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ÚVOD

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) je přímo řízená orga

nizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s celostátní

garancí dalšího vzdělávání a profesního rozvoje pedagogických

pracovníků škol a školských zařízení včetně školských zařízení

pro zájmové vzdělávání. Mnoholetá tradice a zkušenosti v oblas

ti vzdělávání a rozsáhlá síť našich metodiků, odborných garantů

i externích spolupracovníků nám mimo jiné umožňuje kvalitní a ce

loplošnou realizaci úkolů vyplývajících ze státních priorit i rezort

ních projektů ministerstva školství. Pro cílové skupiny zajišťujeme

komplexní nabídku vzdělávacích a konzultačních služeb, metodic

kou a odbornou podporu a zároveň dokážeme operativně reago

vat na aktuální i specifické potřeby a požadavky škol a pedagogů

v jednotlivých krajích České republiky. Garantujeme také systémo

vou péči o nadané či mimořádně nadané děti a mládež a cílenou

podporu pedagogů pro práci se specifickými skupinami žáků, jako

např. děti/žáci-cizinci či společné vzdělávání.

V rámci rezortního projektu jsme v roce 2016 věnovali zvláštní po

zornost oblasti významných výročí, především 700. výročí naro

zení Karla IV. Aby učitelé mohli zařadit toto významné výročí do

svých pedagogických plánů, uspořádali jsme už na podzim 2015

konferenci: Karel IV. – významná osobnost našich dějin, které se

zúčastnilo 96 pedagogů. Zájem více než 100 pedagogů vzbudila

na jaře 2016 další celostátní konference s názvem: Karel IV. a jeho

doba. Kromě toho se konala celá řada akcí v jednotlivých krajích,

do jejichž nabídek byly zařazeny akreditované vzdělávací progra

my: Karel IV. Člověk, osobnost a vladař v digitalizovaných médiích

a ve výuce dějepisu; Karel IV. a Jan Hus – Karel a Jan, co do

vínku dali nám?; Karel IV. Slasti otce vlasti. Těchto vzdělávacích

programů se zúčastnilo téměř 400 pedagogů. Do celostátní vzdě

lávací nabídky jsme rovněž zařadili komentované prohlídky výstav

pořádaných jinými institucemi – výstavu: Stavitelství doby Karla

IV., kterou připravilo Národní technické muzeum Praha a výstavu:

Umění, vzdělanost, zbožnost v době Karla IV., na jejímž uskuteč

nění v klášteře v Emauzích se podílely tři ústavy Akademie věd.

Komentované prohlídky byly spojeny také s prezentací činnosti

pořádajících institucí a s představením jejich možností spolupráce

s pedagogy a žáky. I tyto akce byly naplněny do výše kapacitních

možností.
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Při všech akcích byla odborná tematika spojována s její didaktic

kou aplikací, což bylo účastníky kladně hodnoceno. V hodnoticích

listech, jejichž prostřednictvím jsme žádali účastníky o vyjádření,

která by nám pomohla dále zkvalitnit naši práci, se často objevo

val požadavek vytvořit z příspěvků realizovaných na vzdělávacích

akcích materiál, který by umožňoval jejich trvalejší využití v peda

gogické praxi. Díky Vašemu zájmu a spolupráci jsme proto pro Vás

připravili tuto odbornou publikaci, která zahrnuje výběr příspěvků

z krajských a celostátních vzdělávacích programů k významnému

výročí. Věříme, že v ní naleznete potřebné informace či inspiraci a

rádi se k ní budete vracet.

Národní institut pro další vzdělávání
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ČESKÝ KRÁL A ŘÍMSKÝ CÍSAŘ KAREL IV.

Lenka Bobková

Druhý Lucemburk na českém trůně Karel IV. patří bezesporu

k nejznámějším osobnostem evropského středověku a v českém

prostředí se těší i značné popularitě. Velké množství monografií

a studií věnovaných Karlovi a jeho vládě mohlo být napsáno mimo

jiné i díky značnému počtu zachovaných dokumentů, kronik i iko

nografického materiálu. V souhrnu faktů se historické práce o Kar

lu IV. příliš neliší, ne vždy se však shodují v hodnocení způsobu

jeho vlády, jeho povahových vlastností, přínosu atd. V čem se však

snad všichni dějepisci shodují, je ocenění jeho péče o České krá

lovství a lucemburské dědictví.1

Kralevic

Královští manželé Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna naro

zení syna toužebně očekávali. Zvlášť netrpělivý byl Jan, zklamaný

narozením dvou dcer (1313, 1315). Dočkal se 14. května 1316 ve

svých necelých dvaceti letech! Mohučský arcibiskup Petr z Aspel

tu dítě slavnostně pokřtil jménem zemského patrona a zároveň

i princova slavného děda–Václav. Chlapec však nepřišel na svět

do poklidných časů. Celý rok 1316 byl velmi nevlídný, dlouhé deště

způsobily neúrodu a následující krutá zima hladomor. Klid nebyl

ani v rodinném prostředí. Spory krále s českou šlechtou se dále

hrotily a poskytovaly dostatek půdy k dvorským intrikám. Napětí

u dvora se promítlo i do princova útlého dětství. Už jako dvoumě

síční dítě ho Eliška na víc než na půl roku vzdálila z Prahy a jako

tříletý byl svědkem ostrého střetu mezi rodiči, v jehož důsledku byl

až do svých sedmi let vychováván na Křivoklátě pod dohledem

zdejšího purkrabího. S matkou se patrně nesetkal ani při svém od

jezdu do Francie, kam ho otec poslal na dvůr Karla IV. Sličného

a jeho ženy Marie Lucemburské, Janovy sestry. Kralevic opouštěl

1 Základní dostupné monografie: Josef ŠUSTA, Karel IV. Otec a syn, (České dě

jiny II/3), Praha 1946,Karel IV. Za císařskou korunou, (České dějiny II/4), Praha

1948; Jiří SPĚVÁČEK, Karel IV. Život a dílo (1316-1378), Praha 1979; František

KAVKA, Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355-1378), I-II, Praha 1993; František

KAVKA, Karel IV. Historie života velkého vladaře, Praha 1998; Ferdinand SEIBT,

Karel IV. Císař v Evropě (1346-1378), Praha 1999; Lenka BOBKOVÁ, Velké

dějiny zemí Koruny české, díl IVa, IVb, Praha 2003.
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Čechy na počátku dubna 1323, zatímco královna Eliška pobývala

v Chamu spolu s nedávno narozenými dvojčaty, posledními dětmi

z jejího manželství s Janem Lucemburským.

Princův dosavadní život na Křivoklátu nelze však považovat za

vězení. Nepochybně o něj bylo dobře pečováno v souladu s jeho

postavením a věkem. Rozhodnutí o odchodu do Francie za dalším

stupněm výchovy a vzdělání souzněl s kralevicovým blížícím se

sedmým rokem života, který byl ve společnosti považován za pře

děl mezi raným dětstvím (infatia) a jinošstvím (pueritia) vhodným

k cílené výchově. Pařížský dvůr byl vybrán v duchu lucemburské

tradice umocněné nedávným sňatkem Marie Lucemburské, sest

ry krále Jana, s francouzským králem Karlem IV. zvaným Sličný.

Princ Václav po letech vzpomínal na vlídné přijetí královského strý

ce, jehož jméno Karel přijal po biřmování za své. V širší královské

rodině byla kralevici vybrána také nevěsta Markéta – Blanka z Va

lois. Svatba přibližně stejně starých dětí se konala v Paříži o svátku

sv. Ducha (15.5. 1323). Po hostinách a radovánkách Blanka odje

la na otcovské statky, Karel zůstal v blízkosti francouzského krále,

který mu poskytoval peníze na vlastní domácnost a dbal o jeho

výchovu. Kromě psaní a čtení se Karel vzdělával ve francouzštině

a latině, poznal základy scholastiky. Měl dva vychovatele, kněze,

z nichž Jan z Viviers, patrně doktor církevního práva nebo teo

logie, spravoval i Karlovy výdaje. Přátelský vztah francouzského

krále k mladičkému Karlovi se nezměnil ani po nečekané smrti jeho

tety Marie († 25. 3. 1324). Hýčkaným hostem pařížského dvora

přestal být až za Filipa VI. z Valois (1293–1350), který vystřídal

Karla Sličného v roce 1328. Ve své autobiografii ho Karel označil

za příliš šetrného. Jaká negativní zkušenost prince vedla k tako

vémuto hodnocení polobratra své dětské manželky, ale nevíme.

Za to kralevic vděčně vzpomínal na učeného a výmluvného opata

z normandského Fécampu, Pierra de Rosièrese, pozdější

ho papeže Klimenta VI., který ho zaujal kázáním o Popeleční

středě roku 1328 a s nímž se pak zřejmě stýkal častěji, neboť

Pierre de Rosières náležel k předním členům pařížského dvora.

Karel ve Francii poznal také chod dvora, včetně slavností

a panovnických rituálů. Zapůsobila na něho např. korunovace Filipa

VI. v Remeši 29. května 1329 a provedení lenního slibu anglické

ho krále Eduarda III. (1327–1377) francouzskému králi k državám,

které vlastnil na pevnině. Oba zážitky se promítly do Karlových
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pozdějších ceremoniálních projektů (český korunovační řád, Zlatá

bula pro říši). Hluboký dojem v Karlovi zanechala také výstavnost

a luxus královských hradních paláců, lidnatá města, stejně jako

velkolepé gotické katedrály v Paříži, Remeši, či Amiensu, stejně

jako královské opatství Saint-Denis u Paříže.

Pohostinství francouzského krále Karel opustil ve svých čtrnác

ti letech, od kdy byl podle středověkých zvyklostí považován

za plnoletého. Otec ho nejprve poslal do Lucemburska a v prvních

měsících roku 1331 ho povolal do severní Itálie, kde se král Jan

pokoušel vybudovat lucemburské panství neboli signorii. S jakou

představou Karel za novým posláním odjížděl, nevíme, ale velmi

záhy se setkal s netušenými záludnostmi, které se mu vtiskly hlu

boko do paměti. Své italské zkušenosti o řadu let později zachytil

ve své autobiografii, nikoliv však s historickou přesností, ale ve

stylizované podobě s moralistním vyzněním.2 Důraz položil přede

vším na zásahy Boží milosti, které ho provázely a jimž dovedl na

slouchat. Hned na první zastávce v Pavii přestál pokus o atentát,

a to jen díky tomu, že před ranní mší odmítl snídani, a tak na rozdíl

od svých druhů nepožil nastražený jed. Není celkem divu, že své

zachránění si spojoval s Boží přízní. Strůjcem atentátu byli zřejmě

milánští Viscontiové toužící po ovládnutí celé Lombardie, což jim

zkomplikoval Janův plán.

S otcem se Karel sešel v Parmě, ale dlouho spolu nepobyli. Král

Jan byl nucen odjet k evropským dvorům objasnit své počínání

v severní Itálii, a pověřil svého patnáctiletého syna správou „italské

signorie“. Rádcem mu měl být Ludvík Savojský, který ale svůj úkol

nesplnil a lucemburský tábor opustil. Celá tíha starostí o uchová

ní lucemburských pozic spadla na Karla. Brzy musel čelit vzmá

hající se protilucemburské lize, již se mu podařilo porazit v bitvě

o pevnost San Felice u Modeny o svátku sv. Kateřiny (25. listopadu

1332), ve chvíli, kdy jsme byli takřka přemoženi, a již jsme téměř

upadali v zoufalství.3 Karel věřil, že vděčí za své vítězství jmenova

né světici, již pak po celý život projevoval zvláštní úctu.

2 Karel IV., Vlastní životopis (Vita Karoli Quarti), Praha 1978. Průběh událostí je

nezbytné konfrontovat s kronikami italských měst, zvláště s podrobnou kronikou

Parmy.

3 Vita Karoli, s. 45.
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Velmi samostatně si Karel počínal v Lucce, která se také přiklonila

na stranu Lucemburků. K tomuto mimořádně krásnému toskánské

mu městu Karel velmi přilnul a podle vlastního životopisu zabránil

otci, aby Luccu v tísni prodal Florencii. Na obranu Luccy nechal ne

daleko od něho na počátku roku 1333 vystavět pevnost pojmeno

vanou Montecarlo. Byl to první z hradů, který nesl Karlovo jméno.

Podle své autobiografie si Karel v Itálii také uvědomil negativa ot

cových volnějších mravů, respektive byl na jejich zhoubné násled

ky upozorněn samotným Bohem. V době stoupajícího ohrožení lu

cemburských pozic v Itálii a manévrování jejich vojska, se mu totiž

v noci o svátku Nanebevzetí Panny Marie v ležení ve vsi Terenzo

poblíž Parmy zdálo, že ho anděl vyzdvihl z lůžka, aby mohl spat

řit symbolického potrestání zhýralého Quida VIII. z Vienne, jemuž

jiný anděl ohnivým mečem uťal pohlavní úd a hrabě v důsledku

tohoto zranění zemřel v sedle svého koně uprostřed vojenského

šiku, který se hotovil k boji. Rozrušený mladík se částečně svěřil

královu komořímu Tomáši z Villeneuve, když ho upozornil, že hra

bě zemřel a není proto třeba mu táhnout na pomoc. Na základě

tohoto sdělení si Karla zavolal otec a vyptal se na synův noční

zážitek. Řekl mu sice: „Nevěř snům,“ ale nevysmál se mu a velmi

se zarazil, když došla zpráva o skutečné Quidově smrti. V Karlo

vě vyprávění je samozřejmě patrná stylizace umocňující moralistní

ponaučení určené pro jeho dědice, ale přesto není třeba autenticitu

hlubokého zážitku sedmnáctiletého kralevice zcela zpochybňovat.4

Podle kronikáře Beneše Krabice z Veitmile se Karel v Terenzu za

stavil v roce 1355 na své cestě do Říma, koupil dům spojený s jeho

snem a zřídil v něm augustiniánskou kanonii.5 Lucemburkové se

však v Itálii neudrželi. Karel ji opustil v první polovině října 1333,

zhruba o dva týdny dříve než král Jan. Na rozdíl od něho ale ne

odjel do Lucemburska, ale zamířil do Čech v doprovodu českých

pánů, s nimiž v září v Meranu vyjednával s Jindřichem Korutan

ským odklad splacení věna svého bratra Jana Jindřicha, ženicha

vévodovy dcery Markéty.

4 Vita Karoli, s. 62–63. Ke snu Peter Dinzelbacher, Der Traum Kaiser Karls IV., in:

Träume im Mittelalter. Ikonologische Studien. hg. v. A. Paravicini Bagliani und G.

