chovala

prasata, zatímco v Želvici bylo roku 1584 vykazováno hodně dojných krav.

Ve dvoře u Nepomuka zase bylo velké stádo ovcí, čemuž nasvědčuje i název

dvora „V ovčíně“, uváděný v popisu panství asi z roku 1578.

Panský  pivovar  fungoval  na  panství  jen  jeden.  Stál  u  Podhorského

dvora a i po zmenšení panství se v něm dělal alespoň jeden var týdně. Byla

u něj  i  sladovna.  Poblíž  se  také  nacházela  chmelnice.  Další  pivovary

fungovaly  ve  všech  třech  městečkách,  která  z nich  vrchnosti  platila  tzv.

„varné“. Pivo se vařilo ječné a bílé, tj. pšeničné. S pivovarnictvím souvisely

krčmy,  které  byly  téměř  v každé  vsi  a  byly  nuceny  odebírat  pivo  pouze

od vrchnosti. Podle dílčí cedule z roku 1584 vlastnila vrchnost v Nepomuku

tzv. Panský dům, který fungoval jako hostinec. Krčma byla i u zámku. Víno

se pěstovalo v mnohem menší míře. Přímo na Zelené Hoře byla vinice.
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Pro provoz rybničního hospodářství platila na zelenohorském panství

zásada, že by se v jednom rybníce měly chovat ryby stejného věku, která však

nebyla vždy důsledně dodržována. Na zdejším panství se choval především

kapr.  Existovaly  malé,  plodové,  a  větší,  násadní,  rybníky,  ve kterých ryby

dorůstaly. Největší rybníky na zelenohorském panství byly např. Myslívský

nebo  Kovčínský,  do  kterých  mohlo  být  nasazeno  až  300  kop  kaprů.

Ve výrazně menším množství se na zelenohorském panství chovaly ostatní

druhy ryb,  hlavně štiky nebo okouni.  U rybníků také občas bývaly sádky,

u Klášterského dvě a pod Myslívským tři. U Srb se nacházel na řece Úslavě

v té době již pustý rybník Lušťov. Patrně již nikdy nebyl obnoven. Za tímto

pustým rybníkem, směrem ke Ždírci, bylo na řece značné množství ples. 

Kromě  rybníků  představovala  zdroj  ryb  především  řeka  Úslava,

případně větší potoky, kde mohly být ryby loveny průběžně, což se využívalo

pro obstarání rybího masa v průběhu celého roku, především v postní dni

a o  sobotách.  Část  užitků  z řeky  Úslavy  šla  také  vrčeňskému  faráři.

Na tekoucí vodě se zařizovaly haltýře, ve kterých se ochlazovaly potraviny

a uchovávaly  vylovené  ryby  pro  potřeby  kuchyně.  Jeden  roubený  haltýř

fungoval v Klášteře a roku 1584 již existoval také cihlový haltýř u rybníčku

Kuchyňka, který se patrně nacházel poblíž Podhorského dvora.

Jedním  z nejvýznamnějších  příjmů  v předbělohorských  Čechách  byl

chov ovcí. Ovčáci dostávali podíl na zisku, obvykle se jednalo o tzv. desátý

díl. Často byli ovčáci svobodní lidé, kteří se nechávali najímat, protože měli

volnější  pohyb  než  poddaní.  U  Zelené  Hory  se  chovaly  ovce  především

ve dvoře „V ovčíně“, nacházejícím se zřejmě na místě dnešního dvora Borek.

V roce 1578 se v něm chovalo přibližně 600 ovcí.
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Dalšími  významnými  podniky  byly  mlýny.  Na  panství  Zelená  Hora

fungovalo kolem dvaceti poddanských mlýnů, které se dnes dají jen těžko

lokalizovat.  Kromě  nich  provozovala  vrchnost  roku  1560  jeden  mlýn

v Klášteře. Tento panský mlýn měl pět kol, z toho tři moučná, jedno sladové

a jednu stoupu, která mohla sloužit i jako valcha nebo pila. Roku 1584 už byl

vybudován další panský mlýn, tzv. „Nový mlýn“, který měl dokonce šest kol.

Nacházel se pravděpodobně na řece Úslavě mezi Klášterem a Prádlem. Také

mlýn v Klášteře byl roku 1584 již lépe vybaven a na pátém kole byly různé

nástroje.  Páté  kolo  fungovalo  tedy  nejspíš  jako  jakýsi  jednoduchý  hamr.

Sladové kolo už bylo kolem moučným a slad se patrně zpracovával pouze ve

sladovně  u  pivovaru.  Důležitými  vrchnostenskými  podniky  byly  cihelny

a vápenky.  Jedna  vápenka  stála  poblíž  vápencového  lomu  u  Nehodíva.

Panská cihelna byla pod Nepomukem.

Podoba, vybavení a funkce zámku Zelená Hora

V další části našeho příspěvku se pokusíme přiblížit rozložení budov

a místností  zámku  Zelená  Hora  ve  druhé  polovině  16.  století  a  jejich

vybavení.  Jestliže  pro  zkoumání  hospodaření  na  panství  Zelená  Hora

v 16. století  nám  posloužily  jako  hlavní  pramen  dílčí  cedule  ze  zemských

desek,  o  vybavení  a  vzhledu  zámku  vypovídá  zejména  zámecký  inventář,

který  je  součástí  popisu  panství,  pořízeného  s největší  pravděpodobností

v roce 1578. Nicméně využívali jsme i dílčí cedule, které nám pomohly při

určování polohy budov a místností.

72



August Sedláček i  Alexandr Berndorf ve svých pracích konstatovali,

že, především vzhledem k častým přestavbám zámku v 17. století, při nichž

se ze starších zdí zámku dochovala jen torza, nelze popisy zámku v dílčích

cedulích  srovnávat  se  současným

stavem.  Tito  autoři  však  při  svém

bádání neměli k dispozici výše zmíněný

popis  panství,  a  tak  jsme  doufali,  že

tento  pramen  nám  pomůže  přesněji

lokalizovat  jednotlivé  budovy

a místnosti  zámku.  Ačkoli  je  tento

popis  velmi  podrobný  a  vyjmenovává

téměř  všechny  místnosti,  není  v něm

bohužel,  až na malé výjimky, uvedeno

jejich  přesnější  umístění.  Lokalizace

místností  byla  totiž  téměř  výlučně

určována  pomocí  slov  „proti“,  „při“,

„u“, „pod“, „nad“ apod., aniž by však bylo vždy úplně jasné, zda ono „pod“

nebo „nad“ je myšleno horizontálně nebo vertikálně. 

Přestože se ukázalo, že zcela přesné umístění pokojů, natož jejich rozměry,

nebude  možné  určit,  přeci  jen  se  nám  podařilo  porovnáním  textů  zjistit

některé nové informace. V popisu třetího dílu panství, který dostal Zdeněk

ze Šternberka, v ceduli z roku 1560 je na začátku popisu uvedeno „počnúce

také  v nejhořejším  placu  zámku  světnice  holomčí“.  August  Sedláček

i Alexandr  Berndorf  s ohledem  na  podobu  zámku  ve  20.  století

předpokládali,  že  jde  patrně  o  místnost  v nejvyšší  severovýchodní  části
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zámku.  Tato  lokalizace  však  s největší  pravděpodobností  není  správná.

Současný  severovýchodní  roh  zámku  v 16.  století  totiž  téměř  jistě  vůbec

nestál. Část zámku, náležející ke třetímu dílu, se patrně táhla podél dolního

nádvoří, po levé straně při pohledu odzdola nahoru. Samotný popis začínal

v horní části dolního nádvoří, nalevo od brány do horního nádvoří, a odtud

postupoval směrem dolů. K této části kromě obytných místností (holomčí

světnice, další dvě světnice a komory a spižírny) nalevo od brány patřila níže

položená  obročnice  (tj.  sýpka)  a  dále  pod  ní  šlachta  (tj.  jatka)  a  psinec.

Protože  tato  část  zámku  byla  menší,  připadla  Zdeňkovi  ještě  krčma

s maštalemi před zámkem.

Ke druhému  dílu,  který  připadl  Vilémovi  ze  Šternberka,  patřil  trakt

napravo od brány na horní nádvoří a jižní křídlo po pravé ruce od brány.

Součástí tohoto dílu tedy byly nejreprezentativnější části zámku. Do jižního

křídla patřily  velké síně,  světnice a komory,  dvě obročnice,  sklepy,  včetně

sklepní kaple sv. Vojtěcha v sousedství vězení ve věži, dále pak samotná věž

se  šnekem.  V traktu  napravo  od  brány  byla  kuchyně  a  nad  ní  kancelář,

kterou  roku  1578  patrně  využíval  hejtman  Václav  Žíšovský  z Udimi

(„komůrka  Václava  úředníka“).  U  hradeb  stála  světnice  spojená  pavlačí

s kanceláří a pod ní se nacházely čtyři maštale. 

Některé místnosti a budovy měli bratři dohromady. Počítalo se s tím,

že společná bude kuchyň do doby, než si Zdeněk ze Šternberka nepostaví na

třetím  dílu  vlastní.  Společný  byl  pochopitelně  i  kostel  stojící  na  dolním

nádvoří  a  vězení  u  dolních  vrat.  Tamtéž  se  s největší  pravděpodobností

nacházela též společná pekárna a kovárna. Mimo areál zámku se bratři dělili

o dolní baštu pod zámkem, vápenku a rybníček u Podhorského dvora, který
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sloužil k plavení koní a k braní vody na zámek.

Na tomto místě není možné se dopodrobna zabývat ať už jistou, nebo

alespoň domnělou lokalizací všech místností a budov. Důležité zjištění však

je,  že  podoba  zámku  byla  v 16.  století  značně  odlišná  od  podoby  dnešní.

Kromě toho, že nadzemní část zámku byla většinou pouze dvoupatrová, jde

především  o  rozsah  zámecké  budovy.  Horní  nádvoří  je  v současné  době

obklopeno budovou zámku ze tří stran – ze západu, jihu a východu. V roce

1560 však stálo pouze západní křídlo s bránou do horního nádvoří a část

jižního  křídla.  Naopak  na  dolním  nádvoří  byl  patrně  souvislý  pás  budov

po celé levé, tj. severní straně tohoto nádvoří. Přesnější závěry by však bylo

možné učinit až po provedení důkladného stavebně-historického průzkumu,

k němuž bude nutné využít i zde uvedené písemné prameny.  

Mezi  roky  1560  a  1584  proběhly  na  zámku  některé  větší  stavební

úpravy. Na tomto místě se jimi nebudeme podrobněji zabývat a zmíníme jen

ty nejpodstatnější.  Především byla  přistavěna část  jižního křídla,  v  níž  se

nacházela  holomčí  světnice,  dále  dvě světnice  paní  Kateřiny a  kuchyňka.

Tato přístavba byla spojena se starší částí budovy pavlačí. V původní stavbě

pak bylo vězení, umístěné ve věži, nově určeno pravděpodobně pro ukládání

stříbra a jiných cenností a obročnice byly změněny na vozovnu.

Dále  se  s pomocí  seznamu  inventáře  uvedeného  v popisu  panství,

pocházejícího  pravděpodobně  z roku  1578,  pokusíme  přiblížit  vybavení

interiéru  zelenohorského  zámku  a  jeho  funkci.  Vzhled  a  vybavení  tohoto

sídla je třeba dát do souvislosti s životem a kariérními ambicemi tehdejších

majitelů sídla a jejich majetkovými a hospodářskými poměry.  Z nich také
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vyplývaly  okolnosti  využívání  stavby.  Vybavení  zámku  Zelená  Hora  bylo

možné  srovnávat  s poznatky  vyplývajícími  ze  studia  inventářů  dalších

šlechtických  sídel,  které  jsou  popsány  v dostupné  literatuře.  Vzhled

a funkčnost  zámku  Zelená Hora  ve  druhé polovině 16.  století  ovlivňovala

skutečnost, že se relativně často střídali jeho majitelé. Nikdo z nich neměl

čas  a  patrně  ani  ambice  vybudovat  ze  Zelené  Hory  honosné

a reprezentativní  sídlo.  Pobytu na Zelené Hoře dával  sice přednost  Adam

ze Šternberka,  který je v Nepomuku dokonce pohřben, i  když kromě toho

vlastnil několik dalších sídel.  Lze předpokládat, že svým častým pobytům

přizpůsobil i zámek. Bohužel o vybavení v jeho éře nemáme žádné zprávy.

Sám Adam ze Šternberka ve svém dopise Vilémovi z Rožmberka, jímž ho

zval  na  návštěvu,  nazval  Zelenou  Horu  „chudou  chalupou“.  Zde  však

musíme mít na zřeteli, že toto srovnání učinil patrně při vědomí honosnosti

rožmberských rezidencí. Ve srovnání s nimi opravdu Zelená Hora asi příliš

reprezentativně  vypadat  nemohla.  Těžko  také  dnes  říci,  zda  hlavní

reprezentační funkci neplnila jiná sídla Adama ze Šternberka či jeho pražské

domy. Adamův syn Ladslav na Zelené Hoře hospodařil pouze šest let a jeho

manželka Kateřina ze Šternberka se po svatbě s Jiřím Popelem z Lobkovic

trvale usídlila u svého manžela na Libochovicích. 

Dochovaný inventář zámku vznikl právě v době, kdy panství a zámek

v zastoupení svých synů spravovala paní Kateřina. Matkou této šlechtičny

byla,  v literatuře  mnohem  známější,  stejnojmenná  Kateřina  z Lokšan,

důvěrnice  své  sestřenice  Filipiny  Welserové,  jíž  pomáhala  při  uzavírání

jejího  tajného  sňatku  s arcivévodou  Ferdinandem  Habsburským  v roce

1557.  Kateřina  měla,  jako  poručnice  svých  dětí,  udržovat  majetek,  než
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dosáhnou  plnoletosti.  Ten  byl  však  značně  zatížený  dluhy,  které  zůstaly

po jejím manželovi Ladslavovi. Své hospodaření se proto snažila zefektivnit

a udržet tak statky pro své děti. Zdá se, že si při tom vedla poměrně rázně,

a tak je jí někdy vyčítána krutost a přísnost vůči poddaným. V době vzniku

inventáře zámku Zelená Hora zřejmě přistoupila k nové organizaci chodu

hospodářství  a soupisu spravovaného majetku na Zelené Hoře.  Rok před

vznikem inventáře nechala sepsat hospodářský řád, jehož vyhotovení byl,

stejně  jako  při  soupisu  inventáře,  přítomen  Jiří  Harant  z  Polžic

a na Zavlekově.

Při  soupisu se postupovalo místnost  po místnosti  a  sepisovaly se veškeré

v nich uložené předměty. Dá se ovšem předpokládat, že byly vynechávány

věci bez větší hodnoty. Aktuálně nepotřebné předměty byly patrně bez větší

systematičnosti  uloženy  v komorách,  které  se  obvykle  nacházely  vedle

jednotlivých místností. Prohlídka a soupis byly započaty u horní brány, kde

se nalézala kuchyně a k ní přilehlé spižírny. Proto se v těchto místnostech

nacházelo  velké  množství  nádobí.  Nádobí  pro  konzumaci  se  používalo

většinou  cínové,  pro  vaření  měděné.  V měděných  kotlích  se  také  pralo

prádlo. Běžné nádobí, zřejmě nevýstavní,  bylo uloženo v truhlách ve spíži

nacházející se u kuchyně. Pokud se jednalo o nové a cenné nádobí, bylo to

v inventáři výslovně uvedeno. Zatímco nádobí sloužící pro vaření se logicky

nacházelo  v kuchyni,  stolní  nádobí  bylo  obvykle  umístěno  v místnostech

určených pro hodování. Vařilo se na otevřeném ohni, proto tu byly měděné

pánve a pánvičky,  kotle (tedy závěsné hrnce nad ohniště), lopaty na uhlí,

lžíce k nabírání vody, ale i různá struhadla, sekáčky, síta, hmoždíře, pekáče,

plechy apod. Z inventáře vyplývá, že v kuchyni se vařilo i  pro psy, kterým
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sloužily  starší  kotlíky.  Kromě  toho  zde  stála  zapečetěná  almara  se

skleněnými a cínovými nádobami, které obsahovaly léčivé prostředky a další

lékařské  náčiní.  Jednalo  se  tedy  o  jakousi  lékárničku.  Co  se  týče

hygienického zařízení,  v každé obytné místnosti bylo umyvadlo či  nádoba

na mytí, většinou z cínu. 

Ve spíži se uchovávaly nejen potraviny, ale i další nepotřebné nářadí

a nádobí  i  oblečení  apod.  Potraviny,  které  podléhaly  rychlejší  zkáze,  byly

ukládány  ve  sklepě.  Nacházely  se  zde  hrudky  másla,  sýry,  vědýrko  medu

nebo  pytle  s  lněnými  semínky.  V podzemních  sklepech  se  uchovávalo

samozřejmě pivo a víno. Z neznámého důvodu i tady byla truhla s oblečením

a  látkami,  nádobí,  ale  například  i  mýdlo.  Součástí  provozních  prostor

na zámku  byla  i  kovárna  a  pekárna  či  sýpka.  Kovárna  sloužila  nejen  pro

kování  koní,  ale  i  pro  výrobu  a  opravu  různého  nářadí  nebo  povozů.

V kovárně se  nacházelo  obvyklé  kovářské nářadí,  tedy  kovadliny,  kladiva,

kleště, průbojníky, pilníky a další.

Oblečení  a látky patřily  k cenným a nákladným předmětům a jejich

uchování se věnovala značná pozornost. Ostatně je známo, že oblečení bylo

často  předmětem  šlechtických  závětí.  Z nich  je  zřejmé,  že  např.  svrchní

kabátce unosily běžně dvě generace. Oblečení se na Zelené Hoře ukládalo

do truhel. V inventáři je téměř vždy zaznamenáno, z jakého materiálu, tedy

druhu látky, byly oblečení či „bytový textil“ zhotoveny. Můžeme si tak udělat

představu o tom, že na Zelené Hoře měly peřiny svrchní a spodní, přičemž

spodní  byly  z hrubého  plátna  a  svrchní  z  barchanu,  tedy  látky  z dvojího

přediva. Svrchní oděvy byly z taftu, hedvábných látek, např. pokrývky hlavy

byly zhotoveny často z aksamitu, tedy sametové látky.
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Za  pozornost  stojí  i  nábytek  určený  k  ukládání  předmětů.  Jednalo  se

především o truhly,  v nichž  bylo uchováváno nejen oblečení,  ale  i  nádobí

a další pracovní náčiní. Truhly se rozlišovaly podle svého objemu. Na Zelené

Hoře byly truhly loketní,  půl druhého lokte dlouhé a dvouloketní.  Dalším

důležitým  údajem  bylo,  zda  je  truhla  zajištěna  zámkem,  popř.  jakým.

V menších  truhličkách  se  uchovávalo  např.  koření.  Kromě  truhel  se

na zámku  používaly  almary,  tedy  skříně,  kam  se  ukládaly  např.  boty,  ale

i nářadí  a  různé  řemeslnické  náčiní,  většinou  určené  ke  zpracování  látek

(např. kolovrátky). Almary sloužily také pro uložení nádobí apod. Potraviny

se většinou uchovávaly v kádích či sudech.