Stabile, Stuttgart – Zürich 1989, s. 161–171; Martin Nodl, Svár obrazu s textem:

Sen Karla IV. o smilstvu, in: Týž, Tři studie o době Karla IV., Praha 2006, s.

21–64.

5 Kroniky doby Karla IV., Praha 1987, s. 216.
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Vstup na půdu rodného království Karel vylíčil velmi vzrušeně jako

návrat do země, jejíž charakter i jazyk se mu vytratil z mysli a v níž

ho nečekal nikdo z příbuzných, což umocnil ještě Petr Žitavský

zmínkou o kralevicově návštěvě matčina hrobu na Zbraslavi, k ně

muž spěchal ještě před vstupem do Prahy. Stav království Karel

vylíčil v nejtemnějších barvách, stejně jako zchátralost Pražského

hradu. Nicméně vzápětí se sám pochválil, že se nejen naučil znova

česky, ale vykoupili zastavené královské statky a začal opravovat

areál Hradu, kam se brzy přestěhoval z provizorně užívaných měš

ťanských domů. Zpočátku Karel vystupoval jen jako prvorozený

Janův syn, v lednu následujícího roku 1354 mu pak otec udělil titul

markraběte moravského bez blíže vymezených kompetencí. Karel

sídlil ale nadále v Praze a v době otcovy nepřítomnosti zemi více

méně spravoval. Přicestovala za ním i jeho francouzská manželka

Markéta – Blanka, která se brzy na pražském dvoře aklimatizova

la. V květnu následujícího roku se jim narodila první dcera, po

jmenovaná Markéta (1335–1349). Karlovo postavení v Českém

království se postupně upevňovalo, byť suverenitu svého otce

nikdy přímo neohrozil. Zřejmě v duchu Janových intencí se vel

mi angažoval ve slezských záležitostech, podílel se na jednáních

s polským či uherským králem Karlem I. Robertem. Získal tak

cenné zkušenosti, jichž využil v letech samostatné vlády.

Po Janově druhém sňatku s Beatricií Bourbonskou a po naroze

ní jejího syna Václava (pozdější lucemburský vévoda) vzrostlo na

čas napětí mezi otcem a synem, které ale celkem záhy ustoupi

lo znovunastolení jistého partnerství, v němž však konečné slovo

patřilo králi. Na druhé straně ale bylo stále zřetelnější, že Jan re-

spektuje práva synů Elišky Přemyslovny na České království i na

země k němu nově připojené. Do jaké míry se oba Lucemburkové

neshodli v osobních záležitostech, je těžké blíže zjistit. Nepochyb

ně je však pojila mnohá pouta, uvážíme-li, že spolu častěji trávili

i několik týdnů, že byl Karel otci nablízku v obou krizových oka

mžicích, kdy ztrácel zrak (ve Vratislavi 1337, v Montpellier 1340)

a provázel ho i do jeho poslední bitvy. Co se týče zájmů lucem

burské politiky, dokázali se zřejmě domluvit. Vůči Ludvíku Bavoro

vi volili opatrnickou strategii v zájmu možné volby Karla římským

králem.
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Na českém i říšském trůně

Od roku 1314 seděl na říšském trůně wittelsbašský vévoda Ludvík

IV. Bavor. Po celou svou vládu se mu však nepodařilo získat po

tvrzení svého postavení ze strany papeže. Spor kulminoval po vol

bě Pierra de Rosières papežem Klimentem VI. (1342). Tehdy se

začalo reálně uvažovat o Ludvíkově sesazení. Jako nejvhodnější

protikandidát se jevil Karel Lucemburský. Trvalo sice ještě několik

let, že se tento plán uskutečnil, nicméně 14. července roku 1346

byl opozičními kurfiřty Karel zvolen římským králem. Na jakékoliv

kroky k převzetí moci proti dál vládnoucímu Ludvíku IV. mu však

nezbyl čas. Francouzský král Filip VI. volal oba Lucemburky do

boje proti Anglii. V rozhodné bitvě u Kresčaku 26. srpna 1346 král

Jan padl a Karel se jako jeho dědic stal českým králem.

Na trůn dosedl jako zkušený třicetiletý muž nejen značného roz

hledu a vzdělání, ale i zkušeností. Ve svém politickém programu

v mnohém navázal na krále Jana, zvláště na jeho expanzivní sna

hy, sám pak položil ještě větší důraz na upevnění České království

jako základny a svorníku lucemburských držav. Dobře věděl, že je

dině silná rodová doména mu může zajistit úspěch v říši, a naopak

nejvyšší postavení v říši mu může usnadnit budování silné rodové

pozice v říšských hranicích.

Pečlivě se Karel připravoval na korunovaci českým králem, kterou

provedl 2. září 1347 pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. K je

jímu lesku měla přispět jak nově pořízená koruna, tak sepsaný

korunovační řád, jímž se řídila.6 Dalším krokem k upevnění České

koruny bylo vydání souboru listin 7. dubna 1348. Jedenáct z nich

představují konfirmace starších privilegií týkajících se českého krá

le a království, mezi nimiž patřilo přední místo Zlaté bule sicilské

Fridricha II. z roku 1212. Dvě listiny upravovaly poměry uvnitř Ko

runy, a to ve smyslu zdůraznění svrchovanosti českého krále nad

Moravou a Janem připojeným Slezskem a Horní Lužicí, které byly

inkorporovány, tj. navždy přivtěleny, ke Koruně království českého.

Termín Corona regni Bohemiae byl chápán ve smyslu státnosti,

jako instituce, jako stát, který trvá bez ohledu na měnící se panov

níky a dynastie.

6 Karel Otavský, Die Sankt Wenzelskrone im Prager Domschatz und die Frage

der Kunstauffassung am Hofe Kaiser Karls IV., Europäische Hochschulschrif

ten, Reihe 28, Vol. 142, Bern 1992; Anna Skýbová, České korunovační klenoty,

Praha 1982; Josef Cibulka, Český řád korunovační a jeho původ, Praha 1934;

Jiří Kuthan – Miroslav Šmied (ed.)
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Jmenovaných třináct listin Karel vydal z moci římského krále, pouze

poslední, čtrnáctou listinou proklamoval jako český král. Týkala se

pražské univerzity a tvoří jednu z trojice dokumentů, které umožnily

její založení a uvedení v život.7 Univerzita měla přispět k lesku re

zidenčního města, jež Karel v roce 1348 rozšířil založením Nového

Města pražského. Stavělo se na Hradě, kde v těsném sousedství

nedávno dokončeného královského paláce vyrůstala gotická ka

tedrála, nově byl vystavěn kamenný most přes Vltavu a z Karlovy

iniciativy byla Praha zvelebována i na jiných místech. K pražské

rezidenci nepřímo náležel hrad Karlštejn, původně patrně zamýš

lený jako luxusní sídlo královské rodiny, ale později budovaný jako

schránka říšských korunovačních klenotů a relikvií. Všemi těmito

aktivitami Karel směřoval k vybudování Prahy jako reprezentativ

ního sídla hodného nejen českého krále, ale též nejvyšší světské

hlavy křesťanstva, římského císaře, jímž se Karel chtěl stát.

Než Karel plně převzal moc nad celou říší, trvalo ještě několik let.

Uklidnění nepřinesla ani smrt Ludvíka IV. († 1347), neboť jeho sy

nové Karla neuznali a pokoušeli se prosadit na trůn jiného kandi

dáta. Zlom ve vývoji událostí přinesl rok 1349. Nedávno ovdovělé

mu Karlovi se totiž podařilo rozpoltit wittelsbašský tábor nabídkou

sňatku dceři rýnského falckraběte Rudolfa, Anně Falcké.8 Oslabe

ní bavorští vévodové byli následně donuceni k dohodám s Karlem

a v únoru 1350 s ním v Budyšíně uzavřeli smír. Wittelsbachové

současně přislíbili vydat Karlovi císařské svátostiny, jež tvořily ko

runovační insignie, vzácné relikviáře a ceremoniální textilie. Vzác

ný poklad byl přivezen do Prahy o Květné neděli roku 1350 a tepr

ve po více než deseti letech uložen ve Velké věži hradu Karlštejna.

Do dalších Karlových plánů však zasáhla nečekaná událost – vá

žený úraz, který si panovník způsobil v Praze na podzim roku 1350.

O okolnostech, které vedly k jeho zdravotnímu kolapsu, prameny

české provenience mlčí. Pouze z nich vysvítá, že panovník byl

od října 1350 do ledna 1351 upoután na lůžko. V zahraničních pí

semnostech se většinou hovoří o záhadné nemoci, možná způso

bené otravou. Teprve podrobným antropologickým studiem císa

řových kosterních pozůstatků se dokázalo, že šlo o těžký úraz, při

7 Lenka Bobková, 7. 4. 1348. Ustavení Koruny království českého, s. 52–57;

Michal Svatoš, Michal (ed.), Dějiny Univerzity Karlovy I (1347/48 – 1622), Praha

1995, s. 34–37.

8 Blanka z Valois zemřela 1. srpna 1348.
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němž si král vážně poranil krční obratle, krční úsek míchy a snad i

hrudní páteř, což způsobilo jeho částečné ochrnutí. Kombinované

zranění způsobil těžký úder na střed brady, který ji vylomil v roz

sahu šesti předních zubů a následně způsobil zlomení kloubních

výběžků čelistí. Šlo tedy o velmi těžký úraz, jehož vyléčení před

pokládalo odborný zásah velice schopného medika, stejně jako

pečlivé dodržování hygieny a důslednou a trpělivou rehabilitaci.

Dodnes lékaře udivuje, jak si medici 14. století uměli s úrazem po

radit a krále vyléčit.9

V určení příčiny úrazu ale stále tápeme. Někdy se uvažuje o zra

nění při turnaji,10 ale o jeho přípravě ani konání není nic známo,

což je při Karlově postavení v podstatě nemožné. Turnaj předsta

voval významnou společenskou událost předpokládající dostatek

účastníků i hostí. Pořádání takové slavnosti by asi těžko mohlo

být natolik tajné, že by se o jeho přípravách a pozváních na ně

nezmínil žádný kronikář. Karel si úraz asi způsobil pádem z koně

či ze schodů a nehodě patrně přihlíželo minimum svědků. Jen tak

bylo možné panovníkovu nehybnost utajit alespoň do chvíle, kdy

již byla reálná naděje na jeho uzdravení. Vzhledem k stále napjaté

situaci v říši, byla v tomto smyslu každá hodina dobrá.

Díky přestálému nebezpečí se někdy u Karla předpokládá pova

hová změna. Pro takové tvrzení máme ale málo důkazů. Jen si

snad může představit, že u panovníkova lůžka seděl Arnošt z Par

dubic, který králi mimo jiné vyprávěl svůj zážitek z dětství, kdy za

žil zázračné obrácení se sochy Panny Marie v kostele v Kladsku.

Možná, že na oplátku Karel Arnoštovi vyprávěl svůj sen z Terenza

a snad si již tehdy umínil své životní zážitky zapsat pro věčnou

paměť. K realizaci autobiografie se ale dostal až později, neboť

léta po roce 1350 byla nabitá řadou dramatických událostí rázu

politického i soukromého.

Od konce února 1351 se Karel již vydával na kratší vyjížďky po

Čechách, ale na mrtvém bodě ustrnuly přípravy na římskou jízdu

a těžké chvíle na Karla čekaly i v osobním životě. Na konci pro

since roku 1351 zemřel jeho ani ne dvouletý syn narozený z man

želství s Annou Falckou a zanedlouho ho ve smrti následovala i

královna († 2. 2. 1353). Karel se stal podruhé vdovcem a dosud

neměl dědice.

9 Emanuel Vlček, Fyzická charakteristika osobnosti Karla IV., Praha 1998.

10Jiří Ramba, Slavné české lebky, Praha 2009, s. 65 – 149.
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I tentokrát si rychle vybral novou ženu. Stala se jí ještě téměř dět

ská kněžna Anna Svídnická (* 1339), dcera Jindřicha II. Svídnic

kého († 1343) a uherské princezny Kateřiny († 1355), která po

ovdovění žila i s dcerkou na dvoře svého polobratra Ludvíka I.

Anna Svídnická představovala neobyčejně žádoucí nevěstu, ne

boť byla více než pravděpodobnou dědičkou držav bezdětného

strýce Bolka II. Svídnicko-Javorského, a zároveň i hypotetickou

dědičkou polské i uherské koruny, neboť byla se zdejšími vládnou

cími rody spřízněna a v Krakově iv Budíně zatím chyběl následník

trůnu. Karla v dané chvíli zajímalo především Svídnicko-Javorské

knížectví, které dosud nebylo v lenním svazku s Českou korunou.

Patrně překvapí, že nemáme jistotu o datu ani místu svatby sed

matřicetiletého krále se čtrnáctiletou Annou. Mohlo se tak stát

v květnu v Budíně společně se svatbou uherského krále Ludví

ka s Alžbětou Bosenskou, jíž byl Karel přítomen,11 nejpozději však

3. července 1353, kdy jsou ve Svídnici datovány smlouvy

s Bolkem II. Svídnickým ohledně dědických práv nevěsty i dětí,

které se z manželství narodí.12 Již 28. července vložil pražský arci

biskup na skráně mladičké Anny českou korunu a počátkem února

roku 1354 byla kolínským arcibiskupem korunována římskou krá

lovnou v Cáchách. Karel se obřadu nezúčastnil, protože byl za

městnán v Lucembursku, kde se po smrti Balduina Trevírského

(† 21. ledna 1354) postaral o slavnostní předání země svému se

dmnáctiletému bratrovi (v březnu) a dostál tak konečně přání své

ho otce.

Nyní již se Karel mohl plně soustředit na přípravu cesty za císař

skou korunou. Ještě dříve než ji nastoupil, rozšířil lucemburské

državy do Horní Falce, do prostoru mezi českými hranicemi a No

rimberkem. Posunul tak rodové državy hlouběji do středu říše, což

bylo velmi důležité pro realizaci jeho říšsko-české politické kon

cepce. A z „hlavního“ města českých hornofalckých držav se také

Karel 28. září 1354 vypravil na svou římskou jízdu.

Jeho průvod čítal okolo 300 jezdců, složených z významných

11 Dieter Veldtrup, Zwischen Eherecht und Familienpolitik. Studien zu den Dynas

tischen Heiratsprojekten Karls IV., Warendorf 1988, s. 336.

12

František Kavka, Čtyři ženy Karla IV. Královské sňatky, Praha – Litomyšl 2002,

s. 86; Lenka Bobková, Velké dějiny IV.a, Praha 2003, s. 272; k budínské variantě

se kloní Mlada Holá, Sňatek Karla IV. s Annou Svídnickou, in Historie – Otázka –

Problémy 2/2011, s. 69–76.
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říšských osobností i českých pánů. Na italské půdě se na delší čas

zastavili v Udine, sídle akvilejského patriarchy Mikuláše, neman

želského syna Jana Lucemburského,13 a pak v Mantově u Ludví

ka Gonzagy. Prvním velkým úspěchem probíhajících jednání byla

Karlova korunovace tzv. železnou korunou lombardskou v Miláně

6. ledna 1355. Slavnost se odehrála v kostele sv. Ambrože přes

ně na den 44 let poté, co stejné pocty dosáhl Karlův děd Jindřich

VII. Když již bylo jisté, že na cestě Itálií nehrozí Karlově výpravě

bezprostřední nebezpečí, vypravil za ním početný průvod Anny

SvídnickédoprovázenéarcibiskupemArnoštemzPardubic.Sešli se

v Pise,kamtaké dorazil kardinál Pierre de Colombiers, biskup v Ostii

a Vellteri, jenž měl provést císařskou korunovaci. Papež Inocenc

VI. se totiž do Říma vypravit nehodlal a přijet odmítli i další dva

kardinálové, kteří měli být obřadu aktivně přítomni. Přesto se Karel

rozhodl v cestě pokračovat, neboť chtěl ve Věčném městě oslavit

nejdůležitější křesťanský svátek – Vzkříšení Páně. Před branami

Říma také skutečně stanul na Zelený čtvrtek 2. dubna 1355. Pod

le slibu, který kdysi dal Klimentu VI., mohl však ve městě strávit

pouze jediný den, a to den korunovační. Proto vstoupil do Říma

“soukromě”, jako poutník navštívil čtyři hlavní římské baziliky. Ofi

ciálně projel branami Města až o velikonoční neděli (5. dubna)

a v bazilice sv. Petra přijal císařské pomazání. Po slavnostní cestě

jásajícím Římem se na noc opět uchýlil mimo jeho obvod. Teprve

od této chvíle se Karel tituloval jako Carolus Quartus.

Po návratu z Říma se soustředil na prosazení dvou právních záko

níků, českého a říšského. Připravovaný zemský zákoník nazvaný

později Maiestas Carolina však pro odpor české šlechty neprosadil

a od jeho vydání ustoupil. Docílil však sestavení a proklamová

ní prvního říšského zákoníku zvaného Zlatá bula Karla IV. Jeho

definitivní podoba byla stvrzena na říšském sněmu v Metách 26.

prosince 1365. Kromě ustanovení k volbě římského krále jsou v ní

též pasáže věnované kurfiřtům, z nichž je prvořadé místo vyhraze

no českému králi. Jedině on může být v případě vymření dynastie

ve svém království svobodně zvolen a pro obyvatele jeho zemí

13

František Kavka, 5. 4. 1355. Korunovace Karla IV. císařem, Praha 2002; L.

Bobková, Velké dějiny IV.a, s. 290–305; Kateřina Kubínová, Římská korunovace

Karla IV. in: Lenka Bobková – Mlada Holá (ed.), Lesk královského majestátu ve

středověku, Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. naro

zeninám, Praha – Litomyšl 2005, s. 47–60, 2005; Kateřina Kubínová, Imitatio

Romae. Karel IV. a Řím, Praha 2006, s. 105-136.
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platí zákaz odvolávání a povolávání k cizím soudům (právo de non

evocando a de non appellando).

Dynastické starosti

Vedle nepochybného uspokojení z politických úspěchů prvního

desetiletí vlády Karel těžce pociťoval nedostatek vlastních dětí.

V roce 1355 žila jediná Karlova dcera Kateřina a teprve v roce

1358 se dočkal z třetího manželství s Annou Svídnickou další dce

ry Elišky († 1373). Těžko tudíž Karel mohl rozvinout dynastickou

politiku do takové šíře jako jeho otec. Pomáhal si proto alespoň

vzdáleným příbuzenstvem jako v roce 1354 v případě svatby dce

ry Ludvíka Lehnicko-Břežského Markéty, vnučky Přemyslovny

Markéty, a dolnobavorského vévody Albrechta ze Straubingu. Její

ruka měla zajisté upevnit Karlovy vazby k Albrechtovi, který vlá

dl též v Holandsku, Henegavsku a Zélandu, a tudíž byl dvojitým

sousedem Lucemburků – na české i lucemburské hranici. Z uve

deného manželství se narodila dcera Jana, která se později stala

manželkou Václava IV.

Stále chybějící syn vedl Karla po císařské korunovaci k opakování

nástupnických práv moravských Lucemburků (poprvé 1349), tj.

bratra Jana Jindřicha a jeho synů, po matce spřízněných s opav

skými Přemyslovci.14 Přesto si zřejmě jisté naděje na český trůn

činil i Rudolf Habsburský (†1365) jako manžel Karlovy dcery Kate

řiny.15 Proto se záhy dostal s císařem do sporů, vrcholících v době,

kdy se již Karel nemusel bát o svého nástupce.

Dočkal se ho konečně 26. února 1361, kdy Anna Svídnická

v Norimberku přivedla na svět syna. S velkou slávou byl pokřtěn

ve zdejším kostele sv. Sebalda pražským arcibiskupem Arnoštem

jménem zemského patrona Václav. Nadšený otec psal obyvatelům

České koruny: Zaradujte se již rozkoší povznášející radosti srdce

všech našich věrných!... Celé Čechy spolu s připojenými krajinami

jásejte nad velkým štěstím, které vás potkalo! Vy bohatí i chudí,

vy mladí a starší, jeden jako druhý, jásejte! Neboť hle, královský

kmen nasadil urozenou ratolest! Nebesa konečně vyslyšela naše

vroucí přání a císařovna, naše manželka, nám porodila dědice

14

Jaroslav Mezník, Lucemburská Morava, Praha 2001, s. 169; František Kavka,

Vláda I, s. 78.

15

Wilhelm Baum, Rudolf IV. der Stifter. Seine Welt und seine Zeit, Graz – Wien –

Köln 1996, s. 46-47.
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a následníka trůnu, vyprošeného od Hospodina! Máme syna, já

sejte, věrní milí! Upřímná, lidsky pochopitelná radost, která z textu

vysvítá snad ani nepotřebuje komentář. Přehlédnout by se ale ne

měla ani pečlivá státoprávní formule připomínající všechny země

České koruny, nenápadně naznačující otcovu hrdost na dědictví,

které jednou jeho syn převezme! Opomenuty nebyly ale ani no

vorozencovy říšské ambice. Pečlivě bylo vybráno již místo jeho

narození i dar, který otec poslal do Cách k oltáři Karla Velikého.

Šlo o hroudu zlata o váze novorozence.Navíc císař nechal z Prahy

přivézt do Norimberku říšské insignie, které pak byly ukazovány

poutníkům i účastníkům právě zahájeného říšského sněmu. Karel

zcela zřetelně svého syna představoval světu jako svého nástupce

nejen na českém, ale i na říšském trůně.

Rodinné štěstí však brzy zkalila Anina smrt († 11. 7. 1362). Není

důvodu pochybovat o tom, že se ztráta krásné, mladé a zřejmě

i milované manželky císaře citelně dotkla, nicméně mu nebráni

la v hledání nové, politicky vhodné partnerky. Do doby před

uzavřením Karlova čtvrtého sňatku lze zřejmě zařadit císařovo mi

lostné vzplanutí k neznámé dámě, k jejímuž později narozenému

synovi, se jako otec přihlásil ve Francii v roce 1378.16 Ke krátké

či náhodné známosti mohlo dojít na dvoře Václava Lucemburské

ho, kde Karel patrně trávil Vánoce 1362 nebo na počátku ledna

ve Francii, kde se na hradě Monzon setkal s následníkem trůnu

a svým synovcem Karlem. O jiných Karlových mimomanželských

stycích nemáme zprávy, což neznamená, že se vyhýbal všem ra

dovánkám. Často bývá citován káravý list papeže Klimenta VI.,

v němž Karla napomínal za nevhodné chování na slavnostech

v Basileji o Vánocích roku 1347 a vyčítal mu užívání nedůstojného

oblečení, které neslušně obepíná tělo.17

Čtvrtou a poslední choť si Karel IV. vybral na severu Evropy,

kam stále více upínal své teritoriální zájmy. Alžběta Pomořanská

(* 1347) byla dcerou vévody Bogislava V. a Alžběty Polské,

tj. vnučkou krále Kazimíra III. Velikého. Dříve než byla pomazá

na českou královnou, ale Karel IV. nechal o svátku sv. Víta 1363

(15. června) korunovat svého dvouletého syna Václava. Důvodem

16
Z. Hledíková, Zdeňka, Několik opomenutých listin k politickému postupu a k

životu Karla IV., s. 39-42; J. Fantysová, Quillaume, bâtard de Luxembourg, s.

81-88.

17

J. Šusta, Za císařskou korunou, s. 45.
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tohoto spěchu byla zřejmě nejen snaha zdůraznit nezpochybnitel

né Václavovo právo na lucembursko-přemyslovskou korunu, ale

i praktické důvody. Intronizací se stal alespoň nominálně českým

králem, což Karlovi jako říšskému panovníkovi ulehčilo situaci ve

chvílích, kdy by měl zároveň vystupovat v roli českého krále. Dosa

vadní dvojjedinná funkce činila jisté komplikace např. při vydávání

listin určených České koruně, jež Karel jako císař adresoval sám

sobě jako českému králi. Alžbětě se následně dostalo nejvyšších

poct císařovny, když byla za přítomnosti papeže i svého manžela

korunována v bazilice sv. Petra v Římě. Čtvrté Karlovo manželství

bylo zřejmě klidné a obdařené několika dětmi. Dospělosti se z nich

dožili dva synové, Zikmund (1368–1437), Jan (1370–1396), a dvě

dcery, Anna (1366–1394) a Markéta (1373–1420).

Ke Karlovým diplomatickým úspěchům 60. let patřilo ukončení

sporů se zetěm Rudolfem IV. Rakouským a uzavření rozsáhlých

lucembursko-habsburských smluv, k nimž se připojili též uherští

Anjuovci (1364). Posloupnost měla být následující: kdyby Lucem

burkové vymřeli po meči i po přeslici, mají jejich země připadnout

rakouským vévodům či jejich sestře Markétě (v dané chvíli čtvrté

manželce Karlova bratra Jana Jindřicha) a jejich potomkům. Kdyby

zcela osiřely rakouské země a současně zůstal bez dědiců král

Ludvík I. Uherský, jeho matka a neteř Alžběta, pak měly habsbur

ské državy získat Lucemburkové.18 Situace se výrazně změnila,

když se Ludvíkovi narodily dcery, které se pak staly předmětem

dynastických spekulací evropských panovníků, včetně Lucembur

ků.

Velkorysou teritoriálně-dynastickou politiku Karel IV. završil

v posledním desetiletí své vlády složitou transakcí Dolní Lužice

(1363–1368) a koupí Braniborska, jehož držitele Otu Branibor

ského však k prodeji markrabství donutil vojenskou silou (1373).

Připojení Braniborska bylo pro Lucemburky a jejich budoucnost

v říši velmi důležité, protože se k němu vázal kurfiřtský hlas. Jeho

získání znamenalo ovládnutí dvou ze čtyř světských hlasů jedním

rodem!

Karel IV. se zároveň také začal zabývat otázkou budoucí podo

by rozsáhlého lucembursko-přemyslovského dědictví. Představy

o uspořádání posloupnosti Lucemburků co do rozsahu moci

18

F. Kavka, Vláda I, s. 207–208.
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a ovládaného území vtělil do dvou tzv. závětí, vydaných v prosinci

1376 a v říjnu 1377. Texty testamentu se příliš nelišily, ve druhém

znění byly pouze jasněji vymezeny hranice území patřících Vác

lavovi a Zikmundovi.19 Vrchní pozici mezi všemi stávajícími Lu

cemburky měl jednoznačně zastávat český král, tj. Václav IV., jako

hlava České koruny. Část korunních zemí spravoval bezprostřed

ně, část jako vrchní lenní pán. Přední místo mezi jeho královskými

leníky zaujímali členové rodu – moravští Lucemburkové, Václav

Lucemburský, nejmladší Karlův syn Jan Zhořelecký, pro nějž cí

sař nově vytvořil zhořelecké vévodství (1377). Dynastickými pouty

bylo k českému králi vázáno též Braniborsko, které Karel přisou

dil Zikmundovi. Po vymezení teritoriálních domén a nástupnictví

v nich následoval podrobný popis posloupnosti na českém trůně

založený principu primogenitury. Po vymření české vládnoucí linie

se mohli přihlásit se svými nároky příslušníci moravské sekundo

genitury, tj. potomci markraběte Jana Jindřicha. Teprve při totální

neexistenci mužských dědiců přicházely v úvahu nároky dcer, opět

ve stejném sledu jako u synů. Příslušnost k české větvi měla být

deklarována i v titulatuře. Václav ale neměl užívat titul markraběte

braniborského, ani kdyby jeho bratři zemřeli a Branibory by mu

fakticky připadly, a to proto, aby nenastala kumulace kurfiřtských

hlasů. Braniborskými markrabaty se mohli nazývat až jeho synové.

Nástupnický řád pamatoval také na budoucí volby římských krá

lů, při nichž měli český král a braniborský kurfiřt postupovat shod

ně. Císař se také postaral o prohlášení svého bezdětného bratra

Václava Lucemburského, v němž vévoda stvrdil nárok českého

krále Václava IV. na lucemburské vévodství (30. 1. 1378).

Další Karlovo úsilí směřovalo k zajištění dalších mocenských pozic

svým synům. Podařilo se mu prosadit volbu Václava IV. římským

králem (1376) a Zikmundovi se sňatkem s uherskou princeznou

Marií snažil zajistit podíl na polsko-uherském dědictví. Budoucnost

svých synů měl Karel IV. zřejmě na zřeteli i při své návštěvě paříž

ského dvora na počátku roku 1378.20

Po návratu z Francie Karlovi zbývalo jen několik měsíců života. Po

čátkem listopadu si zlomil krček kyčelního kloubu levé nohy a byl

19J. Spěváček, Karel IV., s. 459; L. Bobková, Velké dějiny zemí České koruny

IV.a, s. 431-435.