Paní Kateřina spravovala i jiná panství a na Zelené Hoře pobývala jen

příležitostně. Většinu času se patrně zdržovala v sídle svého nového muže

na Libochovicích  nebo  v  Praze.  V  registrech  důchodního  Adama  se

dochovalo mnoho záznamů o tom, jak byly převáženy peníze, ale i naturálie,

pro  paní  Kateřinu  právě  na  Libochovice  nebo  do  Prahy.  Mnohdy  šlo

o značné  sumy  nebo  velký  počet  zvířat.  V jednom  případě  bylo

na Libochovice hnáno na 60 vepřů zakoupených na panství  Zelená Hora.

Někdy se vozil oves, pivo, másla, sýry nebo i méně obvyklé věci, např. koření

nebo kvítí. Někdy poslové zajížděli do Rakous nebo do Tyrol. Těžko však říct,

zda tam pro paní něco zařizovali, nebo se tam sama osobně zdržovala. Řada

místností byla proto v době její nepřítomnosti zamčena a klíče byly uloženy

v zapečetěné krabici. Autor inventáře udává, že obdržel tuto krabici s klíči,

kterou musel při provádění soupisu mobiliáře odpečetit. Nedostal se však

do všech  místností  a  uvádí,  že  např.  pokoje  paní  Kateřiny  byly  zamčeny

a navíc zapečetěny, a proto jejich vybavení nemohl sepsat. Do inventáře si
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však poznamenal, že až paní přijede, budou tyto pokoje ještě zelenohorským

úředníkům otevřeny a popsány. 

Obytné místnosti  dalších  členů  rodiny  Šternberků  byly  ve  srovnání

s jinými  aristokratickými  sídly  vybaveny  poměrně  prostě.  V pokoji,  který

užíval Ondřej ze Šternberka, nesvéprávný syn paní Kateřiny, se nacházely

dva stoly, koberce, čalouněná stolice a jedna židle. Na stěnách byly kožené

tapety  zdobené  zlatem  a  malovanými  květy.  K pokoji  náležela  i  místnost

určená ke spaní, která měla klenutý strop a nacházel se tu podobný nábytek

jako v pokoji. Kromě toho tu stála postel se závěsem. Obecně se dá říci, že

místnosti určené pro rodinu majitele byly vybaveny honosněji než ostatní.

Nacházely se tu koberce, stěny zdobily kožené tapety zasazené do dřevěných

rámů, kolem oken visely závěsy, podobně jako okolo postelí. V místnostech

přiléhajících k obytným prostorám bylo uloženo lepší ložní prádlo, peřiny,

stolní textilie apod.

V soupisu jsou uvedeny jen výjimečně šperky. Častěji se zde nacházela

pouzdra  na  náhrdelníky  než  náhrdelníky  samotné.  Majitelem  jednoho

náhrdelníku se zvonci byla, jak pramen uvádí, „panna šlechtična“. Patrně

šlo  o  dceru Ladslava a  Kateřiny  ze  Šternberka,  Marii.  Její  místnosti  byly

vybaveny  celkem  skromně.  Zajímavé  je,  že  jediným  dekorativním

předmětem v jejích pokojích byly podle soupisu jelení parohy. Kromě toho

zde stálo pět kolovrátků. Nezdá se ani, že by na Zelené Hoře byly vystaveny

vzácné zbraně, které často sloužily k reprezentačním účelům. Neexistovala

zde ani samostatná místnost pro zbrojnici. Z inventáře vyplývá, že zbraně se

nacházely v komoře u vstupu, kde však byly nejen hákovnice, halapartny či

např. sudlice, ale i pracovní nářadí či postroje na koně. Jiné menší zbraně
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byly  umístěny  např.  ve  velké  světnici  v almaře,  kde  byly  uloženy  spolu

s dalšími doplňky oděvů a obuví.

V popisu zámku není také žádná zmínka o tom, že by na Zelené Hoře

byla  samostatná  místnost  nebo  alespoň  skříň  pro  knihovnu.  Soupisy

zámeckých knihoven jsou přitom pro historiky velmi cenným historickým

pramenem,  na  jehož  základě  si  lze  snadno  vytvořit  představu  o  zájmech

a duševním či myšlenkovém světě jejich majitele. Nicméně knihy se v roce

1578  na  Zelené  Hoře  nacházely.  Byly  uloženy  v různých  místnostech

v dřevených truhlách. Jednalo se však o knihy určené pro kněze a soubory

kázání. Autor zámeckého inventáře bohužel nezahrnul do svého soupisu ani

obrazy  a  jiné  umělecké  předměty.  Patrně  z toho  důvodu,  že  se  zde

nenacházely. Na zámku nebyla ani, tehdy oblíbená, tzv. kunstkomora, tedy

místnost,  která  se  v té  době  někdy  objevovala  i  na  sídlech  nižší  šlechty.

V kunstkomorách bývaly uchovávány umělecké či kuriózní předměty, které

majitel  shromažďoval  ze  záliby  a  pro  svou  reprezentaci.  Popis  zámku

neobsahuje  ani  zvláštní  místnost  pro  uchovávání  důležitých

majetkoprávních a účetních dokumentů. K tomu účelu sloužily tři dřevěné

truhly umístěné ve velké světnici nad spižírnou, které obsahovaly „posélací

listy“, registra, účty a vrubovnice. Soupis nám prozrazuje i jméno, v té době

patrně již bývalého, zelenohorského písaře Johannese, jehož registra byla ve

třetí  z truhel.  Žádné  z těchto  dokumentů  se  nám  bohužel  dodnes

nedochovaly.

Je  zajímavé,  že  na  zámku  se  v roce 1578  nacházelo  velké  množství

liturgického  náčiní,  zlatého  či  pozlaceného,  kněžských  rouch  a  dalšího

vybavení  kostelů.  V souvislosti  s často  uváděnou  skutečností,  že  Kateřina
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ze Šternberka byla  velmi důsledná luteránka a  na zelenohorském  panství

nestrpěla  katolické  duchovní,  se  nabízí  hypotéza,  zda  se  nejednalo

o nepoužívané  liturgické náčiní  sloužící  pro  katolickou  bohoslužbu,  které

v té době nemělo využití. Také zmíněné kněžské knihy a knihy kázání byly

uloženy  spolu  s tímto  liturgickým  náčiním.  Samotný  zámecký  kostel  v  té

době navíc sloužil jako skladiště obilí, sýrů a rybářského a loveckého náčiní.

Funkčnost jednotlivých místností nebyla tedy na Zelené Hoře často přesně

vymezena.  Do  truhel  a  polic  se  ukládalo  vše,  co  právě  nebylo  potřeba.

K tomu  účelu  se  hodily  i  komory  u  právě  neobývaných  světnic  i  samy

světnice v patrech. 

Závěrem  lze  říci,  že  analýza  popisů  panství  Zelená  Hora  nám  umožnila

vytvořit  poměrně  detailní  představu  o  chodu  tohoto  panství  a  vzhledu

šlechtického sídla. Díky těmto pramenům máme k dispozici jedinečný obraz

každodennosti  zelenohorského  panství,  zachycený  takřka  k jednomu

okamžiku. Fungování panských provozů na zelenohorském panství během

šternbernské  správy  a  jejich  vybavení  odpovídá  poznatkům

o vrchnostenském hospodaření v 16. století obecně. Pro současné obyvatele

a znalce okolí Zelené Hory přináší popisy panství zajímavé údaje o lokalizaci

někdejších  panských  dvorů  a  dalších  provozů,  které  se  nacházely  v okolí

Nepomuka  a  které  souvisejí  s dodnes  používanými  pomístními  názvy.  Je

zřejmé, že pro zámek platí to, co je dosud známé i o jiných vedlejších sídlech

předbělohorské šlechty, kam panstvo zajíždělo méně často. Zámek Zelená

Hora,  minimálně  po  smrti  Adama  ze  Šternberka,  nesloužil  k nákladné

reprezentaci  svých  majitelů,  ale  zajišťoval  spíše  zázemí  pro  správu

rozlehlého  hospodářského  celku.  Pouze  občasným  pobytům  vrchnosti
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stačily  jednoduše  vybavené  místnosti,  které  po  většinu  času,  v době  její

nepřítomnosti,  zůstávaly  opuštěné.  Prostory  obývané  úředníky

a služebnictvem byly vybaveny účelně a stroze.
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Pavel Kroupa

Stavební dějiny města Nepomuk

Nejstarší  osídlení  Nepomucka  je  doloženo  sporadicky  již  v  neolitu.

Vzhledem k malému množství realizovaných archeologických průzkumů se

lze domnívat, že pravěké osídlení bylo zřejmě mnohem intenzivnější, než se

dosud  předpokládalo.  Přímý  doklad  osídlení  v  katastru  města  Nepomuk

máme  z  eneolitu.  Výšinné sídliště  chamské  kultury  (kol.  3 000 př. n.l.)  se

nalézalo  na  skalnaté,  dnes  zalesněné,  plošině  nad  potokem  Muchovka

naproti  kapli  sv.  Vojtěcha.  Velká  část  areálu  ale  zanikla  díky  zdejšímu

žulovému lomu. Ojedinělé nálezy střepů naznačují, že v době halštatské (8. -

4. stol. př. n. l.) existovalo osídlení v místech kostela sv. Jakuba. 

Počátky intenzivnějšího osídlení horního toku Úslavy bývají tradičně

dávány  do  souvislosti  se  založením  cisterciáckého  kláštera  v  letech

1144 - 45.  Novější  práce  zabývající  se  tímto  řádem  naznačují,  že  podíl

cisterciáků  na  kolonizaci  zdejšího  kraje  byl  spíše  přeceňován.  Motivem

k založení pomuckého opatství nebylo osídlení krajiny, jejíž kolonizace byla

pravděpodobně  tehdy  již  v  základních  rysech  dokončena,  ale  snaha

o posílení  moci přemyslovských knížat v  západních Čechách v souvislosti

s územní expanzí bavorských feudálů. Zakladatel kláštera není znám, ale byl

jím  nepochybně někdo z  okruhu krále  Vladislava II.,  dle  barokních  textů

snad jeho bratr Jindřich.
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Cisterciáčtí  mniši  nicméně  přinesli  do  Čech  významné  kulturní

a technologické  inovace,  které  vedly  také  k zásahům  do  stávající  sídelní

struktury  a  prostorového  uspořádáni  vsí.  Zřejmě  docházelo  i  k rušení  či

stěhování  již  existujících  osad,  na  jejichž  místě  vznikali  grangie, dvory

provozované  v  režii  kláštera  a  využívající,  v  souladu  s  přísnou  řádovou

řeholí, pouze vlastní manuální práci. Docházelo také k rozvoji nezemědělské

výroby, těžby a zpracování surovin. Při nepomuckém klášteře fungovala mj.

cihelna,  k  jejíž  produkci  patřily  kromě  běžných  cihel  a  dlaždic  i  různě

profilované  tvarovky,  využívané  pro  konstrukci  klenebních  žeber,  portálů

oken  a  dalších  architektonických  článků.  Místní  stavební  huť,  která  tyto

produkty  využívala,  jak můžeme dodnes  vidět  v ostěních  oken  presbytáře

kostela  sv. Jakuba,  měla  velký  vliv  na  rozšíření  románské  a  gotické

architektury v širším okolí. 

První  písemná  zmínka  o  vsi  trhové  zvané  Pomuk pochází  až  z  roku

1284, osada zde ale nepochybně existovala již delší  dobu před založením

kláštera. Svědčí o tom zlomky keramiky z 9. - 10. století nalezené roku 1992

pod podlahou kostela sv. Jakuba. Právě do okolí této stavby je lokalizováno

jádro  nejstaršího  středověkého  osídlení.  Zřejmě  šlo  o  sídliště  shlukového

typu, tvořené jednodílnými či dvoudílnými, mírně zahloubenými obytnými

domy lehké konstrukce bez použití kamene. Ve 12. století je zde, na výrazné

skalnaté ostrožně nad potokem, doložen kamenný románský kostel. V jeho

bezprostředním  okolí  se  pravděpodobně  rozkládala  raně  středověká  ves,

ležící na tzv. vitorazské stezce. Za stopu návsi, do níž se sbíhalo několik cest,

můžeme  považovat  prostor  východně  od  kostela,  dnešní  Přesanické
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náměstí.  Sídlištní  struktura  byla  ale  zřejmě  spíše  rozvolněná  a  mohla

zasahovat až k dnešnímu náměstí A. Němejce, jak napovídají nálezy střepů

v ulici Za Kostelem. Úvahy o podobě raně středověkého sídliště jsou ovšem

spíše  na  úrovni  domněnek.  Pomohly  by  je  upřesnit  další  archeologické

průzkumy. 

Kdy  se  původní  ves

transformovala  v  lokalitu

městského  typu,  není

doloženo,  stejně  jako

u dalších dvou městeček na

klášterství.  Při  srovnání

jejich půdorysné osnovy, jak

je  zachycena  v  josefském

mapování  nebo  stabilním

katastru,  zjistíme  některé

pozoruhodné  shody.

V Nepomuku,  Blovicích

i Plánici  najdeme  zřetelné

předlokační  jádro  osídlení,

které  zahrnuje  kostel  na

vyvýšeném  stanovišti,  spojený  několik  set  metrů  dlouhou  ulicovkou

s náměstím.  Pokud  pomineme  různou  orientaci  sídelního  útvaru  danou

terénními podmínkami nebo situování nepochybně mladší drobné zástavby

na  různých  okrajích  intravilánu,  představuje  jediný  podstatný  rozdíl  tvar
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náměstí  a  přilehlých  ulic.  Zatímco  v  Blovicích  i  Plánici  nalezneme

pravidelnou  ortogonální  strukturu  s  lokačním  náměstím  obdélníkového

tvaru,  nepomucký  rynek má  velmi  nepravidelný  půdorys  ve  tvaru  dvojité

vidlice, vykazující jen dílčí lokační zásahy. Můžeme tu proto předpokládat

spontánní  vznik  nového  města  v  nevelké  vzdálenosti  od  původní  osady,

spojený s rozvojem jeho ekonomických a hospodářských funkcí. Nepomuk

nemohl ovšem plnit funkci dostupného řemeslného a trhového střediska pro

všechny klášterní državy situované podél horního a středního toku Úslavy

o délce  přes  40  km.  Vytvoření  paralelních,  pro  okolní  zemědělce  snadno

dostupných, hospodářských center na obou koncích klášterní domény bylo

zřejmě  motivem  k  provedení  městských  lokací,  v  základních  rysech

kopírujících nepomucké půdorysné schéma. Předpokládejme, že označení

Nepomuku  roku  1284 za trhovou  ves  znamená,  že  ke  vzniku  města ještě

nedošlo;  Plánice  má  v  listině  z  roku  1418  doložené  udělení  základního

městského  práva,  svobodného  odkazu  majetku,  k  roku  1329.  Z  toho  lze

usuzovat, že ke genezi Nepomuku jako lokality městského typu došlo někdy

v poslední čtvrtině 13. či samém počátku 14. století.

Můžeme se ptát, co bylo samotnou příčinou vzniku města. Mohl jí být

pozvolný  nárůst  jeho  významu  jako  tržního  a  správního  centra  klášterní

enklávy,  ležící  na  křižovatce  obchodních  cest.  Tomu  by  odpovídala

půdorysná  stopa  náměstí,  jehož  cípy  představují  vyústění  jednotlivých

dálkových tras. 

Rozvoj  města  bývá  ale  tradičně spojován  i  s  těžbou  stříbra  a  zlata.

Písemná  zmínka  o  místních  dolech  pochází  z  roku  1338,  kdy  je  Jan

Lucemburský  pronajal  pražským  měšťanům.  Jejich  pozůstatkem  budou
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nepochybně  rozsáhlé  podzemní

chodby,  které  byly  pod  historickým

jádrem města geofyzikálně detekovány

ve  druhé  polovině  80.  let.  Nabízí  se

proto  hypotéza,  že  vznik

nepravidelného,  místy  značně

svažitého  nepomuckého  náměstí

souvisí  s  živelným  hornickým

osídlením,  rozvíjejícím  se

v bezprostřední  blízkosti  ústí  šachet.

Tato  teorie  nachází  bezesporu  oporu

v půdorysné  stopě  městské  zástavby.

Mezi  urbanistická  a  architektonická

specifika  báňských  měst  totiž  patří

existence  neobvykle  velkých  náměstí

nutných  k  rozvinutí   trhu  s  kovy,

chaotická,  půdorysem  rudného  ložiska  ovlivněná,  zástavba  či  přímo

prolínání sídlištních, těžebních a hutnických objektů, spojené s rozvinutou

infrastrukturou, tedy kovárnami, řemeslnými dílnami, hostinci, kupeckými

krámy a dalšími provozy. 

Počátek  dolování  jsme  hypoteticky  vymezili  rokem  1285,  ale  nelze

vyloučit ani poněkud časnější dataci, neboť roku 1288 daroval jistý Konrád

z Pomuku celé své jmění na založení špitálu v Klatovech a je otázkou, jak

takový  obnos  získal.  Zánik  dolů  bývá  dáván  do  souvislosti  s  husitskými

válkami, ale je možné, že k ukončení, či alespoň výraznému omezení těžby,
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došlo již dříve, neboť na počátku 14. století narůstaly ekonomické problémy

kláštera, pro nějž podíl z důlního podnikání tvořil zřejmě nezanedbatelnou

část příjmů. Na konci roku 1418 dosáhly jeho dluhy již ohromné výše 12 000

zlatých. 

Obecně  se  tvrdí,  že  Nepomuk  vznikl  spojením  dvou  původně

samostatných osad, Pomuku a Přesanic. Přesanice měly ležet v okolí kostela

sv. Jakuba, Pomuk zhruba někde v severovýchodním cípu dnešního náměstí

A. Němejce. Tato zatím nikterak zpochybňovaná hypotéza vykazuje ovšem

některá slabá místa. Jejím hlavním nedostatkem je skutečnost, že Přesanice

nejsou  doloženy  žádným  středověkým  pramenem.  Nejstarší  písemnou

zmínku  o  sloučení  Pomuku  a  Přesanic  můžeme  nalézt  v  barokním  spise

Protomartyr od  Jana  Tomáše  Vojtěcha  Berghauera  z  roku  1736,  který

pojednává  o  sv.  Janu  Nepomuckém.  V  mladší  literatuře  se  pak  vyskytují

i různé letopočty, kdy ke spojení obou osad došlo, bohužel bez jakéhokoliv

odkazu na zdroj. Pokud by opravdu mělo ke vzniku Nepomuku dojít tímto

způsobem, muselo by se tak stát nejpozději před rokem 1369, kdy je místní

fara, nepochybně ta u sv. Jakuba, uváděna pod jménem Pomuk, či spíše již

před  rokem  1284,  protože  součástí  trhové  vsi  byl  pravděpodobně  i  farní

kostel.  Ale  i  pak  zůstává  otázkou,  proč  cisterciáci  nepojmenovali  své

opatství  "Přesanice"  po  nepochybně  významnějším  z místních  sídlišť?

Místo,  kam  bývá  obvykle  lokalizován  původní  Pomuk,  je  navíc  poněkud

vzdálené  od  vodoteče  a  nevykazuje  znaky  typické  pro  raně  středověká

sídliště. Zvláštní je také nevelká vzdálenost mezi danými lokalitami – cca

500  metrů.  Zcela  hypoteticky  lze  například  předpokládat,  že  klášter  byl

založen na místě usedlosti či osady zvané Pomuk a blízké Přesanice, které se
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staly  trhovou  vsí,  a  tedy  hospodářským  centrem  domény,  přejaly   jméno

opatství. Pro tento výklad by snad mohla svědčit i dualita toponym Pomuk

a Nepomuk.1 Diskutabilním samozřejmě zůstává, zda se mohl čtyři sta let

zachovat v ústní tradici původní název lokality, aniž by byl jedinkrát použit

třeba  v  městských  knihách.  Že  by  šlo  jen  o  jednu  z  místních  barokních

legend?  Otázka  Přesanic  tedy  zůstává  nevyřešenou  záhadou  urbánní

historie Nepomuku. 