20

František Šmahel, Cesta Karla IV. do Francie, Praha 2006.
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nucen ulehnout. Vynucená nehybnost u něho vyvolala zánět plic,

jemuž panovník podlehl. Smrt nastala v přítmí pražského paláce

večer 29. listopadu 1378.

xxx

Karel byl synem pozdního středověku, na jehož základech také

budoval Českou korunu, jejímž jediným reprezentantem a svorní

kem byl českým král. Byl bezesporu zbožný i na svou dobu velmi

vzdělaný, ale i pragmatický a zároveň nekompromisní panovník,

který šel systematicky za svým cílem. Dokázal se obklopit vhod

nými rádci, vlastní rozhodnutí si však vždy ponechával pro sebe.

Před válkou dával přednost diplomacii, což konkrétně znamenalo,

že po dobu jeho vlády nepřekročilo cizí vojsko hranice Českého

království.

Vědomě navazoval na odkaz Přemyslovců, jejichž dědictví pova

žoval za základ a oporu moci lucemburské dynastie. Svými opat

řeními směřoval k trvalému zachování vlády českého krále nad

všemi zeměmi České koruny, což byl odkaz, k němuž se později

hlásil jak Jiří z Poděbrad, tak Jagellonci. Karel IV. jako hluboce

věřící člověk chápal klíčové události svého života jako projev Boží

vůle, tudíž i jako posvěcení svých činů. Ochranu nebes měly zemi

i rodině zajišťovat i pečlivě shromažďované nejvzácnější relikvie,

o jejichž duchovní síle byl císař hluboce přesvědčen. Podobně vní

mali ochranu sv. Václava a šíření jeho kultu v rámci České koruny

v podstatě splývalo se snahou o její jistou integraci. Soudržnost

vzniklé říše měli garantovat příslušníci rodu, schopní společně krá

čet k jednomu cíli. Tento předpoklad však zcela ztroskotal. Přes

to Česká koruna vybudovaná na právních základech položených

Karlem IV. přetrvala po staletí, stejně jako svého iniciátora přeži

ly mnohá jeho ustanovení kulturního dosahu (pražská univerzita)

či architektonické, malířské a sochařské skvosty.
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KAREL IV. A VÝSTAVBA PRAHY

NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ

Ivana Dvořáková

O životě velkého českého panovníka toho bylo napsáno již mnoho.

Tento článek se zaměřuje na dobu, kdy se Karel IV. vrátil zpět do

českých zemí, aby zde převzal vládu po svém předchůdci a na

stolil v zemích Koruny české řád. V rámci stavebně-historického

směru zanechal za svůj život mnoho významných památek. Neju

celenějším a zároveň nejrozsáhlejším dílem, které se může pyšnit

jeho jménem, je výstavba Nového Města pražského.

Nové Město pražské

Když po návratu z ciziny překročil Karel IV. hranice českého králov

ství v říjnu 1333, jeho první zastávkou byl Zbraslavský klášter, kde

již tři roky odpočívala v pokoji jeho matka Eliška. Král Karel nalezl

zemi v bídném stavu. Svůj návrat do vlasti poté zaznamenal takto:

„…A tak, když jsme byli přišli do Čech, nenalezli jsme ani otce, ani

matky, ani bratra, ani sester, aniž koho známého. Také řeč českou

jsme úplně zapomněli, ale později jsme se jí opět naučili, takže

jsme mluvili a rozuměli jako každý jiný Čech... Toto království jsme

nalezli tak zpustošené, že jsme nenašli ani jediného hradu svobod

ného, který by nebyl zastaven se všemi královskými statky, takže

jsme neměli, kde bychom přebývali, leč v domech měšťanských

jako jiný měšťan.“1

Karel IV. se proto po nástupu na český trůn rozhodl, přestavět

Prahu na rezidenční město, které by svojí rozlohou, výstavnos

tí a kulturní vyspělostí konkurovalo tehdejší Paříži, Římu nebo

Konstantinopoli.2

V roce 1348 přistoupil k rozsáhlému projektu zvětšení plochy

města pomocí velkorysého urbanistického počinu. Jednalo se

1 Nikdy předtím jsme v Evropě nehráli tak významnou pozitivní úlohu, jako za vlá

dy Karla IV. Security magazin [online]. [cit. 2016-08-28]. Dostupné z: http://www.

securitymagazin.cz/zpravy/1404050612.html.

2 Středověk –Praha po roce 1348.Česko: Ottův historický atlas. Praha: Ottovo

nakladatelství, 2007, s. 102-103. ISBN 978-80-7360-577-3.
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o založení Nového Města pražského na ploše 3,6 km2 v prosto

ru od Poříčí k Vyšehradu.3 Centrem Nového Města se stalo Kar

lovo náměstí, dříve Dobytčí trh. Karlem IV. bylo uděleno jméno

Karlstadt, které se neujalo.

Územní plán a urbanistická koncepce v sobě spojovaly čistě po

liticko-reprezentativní, rezidenční, správní, ekonomické a kulturní

aspekty ve spojení se skrytou symbolikou, která je pro Karla IV.

typická. Autor územního plánu bohužel znám není. Zakladatel však

musel počítat se založením v členitém geomorfologickém terénu,

musel zahrnout starší formy raně středověkých sídlišť: „předměstí,

dědiny, pole a role před městem ležící“, sídelních komplexů, na

kupených sídlištních areálů jednotlivých společenských komunit

a muselo být založeno s dobrým rozmyslem a se zdravou radou,4

jak obojí praví zakládací listina:

Ze zakládací listiny:

„Karel z boží milosti král římský vždy rozmnožitel a král český na

věčnou paměť této věci... Rozhodnuvše se tedy horlivě pracovati

a nešetřiti nákladů k prospěšnému opatření těchto věcí, pojali jsme

úmysl, že město pražské, které bylo před nemnoha dny povýše

no k vážnosti a panskému právu našeho hlavního města, ležícího

uprostřed samotného království na nejúrodnějším místě, navštěvo

vaného národy z různých krajů a částí světa, jehož domy a budo

vy nemohou nikterak pohodlně pojmouti jeho obyvatele... A tisíce

okolního národa a sběh lidu, jež nikdo nemůže spočísti, obzvláště

pro obecný zájem, který jsme ve zmíněné obci rozhodli roznítiti,

rozšíříme a zvětšíme podle zdravého a prozíravého návrhu a zno

vu je následujícím způsobem vymezíme... rozhodli jsme se, aby

toto město, jež jsme přikázali nazývat Novým Městem pražským,

bylo rozšířeno od obvodu a okraje příkopů a hradeb, jimiž je dáme

s pomocí boží obehnati až k hradbám Starého Města… by se slo

žilo spolu se starým městem v jedno těleso...“

V Praze 8. března 1348 (originál latinsky)5

3 Středověk –Praha po roce 1348.Česko: Ottův historický atlas. Praha: Ottovo

nakladatelství, 2007, s. 102-103. ISBN 978-80-7360-577-3.

4 KAŠPAR, V. Teze přednášky „Archeologie Nového Města pražského“ [online].

[cit. 2016-01-06]. Dostupné z: http://www.archaiapraha.cz/praha-cs/?acc=down

load&file=6

5 Středověk - Praha po roce 1348, c. d., 2007, s. 102-103.
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Při vzniku Nového Města bylo klíčové rozvržení hlavního tržiště –

Koňského trhu (dnes Václavské náměstí) vzhledem k používané

mu Havelskému tržišti na území Starého Města pražského.

Plán Nového Města pražského6

Celé město bylo mezi léty 1348–1350 opevněno systémem měst

ských hradeb o délce 3,5 km se čtvercovými vystupujícími bašta

mi (40-50 věží) a čtyřmi bránami (Špitálská – Poříčská; Horská –

Hybernská; Koňská – sv. Prokopa; Svinská – sv. Jana – Slepá).

Městská hradba byla o výšce až 12 metrů a síle od 1,8 do 2,4

metru.7

Církevní správa a sakrální objekty

Koncepce Nového Města pražského přinesla reformu také do cír

kevní správy. Ta proběhla roku 1351 a spočívala v soustředění

6
Plán Nového města pražského. In: http://forum.kingdomcomerpg.com/[online].

2014 [cit. 2016-08-30]. Dostupné z: http://forum.kingdomcomerpg.com/uploads/

default/9824/0f31ee1d0a71f507.jpg

7 KAŠPAR, V.,Teze přednášky „Archeologie Nového Města pražského“, c. d.
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farní správy do dvou hlavních chrámů Nového Města z původních

devíti okrsků. Opuštěné církevní budovy zanikaly nebo postupně

přešly do privátních rukou a začaly sloužit jinému účelu.

Pro horní Nové Město pražské se stal centrem chrám sv. Štěpá

na s přilehlou zahradou, školou, farou a třemi kaplemi a kostel

sv. Jindřicha a přilehlý komplex s farou, školou a zahradou byl cent

rem pro dolní Nové Město. Oba tyto okrsky spravoval řád křížovníků

S červenou hvězdou.“

Kostel SV. Jindřicha° Kostel sv. Štěpána"

Křížovníci s červenou hvězdou jsou rytířský řád, jehož hlavní

patronkou a zakladatelkou byla sv. Anežka Česká. Jedná se tak

o výlučně český řád, který vznikl z laického špitálního bratrstva.

Posláním byla péče o chudé, nemocné a o poutníky. Později, což

souviselo s poklesem počtu duchovenstva, došlo k tomu, že se

Křížovníci začali zabývat hlavně duchovní správou právě na fa

rách."

° KAŠPAR, V., Teze přednášky „Archeologie Nového Města pražského“, c. d.

° Kostel sv. Jindřicha. In: http://departments.fsv.cvut.cz/k135 [online]. Praha, 2014

[cit. 2016-08-30]. Dostupné z: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/WWWold/Web

kurzy/PRAHA.data/Components/IMG_0163uu.jpg

19 Kostel sv. Štěpána. In: WWW.praha2.cz [online]. Praha 2, 2015 [cit. 2016-08-30].

Dostupné z: http://WWW.praha2.cz/image/rHd1/P1020882-jpg

" Křížovníci. http://svatypetr.webnode.cz [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-08-31].

Dostupné z: http://svatypetrWebnode.cz/krizovnici/ Obrázek tamtéž.
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Znak Křížovníků s červenou hvězdou

Sběratelská vášeň Karla IV. pokračovala výstavbou dalších kláš

terních komplexů –reagoval tím na rozrůstající se město a potře

by obyvatel. Obyvatelstvo po odchodu cizích etnických skupin do

Starého Města bylo nadále převážně české. Především v rámci

sběratelské vášně Karlově, hluboké víry a snahy učinit z Prahy

„Řím severu“ došlo v průběhu jeho vlády k založení sedmi z osmi

novoměstských klášterů, na jejichž konstituci se podílela různoro

dá internacionální společenství.12

Mniši prvního konventu benediktinského kláštera na Slovanech u

Nanebevzetí Panny Marie přišli do Prahy z Dalmácie. Klášter byl

založen v roce 1347 s odkazem na slovanské tradice a jeho stavba

trvala 25 let.13 Mniši zde vedli bohoslužby ve slovanském jazyce.

Slovanskou řečí v té době již nikdo nemluvil, avšak slovanština

byla jedním z jazyků, který byl povolen pro bohoslužby papežem,

vedle latiny, hebrejštiny a řečtiny.14

Klášter na Slovanech15

12

KAŠPAR, V.,Teze přednášky „Archeologie Nového Města pražského“, c. d.

13

KAŠPAR, V.,Teze přednášky „Archeologie Nového Města pražského“, c. d.

14

Středověká vzdělanost. http://dobakarlova.brodec.org [online]. Praha, 2014

[cit. 2016-08-31]. Dostupné z: http://dobakarlova.brodec.org/viewtopic.

php?f=50&t=320

15

Klášter na Slovanech. In: https://leporelo.info [online]. Praha, 2013 [cit. 2016-08

30]. Dostupné z: https://leporelo.info/pics/pic/klaster_na_slovanech.jpg
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ce v Podskalí, který sloužil pro duchovní potřeby řemeslníkům sta

vějících klášter.16

Kostel Nejsvětější Trojice v Podskalí17

V kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého (na Karlo

vě)sídlila kanonie augustiniánů, která byla programově provázána

s dceřinou kanonií v Dolním Ingelheimu, ustanovovala zde opata

a kanovníky z Čech.18

S tímto chrámem souvisí i pověst O staviteli chrámu a nejodváž

nější klenbě na světě zachycená ve Starých pověstech pražských,

podle které stavitel klenby uzavřel smlouvu s ďáblem, aby ji mohl

postavit.Když pak uviděl klenbu, zhrozil se její velikosti. Ve strachu,

že se klenba zřítí, podpůrné lešení zapálil a sám se oběsil. Klenba

vydržela – ďábel smlouvu dodržel, ale získal stavitelovu duši. Další

pověstí je, že architekt, který klenbu postavil a jehož jméno se ne

zachovalo, sám nevěřil, že po odstranění lešení klenba nespadne

– po dokončení stavby lešení zapálil a společně s ostatními vyběhl

z chrámu. Když se po chvíli ozvala ohromující rána, všichni si mys

leli, že klenba spadla. Nešťastný architekt se rozběhl z kopce dolů

k Vltavě, do které se vrhl a utopil se v ní. Když se pak v kostele

usadil prach, dělníci zjistili, že spadlo pouze lešení a že nádherná
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Praha, 2013 [cit. 2016-08-30]. Dostupné z: http://6b.cz/EuOg
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klenba vydržela.19 Její výška je 18 metrů, průměr 22 metrů a tloušť

kažebroví je v některých místech pouze 19 centimetrů, což byly na

tu dobu opravdu úctyhodné rozměry.

Chrám na Karlově20 Žebroví klenby chrámu

na Karlově21

V roce 1352 vznikla stavba v dominantní poloze nad Botičem

s oktogonální kaplí připomínající Palatinskou kapli v Cáchách,

symbolizující znovuzrození, renesanci římské říše a úzkou spjatost

s tradicí karolinskou. Do kláštera augustiniánek obutých poustev

nic u sv. Kateřiny položeným mezi Slovany a Karlovem byl v roce

1355 uveden konvent z Bavorska. Klášter byl zaslíben patronce

Karla IV. za záchranu v nebezpečných situacích v Itálii.22

19Pražské legendy: O staviteli chrámu na Karlově. Geocaching.com [online]. 2016

[cit. 2016-0829]. Dostupné z: http://1url.cz/utiyW
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Dostupné z: http://www.apha.cz/file/60096/karlov.jpg
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Kostel sv. Kateřiny23

V první komunitě kláštera benediktinů ambrosiánů u sv. Ambrože

byli Vlaši.