Podoba  ani  přesná  rozloha  vrcholně  středověkého  Nepomuku  není

známa.  Jediným  nepřímým  písemným  dokladem  o  velikosti  sídliště

a početnosti  místní  populace  je  Graduál  bratra  Gotzwina,  pocházející  ze

zdejšího  kláštera.  Motivací  k  jeho  sepsání  bylo  díkuvzdání  za  záchranu

autora při velké morové epidemii roku 1380. Tehdy zemřelo během necelých

padesáti  dnů  (mezi  29.  červnem  a  15.  srpnem)  v  klášteře  13  konvršů

a 30 mnichů.  Ve  městě  („et  opiddo  pomukcensi“)  umíralo  ve  shodném

časovém rozhraní až 30 lidí denně. Už z této formulace je nepochybné, že

Nepomuk  byl  vnímán  jako  lokalita  městského  typu.  Můžeme  se  pokusit

i o hrubý  odhad  celkového  počtu  obětí  z  řad  místního  obyvatelstva,  který

mohl dosáhnout 500 až 1200 osob. Ještě zajímavější údaj lze získat, pokud

porovnáme počet obětí v klášteře a ve městě. Při vizitaci opatství roku 1344

byl totiž stanoven numerus clausus na 60 mnichů a 35 konvršů. Při epidemii

tedy  zahynula  zhruba  polovina  osazenstva  kláštera.  Pokud  budeme

předpokládat, že město bylo postiženo podobně ničivě, vychází nám velikost

populace před morovou ránou na cca 1000-3000 osob. Výše zmíněný útlum

horního  podnikání  a  ekonomické  problémy  kláštera  mohly  samozřejmě

1  Označení Nepomuk, a to pro klášter (!), se ovšem objevuje již roku 1177. 
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souviset i s touto katastrofou.

Hmotným  pramenem,  dokládajícím  relativní  bohatství  a  význam

sídla, je vrcholně gotická přestavba kostela sv. Jakuba, mj. patrona horníků,

z třetí čtvrtiny 14. století, kdy  výstavné bazilikální trojlodí nahradilo starší

jednoduchou loď.

Otázkou je i právní status vrcholně středověkého Nepomuku a s ním

sovisející postavení jeho obyvatel, které mohlo mít jistý vliv i na charakter

zástavby.  Od  poloviny  12.  století  šlo  nepochybně  o  ves  příslušející

ke stejnojmennému  klášteru.  Jaroslav  Čechura  přichází  s hypotézou,  že

ve 14. století  připadlo  město  přímo  královské  komoře.  Vychází
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z interpretace  právních  formulací  dobových  pramenů  -  listiny  obsažené

ve formulářové  sbírce  oseckého  kláštera,  datované  do  let  1355-59,  kde

ujednání mezi místním měšťanem a opatem kláštera schvalují  nepomučtí

přísežní, a také z výše zmíněné listiny, v níž král Jan pronajímá zdejší doly.

Nabízí se zde jistá analogie s Kutnou Horou, která v souvislosti s rozvojem

těžby  přestala  náležet  sedleckému  cisterciáckému  klášteru,  který  si   ale

přesto zachoval podací práva ke kostelům i podíl z těžby.

Nepomuku se výrazným způsobem dotkly husitské války.  Loupežné

výpady  proti  zdejšímu  klášteru  jsou  zaznamenány  již  roku  1418.

Následujícího  léta  obsadil  Mikuláš  z  Husi  Zelenou  Horu,  kde  zřejmě  již

tehdy  stálo  opevněné  sídlo.  25.  dubna  1420  přitáhly  husitské  oddíly

k nepomuckému klášteru, vypálily jej a pobořily. 

Nakolik bylo postiženo husitskými válkami samotné město, nevíme.

Někteří autoři uvádějí, že spolu s klášterem byly vypáleny i doly. Stavebně

historický průzkum potvrdil, že poškozen byl i kostel sv. Jakuba. Nepomuk

ovšem  zůstal  relativně  rozsáhlým  sídlištěm  s  rozvinutou  infrastrukturou,

o čemž  svědčí  fakt,  že  se  zde  v  letech  1441-47  konaly  několikrát  sjezdy

landfrýdů  krajů  prácheňského,  plzeňského  a  podbrdského.  V  rámci  bojů

mezi  králem  a  Jednotou  zelenohorskou  byl  ovšem  v  roce  1469  vypálen.

Nejstarší  zachované  listiny  v městském  archivu  jsou  privilegia  Jiřího

z Poděbrad  z  roku  1465,  kterými  uděluje  měšťanům  právo  svobodného

odkazu  majetku  a  výroční  trh.  O ekonomických  možnostech  obce  svědčí

listina  z  roku  1527,  kdy  kupuje  od  Albrechta  ze  Šternberka  dvůr  Borek.

Město mělo samozřejmě, mimo jiné, i právo vaření piva. Plnilo tedy funkci
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tržního a hospodářského centra blízkého okolí, ležícího navíc na křižovatce

obchodních  cest.  Roku  1566  je  zde  díky  nadaci  Ladislava  ze  Šternberka

založen městský špitál. Nepomuk ovšem nebyl s největší pravděpodobností

hrazeným  městem.  Jako  refugium  sloužil  opevněný  kostel  sv. Jakuba,

obklopený od severu a západu rybníky,  jehož fortifikace byla  doplňována

ještě v průběhu 15. století. Ze samého závěru 16. století se dochoval důležitý

pramen  dokládající  velikost  města  –  soupis  svatohavelského  platu  z roku

1595. V Nepomuku bylo tehdy 148 poplatníků, počet domů tedy přesahoval

číslo 150.2 

 

Třicetiletá  válka znamenala pro Nepomuk podobnou pohromu jako

pro  celou  střední  Evropu.  Mezi  léty  1618 - 1645  se  město  stalo  svědkem

šestnácti  vojenských  tažení.  Stavební  fond  přitom  nepochybně  utrpěl

značné ztráty. Podle Berní ruly je zde sice jen šest domů pustých a čtrnáct

poplatníků  charakterizováno  jako  „na  živnosti  zkažení,“ celkově  ale  rula

uvádí jen sto dvacet domů. Nejméně třicet domů tedy za války zcela zaniklo.

Mezi  obyvateli  byli  ševci,  řezníci,  pekaři,  hrnčíři,  kováři,  kožešníci,

soukeníci, mydláři, tkadlec, knihař, sklenář, bečvář … Z přehledu řemesel je

zřejmá  jednoznačná  orientace  na  lokální  trh,  nikoliv  na  export.  Chybí

exkluzivnější  specializace,  stejně  tak  kupci.  Přes  třicet  hospodářů  nemá

uvedenou žádnou živnost, zabývali se tedy s největší pravděpodobností jen

zemědělskou výrobou. Sedláky nalezneme také mezi nejbohatšími měšťany.

I  další  velcí  poplatníci,  přestože vedli  i nějakou živnost,  vlastnili  nemalou

výměru půdy a značný počet  hospodářských zvířat.  V polovině 17. století

2    V soupisu nejsou z povahy věci uváděny nemovitosti náležející vrchnosti, radnice, fara atd.
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tedy  můžeme  Nepomuk  charakterizovat  jako  venkovské  městečko

s výrazným podílem zemědělské výroby.

Ze  40.  let  17.  století  pochází  i  tři  nejstarší  známá  vyobrazení

Nepomuku,  jde  o  rytiny  dle  předlohy  Karla  Škréty  ze  spisku  Fama

posthuma, prvního životopisu Jana Nepomuckého. K opatrnosti při využití

tohoto  pramene  pro  vyvozování  závěrů  o vzhledu  jednotlivých  objektů

ovšem nabádá srovnání s jinou rytinou v knize. Na vyobrazení Janova hrobu

v  katedrále  sv.  Víta  sice  Škréta  celkem  věrně  zachytil  například  erby  na

stěnách chóru,  ale  arkády nemají  lomené, nýbrž elipsovité oblouky! Také

profil pilířů je odlišný, stejně jako perspektiva. Z vyobrazení Nepomuku je

nejpozoruhodnější scéna, na níž Jan, trůnící na oblacích, ukazuje paprskem

místo  svého  narození.  Pohled  z ptačí  perspektivy  zachycuje  téměř  celé

město.  Náměstí  je  jasně identifikovatelné -  má  prakticky  stejný  tvar jako

dnes.  Domy na náměstí  jsou patrové se štítovou orientací a renesančním

tvaroslovím, radnice má dokonce věž.  Ve středu plochy  se nachází  jakýsi

sakrální  objekt  se  sedlovou  střechou,  snad  bývalá  hornická  kaple.  Patrné

jsou  i  některé  ulice,  např.  dnešní  Třebčická,  Husova  nebo  Zelenohorská

ulice  a  rozvolněná zástavba  v  Zeleném  dole.  Jakubský kostel  je  zobrazen

velmi  věrně.  Záhadou  je  průběh  dnešní  Plzeňské  ulice  a  také  směrování

západního  cípu  náměstí.  Tyto  odchylky  mohou  být  ovšem  způsobeny

perspektivní  zkratkou.3 Malířskou  projekcí  bude  také  nepochybně

svatojánský  kostel,  zachycený  s výraznou  polygonální  kopulí,  který  tehdy

ještě nemohl být dokončený. Přes dílčí nepřesnosti je ovšem patrné, že jádro

3 Nelze ovšem zcela vyloučit ani pozdější změny půdorysné struktury, jak tvrdí např. Alexandr
Berndorf.
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města mělo v  základních  obrysech shodnou urbanistickou strukturu jako

dnes. Hodnotu vyobrazení zvyšuje skutečnost, že v následujících sto letech

byl  Nepomuk  vystaven  velmi  intenzivní  stavební  aktivitě,  jejímž

předznamenáním  je  právě  založení

nového poutního chrámu na údajném

místě  rodného  domu  Jana

Nepomuckého,  zasvěceného  tehdy

ještě Janu Křtiteli. 

Osobností,  která  výrazně

zasáhla  do  urbanistické  podoby

města,  byl  Václav  Vojtěch  ze

Šternberka,  majitel  Zelenohorského

panství v letech 1665-1708. Vzdělaný

aristokrat,  zastávající  vysoké  funkce

v  zemské  administrativě,  jehož

vytříbené estetické cítění,  stejně jako

smysl  pro  okázalou  reprezentaci,

došly  nejryzejšího  ztvárnění  při

výstavbě  zámku  v Praze-Tróji,  se

snažil  urbanisticky,  hospodářsky

a kulturně  povznést  i své  venkovské

statky. Do tváře Nepomuku se zapsal

množstvím  staveb,  počínaje  přestavbou  kaple  Božího  Těla,  rekonstrukcí

kostela  sv.  Jana,  výstavbou  děkanství,  špitálu,  nové  školy,  vztyčením

votivního  svatovojtěšského  sloupu  na  náměstí  a  samozřejmě  přestavbou

101

Alianční znak Václava Vojtěcha ze Šternberka a jeho
manželky Kláry Bernardiny z Maltzanu



Pavel Kroupa – Stavební dějiny města Nepomuk

kostela a zámku na Zelené hoře na barokní areál s rozsáhlým hospodářským

dvorem  Šternberk  na  úpatí  kopce.  Přímý  dozor  na  těchto  stavbách

vykonával zelenohorský hejtman Daniel František Táborský z Hirschfeldu,4

který s Václavem Vojtěchem vyrůstal a studoval. Jeho vlastní dům ukončil

město  směrem  k zámku  a  vytvořil  jakousi  dispoziční  protiváhu  obdobné

hmotě  děkanství  na  opačném  konci  města.  Je  poněkud  paradoxem,  že

z množství  staveb,  vzniklých  v  této  epoše,  se  intaktně  dochovala  pouze

nevelká kaple Šlépěje v Zeleném Dole. 

I další rozhodnutí Václava Vojtěcha ze Šternberka ovlivnila nepřímo

vzhled města. Kromě reorganizace městské rady udělil nepomuckým nová

privilegia  a  především  je  roku  1707  osvobodil  od  robotních  povinností.

Ze svého odkazu zřídil také nadaci na vybudování piaristické koleje.

Vlastní  rozmach  stavební  činnosti  místních  měšťanů  nastal  až

ve druhé třetině 18. století. Šíření kultu Jana Nepomuckého, podporované

od prvopočátku i místní vrchností, které našlo své vyvrcholení ve světcově

kanonizaci  roku  1729,  znamenalo  pro  Nepomuk  proměnu  v  jedno

z význačných poutních center barokních Čech. To mělo jistě příznivý dopad

na  místní  ekonomiku,  od  čehož  se  odvíjela  i  zvýšená  stavební  činnost

a celkový nárůst množství domů, jejichž počet se zvětšil v průběhu 18. století

o více než polovinu. Fase tereziánského katastru (1717) zaznamenává 133

domů, josefský katastr (1789) 166 a na počátku 19. století jich stojí již téměř

200. K nárůstu došlo jak zahušťováním původní zástavby, tak výstavbou na

okrajích  intravilánu.  Mapa  stabilního  katastru,  zvláště  ve  srovnání  se

4 D.F. Táborský, syn horažďovického soukeníka, byl nobilitován roku 1667.
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Škrétovou  rytinou,  naznačuje  především  růst  v  místech  dnešní  ulice

J. Kubíka, v Zeleném dole, částečně v Zelenohorské ulici i jinde. V této době

získal  Nepomuk také svou charakteristickou dominantu v  údolí.  Původní

poutní  kostel  byl  v  letech  1734-37  vrcholně  barokně  přestavěn  Kiliánem

Ignácem Dientzenhoferem. Sakrální stavba s výrazným dvojvěžím vytváří

jakousi  vertikální  protiváhu  Zelené  hory  a rozhodujícím  způsobem  utváří

ráz  města.  Podle  Dientzenhoferových  plánů  bylo  po  požáru  roku  1746

upravováno také děkanství a dle názoru některých autorů i dům Táborských

-  Zelenohorská  pošta.  Do 18. století  lze  datovat  také  značnou  část

klenebních konstrukcí i krovů, zvláště u výstavnějších domů kolem náměstí.

Symbolickou tečku či spíše vykřičník za barokní slávou města představovala

stavba nové zvonice u sv. Jakuba v 70. letech.  Brzy po jejím dokončení, roku

1786,  byl  totiž  chrám  v  souvislosti  s josefinskými  reformami  uzavřen.

U místních zedníků  se  ale  barokní  cítění  projevovalo ještě  v následujících

desetiletích, což dokumentují například štíty domů v Plzeňské ulici. 

Přes jistý pokles svatojánské slávy v 19. století zažíval Nepomuk stále

pozvolný urbanistický růst. Při přečíslování v roce 1808 je zde napočítáno již

198 domů a 1 133 obyvatel. Srovnáním prvního (1770) a druhého číslování

lze pozorovat nárůst zejména u drobné zástavby v Zeleném dole (12 domů)

a v ulicích východně nad náměstím (13 domů). V roce 1837 má Nepomuk

210  domů, přičemž  hlavním  rozvojovým  územím  se  stalo  nejbližší  okolí

Špitálského  rybníka.  Žije  zde  1 572  obyvatel.  V  téže  době  jsou  v tomto

„municipálním  a  ochranném“  městě  uváděny  tyto  veřejné  budovy:

děkanství  s  kostelem  sv. Jana,  trojtřídní  škola,  radnice,  městský  pivovar,

lékárna, špitál a čtyři zájezdní hostince. 
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Budování  nových  císařských  cest,  sloužících  dálkové  dopravě,

představovalo pro rozvoj Nepomuku další  impuls,  neboť v  těsné blízkosti

města vznikla jejich křižovatka. Od roku 1804 byla stavěna cesta od Českých

Budějovic a Písku, která dále pokračovala na Přeštice. V letech 1816-1831

byla vybudována spojka Nepomuk – Plzeň. Při nové písecké cestě v horní

části  dnešní  Husovy  ulice  vznikal  od  poloviny  19. století  pravidelně

vyměřený,  pozdně klasicistní  soubor devatenácti  obytných domů okapové

orientace, vytvářející souvislou uliční frontu. Ulice je zde oproti starší části

zcela přímá a dvojnásobně široká. Šlo o první novodobý urbanistický zásah
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do uliční struktury města, bohužel také prakticky poslední, o kterém lze bez

výhrad prohlásit, že byl městotvorný. V roce 1854 má Nepomuk 233 domů,

o dva roky později  235. V šedesátých letech, na jejichž konci napočítáme

ve městě již 265 domů a 2 139 obyvatel, vzniká výrazná dominanta náměstí -

piaristická kolej s městskými školami.   

V  roce  1868  byla  zprovozněna  železniční  trať  Plzeň  -  České

Budějovice, na následujících sto let hlavní dopravní tepna regionu. Průběh

dráhy  se  nakonec  kvůli  modelaci  terénu  i  zájmům  velkostatku  a  dalších

pozemkových  vlastníků  městu  vyhnul.  Železniční  stanice  Nepomuk  byla

situována nedaleko panských železáren, mezi obcemi Dvorec a Vrčeň. Díky

tomu  ve  městě  nevznikl  prakticky  žádný  průmysl.  Jediné  větší  výrobní

závody  představovaly  místní  pivovary  a  cihelny.  Průmyslovým  centrem

okolí,  ovšem  ve velmi  malém  měřítku,  se  postupně   stalo  právě  okolí

nádraží. 

Přelom 19. a 20. století znamenal pro Nepomuk další velmi pozvolné

rozšiřování  zástavby,  ale  také  pokles  počtu  obyvatel,  který  dosáhl  svého

maxima  –  2  486  osob  roku  1880. Záporný  demografický  vývoj  souvisel

s vystěhovalectvím,  ať  již  do  Plzně,  Prahy  nebo  i  zámoří,  motivovaným

deficitem  pracovních  příležitostí,  tedy  zejména  neexistencí  většího

průmyslu  v  lokalitě.5 Přes  stálý  nárůst  počtu  domů  se  stavební  činnost

5 V  roce  1905  byly  v  Nepomuku  následující  výrobní  podniky:  Pivovar  Jana  Mikšovského
(1 000  hl/rok),  Dannerův  (Turkův)   pivovar  (1 870  hl/rok),  výrobna  dřevěného  uhlí,
Zoubkova  a  městská  cihelna.  V nejbližším  okolí  byly  dále  Pivovar  Zelená  Hora  (4 500
hl/rok), Zelenohorská cihelna, lihovar v Prádle, draslárna v Klášteře, výroba strojů, továrna
na dřevěný ocet a továrna na řepkový olej v Huti. Posledně uvedený podnik zaměstnával
13 dělníků, což, stejně jako uvedený výstav pivovarů, výmluvně ilustruje velikost uvedených
provozů. 
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ve městě  projevuje  v  této  době  spíše  v  úpravách  a  přestavbách  starších

objektů.  Značná  část  stávající  zástavby,  zvláště  na  náměstí  a  v  jeho

nejbližším okolí, získává nové, obvykle novorenesanční, fasády. Za zmínku

stojí zejména přestavba bývalé zelenohorské pošty (čp. 76), bohatě zdobené

průčelí  Dannerova pivovaru (čp. 64 – zaniklo v 80. letech) či  úprava tzv.

Janotovského  domu  na  novou  radnici  (čp. 63).  Stavební  úpravy  ovšem

obvykle  výrazněji  nezasáhly  do hmoty  objektů.  Došlo  také  k realizaci

ojedinělých  novostaveb  na  místě  starších  domů,  převážně  v secesně-

eklektickém stylu – zejména Okresní hospodářské záložny (čp. 19) a hotelu

U  Zeleného  stromu  (čp. 69).  Celkový  výraz  středu  města  také  ovlivnilo

vydláždění  náměstí  přírodním  kamenem,  doplněné  pokládkou  chodníků

ze žulových  desek  a výsadbou  stromořadí.  Úpravy  probíhaly  v  několika

etapách v letech 1878 až 1886.
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Jako  jeden  z  mála  větších  výrobních  závodů  vzniká  v  roce  1909

v lokalitě  Na  Daničkách  budova  jatek,  hmotově  bazilikální  trojlodí.

Nad městem vyrůstají první vilky.

Situace  se  začala

pozvolna  měnit  až  po  první

světové  válce.  Nikoliv  však

z demografických  důvodů,

spíše  kvůli  změněným

nárokům středních vrstev na

bydlení.  Východně  nad

městem  se  staví  další  vilky

a vytvářejí novou (dnešní Nádražní) ulici. Na jejím severním konci byla roku

1926 dokončena budova Sokolovny. Na opačné straně města, za Špitálským

rybníkem  při  cestě  na Plzeň,  je  postavena  v  téže  době  zhruba  desítka

rodinných  domků.  Na  skále  nad  protějším  břehem  rybníka  vyrůstá

v 30. letech podobná, ale mnohem skromnější, dělnická ulička Na Jednotě.

Naopak  výstavnější  vilky  vytvářejí  Luční  ulici  na  jihovýchodním  okraji

města.  Malá  kolonie  rodinných  domků  vzniká  i  v  lokalitě  Na  Vinici.

K postupnému nárůstu tohoto druhu výstavby dochází také mezi nádražím

a původní vsí Dvorec. Pro tuto zástavbu je charakteristické ovlivnění tehdy

velmi populární koncepcí zahradního města. Jedná se proto o volně stojící

rodinné domy v zahradách. Větší podíl zelených ploch je ovšem vykoupen

ztrátou kompaktní městské struktury oddělující veřejný a privátní prostor,

vytvářející  intimní  zákoutí  dvorků  v opozici  k  rušnějšímu  parteru.  Mimo
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novou výstavbu dochází také k přestavbám i ojedinělým novostavbám domů

v centru města.6

Stavební projekty, realizované v 1. polovině 20. století, představovaly

ovšem  pouhou  předehru  dalšího  dějství.  Urbanistický  vývoj  po  druhé

světové  válce  totiž  představuje  oproti  předcházejícím  obdobím  vcelku

radikální  změnu.  Na  Zelenou  Horu  přichází  armáda  a  iniciuje  výstavbu

prvních  bytových  domů  na  severovýchodním  okraji  města.  Přestože  jde

pouze  o  dvojpodlažní  objekty  s  valbovými  střechami,  lehce  ovlivněné

„socialistickým realismem“, a tudíž vlastně hmotově vcelku tradiční objekty,

6 Např. vila MUDr. Podzemského čp. 162 v Plzeňské ulici z r. 1932, dnes budova pošty.
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novátorské  je  jejich  solitérní  umístění.  Vzniká  tak  zárodek  budoucího

sídliště Na Vinici.  To se dále rozrůstá na přelomu 70. a 80. let dostavbou

„starého  sídliště“,  které  tvoří  třípodlažní  zděné  domy  s  valbovými

střechami,  a  následnou  výstavbou  šesti  podlouhlých  čtyřpodlažních

panelových  domů  s  plochými  střechami  v  lokalitě  slangově  zvané

„Na Kunštátě“,  doplněných  nejprve  jednopodlažní  restaurací  a  posléze

i dvojkřídlou čtyřpodlažní budovou polikliniky. Netřeba dodávat, že všechny

uvedené stavby byly vybudované ve stejném stylu i kvalitě. Posledních sedm

bytových domů pak vyrostlo až v polovině devadesátých let.

V průběhu 70. – 80. let vznikla také převážná část zástavby za nově

vybudovaným  fotbalovým  stadionem  v  Nádražní  ulici  (Třebčická,

Swalmenská,  Berndorfova),  tvořená  rodinnými  i  řadovými  domky.

Rozsáhlejší výstavba probíhala i ve Dvorci, který se v roce 1961 stal součástí

města  Nepomuk.  Je  třeba  také  zmínit  vznik  nových  výrobních  areálů  –

na severním okraji  intravilánu, pod sídlištěm a především v okolí  nádraží

ve Dvorci.

Nová výstavba přinášela bezpochyby větší  komfort  bydlení,  protože

hygienické a technologické inovace jako koupelna, teplá voda nebo ústřední

topení  patřily  již  ke  standardní  výbavě.  Logické  bylo  i  situování  drtivé

většiny  nové  zástavby  mezi  historické  jádro  Nepomuku  a  Dvorec,  jehož

součástí byla železniční stanice. Vytvořilo se tak jakési lineární město, což

na jedné  straně  oslabilo  funkce  historického  centra,  na  druhé  straně  se,

vzhledem k modelaci terénu, početná nová výstavba nemohla nijak výrazně

projevit  na  tradičním  panoramatu  města.  Jako  problematickou  lze

samozřejmě,  ostatně  stejně  jako  u  prakticky  všech  sídlišť  ze  2. poloviny
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20. století,  hodnotit  urbanistickou  strukturu  této  zástavby  -  solitérně

posazené  objekty  nevytvářející  klasickou  uliční  síť  a  vnitrobloky.

Samozřejmě můžeme namítnout,  že právě to byl záměr,  že výchozí ideou

byla  architektonická  avantgarda  1. poloviny  20. století.  A  je  pravda,

že nepomucké sídliště, s domy ještě lidského měřítka a množstvím vzrostlé

zeleně,  se  ideálu  zeleného  města  blíží  mnohem  víc  než  většina  jeho

současníků. Ovšem opravdový městský prostor to není.7 

7 O tom svědčí i úzus místního hovorového jazyka: Přestože na sídlišti dnes bydlí téměř 2 000
lidí  a i Dvorec  mírně  předstihl  počtem  obyvatel  historické  jádro  města,  kde  naopak  žije
fakticky nejméně lidí v jeho dějinách, cca 900 osob, místní používají  běžně frázi „jdu do
města,“ čímž se myslí samozřejmě „jdu na náměstí“ (respektive do „centra“).
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Díky  výše  uvedené  nové  výstavbě  bylo  vlastní  historické  centrum

Nepomuku  ušetřeno  početnějších  stavebních  zásahů.  Docházelo

samozřejmě přirozeným tempem k dílčím modernizacím stavebního fondu.

Objevily  se břízolitové fasády a  typická podélná trojdílná okna.  Přesto se

velké části staveb jakékoliv větší úpravy vyhnuly, v  jistém procentu obytných

objektů  nebyla  do  konce  20.  století  vybudována  ani  koupelna.  Tento

handicap  uživatelského  komfortu  byl  vyvážen  a  vlastně  nedílně  spojen

s vysokou  mírou  zachování  historické,  konstrukční,  vzhledové  i  funkční

autenticity  staveb.  Přesto  se  Nepomuk  nevyhnul  ztrátám  památkových

hodnot,  a  to  mnohem  drastičtějším,  než  mohly  představovat  necitlivé

stavební úpravy. Byl totiž postižen, tak jako mnohá jiná města v této době,

drobnými,  ale  i  velmi  výraznými  demolicemi.  První  z nich  zasáhla  přímo

nejcennější  soubor  staveb  v  okolí  kostela  sv. Jakuba,  kde  kvůli  částečné

přeložce  hlavní  silnice  Plzeň  –  České  Budějovice  byl  na  počátku  60.  let

zbourán  barokní měšťanský špitál a sýpka u domu U Lípy (čp. 185). 

Ještě razantnější zásah do tváře města ovšem představovala výstavba

obchodního střediska na náměstí A. Němejce, prováděná ve druhé polovině

80. let. Nejenže zde vyrostla, přímo vedle Dientzenhoferova chrámu sv. Jana

Nepomuckého,  budova,  jejíž  hmotový  objem,  půdorysná  stopa  ani

architektonické ztvárnění příliš nekoresponduje s historickou zástavbou, ale

především  této  stavbě  musel  ustoupit  celý  blok  domů,  včetně  v  jádře

gotického  čp. 24.  Tím  ovšem  výčet  destruktivních  změn  podoby  náměstí

nekončí, neboť na konci 80. let zanikly i domy čp. 65 a 71 a již v 60. letech

i malebný  domek  čp. 89  vedle  nynějšího  centra  Fénix,  čp. 88.  Demolice

menšího rozsahu zasáhly i další části města. 

111



Pavel Kroupa – Stavební dějiny města Nepomuk

Období  po  roce  1989  bývá  obvykle  hodnoceno  oproti  předchozím

desetiletím spíše pozitivně a to i  z pohledu památkové péče.  Při  pohledu

na urbanistický  vývoj  města  Nepomuk,  s ohledem  k  zachování  jeho

památkových hodnot, se  ovšem nemůžeme ubránit jistým rozpakům. Jako

by  určitým  symbolem  doby  bylo  otevření  výše  zmíněného

(post)normalizačního  obchodního  střediska  až  roku  1991  –  v době,  kdy

Václav  Havel  již  zdomácněl  na  Hradě  a  písničky  Karla  Kryla  pomalu

vyklízely příčky hitparád.     

Přistoupilo  se  konečně,  zejména  na  náměstí,   k  opravám  léta

neudržovaných historických fasád, některé dříve narušené byly i obnoveny
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podle  dochované  historické  ikonografie  (zejména  čp. 62,  148,  151).

Stavebním  úřadem  byl  dokonce  zpracován  jakýsi  pasport  náměstí,

regulující podobu průčelí jednotlivých objektů. Vznikly i relativně zajímavé

novostavby, více či méně ovlivněné postmodernou. Za zmínku stojí zejména

přestavba zadního křídla městského úřadu (1992-93), nová základní škola

od Dany Šmejkalové a Martina Štorcha (1992-95) či lehce kuriózní čerpací

stanice  ve  tvaru  pyramidy  (1992-93)  od  Blanky  a  Oldřicha  Hyskových.

Současně  však  dochází  k  vytrhání  kamenné  dlažby  ve  většině  ulic

historického  jádra  i  na  části  náměstí  a  k  jejímu  nahrazení  asfaltem

a betonovou zámkovou dlažbou. Původně jednotný prostor náměstí je navíc

rozbitý ve svažitých partiích  množstvím teras.
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Pokračují  také  demolice.  Na  počátku  90.  let  byla  např.  zbourána

usedlost čp. 161 v Plzeňské ulici a na jejím místě vznikla roku 1994 přípojka

k hlavní  silnici,  včetně  autobusové  zastávky.  V Husově  ulici  zmizel  v  téže

době bývalý hotel Modrá Hvězda čp. 139, který již byl navržen k prohlášení

za kulturní památku. Zbourány byly také provozní budovy, tedy  kompletní

vnitroblok, bývalého Dannerova pivovaru čp. 64, který již v 80. letech přišel

o novorenesanční  fasádu. Také byly odstraněny téměř všechny budovy ve

vnitrobloku  Panského  domu  čp. 149.  Konečně  bourání  starých

hospodářských staveb v jádru města, tedy zejména stodol, pokračuje volným

tempem dodnes. 

Dostavba  sídliště  byla  také  nepochybně  logickým  krokem.  Její

poslední etapou byla výstavba bytových domů U Sokolovny, v proluce mezi

„starým sídlištěm“ a historickým jádrem. Pro realizaci byly zvoleny valbové

a sedlové střechy korespondující se sousedními bytovými domy i historickou

zástavbou.  Oproti  historické  zástavbě  jsou  ale  objekty  poněkud  výškově

předimenzované, což představuje ve výsledku nejen estetický, ale, vzhledem

k  malému  počtu  parkovacích  míst,  i  dopravní  problém.  Zvláštní  je  také

nenapojení budov na parter - obchody jsou umístěny v suterénu a potenciál

sousední, pěšími velmi frekventované lipové aleje zůstává nevyužit.

Po dokončení sídliště se městem realizovaná výstavba bytových domů

přesunula  do  centra  města.  Ve  svahu  za  radnicí,  na  místě  bývalého

Dannerova  pivovaru,  vznikla  na  přelomu  tisíciletí  lehce  předimenzovaná

hmota podélného bytového domu, která se  pomocí  pseudomansardových

střech, štítů,  barevného i  výškového členění  snaží vytvářet zdání jakéhosi

kontextu s okolní zástavbou. Je to bohužel pouze kamufláž, která nemůže
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zastřít,  že  dispozičně  se  jedná  o  klasickou  „bytovku“,  naprosto

nerespektující  půdorysnou  a  hmotovou  strukturu  okolní  zástavby  ani

nevytvářející  žádnou  skutečnou  ulici,  ačkoliv  se  tak  jmenuje.  Hmota  se

projevuje  poněkud  příliš  dominantně  i  v některých  panoramatických

pohledech. Dvojče tohoto objektu, spolu s protilehlou novostavbou domova

s pečovatelskou službou, vytvořilo severně od chrámu sv. Jana, v trase starší

uličky,  novou  ulici  Za  Kostelem.  Členitější  struktura  domova  důchodců,

spolu  s  menší  výškou  obou  hmot  a  méně  dominantní  terénní  situací,

nepůsobí již tak rušivě. Přesto má nová ulice zcela jiný ráz než zbytek centra.

Při  výstavbě  došlo  také  k celkem  zbytečné  demolici  patrového  domu

ze 17. století, a to bez jakékoliv dokumentace. Zanikla tím i značně malebná

ulička  vedoucí  mezi  starými  zahradami  s  kamennými  ohradními  zdmi,

prakticky poslední místo, kde historická zástavba města přecházela, stejně

jako před staletími, do luk a polí. 

Stavební vývoj po roce 2000 se nepřísluší v historické stati hodnotit,

časový  odstup  je  příliš  malý,  přesto  se  při  pohledu  na  novější  zásahy

nevyhneme otázce,  jak bude stavební  fond  města vypadat  za  padesát  let.

Udrží  si  Nepomuk  svůj  historický  ráz  a  památkové  hodnoty,  nebo  o  ně

přijde? To je nepochybně výzva pro majitele zdejších nemovitostí, městský

úřad, nepomucké občany i širokou kulturní veřejnost.
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Jiří Tetzeli

Augustin Němejc

15. března 1861 - 16. srpna 1938

Významný regionální malíř přelomu

19. a 20. století, který v šesti stech skicách

a  obrazech  zachytil  dobové  okamžiky

Plzeňska,  Nepomucka  a  okolí.  Zachoval

pro  dnešek  dokumenty  doby,  kdy

na polích převažovala ruční práce a místo

mechanizace se používalo koňské a volské

síly. Lidé z příměstí o nedělích a svátcích

nosívali  krásné kroje.  Jarmarky a trhy se

zapíjely  pravým  kvasnicovým  pivem.

Nelze  však  opomenout,  že  Augustin

Němejc  zaznamenal  i  rozvíjející  se

průmysl  v  Plzni  a  portrétoval  některé

významné osoby počátku 20. století. Díky

jeho  obrazům  dnes  můžeme  posuzovat  odlišnosti  mezi  kroji  z  Plzně,

Doudlevců,  Nepomuka,  Litic  a  dalších  míst  západních  Čech.  Stěžejním

zachovaným  dílem  je  jedna  ze  tří  jím   navržených  a  namalovaných

divadelních opon, která je  bezesporu jedním z nejmonumentálnějších děl
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Němejcovým.  Dodnes  náleží  k  obdivovaným  oponám.  Jedná  se  o  oponu

v Divadle J. K. Tyla v Plzni. Opony, které namaloval pro ochotnický herecký

spolek v Nepomuku a pro zámek Zelená Hora, se nedochovaly. 

Rod Němejců pochází z Horažďovicka, otec malíře Josef  Němejc se

narodil  13.  května  1823  v  Nepomuku  a  byl  právovárečným  měšťanem,

vlastnil  malé  zemědělské  hospodářství  o  4  hektarech  a  podíl  v  Těžařské

společnosti  stříbrných  dolů  ve  Stříbře.  Sám  byl  vyhlášeným  řezníkem.

Maminka Johanka pocházela z Kláštera u Nepomuka, narodila se roku 1831

v rodině mlynáře Josefa Vaňka a Františky rozené Hellerové v Klášteře č. 2.

Augustin byl jejich desátým narozeným dítětem. 

Talent a záliba v malování se u něj projevovala již od raného dětství.

Traduje se, že ačkoliv otec malování nepovažoval za důstojné řemeslo, rád
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ukazoval  synovu tvorbu přátelům i  svým zákazníkům.  Již  v deseti  letech

požadoval od syna namalovat kopii nepomucké opony, na níž byl vyobrazen

únos Jitky Břetislavem. Za neobyčejně zdařilou kresbu tehdy mladý Němejc

obdržel honorář 20 zlatých. Na tvůrčí vývoj mladého umělce měly značný

vliv maminka a především babička Hellerová z Kláštera, kterou také velmi

často portrétoval.  V patnácti  letech mu zemřela  matka,  o  tři  roky později
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otec. To byl již po vyučení u mistra hodináře Celestýna Taubla v Plzni. Poté

se stal hodinářským tovaryšem ve Strakonicích. 

Na jaře roku 1881 se vydal se svými přáteli pěšky do Itálie. Cestou se

zastavil  v  Linzi,  Vídni,  Ljubljani,  Rijece  a  Pule.  Následně  přeplul  lodí

do Terstu  a  Benátek.  Po  dobu  této  „výpravy“  se  seznamoval  s  pracemi
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takových  velikánů,  jakými  byli  kupříkladu  Tizian,  Tintoretto,  Canaletto

či Quardi.  Svůj  obdiv  nezastíral  ani  nad  jemností  sochy  Verrochiova

Kolonea ani nad architekturou Palladia či Longeny. Pro svou budoucí práci

z každého  benátského  titána  si  osvojil  část  jeho  mistrovství.  Tehdy  se

definitivně  rozhodl,  že  se  stane  malířem.  Při  dalším  putování  Florencií

a Galerií Padovy se seznamoval s dalšími renesančními a barokními mistry.

Často vzpomíná, že tehdy maloval vše, co na cestách viděl – gondoly, lidi,

paláce  a  některé  části  slavných  obrazů.  Poté  se  navrátil  do  Nepomuka,

do rodného domu, který dědictvím připadl bratrovi.  Tam jej  také dostihlo

předvolání  k  odvodu na vojnu.  Odveden  ovšem nebyl,  protože pohublost

z vandrování Evropou byla tak značná, že pro c. k.  armádu nebyl vybrán.