První konvent kláštera servitů u kostela Zvěstování Panny Marie

Na Trávníčku,vyznávající mariánský kult, pocházel z Florencie a

otevřen byl v roce 1355. V okolí konventu celestinů u kaple sv. Mi

chala Na Slupi se nacházelo několik domů, zahrada a vinice patřící

mnichům, které Karel IV. přivedl z Avignonu.24

Kostel Zvěstování Panny Marie Na Trávníčku Na Slupi25

23

Kostel sv. Kateřiny. In: http://www.kostelycz.cz/[online]. Praha, 2014 [cit. 2016

08-30]. Dostupné z: http://www.kostelycz.cz/foto/02k.jpg
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tika.cz/[online]. Praha, 2016 [cit. 2016-08-30]. Dostupné z: http://www.fototuristi
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Pět církevních institucí uspořádaných do kříže (viz obrázek níže)

v rámci původní Karlovské koncepce dotvářelo kolegium kanovní

ků s kostelem sv. Apolináře z roku 1362, jejichž úkolem bylo teo

logické studium a výuka na univerzitě.26 Kanovníci byli přemístěni

ze Sadské, nejednalo se o řádové bratry, ale kněží řízené přímo

arcibiskupem.27
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Tajemná symbolika Karla IV.29
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Typy a rozložení domovní zástavby

Při první etapě výstavby Nového Města vzniklo cca 650 domů

s šířkou okolo 11 m a hloubkou, která se pohybovala mezi 17,5 m

a 22 m. Domy jsou převážně středomořského charakteru s centrál

ním průjezdem a podsklepenou částí. Směrem do dvora je často

zahloubená komora. Díky ní získává dům charakteristický půdo

rys typu L,tzv. hloubkový typ domu. Druhým typem byl šířkový typ

domu, tzv. síňový.

Typy středověkých domů30

Postupem vývoje gotické architektury se k domům postupně přidá

vala tzv. loubí. Prvotně vznikala jako zastřešení vchodů do sklepů

a spodních komor, kam se vcházelo šíjí z ulice. Tím bylo docíleno

klasického členění – obchod v přízemí, obytná část v patře.31

Gotické domy na náměstí v Úštěku32

Výstavba kamenných novoměstských domů byla podmínkou

k dvanáctiletému osvobození novoměstských měšťanů od všech

30

Výukové materiály pro fsv.cvut.cz/vyas
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Praha, 2011 [cit. 2016-08-30]. Dostupné z: http://frantiseknyklicek.sweb.cz/

obrazky/IMG19386.jpg
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daní a dávek, čímž se Karel IV. snažil vyvarovat enormnímu za

tížení obyvatel města nereálnými platy, které vlastník domu měl

odvádět majiteli pozemku. Kámen, jakožto stavební materiál, byl

definován přímo v zakládací listině. Často uváděný důvod pro po

užití kamene bylo protipožární opatření. Známe případy, kdy vyho

řela při požáru celá města díky dřevěným konstrukcím objektů.33

Jiná teorie ale říká, že se chtěl Karel IV. přiblížit vizáží bohatýmital

ským městům. Nové Město pražské, jako jeho výkladní skříň, měla

nést prvky jižanské gotiky, kterou načerpal při svých cestách.34

Parcely a jejich podoba

Pro založení města bylo vyčleněno 3,6 km2 plochy. Díky dostat

ku místa a z důvodů toho, aby každý měšťan mohl mít svůj dům,

vznikly dlouhé z větší části nevyužité, parcely. Rohové parcely byly

výrazně větší, zastavěné často po obvodu s centrálním dvorem

a zastavěnou plochou až 350 m2. Uliční čára se od středověku

nezměnila.35 Přesto docházelo k tomu, že původní plán nebyl do

držen, např. ul. Nekázanka, mohlo jít o spojení méně movitých

měšťanů, kteří odkoupili jeden pozemek a jeho částí vedli nesys

témovou ulici.36

Praha počátkem 15. stol. na plánu Václava Vladivoje Tomka (1892)37
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Prostor za objektem byl často rozdělen dle způsobu využití na ně

kolik částí. Těsně za obytnou budovou se nacházela výrobní sféra,

na které byla výzkumem doložena četná řemesla (např. zvonařství

či pivovarnictví). Následuje hospodářská či skladovací sféra s pře

vahou nadzemních staveb (dřevěných či dřevěných s kamennou

podezdívkou). V poslední části parcely se nacházela sanitárně-hy

gienická sféra, kde se nacházely studny, jímky či latríny. Umístili

bychom zde i stáje pro koně či pro dobytek a prasata.38

Podoba gotické parcely a objektu na ní39

Z důvodu změny vodního režimu byly vyschlé studny využívány

jako odpadní jámy. V rámci archeologických prací se zde však ne

našel žádný organický materiál. V prostorech hran teras, bylo na

lezeno několik objektů –cisteren zahloubených do nepropustných

jílovitých břidlic, které poskytly bohatý soubor dřevěných a kože

ných výrobků.40

Novoměstské hrady

V době, kdy se realizoval plán výstavby Nového Města, vznikly

pouze dva hrady.

Prvním byl hrad zvaný Hrádek Na Zderaze, situovaný na dnes již

zaniklé Březské skále pod Karlovým náměstím. Toto sídlo nechal

pro sebe vystavět Václav IV. kolem roku 1380 a pobýval zde poprvé

v roce 1399. Obdélná dispozice se zkoseným nárožím obsahovala

38
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dvě čtyřhranné věže (jedna z nich obytná, dle dobových popisů až

pět pater vysoká) a dvě paralelní dvoupatrová palácová křídla.

Hrad byl částečně obehnán parkánem, opevněna byla také roz

sáhlá zahrada a honosné sídlo do svého půdorysu zahrnulo také

legendární studánku Pučku.41

Husitské války přestál hrad bez úhony, poté byl využíván měs

tem. V průběhu 16. století zpustl a postupně se měnil na zříceni

nu. Po roce 1627 byl výrazně přestavěn pro potřeby řádu bosých

augustiniánů. V roce 1809 se stal součástí Svatováclavské trestni

ce. Během pražské asanace v letech 1901 – 1905 byl zcela zbořen

a skála byla odlámána. Vedlejší kostel sv. Václava zůstal zachován

a oproti okolnímu terénu je značně vyvýšen. Na místě bývalého

hradu je dnes frekventovaná Resslova ulice a bloky domů.42

Druhým hradem, který byl situován do nároží Starého Města praž

ského, byl Králův dvůr. Jeho výstavba plnila významnou úlohu při

formování novoměstské zástavby v přilehlém prostoru hradeb

ního pásma. V prostoru okolí náměstí Republiky a dnešní ulice

Na Poříčí tak vzniklo několik luxusních kamenných rezidencí ob

služného personálu královského sídla.

Hrad začal budovat Václav IV. již na počátku 70. let 14. století,

poprvé zde bydlel roku 1383 a stal se královským sídlem až do

roku 1484. Část dispozice hradu využila po zrušení funkce sta

roměstských hradeb bývalý městský parkán, kde vzniklo nádvoří

s provozními a hospodářskými objekty. Za hlavní hradbou měst

ského opevnění se nacházelo hlavní nádvoří s rozměrným věžo

vitým palácem přistavěným k hradbě.43 Objekt dnes již také ne

nalezneme. Roku 1631 byl upraven na arcibiskupský seminář a

po požáru roku 1689 přestavěn a doplněn o kostel sv. Vojtěcha.

Po roce 1777 sloužil jako kasárna, poté i jako c. a k. kadetní škola.

V letech 1902 – 1903 byl zcela zbořen a dnes na jeho místě stojí

secesní Obecní dům, který byl stavěn od roku 1905.44
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Profánní a sakrální stavby

V roce 1380 již byla většina plánovaného území Nového Města

zastavěna. Stále však zbývaly nezastavěné plochy (zahrady, rokli

ny a strže). Počet obyvatel byl odhadován na 27 000. Urbanistický

počin včetně tří trhů Senný, Dobytčí a Koňský během 20 let byl

uskutečněn, avšak původní pokus o sloučení měst, zboření hradeb

a zasypání příkopů se neuskutečnil, propojen byl pouze Koňský trh

s Havelským trhem.45 Nadále díky volným plochám mohly vznikat

další stavby neméně důležitého významu.

Samostatnou kapitolou je Novoměstská radnice stojící na sever

ním okraji Dobytčího trhu. Byla výsledkem složitého stavebního

vývoje, který začal po roztržce se Starým Městem pražským (sta

la se důstojným protějškem Staroměstské radnice) a pokračoval

především před rokem 1413, kdy vzniká dvoulodní vstupní hala

radnice, v roce 1452 přistavěna dominantní věž a až v roce 1456

byla stavba dokončena.46

Novoměstská radnice47

Mezi budované profánní stavby patří dále krámy – kotce vybudova

né na Havelském trhu Starého Města pražského (200 m x 22,6 m,

66 kotců) či v prostoru dnešní Lazarské ulice. Na Karlově náměstí

vznikla před rokem 1367 slanečkárna neboli kotce s převažujícím

45
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prodejem ryb, které postupně splynuly se zástavbou do typického

obytně-obchodního špalíčku.48

Město již bylo z větší části postaveno, a proto začal vznikat od roku

1357 přetlak dělnických profesí. Karel IV. proto započal projekt roz

sáhlé výstavby Hladové zdi (opevnění vrchu Petřín), zakládání vi

nic a stavby jezů.49

Hladová zeď50

Kaple Božího těla na Karlově náměstí patří mezi nejvýznamněj

ší sakrální objekt. Je úzce spjata s Karlovou snahou o založení

hlavního města říše římské a existencí nezanedbatelného počtu

poutníků ve středověké Praze. Nález poutního odznaku odkazuje

na tradici velikonočních poutí k vystaveným korunovačním kleno

tům a relikviím.51 Karel IV. byl velkým sběratelem svatých ostatků,

protože se věřilo, že Ježíš sestoupí tam, kde jich bude nejvíce.

Kdekoliv byl, vyžádal si třeba článek prstu místního světce a dove

zl ho do Prahy.52
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Kaple Božího těla na Karlově náměstí53 Poutnický odznak54

V areálu Karlova náměstí se nacházejí čtyři městské špitály. Sv.

Lazar se starší tradicí severně pod hranou Karlova náměstí. Nový

špitál Na Františku pro nemocné postaven v prostoru Starého

Města pražského u vltavského břehu. Další špitál byl postaven

v místě pozdějšího kapucínského kláštera na náměstí Republiky

pro chudé.

Nemocnice Na Františku55

Mezi zajímavosti zástavby Nového Města pražského patří bota

nická neboli Andělská zahrada, vysázená pro krále Václava IV.

jeho lékárníkem Angelem z Florencie roku 1360. Plocha cca 1 ha,

v Jindřišské ulici.56
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„Král Václav IV. nacházel místo vhodné pro svůj odpočinek ne

jenom na svém hrádku na skále Březské, kde z oken i teras byl

daleký rozhled přes řeku do širé krajiny; svůj půvab a kouzlo měla

nepochybně i vysokými zdmi uzavřená zahrada plná vůní. Taková

byla tzv. Andělská zahrada, nacházející se v ulici, kterou se chodí

z Koňského trhu ke sv. Jindřichu po pravé straně…a uvnitř roz

dělena na menší políčka a záhony. Zahrady tohoto druhu bývaly

osázeny aromatickými rostlinami, aby mohly v každou téměř roční

dobu působit na návštěvníka hlavně svými vůněmi“.57

Definitivní zánik gotické Andělské zahrady nastal mezi roky

1871–74, kdy na jejím místě vyrostla novorenesanční budova

pražské Hlavní pošty. Objekt zabral celou původní výměru. Odkaz

na ni však stále nalezneme ve dvoraně budovy s prosklenou stře

chou díky bohatým dekorativním výmalbám.58

Výřez z plánu města59 Malby ve dvoraně budovy pošty60
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Andělská zahrada, obraz ze 17. stol.61

Sociální a etnická skladba, řemeslné okrsky

Po výstavbě Nového Města pražského došlo k několika přesu

nům. Do opevněného areálu Starého Města přesídlili cizí kupci

a obchodníci. Na panovníkovo přání naopak do prostoru Nového

Města přesídlila všechna hlučná řemesla. Vznikla tak převážně do

mácí skladba obyvatel s velkou četností německy hovořících oby

vatel. Ostatní etnické skupiny byly zanedbatelné.

Centrem hlučných řemesel (kováři, zámečníci, kotláři, nožíři, hře

bíčníci, zlatotepci) se stala Spálená ulice (Kovářská, Flašnérská).

Po archeologickém průzkumu na Václavském náměstí byl nale

zen odpad kovářské produkce související s kováním koní (Koňský

trh). Pasířské krámy se nacházely ve Vodičkově, Palackého, My

slíkově a Mikulandské ulici. Při hradbách byli situováni výrobci sa

mostřílů – střelci. V Jungmannově (dříve Široké) ulici odlévali své

zvony zvonaři (konváři). V okolí masných krámů v Lazarské ulici

byl obecní dvůr a jatky. Řezníci byli dále situováni od 2. poloviny

15. století v prostoru dnešní Řeznické, Školské, Příčné a Navrátilo

vě ulici. Při archeologickém výzkumu v této ulici se nalezla unikátní

odlévací jáma na zvony zvonařské dílny rodiny Brikcí pro kostel

sv. Benedikta, datovaná ještě do doby před výstavbou staroměst

ských hradeb.
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Pekaři v oblasti Poříčí (Samcova a Pekařská ul.). Ti byly úzce svá

záni s existencí vltavských mlýnů, které lemovaly řeku především

v severní části Nového Města pražského. Kroupaři měli krámy

v Krupné (dnes Ječné) ulici. Soukenické dílny byly situovány

v okolí kostela sv. Klimenta (Soukenická ulice). Nákladnické domy

se sladovnami a pivovary se nacházely na nejprestižnějších ad

resách Nového Města (Dobytčí trh, Žitná ulice, Koňský trh, Dláž

děná ulice, Poříčí, Jindřišská a Senný trh). Intenzivní byl zápach

koželužen – při vltavském břehu mezi ulicemi Opatovická, V Jir

chářích, Pštrosova a Vojtěšská. Intenzivní výrobu piva dokládá ar

cheologický výzkum plochy kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí

Republiky, kde je doložena výroba piva téměř v každém druhém

domě při ulici Na Poříčí. Hrnčíři sídlili v Hrnčířské (dnes Truhlářské)

ulici, kde je posléze vystřídali tesaři a truhláři.