Shodou náhod v té době pracoval nejen jako hodinář,  ale především jako

malíř  pro  „mecenášku“,  kněžnu  na  zámku  Zelené  Hoře,  Vilemínu

z Auerspergu  a  jejího  zetě,  JUDr. Alfréda  Windischgrätze.  Ten  tehdy

Němejcovi zdůraznil, že je rozeným malířem a ne hodinářem. Na jeho radu

předložil některé své kresby prof. Červinkovi. V roce 1882 započal studium

na  akademii  v  Praze  u  prof.  Františka  Sequense,  přičemž  spolužáky,

a později také přáteli, mu byli kupříkladu Luděk Marold (1865-1898), Joža

Uprka (1861-1940) či Viktor Oliva (1861-1928). Zde se také seznámil s tzv.

generací  „Národního  divadla“,  např.  Mikolášem  Alšem  či  Vojtěchem

Hynaisem (1852-1925). V roce 1884 byl vybrán, spolu s 23 studenty (ze 400

uchazečů), na akademii v Mnichově. Studia hradil jednak prodejem dědictví

po  otci,  jednak  za  vydatného  přispění  své  „mecenášky“  Vilemíny

z Auersperku. Na osobní přímluvu JUDr. Alfréda Windischgrätze studoval

tehdy  u  profesorů  Gissise  a  Wagnera.  V  té  době  ovšem  jeho  pozdější
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folklorní  tvorbu  značně  ovlivnil  prof.  Defregger,  u  nějž  nalezl  snad

porozumění  největší.  Studoval  zde  spolu  s  takovými  umělci,  jakými  byli

například Alfons Mucha (1860-1936) či již zmínění Luděk Marold a Joža

Uprka. Studia úspěšně dokončil v roce 1888. 

Roku  1889  se  natrvalo  usadil  v  Plzni.  Nejprve  bydlel  v  hostinci

na rohu  Doudlevecké  třídy  a  Cukrovarnické  ulice,  jehož  majitelem  byl

nepomucký rodák a známý Němejcova bratra a rodičů. V blízkosti hostince

se  tehdy  nacházel  dobytčí  trh,  kde  Němejc  čerpal  četné  náměty  pro  své

kresby.  V  roce  1891,  v  celonárodní  soutěži  při  jubilejní  výstavě,  získal

za obraz  Beznadějná  láska 450  zlatých  od  kupce  díla,  poslance  Adámka,

významného  občana  pražského.  Tato  práce,  spolu  s  dalšími  úspěchy,

Němejcovi umožnila získat stipendium pro studijní cestu do Paříže, kde se

také  shledal  se  svými  přáteli  ze  studií  Vojtěchem  Hynaisem  a  Ludkěm

Maroldem. Hlubší přátelství mezi Němejcem a Hynaisem je datováno právě

od pobytu v Paříži a lze říci, že přetrvalo celý jejich život. Hynais byl tím,

který  plzeňského  umělce  neustále  povzbuzoval  a  vyzýval  ke  spolupráci.

Neméně  významným  faktem  je,  že  Němejce  navrhl  a  především  prosadil

i do české  Akademie  věd  a  umění.  Tehdy  byl  zvolen  spolu  s  A.  Muchou,

A. Staškem,  J.  Arbesem,  K.  Kovařovičem  a  O.  Nedbalem.  Nebyl  to  také

nikdo  jiný  než  Hynais,  který  pomohl  zajistit  bezplatně  „malovnu“

Národního  divadla  jako  Němejcův  ateliér  pro  dokončovací  práce

na plzeňské oponě. Roku 1892 se Němejc vrací natrvalo z Paříže do Plzně,

krátce pobývá v Hruškově ulici, kde současně měl i ateliér. Plzeň Augustina

Němejce lákala především proto, že předpokládal, že mu bude svěřena práce

na výzdobě městského divadla, které bylo v té době ve výstavbě. Nakonec
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byla  ale  práce  na  foyer  svěřena  plzeňskému  rodákovi  Josefu  Mandlovi,

ovšem opona právě Augustinu Němejcovi. Na oponě pracoval tři roky a pro

její rozměry si nemohl zajistit ateliér v Plzni, proto využil pomoci Hynaise

a laskavosti ředitele Národního divadla a dokončil ji v „malovně“ Národního

divadla.  Tato  práce  vzbudila  velký  ohlas  nejen  v  odborné  veřejnosti,  ale

i u řady plzeňských občanů, kteří usilovali o návštěvu Němejcova ateliéru.

Předlohami pro alegorické postavy byli mnozí známí obyvatelé Plzně.

Ústřední  postava  na  oponě  byla  vytvořena  podle  modelu  budoucí  chotě

Augustina  Němejce,  Marie  Sedláčkové.  A  kupříkladu  jedno  z  dětí

vyobrazených na oponě je

Milena  Haubová,  později

vdaná  Čermáková.

Instalace  opony  je

datována  do  roku  1912.

Lidé  tehdy  navštěvovali

nové  divadlo  především

pro  jeho  výzdobu,  oponu

a architekturu.  V  roce

1906  se  Němejc

přestěhoval  do  Mánesovy

ulice  19/1967.  Ateliér  si

pořídil  v  zadním  traktu

domu v Hálkově ulici a zde

také  vznikalo  nejvíce

obrazů  z  let  1906-1927.
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V roce 1906 se oženil s  Marií Sedláčkovou a po roce se jim narodil jediný

syn.  Kmotrem  mu  nebyl  nikdo  jiný  než  dlouholetý  přítel  a  významný

plzeňský  malíř,  Mikoláš  Aleš.  V  období  1906-1925  působil  Němejc  jako

profesor  kreslení  na  městském  dívčím  lyceu,  později  dívčím  gymnáziu

v Plzni. Toto období vyplnil řadou prací pro plzeňské podnikatele a pracoval

i  na  portrétu  tehdejšího  prezidenta  T. G. Masaryka.  Ten  si  jeho  obrazů

neobyčejně vážil  a objednal  pro  sbírku  Pražského  hradu rozměrné plátno

Rozsévač,  ovšem  ke  vší  smůle  jej  Němejc  do  Masarykovy  smrti  nestihl

dokončit.  Pro  vyšší  hospodářskou  školu  na  Lochotíně  (nyní  je  budova

součástí  Lékařské  fakulty  v  Plzni)  maloval  monumentální  obrazy

s vesnickou tématikou, jež jsou krásnou ozdobou budovy dodnes. Rovněž na

přelomu  století  zhotovoval  lunety  pro  zaoceánskou  loď  Pilsna.  K  dalším

zakázkám náležely lunety Západočeského muzea v Plzni. 

Smrt významného plzeňského umělce zastihla 16. srpna 1938 v jeho

bytě v Mánesově ul. číslo 19. Dům nad vchodem je osazen bustou umělce

a pamětní  deskou.  Samotný  pohřeb  se  konal  19.  srpna  1938  za  značné

účasti  veřejnosti.  Z dobových  novin  víme,  že  špalír  plzeňanů  provázel

smuteční  průvod  již  od  „mrakodrapu“.   Od  řeky  Úslavy  k  Ústřednímu

hřbitovu u sv. Václava byl dokonce lemován špalírem lidí o několika řadách.

Hrob umělce je umístěn na čestném místě mezi hroby takových velikánů,

jakými  jsou  Karel  Klostermann,  JUDr.  Václav  Peták  (tehdejší  purkmistr

Plzně) či prof. Josef Skupa. Smrt Augustina Němejce znamenala bezesporu

ztrátu jednoho z předních umělců západních Čech, nicméně lze bezesporu

říci, že zde zanechal nemalé kulturní dědictví. 
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Pavel Motejzík

Žinkovy za Škodů

 „…v  tom  okamžiku  klesla  na  postel,  která  tam  stála,  a  upadla  do

hlubokého spánku. A ten spánek se rozšířil po celém zámku, král a královna,

kteří zrovna přibyli domů a vešli do sálu, usnuli a s nimi všechno dvořanstvo.

A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání ...“

Ta slova z pohádky o Šípkové růžence od bratří Grimmů se mi vybavila

pokaždé,  když  jsem  navštívil  park  opuštěného  žinkovského  zámku.

I kdybyste prošli naši zem křížem krážem, těžko najdete romantičtější místo,

než  kterým  je  to  u  břehu  rybníka  Labuť,  kde  smuteční  vrby  smáčejí  své

dlouhé větve ve vodě poseté lekníny, kde se malebně zdobené stěny a věže

zámku  zrcadlí  v hladině.  Dosud  bledé  tak,  jako  líce  Šípkové  Růženky.

A přesto, navštívíte-li Žinkovy dnes, zdá se vám, jako by se již prvními keři

planých růží prodral statečný princ, který políbil spící princeznu, a že ten

smutný  příběh  pomalu  končí,  že  v dálce  zazvonil  zvonec  a  ve  starých

zámeckých zdech se opět ozývá hlahol i smích, Žinkovy se probouzejí…
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Zámek,  který  je  ve  vlastnictví  společnosti  Crown  Estates,  prochází

výraznou  rekonstrukcí,  ve  které  je  kromě  stavebních  prací  počítáno

i s navrácením žinkovského věhlasu coby předního turistického a kulturního

střediska. Opravené apartmány nabízejí příjemné a romantické ubytování,

zcela nová už je zámecká střešní krytina, proběhla výměna inženýrských sítí

a  připravuje  se  rekonstrukce  fasád  i  interiérů.  Veřejnosti  je  k dispozici

stylová kavárna i zámecký obchůdek se suvenýry, pořádány jsou pravidelné

komorní  koncerty,  slavnosti  či  letní  filmový  festival.  Umožněny  jsou

procházky parkem, plavby na loďkách, plavání a mnohé další aktivity, které

vás přimějí k tomu, že se sem budete rádi vracet. Ať s Růženkou nebo bez ní,

Žinkovy si prostě zamilujete.
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Stručná historie zámku Žinkovy

Zámek  stál  na  místě  původní  vodní  tvrze  zřejmě  již  od  poloviny

17. století,  postupně  byl  dostavěn  hraběcím  rodem  Vrbtů  do  trojkřídlé

barokní  podoby.  V  roce  1883  koupil  panství  od  Lobkoviců  hrabě  Jan

z Harrachu,  z jehož  nákladu  byl  zámek  opraven  a  k  severnímu  křídlu

přistavěna  nová  budova.   Současný  vzhled  získal  objekt  po  roce  1897

za rytíře Wesselého pod vedením vídeňských architektů Helmera a Fellnera.

Z jejich  ateliéru  byly  realizovány  výstavby  městských  divadel  ve  Vídni,

Zürichu  a  Berlíně,  Státní  opery  v Praze,  hotelu  Slovan  v  Plzni  či  staré

vřídelní kolonády a Císařských lázní v Karlových Varech. V Žinkovech tak

vzniklo  romantické  sídlo,  zpola  napodobující  gotiku,  zpola  renesanci,

z každé strany jiné a přesto sladěné do romantického vzhledu. Odborníky

označováno často za kýč, ostatními za perlu Plzeňska. Pokud si nedovedete

představit, jak vypadá „gotická kaple“ z přelomu 19./20. století, vydejte se

do  Žinkov,  za  nejvýznamnější  zámeckou  architekturou  období  pozdního

historismu na celém Plzeňsku. Vzorem pro přestavbu objektu se stal údajně

francouzský zámek Candé v Montbazonu, tedy zámek, který si zvolili v roce

1937  za  místo  svého  skromného  sňatku  paní  Simpsonová  s  vévodou

z Windsoru, když ten krátce předtím kvůli tomu abdikoval na britský trůn.

Snad  právě  pro  romantický  vzhled  koupil  Žinkovy  v roce  1915

od Jeronýma  z Colloredo-Mannsfeldu,  který  je  držel  jen  krátce,  plzeňský

průmyslník  Karel  Škoda,  jenž  objekt  dále  zveleboval.  Dodnes  je  v něm

dochována  například  jeho  koupelna.  Za  Škody  se  sjížděla  na  zámek

společnost  rakouských  a  německých  finančních  a  zbrojařských  magnátů,

strůjců první světové války. Posledním vlastníkem Žinkov z rodu Škodů byl
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Emil,  který  byl  po  válce  jako  sudetský  Němec  umístěn  do  internačního

tábora  v Plzni-Karlově,  kde  pomáhal  při  obnově  poničeného  závodu

založeného jeho dědečkem. Zde ještě téhož roku umírá. 

Od roku 1950 byla v zámku odborářská zotavovna, po Sametové revoluci

vystřídal několik soukromých majitelů. V současnosti je objekt  – vzhledem

k probíhající  rekonstrukci  –  veřejnosti  přístupný  zhruba  třikrát  ročně

o víkendech při mimořádných prohlídkách. Exteriér zámku však přitahuje

pozornost  nejen  turistů,  ale  i  filmařů.  Například  v roce  1999  zde  Milan

Cieslar  natáčel  film  Pramen  života,  milostný  příběh  Češky  Grétky

a židovského  chlapce  Lea,  část  parku  prý  posloužila  i  ke  scénám  naší

nejslavnější pohádky Pyšná princezna.

V těsném sousedství  naleznete zříceniny gotického hradu Potštejna,

Obrovo hradiště s výšinným sídlištěm pozdní doby bronzové, barokní kostel

sv.  Václava  se  sochami  od  Lazara  Widmanna  či  Gloriet-templ  z první

poloviny  19.  století,  představující  napodobeninu  antického  chrámku.

V zámeckém  parku  zaujmou  především  dvě  Douglasky  tisolisté,  vysoké

35- 40 metrů, každého uchvátí i  monumentální  lipová alej za žinkovským

rybníkem. Milovníky záhad potěší  Osobovská skála,  ve které údajně čeká

hadí vojsko v zastoupení blanických rytířů na to, až naší zemi bude nejhůře.

Karel Škoda (1915 – 1929)

Rod Škodů pocházel z Dolan a sídlil v Letkově u Plzně. Když se odtud

jeho členové osvobodili výkupem z roboty, učinili tím první krok k dalšímu
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vzestupu rodu. Kolem roku 1790 se rodina usadila v Plzni. Jan Škoda, děd

slavného  Ing.  Emila  Škody,  zakladatele  Škodových  závodů,  byl  mistrem

kovářem a zaměstnával až třiadvacet stálých dělníků. Otcem Emila Škody

byl pak zámožný plzeňský měšťan MUDr. František Škoda. Krajský lékař,

posléze  šéf  zemské  zdravotní  služby  a  také  člen  první  správní  rady

Měšťanského pivovaru a poslanec říšského sněmu.

Především  za  organizování  lékařské  pomoci  při  bitvě  u  Hradce

Králové v roce 1866 byl MUDr. František Škoda povýšen dle návrhu hraběte

Belcrediho do rytířského stavu a stal se rytířem železné koruny třetí třídy.

Erb rodu Škodů tvoří čtvrcený stříbrný a modrý štít. V horním pravém poli

je modré příčné břevno pokryté zlatou korunkovou obroučkou ozdobenou

drahokamy.  V  1.  a  3.  poli  je  pět  zlatých  hvězd,  v  dolním  levém  poli  pak

Aeskulapova hůl s hadem. Na erbu jsou dvě korunované turnajské přilby,

modrá  pokryvadla,  podložená  vpravo  zlatem,  vlevo  stříbrem.  Z  pravé

koruny  se  tyčí  pět  pštrosích  per.  Levá  koruna  nese  orlí  křídla,  v  nichž

je postavena  Aeskulapova  hůl.  V  roce  1914  byl  erb  polepšen  středovým

štítkem se vznášejícím se černým orlem mezi dvěma lvy obrácenými vpravo,

přední  z  nich  je  černý,  zadní  červený.  Dolní  pole  ukazuje  volné  městské

hradby s bránou a věžemi. 

Škodovy  závody  v  Plzni  vznikly  v  roce  1869,  kdy  ing.  Emil  Škoda

koupil  tamní  Valdštejnskou  strojírnu.  Zbrojní  výroba  byla  zavedena

po dokončení moderní ocelárny v roce 1886. Od roku 1888 byl cílevědomě

sledován  zbrojní  program,  nejdříve  pancíře,  pak  děla  a  také  kulomety.

Škodovka tak získala pověst jedné z předních evropských dělovek. Nosný

program  tvořila  námořní  a  pozemní  děla.  Rozmach  dělovky  vedl
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k vybudování  zkušební  střelnice  v  Bolevci  u  Plzně (1901).  Od roku 1902

byla  Škodovka  monopolním  dodavatelem  zbraní  pro  rakousko-uherské

válečné  loďstvo.  Do  roku  1914  bylo  vyrobeno  celkem  2  210  děl,  během

1. světové války pak 10 040 děl. Není bez zajímavosti, že legendární křižník

Aurora  zahájil  v roce  1917  výstřelem  ze  „škodováckého“  děla  Velkou

říjnovou socialistickou revoluci. 

Karel Škoda se narodil 29. června 1878 v Plzni jako nejmladší ze čtyř

dětí. Jeho tři sestry se jmenovaly: Josefína-Stefy (1872–1936), Jana-Jenny

(1874–1952)  a  Hermína  (1876–1966).  Rodina  v  Karlově  mládí  bydlela
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ve výstavném domě v Plzni, na rohu Klatovské třídy a Tylovy ulice, který dal

v roce 1866 vybudovat Škodův tchán Hahnenkamm. Zde vládla železnou

rukou  paní  Škodová  v  duchu  bigotního  katolictví  a  věrnosti  spíše

velkoněmeckým  myšlenkám  než  rakouskému  vlastenectví.  Děti  byly

převážně svěřeny do péče chůvám. Po dokončení středních německých škol

pokračoval  mladý  Karel  ve  studiu  na  vysokých  technických  školách

ve Stuttgartu  a  Zürichu.  Kratší  dobu  strávil  na  práci  v  zahraničních

továrnách, ale brzy se vrátil domů a dle otcova přání se začal ve Škodovce

učit  zámečníkem.  Prošel  si  všemi  odděleními  a  jeden  z  pamětníků

vzpomínal, jak pan továrník na synovu práci přísně dohlížel. V ocelárně byl

dán  Karel  pod  dozor  zkušenému  dělníkovi,  který  dostal  rozkaz,  aby

v případě  neposlušnosti  nebo  špatně  provedené  práce  byl  mladý  pán

důkladně vytahán za uši. 

Ve  svých  dvaceti  dvou  letech,  po  smrti  otce,  se  považoval  oproti

názorům  správní  rady  za  samozřejmého  nástupce  generálního  ředitele,

neboť 65 000 akcií  v  celkové hodnotě 13 milionů korun,  které  zdědil,  jej

k tomu  opravňovalo.  Banky  a  správní  rada  však  povolaly  na  místo

generálního ředitele energického inženýra Jiřího Günthera. Vlivem dobrého

vedení a ustupující krize byly Škodovy akcie uvolněny a Karel začal znovu

usilovat o rozhodující postavení ve vedení generálního ředitelství ve Vídni,

které  tam  Günther  přeložil  v  roce  1904.  Vedení  podniku  tak  bylo  blíže

vládním a zejména vojenským úřadům, což mělo pro obchody mimořádnou

důležitost.  Ve  Vídni  proto  také  strávil  Karel  většinu  svého  života,  trvalé

bydliště  měl  na  Kantgasse  3.  Pro  splnění  svých  cílů  navíc  nabídl

generálnímu řediteli Güntherovi statisícové odstupné, které on přijal. A tak

137



Pavel Motejzík – Žinkovy za Škodů

se  v  roce  1909  stal  za  pomoci  svých  věrných  vedoucích  úředníků  Karel

Škoda generálním ředitelem plzeňské Škodovky.

V této funkci setrval až do roku 1917 a pak, tuše následky války, stál

od roku  1917  do  roku  1919  v  čele  správní  rady.  Kromě  vídeňského

ředitelství jej zajímal lov ve vlastním revíru v Alpách, na pozemcích statku

Gaaden, a veselý společenský život ve Vídni. V osmadvaceti letech se oženil

s dcerou ředitele škodovské zbrojovky Hermínou Lauerovou, ale manželství

nebylo šťastné. A i když z něho vzešly tři děti, Emil (* 1908), Karel (* 1910)

a Hedvika (* 1912), bylo v roce 1921 rozvedeno. Důvody byly různé, ať už se

jednalo o milostné avantýry,

alkoholismus  a  zálibu

v nákupu  luxusních

automobilů  manžela  či

skutečnost,  že  se  paní

Škodové  v  nové  republice

vůbec  nezalíbilo.  České

vlastenectví jí bylo naprosto

cizím pojmem a rozhodla se

přestěhovat až do Kanady.

V  roce  1907  Karel

zakoupil  rakouský  Gaaden,

v  letech  1909–16  získal

na Slovensku  postupným

skupováním  od  různých

majitelů  velkostatek
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Medzilaborce (rozloha 6 000 ha) a od roku 1917 byl majitelem velkostatku

Malesice. Ještě předtím, konkrétně 23. listopadu 1915, zakoupil velkostatek

Žinkovy. Karel Škoda už jednal v roce 1912 s Arnoštem Wesselým. A co víc,

jednání o koupi Žinkov probíhalo ještě předtím, v letech 1895–96, mezi jeho

otcem Emilem a hrabětem Harrachem. Emil Škoda chtěl tehdy na zámku

umístit sbírky svého otce, MUDr. Františka Škody. Karel Škoda přistoupil

v roce  1916  k  adaptaci  a  modernizaci  zámku.  Ve  2. poschodí  severního

křídla nechal zbudovat pro svou rodinu nový soukromý apartmán a upravil

reprezentační  prostory  v 1. poschodí.  Jeho  „dvorním“ architektem  se  stal

profesor  Ludwig  Tremmel  z  Plzně,  další  návrhy  prováděl  například

i architekt a stavitel Josef Makovec ze Žinkov. Elektrické osvětlení na zámek

bylo  dodáno  firmou  Rudolf  a  Nikolas  Mundt.  V  roce  1918  byla  zřízena

elektrická  centrála,  na  kterou  mělo  zájem  se  připojit  i  město  Nepomuk.

V elektrárně  byl  elektromotor  vyrobený  Škodovými  závody  a  dynamo

Österreichische Brown Bowery typ N124 (elektrifikace zámku a sousedních

objektů probíhala i v roce 1925, respektive 1933). Upraveny byly částečně

znovu také zámecké fasády a zakoupen nový mobiliář.

Za  Karla  Škody  se  sjížděla  na  zámek  společnost  rakouských

a německých  finančních  a  zbrojařských  magnátů,  strůjců  první  světové

války.  On  sám  usiloval  neustále  o  získání  nejvyšších  poct  a  suverénního

postavení  v  čele  Škodovky.  Její  výrobky,  zejména  těžké  hmoždíře  ráže

30,5 cm,  se  osvědčily  na frontě  natolik,  že  Karel  Škoda za  ně obdržel  od

vojenských kruhů poděkování a od císaře Františka Josefa I. 27. října 1914

dědičný titul svobodného pána – barona (tehdy mu byl polepšen i rodový

erb),  následně  byl  jmenován  generálem-inženýrem  námořního
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dělostřelectva  a  stal  se  tajným  radou  Heereshansmitglied.  Získal  vysoké

rakouské a pruské řády,  včetně čestného doktorátu na vídeňské technice.

Autorem hmoždíře byl ing. Oswald Dirmoser, ale veškeré pocty za něj přijal

Karel Škoda.

Válka skončila a přišla nová kapitola v dějinách našeho národa, tatíček

Masaryk  a  s  ním  i  nová  republika.  Šlechtě  byly  odebrány  její  tituly,

privilegia, řády i výsady. Po 28. říjnu 1918 byla přítomnost barona Škody

v Plzni  nepřijatelná,  nejen  pro  jeho  arogantní  vystupování  vůči

pracovníkům  podniku,  ale  i  pro  jeho  proněmecké  smýšlení.  Při  převodu

akcií  Škodovky  z  Rakouska  a  Švýcarska  na  české  banky  a  Schneiderův
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koncern  v  roce  1919  byl  Karel  Škoda  přinucen  na  nátlak  předsedy

československé vlády Antonína Švehly prodat je v rámci tzv. „debošizace“

pod cenou, takže byl jediným zbrojařem, který na válce prodělal. V témže

roce vystoupil z firmy. Tím navždy skončila přímá spojitost mezi Škodovými

závody a rodem Škodů.

Před  pozemkovou  reformou  byla  rozloha  velkostatku  Žinkovy

3 271 ha  (z  toho  1  521  ha  zemědělské  půdy).  V  režii  byl  pivovar,  mlýn,

lihovar se sušírnou brambor, cihelna a parní pila v Luhu u Horšic. Tři dvory

byly propachtovány, ostatní byly ve vlastní režii. Další krutá rána přišla pro

Karla Škodu 9. listopadu 1918, kdy se naše Národní shromáždění usneslo

na  zákoně  o  obstavení  zemsko-deskových  statků  a  dne  16.  dubna  1919

na zákoně o zabrání  velkého majetku pozemkového.  Za tímto účelem byl

zřízen  Státní  pozemkový  úřad.  V  roce  1920  byla  po  dohodě  s  majitelem

provedena  částečná  parcelace  devíti  dvorů  na  žinkovském  velkostatku

a dvůr Petrovice odpadl celý. Byla to první parcelace v Čechách. 

V roce 1923 byl schodek výnosu velkostatku 440 000 korun a Karel

Škoda začal plánovat, že pronajme i zbylé dvory a mlýn odprodá, k čemuž

následně v důsledku pozemkové reformy také došlo. Bývalé panství pomalu

ale jistě umíralo a bralo s sebou veškerou svou bývalou moc, slávu majitelů,

příslušníků významných rodů. V roce 1924 byl propachtován dvůr Osobovy

na vrchního správce Sýkoru, dvůr Žitín a Radkovice na Františka Krause

mladšího  a  staršího.  Propouštěni  byli  další  úředníci.  V  roce  1925

pokračovala  parcelace a  odpadly  následující  dvory:  Radkovice,  Žinkovice

s lihovarem,  část  dvora  Osobovy  a  část  dvora  Žitína.  V  témže  roce  byl

odprodán  dvůr  Měčín,  Malinec  a  Mečkov  tehdy  už  centrálnímu  řediteli
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Bohumilu  Kubcovi,  nepomuckému  rodákovi,  který  tyto  dvory  získal  za

symbolickou cenu coby své odstupné. 
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Když 1. ledna 1926 odešel do výslužby spolu s důchodním Oldřichem

Mikšovským,  bylo  tímto  dnem  zároveň  zrušeno  centrální  ředitelství

velkostatku. Poté měla vrchní správa žinkovského velkostatku sídlo ve Vídni

(Helferstorferstrasse  4),  které  kromě  Žinkov  vedlo  správu  velkostatku

Malesice,  Medzilaborce,  Liezen  v  Korutanech,  velkostatku  Gaaden

v Mödlingu  a  cihelny  v  Doudlevcích.  Správou  velkostatku  byl  přímo

v Žinkovech  pověřen  penzionovaný  rada  Homolka  s  tím,  že  bude  každý

měsíc přehlížet a revidovat účty a podávat revizní zprávy majiteli. Patronátní

záležitosti úředně vedl „Patronátní úřad velkostatku malesického“ se sídlem

v  Žinkovech.  Z průmyslových  podniků  velkostatku  byl  majiteli  ponechán

pouze pivovar a cihelna, nacházející se při hlavní silnici Žinkovy – Klatovy

na  konci  městyse  v místě  zvaném  „U  Cihelny“.  Dodnes  se  z ní  dochoval

pouze komín.

Karel  Škoda,  poslední  z  rodiny,  který  zasahoval  do  činnosti

plzeňského koncernu, zemřel na zápal plic a následky dřívější autohavárie

v sanatoriu na Semeringu u Vídně 10. ledna 1929 ve věku nedožitých 50 let.

Pochován byl v nově zřízené hrobce na hřbitově v Gaadenu u Vídně. Zádušní

mše  probíhaly  v kostelích  v Žinkovech,  Malesicích,  Kozolupech

a Chotíkově. 

Po  jeho  smrti  zůstaly  tři  nezletilé  děti,  jejichž  poručníkem  byl  dle

testamentu  jmenován  jejich  strýc,  baron  JUDr.  Rudolf  Perger,  majitel

velkostatku Kanice (pošta Koloveč u Nové Kdyně). Dědici byly všechny tři

děti  rovným  dílem,  majitelem  velkostatku  Žinkovy  se  stal  nejstarší  Emil.

Do Žinkov byla  po roce 1929 převezena určitá  část mobiliáře z ostatních

sídel Karla Škody, například z domu v Zürichu byly dodány čtyři gobelíny

143



Pavel Motejzík – Žinkovy za Škodů

144

Úmrtní oznámení Karla Škody (Státní oblastní archiv Plzeň, pracoviště Nepomuk, fond Velkostatek Žinkovy)



a hedvábný  koberec,  neboť  si  děti  osobně  přály,  aby  se  tyto  věci  pro  ně

zachovaly. 

Emil Škoda (1929 - 1945)

Emil  Škoda  se  narodil  6.  srpna  1908  v Plzni.  Jemu  i  jeho  dvěma

sourozencům  se  dostávalo  tvrdé  výchovy.  Vstávat  musel  ve 4:30  ráno,

střídmě  posnídat,  následně  hodinu  cvičit  a  poté  se  učit.  Až  do  maturity

navštěvoval  školy  na  francouzském  internátu  ve  Švýcarsku,  následně

studoval  hospodářské  vědy  v Oxfordu.  Zde  uspořádal  se  studenty  velmi

úspěšné  amatérské  představení  Smetanovy  Prodané  nevěsty  v anglickém

překladu,  které  bylo  pro  velký  zájem  hráno  každý  den  po  celý  týden.

Po studiích se usadil na Žinkovech, 6. srpna 1929 nabyl zletilosti a 1. dubna

1931 převzal velkostatek Žinkovy na základě otcovy poslední vůle do svého

vlastnictví. Spolu s nimi držel i velkostatek Malesice, cihelnu v Doudlevcích

a velkostatek Gaaden u Vídně. Po svém dědečkovi obdržel i  kutací práva.

Jeho právním zástupcem byl od roku 1930 dr. Hegner, podle jehož líčení byl

Emil člověkem často nemocným (podstoupil například 3x operaci žaludku),

psychicky  ne  zcela  normálním,  mírným  s výbuchy  vznětlivosti,  který  se

nestaral  o  nic  jiného  než  o  svůj  majetek.  I  proto  snad  zůstal  svobodným

a bezdětným, na žinkovském zámku pobýval téměř sám. I on užíval titulu

svobodného pána - barona. V roce 1940 se přihlásil k německé národnosti

a sloužil krátký čas v německé armádě coby tlumočník v zajateckém táboře

pro anglické a francouzské důstojníky v Sasku, později v Teplicích. Pro svůj

zdravotní stav byl následně propuštěn a vrátil se do Žinkov.
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Jeho bratr  Karel  (Karlíček)  zdědil  po otci  velkostatek Medzilaborce

s rozsáhlými  bukovými  lesy,  které  pilně  těžil  a  dřevo  pak  prodával.  Byl

duševně chorý a žil po smrti otce nejprve převážně ve Vídni, kde se dostal

do rukou různých makléřů a bankovních zástupců, kteří ho během sedmi let

přivedli  téměř  na  mizinu.  V roce  1937  převzal  jeho  právní  zastoupení

na Emilovo přání rovněž dr. Hegner, s jehož pomocí Karel odprodal v roce

1940  Medzilaborce  a  z jeho  velikého  jmění  mu  zbylo  po  splacení  dluhů

zhruba půl  milionu korun.  Od roku 1937 žil  na Žinkovech,  a když v roce

1942 zakoupil  dům v Brně,  byla to pro jeho bratra Emila poslední  kapka

k tomu, aby ho nechal ještě téhož roku prohlásit za nesvéprávného. Později

byl převezen do Bohnic, kde po válce, v roce 1945, zemřel.

Sestra  Hedvika  zdědila  cenné  papíry  a  různé  zařízení.  Žila  s otcem

ve Vídni, kde vystudovala práva a následně se usadila ve vile ve švýcarském

Neuchatelu, kde získala i švýcarské státní občanství. Za války pracovala jako

úřednice  mezinárodního  Červeného  kříže.  Po  zakoupení  menšího  statku

ve Francii  se  na  něj  přestěhovala  a  věnovala  se  ovocnářství.  Byla  silně

nábožensky založená a zůstala svobodná.

V roce 1931  bylo zavedeno vstupné do  zámeckého parku  2 koruny,

do obory  5  korun.  Chůze  byla  povolena  pouze  po  vyznačených  cestách.

Sbírání  a  trhání  lesních  plodin  bylo  umožněno  v té  době  pouze

po předchozím souhlasu. V důsledku hospodářské krize vydal Emil Škoda

29. srpna  1932  nařízení,  ve  kterém  upravuje  služební  pojistky  svých

zaměstnanců.  Od 1. října  1933  nařídil  zaměstnancům  velkostatku,  aby

v měsících, kdy jsou květiny v zahradě, zdobili jimi oltář žinkovského kostela

vždy o svátcích a nedělích. Pietně zdobit suchými vazbami jej měli za úkol
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i v zimě. Když v roce 1932 vyhořela téměř celá ves Čepinec, přispěl na její

obnovu velkou měrou sám Emil Škoda.

V roce  1936  pronajal  bývalý  pivovar  a  ředitelství  velkostatku

Strojnické  nemocenské  pojišťovně  v Praze.  V roce  1937  pronajal  dvůr

Osobovy  manželům  Vlasákovým  a  dvůr  Žinkovy  manželům  Veselým.
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Od roku  1938  byla  v pronájmu  i  Škodova  chata.  Od  ledna  1939  byla

pronajata zelinářská zahrada o výměře 1,6 ha Josefu Niemkiewiczovi. Emil

chodil povětšinou pěšky, například i  do Nepomuku, případně se nechával

odvézt  automobilem.  Když  už  nemohl  moc  na  nohy,  vždy  jen  krátce

popoběhl, ale stále navštěvoval bohoslužby v žinkovském kostele. Po každé

z nich  se  nezapomněl  cestou  zpět  zastavit  u  své  bývalé  vychovatelky

Mařenky v čp. 63, aby zde posnídal. Se svou sestrou jezdil občas i na koních,

především ve svém krásném zámeckém parku. Hedvika koně milovala. 

Dne 1. února 1938 sděluje svým úředníkům v Žinkovech, že ředitelství

velkostatku  se  stává  jeho  správním  orgánem  pro  celý  majetek

v Československu.  Kromě  Žinkov  a  Malesic  se  tak  nadále  spravovaly

prostřednictvím  ředitelství  také  plzenecké  a  doudlevecké  pozemky,  jeho

domy, dolová práva a akcie cihelny v Doudlevcích. Tímto krokem měnil své

rozhodnutí z 19. října 1931 a sděloval, že i další nově nabytý majetek bude

podléhat ředitelství velkostatku v Žinkovech. 

Po smrti T. G. Masaryka se rozhodl, že daruje žinkovským pozemek na

stavbu nové školy za podmínky, že ta ponese jméno právě po tomto bývalém

prezidentovi. Záhy na to přišla okupace a tento projekt už bohužel nestihl

být realizován, třeba by mu to později ulehčilo jeho situaci. Na počátku války

bylo  už  veškeré  hospodářství  velkostatku  v pronájmu.  Přesto,  když  válka

přišla, nebyly zámku přiznány žádné lístky na tuk se zdůvodněním, „že pan

baron si může zabít prase a tak spotřebu tuku dosáhnout“.

Část zámku a hospodářských budov poskytl Emil Škoda během války

pracovníkům Škodovky, kteří v něm ukryli před nálety výkresový a listinný
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archiv.  Už  od  30.  let  byla  v důsledku  pozemkové  reformy  část  místností

zabrána státem a využívána například jako sklad městského muzea v Plzni.

Rovněž  bylo  Škodovi  přikázáno  udržovat  veškeré  umělecko-historické

památky na velkostatku v dobrém stavu a pravidelně o ně pečovat. Ať už se

jednalo  o  budovu zámku,  vybavení  v něm  nebo  i  další  statky  na  bývalém

panství. V roce 1941 odprodal Emil velkou část objektů v Gaadenu. Zároveň

po úmrtí babičky nařídil, aby její bytové zařízení bylo převezeno do Žinkov

a připsáno do žinkovské inventární zámecké knihy. 

Emil  Škoda  mluvil  velmi  špatně  česky,  ale  přesto  se  za  války

distancoval od nacistů, kteří se mu neustále vnucovali do zámku, neboť tušil

jejich konec a bál se o svůj majetek, především o Malesice, které připadly

k Sudetům.  Tehdy  měl  malesický  zámek  od  Škody  v pronájmu  Jan  Pretl.

Emil Škoda rozhodně nebyl německým šovinistou a tím méně nacistou. I tak

ho ale Němci koncem roku 1944 donutili, aby vstoupil do nacistické partaje.

Přesto Emil stále udržoval přátelské styky s křimickými Lobkovici. Cestou

k nim  se  vždy  převlékl  z německé  uniformy,  styděl  se  k nim  takto  přijít.

Plánoval,  že  bude  žít  na  zámku  i  po  válce,  veškeré  nabídky  od  různých

zájemců  na  odprodej  tvrdošíjně  odmítal.  Snažil  se  shromáždit  větší

hotovost, neboť se domníval, že bude po válce zavedena daň z majetku. 

Američané vstoupili na naše území a svoboda se nezadržitelně blížila.

5.  května 1945 byl v Žinkovech ustanoven Národní výbor,  ve kterém byly

zastoupeny všechny stavy a který řídil provizorní veřejný život v obci. Emil

Škoda,  který  začal  mít  strach  o  svůj  další  osud,  se  ukryl  na  zámku

ve sklepích.  7.  května  dorazili  konečně  do  Žinkov  Američané,  obec  byla

svobodná  a  po  šesti  letech  strádání  se  mohla  konečně  opět  volně
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nadechnout, po šesti letech mohla konečně v noci rozsvítit veřejné osvětlení.

Radost obyvatel byla nevýslovná a vítání osvoboditelů vstřícné a srdečné. 

Jednalo  se  o  druhou  jízdní  průzkumnou  mechanizovanou  skupinu,

která byla částí 3. armády Spojených států. Velitel, plukovník Reed, hledal

nejpříznivější objekt pro velitelství a byl přesvědčen Emilem Škodou, který

dobře ovládal anglický jazyk, takže mohl vypomáhat v tlumočení s místním

obyvatelstvem, že je může umístit na zámku. Američané tak zároveň hájili

Emilovu svobodu, přesto se dvakrát denně musel hlásit na místní četnické

stanici. 

Emil  Škoda  byl  zatčen  ještě  týž  večer  po  odjezdu  Američanů,  dne

25. května  1945,  coby  kolaborant  a  internován  ze  Žinkov  do  sběrného

tábora v Plzni–Karlově. 