Rozsáhlý archeologický výzkum kasáren na náměstí Republiky

a průzkum městských knih přinesl možnost jednoznačného spo

jení s konkrétními majiteli a provozovanými řemesly, např. Adam

Špaček – hrnčíř; Jan Pěknej– tesař (spíše obchodník, jelikož doma

vlastnil rozsáhlou a náročnou knihovnu), Jan de Kapauly –kameník

a další.

Pestrá skladba výrobních okrsků byla na ploše středověkého měs

ta jasně vymezena. Převážná část obyvatel se věnovala prodeji

obchodu. Postupem času však docházelo k jejich výraznému pro

línání.62

Plánek s rozložením části řemesel63
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CIVITAS CAROLINA

ANEB STAVITELSTVÍ DOBY KARLA IV. –

VÝSTAVA V NÁRODNÍM TECHNICKÉM

MUZEU

Jakub Chaloupka

U příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV. připravilo Národní

technické muzeum výstavu s názvem Civitas Carolina aneb sta

vitelství doby Karla IV. Záměrem výstavy bylo vyzdvihnout tohoto

panovníka způsobem, odpovídajícím poslání technického muzea.

To byl také důvod, proč padla volba na téma stavitelství, neboť

v roce 2015 otevřelo NTM svoji pobočku Centrum stavitelského

dědictví v Plasích. Od loňského září tak návštěvníci mohou zavítat

do areálu bývalého plaského pivovaru, kde se nachází stálá ex

pozice stavitelství, zaměřená na problematiku historických staveb

ních prvků, materiálů a konstrukcí, ale třeba také stavebních tech

nik. Vedle bývalého pivovaru je součástí Centra areál někdejšího

klášterního hospodářského dvora proměněného dnes na jakousi

„stavebně řemeslnou huť“. Zde jsou pořádány kurzy a workshopy

zaměřené na praktické předávání tradičních postupů a dovednos

tí. Stavební dvůr zahrnuje funkční instalace dílen na zpracová

ní kovových materiálů – unikátní historickou klempírnu, kovárnu

s vnitřní i venkovní výhní a provozuschopnou slévárnu neželez

ných kovů. Rovněž je zde provozováno tradiční tesařské řemeslo.

Aby byl výčet úplný, je třeba zmínit i studijní depozitáře stavebních

prvků se stále se rozšiřující sbírkou stavitelství a rovněž neustále

doplňovanou odbornou knihovnu zaměřenou rovněž na problema

tiku historického stavitelství. Tento úvod, který je zároveň pozván

kou do Plas, vysvětluje, proč jsme se v Národním technickém mu

zeu rozhodli připomenout toto významné Karlovské výročí právě

tématem stavitelství.

Výstava v Národním technickém muzeu přibližuje prostředí sta

vebních hutí a metody i nástroje tradičních stavebních řemesel

v období vlády Karla IV. Tento vzdělaný, činorodý a v mnoha

ohledech výjimečný panovník rozvinul stavební aktivity v mnoha

městech obrovské říše, kterou ovládal. Největší stavební úsilí bylo
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soustředěno v Praze, která se měla stát hlavním městem Svaté

říše římské a svým věhlasem dosáhnout antického Říma či biblic

kého Jeruzaléma.

Jedním z mimořádných počinů té doby bylo založení Nového

Města pražského, rozloženého na ploše 360 ha. Přípravné práce

na tomto projektu byly zahájeny zřejmě okolo roku 1345, vlastní

založení proběhlo na den sv. Marka 25. dubna 1348. Pro výstav

bu města bylo nutno zhotovit urbanistický plán, promyslet časový

harmonogram, zabránit spekulacím s pozemky, spočítat bilanci

stavebních materiálů, zajistit napojení komunikací, vyhledat vod

ní zdroje, zdroje kamene a vápna a provést ještě mnoho dalších

úkonů. Jedním z klíčových aktů byla ovšem výstavba opevnění,

bez něhož by existence tak významného města byla nemyslitel

ná. Základní kámen nových fortifikací byl položen 26. března 1348

a během třech stavebních sezón (tedy asi za 23 měsíců) byla tato

téměř 3,5 km dlouhá stavba hotova, a to včetně věží, bran a příko

pů. Ačkoliv byla většina prací prováděna ručně či s použitím jedno

duchých mechanismů, vzniklo tak dílo, které nás dodnes ohromuje

precizní organizací práce, znalostí materiálů a technologií a do

vedností tehdejších řemeslníků. Můžeme směle prohlásit, že by

chom se na této stavbě mohli v dnešní době leccos přiučit.

Stavba opevnění Nového Města pražského

První stavbou Nového Města pražského byly hradby, kterými král

vymezil prostor budoucího města. To byl také důvod, proč byla část

rozestavěné hradby vybrána za ústřední motiv celé výstavy. Da

tum založení města na den sv. Marka roku 1348 se vztahuje právě

k položení základního kamene městských hradeb. Ve středověku

bylo privilegium stavby hradeb považováno za jeden z nejvyšších

bodů politického a hospodářského snažení města. Hradby byly po

važovány za symbol města, což je patrné iz dobových vyobrazení,

kde je město často znázorněno pouze hradbami.
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Rozestavěná část hradby novoměstského opevnění. Zdivo bylo postaveno

z opuky a vápenné malty. Nechybí ani šentýřové lešení

Novoměstské opevnění mělo délku 3430 metrů a vedlo na severu

od řeky Vltavy na Poříčí směrem k jihu ke Karlovu, kde se stáče

lo jihozápadním směrem k Vyšehradu. Hlavním prvkem opevnění

byla kamenná zeď široká 2-3 m a vysoká 6 m, nahoře s ochozem

pro obránce, které kryla ¾ metru silná zeď s cimbuřím. Součástí

hradební zdi byly dvě nárožní a devatenáct řadových věží. Vstup

do města střežily čtyři brány, tvořené dvojicí věží s průjezdem

uprostřed. Z vnější strany bylo opevnění posíleno příkopem a va

lem, parkánovou zeď novoměstské opevnění nemělo. Při vnitřním

obvodu hradeb vedla příhradební ulička, která sledovala městské

zdi po celé délce a směrem k městu byla ohraničena vysokou za

hradní zdí. V případě obléhání města měla tato komunikace pro

obránce velký význam a musela být stále průchozí. Proto bylo

v městském právu přísně zakázáno zřizování staveb anebo sklá

dání materiálu u hradeb.

Stavba opevnění byla velmi rychlá, postaveno bylo během tří

stavebních sezón, což je zhruba 400 pracovních dnů. Na práci

se podílelo asi 200 zedníků a 300 pomocných dělníků. Stavební

opukový kámen těžilo 130 lamačů a jeho dovoz obstaralo na 100

povozů s obsluhou. Celkem bylo zapotřebí 120 000 m3 kamene,

46 000 m3 písku, 12200 m3 vody a 6 000 m3 kusového vápna.
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Na výstavě tak byla postavena část hradby, na jejíž vnější plášť

bylo použito skutečného opukového kamene, zděného na vápen

nou maltu. Rozestavěný úsek umožnil ukázat jednak skladbu sa

motného zdiva, ale také pro stavbu zcela nezbytnou konstrukci

lešení, bez nějž se žádná větší stavba neobešla a dodnes neo

bejde. Zde bylo představeno ve středověku běžné štenýřové le

šení. Jeho hlavním konstrukčním prvkem byl štenýř, což je svis

lý dřevěný sloupek z kulatiny, zapuštěný do země ve vzdálenosti

1 až 1,7 metru od líce stavěné zdi. Ke štenýřům byly pomocí hou

žví nebo provazů navázány vodorovné příčle, které se pokládaly

na zdivo. Rozestup mezi jednotlivými příčlemi byl zhruba 1 metr

a výškové rozmezí 2 až 2,5 metru. Na příčle se pokládaly fošny

nebo prkna tvořící pracovní podlahu. Jak zdění pokračovalo, byly

postupně příčle zazděny a při bourání lešení se pouze zařízly části

přesahující před líc zdiva. Díky tomu se na mnohých středověkých

stavbách v líci zdiva dochovaly typické řádky otvorů, někdy včetně

dřevěných kůlů – zbytků po příčlích štenýřového lešení. Ty pak

mohou posloužit jako cenný pramen pro datování vzniku stavby

pomocí dendrochronologie.

Stavební řemesla

Vedle práce tesaře, kameníka či kováře byla pro stavebnictví ne

zbytná i výroba a využití vápna. Na níže uvedeném obrázku je

v pozadí milířová pec na pálení vápence, v popředí pak hasnice

na hašení vypáleného vápna.
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Receptury míchání malt, vlastnosti různých kamenů a dřev, prin

cipy geometrie a mnohé další znalosti související se stavbou

se často předávaly z generace na generaci. Byly to znalosti vysoce

ceněné a také pečlivě střežené. Jejich uchování a předávání dal

ším generacím se dělo v prostředí stavebních hutí. Takovéto hutě

vznikaly většinou při velkých církevních stavbách anebo při panov

nickém dvoře. V hutích se soustřeďovali řemeslníci mnoha profesí,

zejména kameníci, tesaři a zedníci. Hutě měly pevnou organizaci

a často i vlastní právní předpisy. V čele huti stál „director fabricae“,

který zároveň jednal se zadavatelem stavby. Chod samotné huti

řídil nejstarší mistr, pod nějž spadali políři, tovaryši, hostující to

varyši a učni. Dále se huť dělila dle profesí na stavitele, kameníky

a zedníky. Většinou měla huť i vlastního kováře. Veškeré znalosti

se pod přísnými tresty musely držet v tajnosti a nesměly být vy

nášeny mimo prostředí huti. V Čechách byla v době Karla IV. nej

významnější huť Parléřovská, podílející se na mnoha královských

stavbách.

V Praze vznikla huť patrně roku 1342, když markrabí Karel povo

lal Matyáše z Arrasu na stavbu nově založeného chrámu svatého

Víta. Jak bylo řečeno, v huti pracovali řemeslníci mnoha profesí,

ale největšího počtu dosahovali kameníci a zedníci. Kameníci ose

kávali kámen do různých tvarů, jednotlivé díly sestavovali do celků

a rovněž se podíleli na kamenosochařské výzdobě. Také zhoto

vovali ostění oken a dveří, kamenné sloupy, kazatelny, náhrobky

a mnohé další. Tím se lišili od zedníků, kteří měli na starosti spíše

jen hrubou stavbu. V některých případech ale mohl být kameník

nazýván zedníkem a opačně.

Chod takové středověké stavební huti, včetně řemesel v ní pro

vozovaných, jsme se pokusili představit po obvodu celé jedné po

loviny výstavního sálu. V jednotlivých výklencích, nebo chcete-li

kójích, byla představena hlavní stavební řemesla, bez kterých se

žádná větší huť neobešla. Zde dostala hlavní slovo velkoplošná

grafika, která na stěny kójí přenesla výjevy z dobových rukopisů,

zejména bible Václava IV. Jedná se o důležitý pramen s velkým

množstvím precizních vyobrazení mnohých řemesel, zabíhajících

často až do neuvěřitelných detailů. Vedle toho se jedná o vizuálně

působivé dílo, ukazující návštěvníkům další roviny středověkého

světa.
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Hned první zastavení je věnováno jednomu z nejdůležitějších sta

vebních materiálů ve středověku, a sice dřevu a jeho opracování,

a tedy i tesařům. Základními způsoby práce se tehdejší řemeslníci

příliš nelišili od současných, vynikali však značnou všestranností.

Teprve v pozdějších dobách se od tesařů oddělili specializované

profese, jako truhláři, kotečníci, rouraři či šindeláři. Dříve k tesař

skému dílu náleželo i hotovení roštů, lešení, hrázděných a roube

ných staveb, stropů, krovů, zárubní, schodů, dveřních křídel, šin

delové krytiny, ale také stavba mostů.

V době založení Nového Města pražského nebývali tesaři vý

jimečným řemeslem s vlastní cechovní organizací, ale často se

sdružovali do společných cechů zednických a kamenických. Roku

1361 bylo v Praze napočítáno 71 tesařů a většina z nich sídlila na

Novém Městě, kde býval dřevěný trh.

Tesařské dílo v sobě zahrnuje veškeré práce ze dřeva, k jejichž

provedení je zapotřebí tesařského nářadí a k jejichž dotváření se

užívá zvláštních spojení a vazeb dřeva. Pro bližší představu tesař

ské práce byl vystaven ručně opracovaný kmen na dvojici tesař

ských koz, funkční repliky středověkého nářadí a dokonce i několik

autentických středověkých seker.

Vedle dřeva bylo na středověkých stavbách zapotřebí velké množ

ství kamene, v případě Prahy zejména opuky. Kámen dobývali

skalníci a lamači v lomech, pokud možno v blízkosti místa, kde se

stavělo. Při zakládání lomu se nejprve obnažila skála odklizením

zeminy. Těžba nejčastěji probíhala ve stupních se svislými nebo

šikmými stěnami. Pokud měla hornina od přírody trhliny, jako mají

např. čediče, porfyry a znělce, používal se k odlamování železný

sochor, páčidlo, nosák, dvojnosák, motyka a v některých přípa

dech i ocelové rozštěpovací klíny. U pevných a celistvých hornin

bez trhlin se odlamování bloků provádělo klínováním. Do průběž

né rýhy neboli šramu, případně řady záseků, se vkládaly ocelové

klíny, které byly přitloukány železnou palicí. Jiným způsobem bylo

vkládání silně vysušených vrbových klínů, které po zalití vodou na

bobtnaly, čímž se blok oddělil. V zimě se do záseků vlévala voda,

která kámen po zmrznutí roztrhla. Rýhy se hloubily šramovačkou,

záseky oškrlíkem a mlátkem.

Kámen a další těžký materiál byl na stavbu dopravován po

vozy. Byly to vysoké jednoosé nebo dvouosé káry s korbou,
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tažené dobytkem. Opukový kámen na stavbu hradeb vozilo zhruba

100 povozů. Každý uvezl zhruba 1 m3 kamene a za den vykonal tři

zpáteční cesty. Například ale dřevo se z místa těžby většinou pla

vilo, což bylo pro město na Vltavě velkou výhodou. Vždy bylo sna

hou ušetřit. Tak např. vápenec, který se pro stavbu lámal v Braníku

anebo na Berounce, byl přivážen na vorech, které pak posloužily

jako stavební či palivové dříví.