Byl  donucen  pomáhat  při  obnově  nálety  poničeného  závodu,

založeného  kdysi  jeho  dědečkem.  Při  nošení  pytlů  s cementem  prodělal

záchvat  zuřivosti,  při  kterém  došlo  ke  konfliktu  s jedním  z dozorců,

na následky čehož Emil 8. června 1945 umírá ve vězeňské nemocnici v Plzni

na Borech. Bylo mu pouhých 36 let. Jako důvod úmrtí je v ohledacím listu

uvedena srdeční slabost.  Zajímavé je,  že urna s ostatky Emila Škody byla

zaslána do Prahy paní Jarmile Nejezchlebové (Praha VIII, Královská 155)

a uložena v jejím bytě.  Není známo, jaké byly osobní vztahy mezi Škodou

a paní Nejezchlebovou nebo jejím manželem lékařem a co se v dalších letech

s popelem stalo.

Zemský národní výbor v Praze zavedl na základě dekretu prezidenta

Edvarda Beneše č. 5/1945 Sb. ze dne 19. května 1945 svým výměrem ze dne
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9.  října  1945,  č.j.  III-1a-1499/9-1945  na  majetek  Emila  Škody  národní

správu.  Důvodem  bylo  sdělení,  že  uvedený  majetek  patří  osobě německé

národnosti.  Dne  22.  května  1945  byl  celý  velkostatek  Žinkovy  zajištěn.

Celková rozloha byla 1 885 ha, z toho lze jmenovat například 227 ha polí,

74 ha luk, 11 ha zahrad a 1 455 ha lesů, 81 ha vodních ploch. 

Unikátní dokument Život v podzámčí

V archivu České televize je dodnes uložen amatérský filmový záznam

Vratislava  Tichého,  důchodního  velkostatku,  který  si  v roce  1937  pořídil

kameru  a  sedm  let  pak  natáčel  jakousi  kroniku  zámku  i jeho  okolí,  tedy

městečka Žinkovy (práce na polích, výlov rybníka a ledování, odhazování

sněhu,  masopustní  veselí,  trh  v Nepomuku,  rekvírování  zvonů  apod.).

Uvedený  záznam  byl  odvysílán  v  pořadu  Hledání  ztraceného  času pod

názvem Život v podzámčí (2002). Jedná se o velmi cenné svědectví o dávno

zmizelém životě. V roce 2011 byl tento díl reprízován a doplněn navazujícím

druhým dílem s názvem Výlety pana důchodního.
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Markéta Duchoslavová

Svatojánské muzeum v Nepomuku

Obnova církevního muzea v prostorách nepomuckého arciděkanství

Roku 2014 budeme slavit dvousté osmdesáté páté výročí svatořečení

sv.  Jana  Nepomuckého.  Městečko Nepomuk,  rodiště  tohoto  významného

českého  patrona,  bude  proto  místem  jubilejních  oslav,  které  vyvrcholí

tradiční  poutní  mší  svatou.  Jedním  z  počinů,  které  by  měly  přispět

k důstojné oslavě památky slavného nepomuckého rodáka, je realizace již

několik let  připravovaného projektu obnovy někdejšího církevního muzea

svatojánských památek v prostorách nepomuckého arciděkanství.1 Tohoto

úkolu  se  iniciativně  chopil  P.  Ing.  Mgr.  Vítězslav  Holý,  vikář  sušicko  -

nepomuckého  vikariátu,  administrátor  nepomucké  farnosti  a  zároveň

předseda  Matice  sv.  Jana  Nepomuckého,  instituce,  jež  si  vytyčila  za  cíl

zachování a šíření úcty k tomuto světci u nás i v zahraničí a ke zvyšování

významu  jeho  rodiště  jako  poutního  místa.  V loňském  roce  byla  podána

žádost  o  finanční  podporu  projektu,  bez  níž  by  nebylo  možné  záměr

uskutečnit, a počátkem letošního roku bylo rozhodnuto o jejím schválení.

V tomto  kontextu se  proto  nabízí  krátké ohlédnutí  do historie  této téměř

1 Jinou  významnou  iniciativou  bylo  pořízení   čtyř  nových  zvonů  pro  kostel  sv.  Jana
Nepomuckého  z  pasovské  dílny  Rudolfa  Pernera,  jež  svým  zvukem  městu  opět  navrátily
duchovní atmosféru poutního místa.  Tato akce mohla být uskutečněna díky kněžské sbírce,
skrze kterou se podařilo shromáždit potřebné finanční prostředky.
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zapomenuté instituce, která se stala, bohužel jen na krátkou dobu, chloubou

místní farnosti i celého města. Můžeme zároveň posoudit, nakolik se důvody

a okolnosti zřízení Svatojánského muzea v Nepomuku podobají těm, které

jsou nyní impulsem pro jeho obnovu. 

Rok  1929  byl  rokem  dvoustého  výročí  kanonizace  sv.  Jana

Nepomuckého a na řadě míst se konaly velkolepé oslavy. Vedle Prahy, kde se

nachází nádherný světcův hrob, to bylo také světcovo rodiště – městečko

Nepomuk  v jihozápadních  Čechách,  kam  přicházeli  poutníci,  aby  se

pomodlili  u jeho „kolébky“. K takovým událostem patřil ale i  doprovodný

program, kulturní, naučný i kratochvilný. Pro katolickou církev to tedy byla

zároveň vhodná příležitost k obnově a rehabilitaci světcova kultu, který byl

negativně  poznamenán  tzv.  sporem  o  Jana,2 jenž  v kontextu

prvorepublikových  protikatolických  nálad  vyústil  na  řadě  míst  až

v barbarské ničení nepomucenských památek. Toho nebyl ostatně ušetřen

ani  světcův  rodný  kraj,  kde  mu  padla  za  oběť  například  žulová  socha

z Prádla,  jež  se  později  dostala  do  sbírek  Svatojánského  muzea

2 Tzv.  spor  o  Jana  byl  zapříčiněn  Hájkovým  omylem,  jenž  ve  své  Kronice rozdvojil
historickou  osobu  generálního  vikáře  pražského  arcibiskupa  Johánka  z Pomuku,  aby  tím
vyřešil nesrovnalost s datem jeho úmrtí v historických pramenech. Tento omyl poprvé vyvrátil
roku 1747 Eliáš Sandrich. O něco později se do Prahy dostávají texty Jenštejnovy žaloby a roku
1784  podrobí  Gelasius  Dobner  dostupné  prameny  kritickému  zkoumání  a  potvrzuje
nespolehlivost  Hájkovy  Kroniky.  S Dobnerem  polemizuje  Josef  Dobrovský,  když  vyloučí
zpovědní tajemství, které ovšem bylo jedním z hlavních pilířů Janovy kanonizace, jako důvod
jeho umučení. Tento názor později přejímá také František Palacký. F. B. Mikovec vyhrotí roku
1949  tuto  otázku  teorií,  že  pravým  důvodem  „umělého  vytvoření“  postavy  sv.  Jana,  jeho
kanonizace i podpory jeho kultu byla snaha o zastínění památky Mistra Jana Husa, čemuž se
dostane argumentační podpory v knize Otto Abela  Legenda o sv.  Janu Nepomuckém vydané
roku 1855.  V důsledku tohoto sporu došlo po vzniku Československé republiky k vlně ničení
nepomucenských památek.  V   ideových sporech prvorepublikové  společnosti  se  pak  sv.  Jan
Nepomucký stal jedním z témat tzv. sporu o smysl českých dějin vedeného v Národních listech
mezi Janem Herbenem a Josefem Pekařem.
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v Nepomuku. 

Oslavy svatojánského jubilea v Nepomuku, vrcholící několikadenním

bohatým  programem  tradiční  květnové  pouti,  byly  zahájeny  už  v  březnu

roku 1929, v předvečer výročí světcovy mučednické smrti, resp. ve výroční

den vyhlášení kanonizační buly papeže Benedikta XIII.  Christus Dominus,

dne 19. března.3 O jejich průběhu i přípravách na ně nás relativně podrobně

zpravuje  Pamětní  kniha  nepomuckého  arciděkanství,  uložená  ve  Státním

okresním archivu Plzeň-jih v Blovicích. Hlavním organizátorem jubilejních

oslav byl  tehdejší  nepomucký děkan P. Jan Strnad. Přestože byl děkanem

v Nepomuku jmenován teprve nedlouho předtím, roku 1928 – do té doby byl

farářem v Prádle – dokázal v neuvěřitelně krátké době připravit nejen bohatý

doprovodný  kulturní  program,  ale  také  důstojné  prostředí  podmíněné

dokončením  oprav  nepomuckých  chrámů.  Tento  aktivní,  činorodý

a především  velmi  schopný  člověk  kolem  sebe  soustředil  okruh  místní

intelektuální  elity,  patriotů  uvědomujících  si  význam  odkazu  slavného

světce  a  svého  rodáka  a  záleželo  jim  proto  na  slavnostním  uskutečnění

chystaného  programu,  přičemž  byli  zároveň  ochotni  aktivně  se

na přípravách podílet. Z této společnosti záhy vzešlo tzv.  komité pro oslavy

svatojánské, které mělo zajistit jejich zdárný průběh. Se jmény jeho členů se

v  Pamětní  knize  nepomuckého  arciděkanství  setkáváme  opakovaně,

nejčastěji  v souvislosti  s různými  kulturně  zaměřenými  aktivitami

a činnostmi souvisejícími s přípravami na blížící se jubileum. Byli mezi nimi

například rektor a ředitel piaristické koleje v Nepomuku P. Ambrož Müller,

3 V souvislosti  s tímto  významným  jubileem  došlo  také  k  povýšení  nepomuckého
děkanství na arciděkanství.
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městský  purkmistr  a  státní  a  vrchní  železniční  lékař  MUDr.  František

Baroch, lesmistr a patronátní ředitel Antonín Altman, řídící učitel v. v. pan

František Rayman, manželka lékárníka paní Věra Berndorfová a jiní. Vedle

těchto osobností místní duchovní i civilní správy ovšem působili v okruhu

P. Strnada  i  představitelé  některých  regionálních  uměleckohistorických  či

vlastivědných  institucí,  z nichž  nejintenzívnější  byla  spolupráce

s Ladislavem  Lábkem,  zakladatelem  a  ředitelem  Národopisného  muzea

Plzeňska.  Velmi  přínosné  byly  také  pravidelné  příspěvky  významného

nepomuckého  rodáka  Alexandra  Berndorfa,  regionálního  spisovatele

a historika,  který  své  dílo  zasvětil  rodnému  městu  a  kraji.  Důležité  byly

konečně  i  dobré  vztahy  s  majiteli  zelenohorského  panství  –  Aueršperky,

resp.  Plavcovými  –  patronátními  pány  nepomuckých  chrámů.  V kulturně

plodném ovzduší této společnosti,  složené z místních patriotů a příznivců

svatojánského kultu, se záhy zrodil záměr uspořádat u příležitosti blížícího

se jubilea výstavu památek dokumentujících úctu k sv. Janu Nepomuckému

coby významnému světci a jednomu z hlavních českých patronů. Za účelem

získání reprezentativního souboru exponátů byla vyhlášena sbírka žádající

o zapůjčení, příp. darování jakýchkoli předmětů svatojánské tématiky, jimiž

by lidé mohli a chtěli na výstavu přispět. V soudobém tisku byla v souvislosti

s tím otištěna řada výzev a článků apelujících na náboženské i vlastenecké

cítění  oslovených  čtenářů.  Ohlas  byl  veliký  a  počet  sbírkových  předmětů

rychle rostl.  Přispívali  lidé z řad laiků i  duchovenstva a zápůjčky poskytly

i některé  významné  regionální  instituce,  jako  například  Národopisné

muzeum  Plzeňska  či  plzeňské  arciděkanství.  Záměr  se  tedy  podařilo

uskutečnit a výsledek předčil veškerá očekávání. 
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Výstava  byla  instalována  v sále  nepomuckého  děkanství  v prvním

patře budovy. Byly zde vystaveny předměty nejrůznějšího charakteru. Vedle

soch,  obrazů,  relikviářů  a  liturgického  náčiní  si  mohli  návštěvníci

prohlédnout  staré  hudební  nástroje  literátského  bratrstva,  slavnostní

cechovní  korouhve,  škapulíře,  modlitební  knihy  nebo  hudební  rukopis

s věnováním Jakuba Jana Ryby, který v Nepomuku nějakou dobu studoval

a působil. Ohlasy byly příznivé a úspěch výstavy takový, že bylo ještě téhož

roku  rozhodnuto  o  její  přeměně  ve  stálou  expozici.  Pro  tento  projekt  se

nadchli  nejen  přátele  P.  Strnada,  ale  i  spřízněné  osoby  z  řad  odborníků.
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Z nejbližších  spolupracovníků  jmenujme  alespoň  P.  Viktora  Michku,

bývalého  faráře  ve  Stádleci  u  Tábora,  toho  času  na  penzi  ve  Lnářích,

příbramského pedagoga a historika Václava Kozla, P. Josefa Resla, faráře

v Touškově  a  znalce  svatojánské  otázky,  a  zakladatele  a  dlouholetého

ředitele  Národopisného  muzea  Plzeňska  Ladislava  Lábka,  ale  i  další.

Za účelem  zřízení  a  dalšího  vedení  muzea,  jehož  původní  název  zněl

Církevní museum svatojánských a jiných církevních památek, bylo ustaveno

kuratorium a správní výbor, jejichž předsedou byl P. Jan Strnad a jednatelem

P.  Viktor  Michka.  Dalšími  členy  kuratoria  pak  byli  patronátní  komisař

Václav  Altmann,  MUDr.  František  Baroch4  jako  zástupce  města  a  Josef

Soldát,  farář  a  notář  z Letin,  zastupující  konzistoř.  Po  odborné  stránce

zajišťovali úroveň muzea členové správního výboru, znalci historie, umění

a svatojánské  otázky,  výše  zmínění  P.  Josef  Resl,  profesor  Václav  Kozel

a ředitel  plzeňského  muzea  Ladislav  Lábek.  Funkcí  pokladníka  pak  byl

pověřen  nepomucký  lékárník  Zdeněk  Berndorf.  Fungování  a  princip

obsazování  kuratoria  a  správního  výboru  popsal  v jednom  ze  svých

novinových článků Václav Kozel takto: „V kuratoriu musea budou vždy bez

volby:  předsedou  arciděkan  nepomucký,  dále  patronátní  komisař,  starosta

města s jedním členem výboru a zástupce konsistoře.“

Základem  muzejních  sbírek  se  měly  stát  exponáty  darované

na uspořádanou výstavu. Ty měly být postupně rozšiřovány o další předměty

pořizované koupěmi a dary.  Za tímto účelem byla v soudobém tisku opět

otištěna  řada  výzev,  žádajících  o  jakékoli  svatojánské  památky,  případně

4 MUDr. František Baroch byl významnou osobností města. Byl státním a vrchním 
železničním lékařem, starostou města a zároveň starostou sokola.
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informace  o  nich:  „  …  ať

obrázcích,  písničkách,

medailích  až  k soškám

sochám,  obrazům  atd.,  ať

laskavě  posílají.“ Podle

zamýšleného  programu

muzea,  „které  by  bylo  nejen

povzbuzením  a  potěšením

poutníků a ctitelů sv. Jana, ale

poskytovalo  by  také  poučení

pro  všecky,  kteří  chtějí

pokračovati  ve  studiích  dějin

svatojanských,“ měly  být

shromážděné  předměty

a dokumenty  rozděleny  do  tří

základních  kategorií

dokumentujících  dějiny

svatojanské úcty: období světcova života, doba úcty jeho před svatořečením

a doba po svatořečení. Důraz měl být přitom kladen zvláště na obě období

starší, k nimž, jak se doufalo, mohly nové písemné prameny přinést některé

nové poznatky  pro historickou  obhajobu  světcova  kultu.  To bylo  zároveň

impulsem  pro  systematické  budování  knihovny  svatojánského  muzea,

vedené  ve  dvou  řadách,  z  nichž  jedna  shromažďovala  literaturu

svatojánskou, druhá literaturu obecně církevní.5 Václav Kozel přitom velmi
5 Obě knihovní řady měly vlastní inventární knihu, v ní byly jednotlivé položky evidovány. 
Tyto inventární knihy se dochovaly a v současné době bylo navázáno dalšími přírůstky.
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spoléhal  především  na  znovuobjevení  ztracených  listin  pocházejících

z knihovny zrušeného cisterciáckého kláštera v dnešním Klášteře, k němuž

Nepomuk  ve  14.  století  patrně  patřil  a  jehož  klášterní  školu  měl  podle

legendy sv. Jan Nepomucký v mládí navštěvovat. Budoucí knihovna muzea

se  tedy  měla  stát  plnohodnotným  badatelským  centrem  zaměřeným

na dějiny kultu sv. Jana Nepomuckého, které by soustředilo nejen veškerou

dostupnou svatojánskou literaturu,  ale  disponovalo i  bohatou pramennou

základnou a umožnilo tak důkladné a snadnější studium této otázky. 

Ze zmíněných  skutečností  tedy vysvítá,  že hlavním smyslem  celého

počinu  byla  především  snaha  o  rehabilitaci  osobnosti  a  kultu  sv.  Jana

Nepomuckého  skrze  hlubší  poznání  historické  skutečnosti,  resp.  pozadí

dějinných událostí jeho života a úcty k němu. To mělo přispět, jak se doufalo,

k  objasnění  řady  sporných  otázek,  jejichž  zneužíváním  a  demagogickým

výkladem  byly  zbytečně  jitřeny  náboženské,  národnostní,  a  potažmo

i politické vášně tehdejší společnosti. 

Obrátíme-li  pozornost  k vlastním  muzejním  sbírkám,  zjistíme,

že jejich  charakter  byl  velmi  rozmanitý.  Z  hlavních  kategorií  sbírkových

předmětů  shromážděných  ve  Svatojánském  muzeu  -  ať  uměleckého

či lidového rázu – jsou to sochy, plastiky, olejomalby, kresby, rytiny, grafiky,

tisky,  církevní  a  náboženská  literatura,  škapulíře,  relikviáře,  notové

partitury a hudební nástroje svatojánského kůru, pamětní mince a medaile,

různé kuriozity a také množství fotografií a novinových výstřižků. Po stránce

uměleckohistorické  patří  k nejvzácnějším  exemplářům  veduta  Nepomuku

z roku  1882  od  nepomuckého  rodáka,  ak.  malíře  Augustina  Němejce,

rukopisná  litanie  k sv.  Janu  Nepomuckému  z roku  1802  od  Jakuba  Jana

161



Markéta Duchoslavová – Svatojánské muzeum v Nepomuku

Ryby,  pamětní  kniha  z roku  1618  a  některé  další  předměty  literátského

bratrstva z Kadova, pamětní kniha nepomuckého řeznického cechu z roku

1618 a deska téhož cechu z roku 1629, barokní obrazy sv. Dominika a Matky

Boží  Svatotomské  z původního  vybavení  kostela  sv.  Jana  Nepomuckého

v Nepomuku,  cechovní  prapory,  aj.  Součástí  muzea  bylo  také  lapidárium

umístěné  v přízemí  budovy  arciděkanství,  vystavující  kamenné  a  hliněné

artefakty, převážně archeologické nálezy z nedalekého Kláštera.

Koncepce  muzea  byla  tedy  pojata  poměrně  velkoryse.  Už  původní

plány  přitom  počítaly  s umístěním  expozice  v přízemních  prostorách

budovy  arciděkanství,  jež  skýtaly  vhodnější  možnosti  prezentace  než  sál

v prvním  poschodí,  který  kapacitně  nepostačoval:  „Museum  bude

prozatímně umístěno v sále arciděkanství, ale později budou pro ně v přízemí

téže budovy upraveny tři výhodné klenuté místnosti.“  K přemístění expozice

však  patrně  nikdy  nedošlo,  a  to  především důsledkem  nepříznivé

ekonomické situace způsobené světovou hospodářskou krizí  třicátých let.