Na stavbu byl kámen dodáván buď jako lomový kámen (různě vel

ké kusy nepravidelného tvaru), nebo jako blok. Bloky mohly být

jen hrubě opracované a do požadovaného tvaru, nejčastěji kvádru,

si je upravovali kameníci. Někdy se tak dělo již v lomu, někdy až

na stavbě. K opracování kamene byly používány ruční nástroje,

které se dělily na dva základní druhy. Nástroje ovládané pouze

jednou rukou (lemovadlo, prýskáč, špičák, dláta) a nástroje topůr

kové, které jsou především obouručné s dřevěnou násadou (špic,

dvojšpic, plošina, špicplošina, teslice, špicteslice, plošinoteslice).

Vedle těženého kamene se používal rovněž kámen sbíraný –

lomový, případně říční valouny, oblázky, celkem běžné bylo i dru

hotné použití kamene ze zaniklých staveb.

Základní práce na stavbě vykonával zedník. Musel při tom umět

zednickým kladivem nahrubo opracovávat kámen i cihly, hasit

vápno, připravovat maltu, zdít rovně z kamene i z cihel, a to jak

vodorovně, tak i svisle, a posléze nakonec hotovou zeď nahodit

omítkou, uhladit a případně natřít. Zedník stavěli klenby, k čemuž

bylo zapotřebí zhotovit dřevěné ramenáty, musel proto zvládnout

i práci se dřevem. Ke své práci zedníci potřebovali stavební ko

lečka, trakaře, konve na vodu, necičky, džbery k hašení vápna

a přípravě malty, lopaty, zednické lžíce a kladiva, krokvice a mnohé

další. Vedle kvalifikovaných sil pracovali na stavbách i nádeníci,

kteří odváděli hrubší práce, přenášeli či připravovali materiál.

V neposlední řadě byl prostor věnován pro stavbu velice důležité

profesi, a sice kováři. Na každé větší stavbě byl kovář velmi vytíže

ným řemeslníkem, neboť vyráběl a také posléze opravoval nástro

je kameníkům, tesařům i zedníkům. Vedle toho zhotovoval širokou

škálu stavebního kování, zejména závěsy, mříže, zámky, kramle,

hřebíky a mnohé další. Kovářské řemeslo se v minulosti dělilo

na dílo „bílé“, což byla výroba různých nástrojů, a kovářské dílo

„černé“, které zahrnovalo kování vozů a koní. K vybavení kovárny

patřila kovadlina, ohniště s dmýchacím měchem, kladiva různých
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velikostí, kovářský svěrák a kleště rozličných tvarů a velikostí, se

káče a utínačky, průbojníky a také konev s vodou.

Stavební stroje

Velký prostor byl na výstavě věnován středověkým stavebním stro

jům. Dvě věrné repliky v životní velikosti byly dokonce instalovány

před budovou muzea. Jednalo se o jeřáb a beranidlo. Oba dva

stroje vyrobil za pomocí replik historických nástrojů tesařský mistr

Petr Růžička se svými tesaři.

Funkční replika středověkého jeřábu zhotovená tesařským mistrem Růžičkou

Replika stavebního jeřábu byla navržena dle vyobrazení v bibli

Václava IV. a její funkčnost byla následně prověřena při obnově

významných lucemburských staveb, jako jsou hrady Točník, Kost

či Pražský hrad. Beranidlo, používané k zarážení pilotů při za

kládání staveb, zas bylo zhotoveno dle vyobrazení v takzvaném

Husitském anonymu, jenž je na výstavě rovněž představen.

Středověké stavební stroje byly geniální ve své jednoduchosti,

skladnosti i výrobě náhradních dílů. Všechna tato zařízení aplikují

dovedně základní mechanické principy, zejména páku, kolo na hří

deli, princip převodu (kladkostroj) a nakloněnou rovinu (klín). Díky

znalostem těchto principů bylo možné efektivně využít omezenou

lidskou či zvířecí sílu při zdvihání a přemísťování těžkých břemen,
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při zatloukání pilotů pro základy staveb a při dalších stavebních

činnostech.

Jednoduchý kladkostroj v podobě lana, vrátku a kladky byl téměř

na každé stavbě, kde býval součástí lešení. Jeho pomocí se do

vrchních pater zdvihaly koše či bečky naplněné stavebním mate

riálem. Zejména na větších stavbách se pro zdvihání těžších bře

men užívalo šlapacích jeřábů. Jednalo se o tesařsky provedený

dřevěný stroj na lidský pohon. Byl opatřen šlapacím kolem, jehož

pomocí se navíjelo lano a tím bylo možné zdvihat i těžké kamenné

bloky a masivní trámy.

Dalším důležitým strojem bylo beranidlo. Sloužilo k zatloukání kůlů

(pilotů) do země. Takto se zpevňovaly břehy nebo zakládaly stav

by v nestabilním terénu. Nejčastěji se jednalo o vysokou trojnožku

ztrámů, v jejímž vrcholu byla zavěšena kladka, přes kterou se po

mocí vrátky vytahoval na laně zavěšený dubový beran. Ten se pak

pouštěl na pilotu, která mohla být zatloukána do značné hloubky.

Tesaři Jan Růžička a Jan Pevný sesazují funkční repliku středověkého

beranidla, které bylo vyrobeno tradičními tesařskými postupy.

Vedle řemesel a strojů bylo snahou poukázat na velikost díla, kte

rým bylo založení Nového Města pražského. Z tohoto důvodu byla

téměř celá jedna z bočních stěn sálu ponechána pro reproduk

ci tzv. Sadelerova prospektu Prahy. Jedná se o pohled na Prahu

z Petřína, který nakreslil Filipp van Bosche a v roce 1606 vydal
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flanderský rytec a grafik Aegidius Sadeler. I když se nejedná

o nejstarší vyobrazení Prahy ani vyobrazení z doby lucemburské,

přesto jde o úchvatný a jeden z prvních takto detailních pohledů,

zachycující právě Nové Město pražské. Na výstavě je prospekt

prezentován v několikanásobně zvětšené podobě, což nabízí stu

dovat i jinak snadno přehlédnutelné detaily poukazující jak na sta

vební fond vrcholně středověké Prahy, tak i na mnohé činnosti,

které v tomto městě byly provozovány. Na vedutě je tak možné po

zorovat plavbu dřeva, několik rozestavěných budov včetně lešení,

práci tesařů, ale také podobu novoměstského opevnění.

Závěrečná část výstavy je věnována několika artefaktům spoje

ným s dobou a stavbami Karla IV. Patrně nejvýznamnějším je pů

vodní kamenný svorník z katedrály sv. Víta na Pražském hradě.

Tento kus byl sejmut při dostavbě na přelomu 19. a 20. století.

Jeho výjimečnost spočívá v tom, že se na něm dochovaly původní

vrstvy polychromie, které byly z ostatních kamenických prvků po

nechaných ve stavbě odstraněny. Jedná se tak o jeden z dokladů,

poukazujících na velmi pestré barevné řešení tehdejších staveb.

Tuto zálibu v barvách ostatně můžeme sledovat i na prezento

vaných vyobrazení z jednotlivých středověkých rukopisů. Mnohé

z vystavených artefaktů, jako například replika středověkého kar

lštejnského okna s výplní z drahých kamenů, ale také repliky te

sařských a kamenických nástrojů či dřevěných stavebních strojů,

bude po skončení výstavy možné zhlédnout v Centru stavitelského

dědictví v Plasích.

K výstavě „Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.“ byly

připraveny rovněž programy pro širokou škálu škol – od mateř

ských až po střední. Tyto programy pestrým a populárním způso

bem přibližují prostředí stavebních hutí a metody a nástroje tradič

ních stavebních řemesel používaných v době vlády císaře Karla IV.
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SLOVANSKÝ KLÁŠTER KARLA IV.

A VÝZDOBA JEHO AMBITU

STŘEDOVĚKÝMI NÁSTĚNNÝMI MALBAMI

(TZV. EMAUZSKÝ CYKLUS)

Kateřina Kubínová

Letos, kdy si připomínáme 700 let od narození Karla IV., má

i Emauzský klášter své malé výročí.

Emauzský klášter, pohled na západní průčelí kostela

a před ním stojící kostelík sv. Kosmy a Damiána1

8. května totiž uplynulo přesně 670 let od vydání papežské listiny,

jejímž prostřednictvím dal Klement VI. souhlas se založením slo

vanského kláštera v Čechách. Zakládací listinu vydal Karel IV. až

21. 11. 1347, hned následující den vyzval arcibiskupa Arnošta, aby

zajistil právní existenci této instituce. Pro nový klášter bylo vybráno

místo při starobylém kostelíku Kosmy a Damiána na skalnatém

ostrohu nad osadou Podskalí. Bylo tak učiněno ještě před založe

ním Nového města pražského (k tomu došlo až na jaře 1348), ale

bezesporu místo bylo vybráno s ohledem na jeho budoucí rozvr

žení. Klášter měl stanout v těsné blízkosti novoměstského velkého

rynku (později zvaného Dobytčí trh, dnes Karlovo náměstí) a měl

se stát výraznou dominantou této části města. Navíc klášter byl

umístěn při hlavní komunikační tepně ze Starého města pražského

na Vyšehrad. Tato cesta však sloužila nejen všednímu provozu,

ale též po ní v předvečer korunovace směřoval český panovník

1 Foto © Kateřina Kubínová
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na Vyšehrad, aby zde uctil lýčené opánky a mošnu zakladatele

dynastie Přemysla Oráče.

Emauzský klášter na Sadelerově prospektu Prahy.2

Také tudy procházel pohřební průvod s královskými márami. Slo

vanský klášter, jak víme z pozdějších zpráv, se stal jednou ze za

stávek tohoto smutečního průvodu. Výběr takto důležitého místa

souvisel s posláním kláštera.

V zakládací listině kláštera Karel jednoznačně píše, že nový kláš

ter je určen pro benediktiny slovanského jazyka, tedy mnichy

západního ritu užívající při liturgii církevní slovanštinu. Jaký dů

vod měla tato neobvyklá volba? V listu z roku 1346, kterým pa

pež Kliment VI. posvětil Karlovu touhu založit takovouto instituci,

se dozvídáme, že mniši mají svým slovanským jazykem působit

na domorodé heretické obyvatelstvo. Papežská listina však je

velmi obecná. Povolení pro Karlovu fundaci je dáno pro celé České

království. Jaký měl Karel IV. původní záměr? Jen sotva mohl my

slet na obracení heretiků v Praze, situace tehdy nebyla nijak kritic

ká, navíc se rekrutovali většinou z řad německy mluvícího obyva

telstva. Nebo snad měli mniši kázající srozumitelným jazykem vyjít

vstříc duchovním požadavkům domácího obyvatelstva? Uvažoval

Karel IV. snad o misiích na pohanskou Litvu, jak o tom uvažují ně

kteří badatelé, anebo snad připravoval unii s východními křesťany,

jak se domnívali jiní. Anebo snad tyto důvody jsou pouhá pia fraus?

Dnešní výzkum se spíše přiklání k litevské variantě, která byla pro

Karla aktuální v polovině 40. let a souvisela s konfliktem s polským

králem Kazimírem. Pokud tomu tak bylo, pak Karel od této myšlen

ky záhy upustil, jistě v souvislosti s událostmi let 1346-7, a klášter

dostal jiné poslání.

2 Podle kresby Philipa van den Bossche z roku 1606 vytiskl Jiljí Sadeler (1618)
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Nový klášterní kostel měl být zasvěcen slovanským světcům

sv. Jeronýmovi, sv. Vojtěchu, Prokopu, Cyrilu a Metodějovi.

Hlavní loď klášterního chrámu Panny Marie, sv. Jeronýma,

sv. Cyrila a Metoděje, sv. Vojtěcha a sv. Prokopa3

Tedy všem, kteří podle dobového přesvědčení měli co do činění se

staroslověnštinou: Sv. Jeroným byl díky svému dalmatskému pů

vodu pokládán za Slovana, dokonce za překladatele Písma nejen

do latiny, ale právě do staroslověnštiny. Sv. Vojtěch je údajně auto

rem skladby staročeské „Hospodine pomiluj ny“, Prokop byl zakla

datelem staroslověnského sázavského kláštera. Souvislost Cyrila

(Konstantina) a Metoděje se staroslověnštinou netřeba šíře roz

vádět. Mniši pražského kláštera pak měli za úkol pro větší slávu

těchto slovanských světců, zejména sv. Jeronýma, sloužit liturgii

slovanským jazykem, z nějž se podle dobových představ vyvinula

čeština. Svými modlitbami se však také měli zasadit o spásu Karla

a jeho rodiny, ale také všech Karlových předchůdců na českém

trůně.

Slovanští mniši dorazili do Čech z přímořských oblastí severního

Chorvatska, neboť zde v biskupství Senj byla od roku 1248 povole

na slovanská liturgie. V celém západním křesťanstvu totiž byla při

liturgii užívána pouze latina. Církevněslovanská tradice tu navazo

vala na cyrilometodějské dědictví, neboť i do těchto míst se uchý

lili po Metodějově smrti jeho žáci. Přesné místo odkud roku 1347

do Prahy mniši přišli, bohužel neznáme. Mohlo to být z oblasti Istrij

ského poloostrova, z okolí Senje či Zadaru. Pro svou každoden

ní činnost si chorvatští benediktini s sebou přinesli jistě nezbytné

3 Foto © Klára Benešovská
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liturgické knihy, které byly napsány hlaholicí, písmem vytvořeným

svatým Konstantinem, ale ve své typické chorvatské hranaté podo

bě. Pro svou činnost však si museli opisovat nové knihy, a tak se

ve skriptoriu kláštera rozvinula bohatá činnost. Z pramenů víme,

že Karel IV. v roce 1356 zřídil pravidelný plat pro laického písaře

slovanských knih. Mniši, kteří samozřejmě ovládali i latinu, knihy

nejen opisovali, ale též překládali do církevní slovanštiny, ale i do

češtiny. Také české texty zapisovali hlaholicí (např. Česká bible

hlaholská). Bohužel z klášterní knihovny se zachovalo jen velmi

málo, byla totiž zničena za vpádu pasovských roku 1611. Nejpro

slulejším rukopisem je bezesporu tzv. remešský evangeliář, který

se přes Konstantinopol dostal už v polovině 16. století do kapitulní

knihovny remešské katedrály.

Dvě strany z tzv. Remešského evangeliáře, viniciále je vyobrazen

patron kláštera sv. Jeroným.4

Tento rukopis se skládá z části psané cyrilicí, která je považovaná

za autograf sv. Prokopa. Proto ji věnoval Karel IV. Slovanskému

klášteru, kde k ní připojili nově sepsaný a iluminovaný hlaholský

lekcionář (liturgická čtení pro nejvýznamnější svátky v roce, kdy

sloužil opat kláštera pontifikální mši).