Muzeum tedy fungovalo v určitém provizoriu, nicméně bylo přinejmenším

příležitostně  zpřístupňováno,  o  čemž  svědčí  záznamy  v Pamětní  knize

arciděkanství.  Hospodářská  krize  byla  tedy  pravděpodobnou  příčinou

určitého  pozastavení  činnosti,  resp.  rozvoje  muzea.  Když  byl  P.  Strnad

někdy koncem března 1934 stižen mozkovou mrtvicí  a nemohl už nadále

v práci  pokračovat,  uchýlil  se  do  ústraní,  kde  strávil  poslední  léta  svého

života.6 V tomto období se farnosti přechodně ujal místní kaplan Jan Němec,

aby ji následně do správy převzali členové řádu Kongregace bratří těšitelů

6 P. Jan Strnad zemřel v Nepomuku 13. dubna 1939. 
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z Getseman,7 s nimiž  bylo

mezitím jednáno. 

S  odchodem  P.  Strnada

nastal  postupný  úpadek

muzea,  neboť  v  něm  odešla

osobnost,  která  svou  pílí

a nadšením  celý  projekt

iniciovala,  realizovala

i rozvíjela.  Nadšení  i  vůle

ve věci  pokračovat  poté

postupně  vyprchávaly,  tím

spíše,  že  dobové  hospodářské

a politické podmínky byly stále

napjatější.  Definitivní  zánik

muzea  pak  přineslo  období

komunistického  režimu.  Roku

1950  bylo  arciděkanství

v rámci  tzv.  Akce  „K“,  totiž

celkové  likvidace  klášterů

v Československu,  přepadeno

ozbrojenými  jednotkami,  členové  řádu  byli  deportováni  do  internačních

táborů a muzeum bylo uzavřeno. Roku 1961 byla původní expozice muzea

odstraněna  a  nahrazena  Vlastivědným  muzeem  Nepomucka

shromažďujícím  exponáty  archeologické,  národopisné,  přírodopisné
7 Řád označován též jako „Těšitelé B. Srdce Páně“. 
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a vlastivědné.  Sbírky  Svatojánského  muzea  byly  odvezeny  a  umístěny

v několika regionálních institucích.

Z toho, co bylo řečeno, by se mohlo zdát,  že projekt  Svatojánského

muzea v Nepomuku nepřežil o mnoho let svého tvůrce. V současné době se

však ukazuje být dílo P. Strnada o mnoho trvalejší. Pílí, úsilím a vytrvalostí

se  mu  totiž  podařilo  vytvořit  natolik  zajímavou,  početnou  a  pečlivě

evidovanou sbírku, že, přestože rozptýlena, přečkala několik desetiletí, aby

mohla  být  i  po  tak  dlouhé  době  znovu  shromážděna,  obnovena  a  dále

rozšiřována.  Díky  iniciativě  někdejšího  správce  nepomucké  farnosti,

P. Františka  Cibuzara,  který  se  v letech  1991-1993  zasloužil  o  navrácení
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zestátněné sbírky do majetku farnosti, a jejího současného administrátora

P. Vítězslava Holého, který nechal zpracovat projekt na poskytnutí dotace

na obnovení  muzea,  je  nyní  možné  navázat  na  přerušenou  historii

a dokončit  tak  bohulibý  záměr  P.  Strnada.  Znovuotevření  Svatojánského

muzea  by  se  mělo  uskutečnit,  podobně  jako  při  jeho  založení,  v roce

významného  jubilea  světcovy  kanonizace.  Tato  okolnost  není  jen

symbolickým přihlášením se k původnímu projektu muzea,  nýbrž vyplývá

zároveň z vědomého navázání na konkrétní cíle jeho založení, tedy podporu

a pozvednutí svatojánského kultu v nejširším slova smyslu. 
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Základní životopisné údaje P. Jana Strnada

• 20. června 1876 – narozen ve Vlastci u Písku (farnost Záhoří)

• 23. července 1899 v Č. Budějovicích vysvěcen na kněze

• 1899 – 1901 – kaplanem v Blovicích a Seči (dnes plzeňská diecéze)

• 1901 – po smrti P. Fr. Nováka zámeckým kaplanem na Zelené Hoře,

resp. v Nepomuku

• 1908 farářem v Prádle

• 1928 – jmenován děkanem v Nepomuku

• květen  1929  –  oslavy  200.  jubilea  svatořečení  Jana  Nepomuckého,

při této příležitosti uspořádána výstava nepomucenských památek

• 1. listopadu 1929 – nepomucké děkanství povýšeno na arciděkanství

• 1930  –  v  prostorách  arciděkanství  v  Nepomuku  zakládá  Církevní

museum svatojánských a jiných církevních památek 

• 1934 – raněn mozkovou mrtvicí – hospitalizace – odchod do ústraní

• 13. dubna 1939 – P. Jan Strnad v Nepomuku umírá
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Karel Foud

Případ seržanta Nouryho

Ve stínu lesa, ležícím mezi dvorem Dubeč a blízkou hájovnou, stojí

od roku 2009 pozoruhodný památník zvaný „Nakloněný obelisk“. Připomíná

tragickou  událost,  ke  které  v  těchto  místech  došlo  o  poledních  hodinách

22. února 1944. Pět let předtím vstoupilo na půdu tzv. druhé československé

republiky hitlerovské vojsko. O půl roku později propukla 2. světová válka,

do  jejíhož  průběhu  se  v  prosinci  1941  zapojily  i  Spojené státy  americké.

Do pohybu se tak dala obrovská mašinérie, která spolu s dalšími Spojenci

nakonec  srazila  německý  a  italský  fašistický  režim  na  kolena.  Na  zemi,

na moři,  ve  vzduchu,  prakticky  všude  se  rozhořel  nelítostný  boj,  který

přinášel oběti a utrpení všem zúčastněným stranám. 

Americké vzdušné síly se z rozpačitého vstupu do války postupně staly

silou,  kterou  Hitler  nedokázal  zastavit.  Již  od  r.  1942  začaly  napadat

nepřátelské  cíle  v  Evropě  bombardéry  od  americké  8.  letecké  armády.

K posádkám  „Mocné  osmé“  se  postupně  přidaly  stroje  od  americké

15. letecké  armády,  zprvu  operující  z  letišť  v  severní  Africe.  Po  zahájení

operace  „Husky“  a  díky  postupu  americko  –  britsko  -  kanadských  sil

na sever  se  také  v  jižní  Itálii  objevily  základny,  ze  kterých  americké
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bombardéry  poté  útočily  na  nepřátelské  cíle  ležící  v  Rakousku,  jižním

Německu, v protektorátu a na mnoha dalších místech okupované Evropy.

Výjimkou  nebylo  ani  letiště  Lecce,  odkud  operovaly  bombardéry

98. Bombardment Group z uskupení 15. letecké armády. 

S  blížícím  se  termínem  otevření  tzv.  druhé  fronty  ve  francouzské

Normandii  vyvstala  potřeba  co  nejvíce  „uzemnit“  letouny  nacistické

Luftwaffe.  Proto  ve  druhé  polovině  února  1944  uskutečnily  americká

8. a 15.  letecká  armáda  a  britská  Bomber  Command  soustředěný  útok

na německý letecký průmysl. V rámci této operace, která dostala krycí název

Argument, zaútočily dne 22. 2. 1944 letouny americké „Patnácté letecké“

na továrnu  firmy  Messerschmitt  ležící  v  sousedství  bavorského

Regensburgu.  Během  náletu  se  skupina  amerických  čtyřmotorových

bombardérů B-24 Liberator odpoutala od hlavního svazu a pronikla až nad

Domažlicko a Plzeňsko. Tady se na osamocené americké čtyřmotoráky vrhly

německé  bitevní  letouny  Bf-110  ze  svazku  II/ZG1,  operující  toho  času

z rakouské  základny  Wels.  K  zemi  šly  nakonec  postupně  tři  bombardéry

od 98. Bombardment Group, v jejichž troskách zahynulo dvacet amerických

letců.  Stroj  1/Lt  G.  M.  Goddarda  vybuchl  nedaleko  Nepomuku  a  z  celé

jedenáctičlenné posádky se zachránil pouze střelec Sgt. R. A. Noury. Chvíli

předtím než šel k zemi Liberator G. M. Goddarda, roztrhla mohutná exploze

letoun  1/Lt  J.  Merkleho.  Jeho  stroj  i  s  deseti  muži  na  palubě  dopadl

v prostoru  mezi  Šlovicemi  a  Bukovcem  na  Horšovskotýnsku  (dnes  okres

Domažlice).  Z  celé  posádky  katastrofu  Merkleho  letounu  přežil  pouze

střelec Sgt. James M. Doolittle. Třetí Liberator zničený téhož dne v oblasti

jihozápadních  Čech  se  zřítil  u  Lhenic  na  Prachaticku.  Celá  posádka
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1/Lt Malase  se  naštěstí  zachránila  na  padácích  ještě  předtím,  než  stroj

dopadl na sněhem pokrytou zem. 

   Zřícení  bombardéru  Lt.  Goddarda  do  sousedství  hájovny  Dubeč

nedaleko od vesnice Klášter přineslo smrt deseti druhům ve zbrani. Událost

rozrušila kraj pod Zelenou Horou na dlouhé týdny. Seržant Noury byl krátce

po přistání nalezen místními lidmi, kteří ho dopravili do Chocenic na zdejší

četnickou stanici.  Tady byl poté převzat zástupci německé okupační moci

a odvezen přes Plzeň do zajateckého tábora pro spojenecké letce. Z trosek

Goddardova letounu byly mezitím vyproštěny ostatky mrtvých mužů, aby
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letců na palubě letounu bylo (sbírka J. Kolouch) 



posléze spočinuly na hřbitově v nedalekém Prádle. Po necelých 15 měsících

od události skončila v Evropě dlouhá a strašlivá válka a na smrt amerických

letců,  o  jejichž  totožnosti  se  toho  tehdy  příliš  nevědělo,  se  pomalu

zapomnělo.  Seržant  Noury  se  dočkal  osvobození  a  návratu  do  USA.

V listopadu 1946 byly tělesné ostatky mužů Lt. Goddarda, uložené v jedné

jediné rakvi, exhumovány americkými jednotkami a odvezeny do Německa

a posléze dále na americké vojenské hřbitovy ležící na spojeneckém území.

Jediným tehdy identifikovaným mužem z paluby zříceného Liberatoru byl

střelec Sgt. Rexford Harwell Rhodes a to jen díky dokladu s jeho jménem,

nalezenému v troskách stroje. Jáma s pozůstatky Goddardova letounu byla

postupně  zasypána  a  tak  se  pomalu  vytratila  i  jedna  z  posledních
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připomínek tragického skonu amerických letců v kraji pod Zelenou Horou

v předposledním roce 2. světové války. 

Po  nástupu  komunistů  k  moci  v  poválečném  Československu  se

někdejší  američtí  osvoboditelé  stali  třídním  nepřítelem  a  každý,  kdo  jen

náznakem  projevil  zájem  o  skutečný  průběh  osvobození  českého

jihozápadu,  riskoval  přinejmenším  problémy  s  tehdejším  režimem.

V 80. letech 20. století se uskutečnilo několik pokusů o identifikaci osádky

zříceného stroje, světlo do případu ale přinesly až výzkumy Jiřího Koloucha

ml. z Prádla, který v místech tragédie začal kopat nedlouho po květnu 1990.

To však již byla jiná doba, která naopak znamenala oživení zájmu o americké

174
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osvoboditele.  J.  Kolouch  postupně  vynesl  na  povrch  doslova  stovky

fragmentů Goddardova letounu, mezi kterými nechyběly ani zbraně, letecké

přístroje  nebo  dokonce  identifikační  známky  letců.  Po  konfrontaci

s archivními  podklady  získanými  přímo  z  USA  bylo  jasné,  že  osudného

února se na Dubči skutečně zřítil stroj Lt. Goddarda, v jehož destruovaném

trupu zůstalo uvězněno deset mladých Američanů. Péčí Města Nepomuk byl

v místech  katastrofy  odhalen  roku  1997  za  účasti  mnoha  osobností

veřejného života i skupiny někdejších československých legionářů, za války

příslušníků  RAF,  pomník.  Nese  jména  mrtvých  mužů  Lt.  Goddarda.

Nedlouho poté byla v prostorách Městského muzea Nepomuk otevřena stálá

expozice,  která  prezentovala  celou  řadu  nálezů  J.  Koloucha.  Ty  doplnily

dobové dokumenty místní i zahraniční provenience. 

V  r.  2004  se  na  Dubči  objevil  i  Raymond  A.  Noury,  příslušník

Goddardovy posádky, který jako jediný unikl smrti v troskách sestřeleného

bombardéru.  S  Nouryho  příjezdem  se  pomyslně  uzavřela  dlouhá  cesta

za poznáním události, která se na Dubči odehrála jednoho únorového dne

2. světové války. U příležitosti vzácné návštěvy „Malého velkého seržanta“,

jak byl  Noury trefně pojmenován jedním z novinářů,  spatřila světlo světa

kniha  „Operace  Argument“.  Zevrubně  popisuje  nejen  události  spojené

s Dubčí,  ale  i  celý  „Velký  týden“,  jak je  někdy  období  náletů  na  německé

letecké  továrny  v  únoru  1944  nazýváno.  Vydání  knihy  tehdy  podpořilo

Město Nepomuk.  

Raymond  A.  Noury  navštívil  místo,  kde  zemřeli  jeho  kamarádi,

následně v r. 2009. Tehdy byl také odhalen nový symbol letecké katastrofy,

která  se  zde  odehrála  před  65  léty  –  pylon,  nazvaný  autorem  pomníku,
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V květnu 2009 se na Dubči opět objevil po pěti letech "Malý velký seržant", jak byl
trefně Raymond Noury nazván jedním z publicistů. Přijel se nejen poklonit památce

svých spolubojovníků a přátel, kteří zde zahynuli 22. února 1944, ale také odhalit
pozoruhodný pomník z dílny akademického sochaře Fialy z Klatov. Byl nazván

"Nakloněný obelisk" a na jeho kovovém povrchu se odráží místo, kde zemřelo deset
mladých mužů, pro které boj za svobodu porobených národů nebyl jen prázdný pojem

(foto Karel Foud, 22. únor 2011) 



akad. sochařem Václavem Fialou, „Nakloněný obelisk“. V té době bohužel

již expozice v nepomuckém muzeu, připomínající muže poručíka Goddarda,

neexistovala, třebaže byla vyhledávána jak místními, tak návštěvníky z celé

České  republiky.  V  r.  2010  byly  předměty  pocházející  z  výzkumů

uskutečněných před zhruba dvaceti léty J. Kolouchem ml. vystaveny po celý

rok  v  blovickém  Muzeu  jižního  Plzeňska.  Také  zde  budily  zaslouženou

pozornost  a  zároveň  byly  hmatatelnou  připomínkou  osudu  některých

amerických  letců  bojujících  v  letech  2.  světové  války  za  osvobození

evropských národů od nacistického teroru. 

Od ledna 2011 jsou exponáty z Goddardova letounu opět v depozitu.

Je třeba se zmínit o tom, že jde o jeden z nejlépe zdokumentovaných případů

ztrát amerických bombardérů, k nimž došlo v letech 1944 a 1945 na území

předmnichovského  Československa.  Kolekce  předmětů  nalezených

na Dubči  spolu  s velkým  množstvím  dobových  dokumentů,  a  to  jak

písemných,  tak  fotografických,  je  skutečně  ojedinělá  a  právem  budí

zaslouženou pozornost v řadách odborné i laické veřejnosti. Je pravdou, že

hmatatelnou připomínkou osudu mladých amerických letců na Dubči jsou

již  samotné  památníky  zřízené  v  místech  tragédie  v  letech  1996  a  2009,

zmiňované  fragmenty  Goddardova  stroje  spolu  s  řadou  osobních  věcí

zemřelých letců a dobovými dokumenty,  fotografiemi a dalšími předměty

však  dojem  z  celé  události  bezpochyby  v  očích  návštěvníků  Nepomucka

umocňují  a  přinášejí  do  jejich  povědomí  další  poznatky  a  konkrétní

informace. 

Vznik nové expozice věnované 22. únoru 1944 na Dubči u Nepomuka

v prostorách  Městského  muzea  Nepomuk,  avizované  v nejnovějších
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muzejních  propagačních

materiálech,  nabídne

návštěvníkům  Nepomucka

nevšední  zážitek.  Připomene

nejen  činnost  amerického

letectva  v  boji  s nepřítelem,  ale

i oběti,  jaké  byla  Amerika

nucena  podstoupit  během

dlouhé  cesty  za  svobodou  lidu

okupované  Evropy.  Česká

společnost dosud svůj pomyslný

dluh  vůči  americkým

osvoboditelům  zcela  nesplatila.

Expozice v nepomuckém muzeu

věnovaná  posádce  poručíka

Goddarda bude svým způsobem

ojedinělá  nejen  v  Plzeňském

kraji, ale i celých Čechách. Dá se

říci, že vedle podobně tematicky

zaměřené  instalaci,  realizované

v Muzeu Jindřichohradecka v listopadu 2011, bude jedinou takto tématicky

orientovanou  expozicí  v oblasti  českého  jihozápadu,  kde  byla  v  letech

2. světové  války  činnost  amerického  letectva  nejintenzivnější.  Nová

instalace  se  bude  zabývat  i dalšími  událostmi  spojenými  s osudným

22. únorem  1944,  především  pak  katastrofou  letounu  Lt.  Merkleho
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u Horšovského  Týna,  kde  tragickou  smrt  deseti  amerických  letců  dnes

připomíná  pouze  pamětní  deska,  umístěná  na  budově  obecního  úřadu

v Bukovci.  Připomene  též  sestřel  bombardéru  Lt. Malase  u  Lhenic

na Prachaticku. Okrajově bude věnována také dalším leteckým událostem,

ke kterým na jižním Plzeňsku došlo v letech 2. světové války. Jmenovitě jde

o zřícení bombardéru F/Lt  Miltona u Dobřan 17. dubna 1943 a katastrofu

„létající pevnosti“ Lt. Allena H. Fergusona u Lhoty u Dobřan dne 25. dubna

1945. Také v  těchto případech vzdušné síly Velké Británie a USA ztratily

celkem  13  mladých  mužů.  Expozici  bude  bezpochyby  možné  zároveň

vnímat  jako  názornou  didaktickou  pomůcku,  která  žákům  základních

a studentům středních  a  vysokých  škol  připomene válečné úsilí  Spojenců

v boji  s  Velkoněmeckou  říší  na  konkrétních  případech,  zde  navíc  úzce

spjatých s regionem jižního Plzeňska a především Nepomucka.

Od února 1944 uplynula již skutečně dlouhá doba. V očích pamětníků však

příběh mužů poručíka Goddarda stále žije. Aby odkaz mladých Američanů

usmrcených  v  boji  s  nepřítelem  československého  lidu  mohl  být  i  nadále

připomínán, je třeba se těmto dějinám soustavně věnovat.  Stálá expozice

v nepomuckém  muzeu  je  bezpochyby  jednou  z  nejsnáze  uchopitelných

možností,  jak odkaz Lt. Goddarda a jeho přátel nejen udržovat, ale i  dále

rozvíjet.     
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