Slovanský klášter v srdci Prahy, nově budované rezidence české

ho a římského krále a od roku 1355 římského císaře, měl být tedy

živoucí připomínkou slavné a starobylé slovanské minulosti Čes

kého království, které navázalo na tradici Velké Moravy. V žilách

4 Bibliothèque municipale de Reims, Ms. 255, p. 36-37 (Foto © Bibliothèque muni

cipale de Reims)
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Karla IV. kolovala po matce zděděná slovanská – přemyslovská

krev. Podle české kroniky italského minority Jana Marignoly právě

v osobě Karla IV., který usedl na císařský trůn, dějiny Slovanů, ale

i říše, vyvrcholily.

Avšak k tomuto „slovanskému“ rozměru klášterní fundace se brzy

připojilo další poslání, které mělo univerzální rozměr. Roku 1350

Karel IV., tehdy již korunovaný římský král, získal od synů Ludví

ka Bavora soubor říšských svátostin. Tedy nejen soubor koruno

vačních insignií a rouch, ale též kolekci relikviářů, které k nim ná

ležely. Nejvýznamnější mezi nimi bylo říšské kopí, které bylo od

raného středověku chápáno jako symbol moci římského krále.

Nejprve bylo kopí považováno za kopí svatého Mořice, ale v 10.

století se proměnilo v kopí Longinovo, tedy zbraň, s níž voják Lon

ginus prorazil Ježíšovi visícímu na kříži bok. Zbraň se tak stala

pašijovým ostatkem posvěceným přímo krví Spasitele. Navíc do

středu čepele byl vložen kovový trn, který byl považován za je

den z hřebů, kterými byl Ježíš přibit na kříž. Právě k poctě těch

to dvou relikvií dal Karel IV. papežem vyhlásit nejprve pro praž

skou diecézi a roku 1355 pro celou říši svátek Kopí a hřebů Páně

(Festum lanceae et clavium). Svátek byl stanoven na pátek po

druhé neděli velikonoční, tj. po neděli in albis. Pro tento den bylo

složeno zvláštní oficium, na jehož koncipování se prý podílel i sám

Karel IV. Avšak hlavním momentem celé slavnosti neměla být litur

gická připomínka Ježíšových pašijí, ale prezentace relikvií. Proto

byl též svátek záhy nazýván Ostensio reliquiarum. V průběhu této

paraliturgické slavnosti byly, jak víme ze zachovaných seznamů,

postupně prezentovány všechny svátostiny říšského pokladu a

zároveň i významné ostatky z pražské katedrály. Krom zmíněné

ho kopí a hřebu mohli poutníci spatřit třeba korunu Karla Velikého

či jeho meč. Vedle nich pak hlavy českých patronů Václava,

Vojtěcha a Víta. Karel IV. tak dovršil sakralizaci císařských svá

tostin, zároveň ji šikovně využil k propagaci vlastní moci. Držení

svátostin bylo podstatným znakem legitimity moci říšského krále.

Praha pak byla deklarována jakožto centrum říše. Což bylo zdůraz

něno i propojením říšských svátostin s relikviemi českých patronů.

V papežské bule ustanovující svátek Kopí a hřebů Páně nebylo os

tensio vázáno na konkrétní lokalitu, ale mohlo se odehrávat kde

koli, kde se říšské svátostiny nacházely (ubicunque fuerint). Brzy

se však v Praze ustálilo místo ve středu velkého novoměstského
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rynku, kde bylo pro slavnost nejprve stavěno provizorní lešení

a později na sklonku 14. století tu byla vybudována pozoruhod

ná centrální kaple Božího těla, z jejíchž ochozů měly být relikvie

ukazovány. Sklepení této kaple pak snad sloužila jako místo do

časné úschovy cenného pokladu. Právě funkci dočasného útoči

ště svátostin ještě před vybudováním kaple Božího těla mohl plnit

Slovanský klášter. Právě o této úloze Emauzského kláštera s vel

kou pravděpodobností vypovídají malby v ambitu.

Severní křídlo ambitu kláštera5

Malby představují špičku soudobého malířství, jejich význam pro

pochopení geneze malířství doby Karla IV. a následujícího období

je naprosto zásadní. V druhé polovině 60. let a na počátku let 70.

jej vytvořila dílna tzv. Mistra Lucemburského rodokmene (někdy

ztotožněného s Mikulášem Wurmserem ze Štrasburku známého

z pramenů), který pro Karla IV. pracoval předtím na Karlštejně.

Jeho hlavním dílem je dnes nezachovaný Lucemburský rodokmen

či proslulé Ostatkové scény. V rámci dílny působilo krom pomoc

níků připravujících lešení, omítku či barvy více malířů, a tak malby

jsou vlastně kolektivním dílem. Jsou vytvořeny technikou secco,

tedy jedná se o malbu do suché omítky (nikoli fresco – malba do

mokré omítky). Na připravenou omítku byla provedena linková

podkresba. Výsledná malba vznikla vrstvením barevných tónů

na sebe, tedy technikou podobnou soudobé deskové malbě.

5 Foto © Klára Benešovská
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Malby byly namalovány kolem dokola ambitu, a postupují, jak od

povídá způsobu čtení, zleva doprava. Emauzský cyklus se neza

choval v úplnosti, na několika místech chybí celé kompozice, jinde

jsou malby silně poškozeny. Ambit byl totiž do 17. století otevřený,

teprve tehdy byla okna zmenšena a zasklena. Malby tedy trpěly

hned od počátku, byly mnohokrát opravovány a přemalovány. Ci

telně byly poškozeny bombardováním a následným hašením požá

ru v únoru 1945. Naštěstí existuje fotografická dokumentace stavu

před rokem 1945. Zcela zásadní pro bádání o Emauzském cyklu

je objev badatelky Margarete Addersson-Schmitt, která nalezla

v jednom rukopise v knihovně ve švédské Uppsale popis emauz

ského cyklu z počátku 15. století. Tento text vyjmenovává po řadě

všech původních 84 výjevů v ambitu a přidává i 12 dosud nezná

mých scén umístěných překvapivě mimo ambit, v dnešní tzv. císař

ské kapli. Uppsalský rukopis tak znamenal zásadní zlom v bádání,

neboť dosud se ani netušilo, že byly další malby mimo ambit. Na

víc scény umístěné v kapli představovaly vyvrcholení celého cyklu.

Emauzský cyklus vypráví dějiny spásy od svržení andělů až

po seslání Ducha svatého. Avšak každou scénu dějové linie dopro

vází dvěma tzv. typologickými paralelami, tedy jinými událostmi,

které předznamenaly onu hlavní událost. Většinou tak v jednom

poli cyklu jsou tři scény: v horní části jediná hlavní scéna (větši

nou novozákonní) a pod ní dva výjevy starozákonní, tzv. předob

razy. Tento postup vychází ze středověké interpretace Písma, kdy

veškeré starozákonní děje byly chápány jako pouhé předobrazy

Ježíšova života. Typologické scény tak nevyprávějí vlastní příběhy,

ani netvoří další dějovou linii, ale slouží jakožto teologický komen

tář k hlavnímu ději.

Autora „libreta“ cyklu neznáme, zřejmě to byl někdo blízký Karlu IV.

a zároveň někdo znalý či přímo pocházející z prostředí benedikti

nů. Jisté je, že se inspiroval populárními středověkými příručkami,

které pomocí textu a obrazu překládaly svým čtenářům tuto typo

logickou nauku. Byla to Bible chudých (Biblia pauperum) a přede

vším Zrcadlo lidské spásy (Speculum humanae salvationis), které

stejně jako Emauzský cyklus začíná scénou pádu andělů.

První výjev cyklu se nachází v prvním poli jižního křídla a závě

rečná epizoda v posledním poli na stěně východní, stěžejní scény

v císařské kapli ve východním křídle. Jižní stěna se nejvíce vy

myká výše naznačenému schématu, je to jistě dáno tím, že líčí
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události z období před narozením Krista. Začínala dnes neexis

tujícím Pádem andělů s typologickými paralelami Svržení Krále

Chosroa císařem Herakliem a Sražení Šimona Mága sv. Petrem.

Po něm následovalo Stvoření Evy a Pád a vyhnání prvních lidí.

Zároveň zde bylo typologickými scénami připomenuto vyvolení

a předurčení nové Evy – Marie, která se má stát matkou nového

Adama – Spasitele. Samostatné scény Marie šlapající na hada

a Marie jakožto ženy sluncem oděné připomínají skutečnost,

že Hospodin si předem vyvolil Pannu Marii a uchránil ji od poskvr

ny prvotního hříchu. Krom toho druhá ze jmenovaných scén je do

kladem par excellence souvislosti výmalby ambitu s osobou císaře

Karla IV. Šesté pole jižní stěny totiž nezobrazuje Ženu ve slunci

s dvěma paralelami, ale tvoří jednu jedinou scénu: Sibyla ukazu

je císaři Augustovi ženu ve slunci. Jedná se o známou legendu

o zázračném vidění na Aracoeli, která se pokouší přetvořit císaře

Augusta v prvního ctitele Panny Marie a Ježíše. Příčinou volby této

scény byla bezesporu snaha zdůraznit pozitivní roli císařů v ději

nách spásy, jakožto ručitelů správné víry a ochránců křesťanstva.

Jižní stěna je uzavřena Zvěstováním, tedy momentem, kdy se vy

plní Hospodinův příslib a je seslán Spasitel.

Vyhnání z ráje. Vidění císaře Augusta

Emauzský cyklus, neboli zázrak na Aracoeli v Římě6

jižní křídlo ambitu kláštera7

Následující stěna západní líčila tzv. skrytý život Páně od Narození

v prvním poli až k Pokušení v poli posledním. Centrální pole při

náší scénu Představení Páně v chrámě, která však je chápána

jakožto Obětování, jak ostatně zaznamenal jak uppsalský popis,

6 Foto © Kateřina Kubínová

7 Foto © Kateřina Kubínová
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tak i o něco mladší titul na nápisové liště mezi výjevy malbách.

Také obě typologické scény: Oběť za prvorozené židovské chlapce

a Obětování Samuela ukazují na totéž chápání scény, která byla

středověkými autory interpretována jakožto předobraz budoucí

Ježíšovy oběti na kříži. Pokušení Ježíše v posledním poli je bohu

žel dnes téměř nečitelné. Na předválečných snímcích však ještě

můžeme dobře vidět ušlechtilou postavu Ježíšovu i ohyzdného

ďábla, s nímž Spasitel rozmlouvá o proměnění kamenů v chleby.

Ježíšův čtyřicetidenní půst na poušti je chápán jako období přípra

vy na následující veřejné vystoupení, a proto bylo vhodně umís

těno na závěr západní scény. Zároveň byl Ježíšův půst chápán

jakožto překonání tří hříchů, které vedly k pádu prvního člověka:

lačnost, touha po slávě a chamtivost.

Následující severní křídlo patří k nejlépe zachovaným. Je tvoře

no sedmi klenebními poli, z nichž tři prostřední mají dvojnásobnou

šířku, což je dáno tím, že se klenba v ambitu přizpůsobila šíři kle

nebních polí přilehlého kostela. Pole pro malby jsou tedy v těchto

polích dvojnásobná a malíři je proto rozdělili pomocí iluzivních ar

chitektonických článků na poloviny. V každé jsou pak výjevy usku

peny stejně jako v obvyklém poli.

Na severní stěně jsou představeny scény z Ježíšova veřejného

vystoupení. Avšak výběr scén je dosti specifický, najdeme tu udá

losti, které nejsou běžně v christologických cyklech zobrazovány

(např. Vzkříšení mladíka z Naimu, Rozmnožení chlebů). Jiné zase

postrádáme (Vzkříšení Lazara). Výběr byl veden zřejmě tak, aby

scény z Ježíšova působení mohly být zároveň chápány jako bu

doucí působení církve, což možná souvisí is tím, že stěna, na níž

jsou malby vyobrazeny, je zároveň i stěnou kostela. (Tedy kostel –

ecclesia jakožto církev – ecclesia.) Důraz je tu především kladen

na motivy eucharistické a na téma odpuštění. Tak třeba hned první

výjev Zázrak v Káni galilejské je prvním z veřejných Ježíšových

zázraků, zároveň nevěsta obdarovaná vínem, bývá interpretována

jakožto církev obdarovaná Spasitelem jeho krví. Ve stejném smys

lu bývá interpretována i levá typologická paralela: Eliáš obdarová

vá vdovu ze Sarepty olejem. Také vdova je chápána jakožto před

obraz církve a olej jakožto dar seslaný pro utěšení od Hospodina.

(Druhá typologická scéna bohužel není ani s pomocí uppsalského

popisu identifikovatelná.)

V sousedním poli pak přichází Vzkříšení mladíka z Naimu s parale
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lami Eliáš křísí syna vdovy ze Sarepty a Elíša křísí syna Sunamitky.

Také ve všech třech scénách je postava vdovy – matky interpre

tována dobovou teologickou literaturou jakožto předobraz církve,

syn je pak chápán jakožto hříšník, který byl mrtev svými hříchy

a kterého k životu věčnému povolalo Ježíšovo odpuštění. Zpro

středkující role prosící matky – tj. modliteb církve, je tu zcela zřej

má.

Následující kompozice je pozoruhodná jak po stránce výtvarné, tak

i obsahové. Překvapivě v tomto poli došlo k přehození starozákon

ního a novozákonního výjevu. Zatímco v horní polovině spatřuje

me, jak Židé sbírají na poušti manu, pak dole je dvojí zázračné

nasycení zástupů: vlevo Zázračné nasycení 4000, vpravo 5000.

K tomuto přehození mohlo dojít proto, že velké horní pole umožnilo

široce rozvinout kompozici Sbírání many. Židé jsou tu rozestavě

ni kolem jakéhosi skaliska, nad nímž se v nebi zjevuje Hospodin.

Jsou zobrazeni v rozličných pozicích se zvednutou či skloněnou

hlavou, s různými gesty rukou a v rozmanitých pozicích. Zároveň

je tu pozoruhodná škála odlišných obličejových typů. Scéna působí

velice živě až neklidně. Je to jistě nejdynamičtější výjev v celém

cyklu. Jiným důvodem mohla být skutečnost, že byly vybrány dvě

novozákonní scény anebo též fakt, že všechny scény byly interpre

továny jakožto předobraz ustanovení eucharistie. Tedy opět, jak

historického okamžiku Poslední večeře, tak i předobraz pozdějšího

slavení eucharistie v církvi.

Čtvrtý výjev severní stěny opět poukazuje jako na stěnách před

chozích k Ježíšově konečné oběti na kříži. Najdeme zde totiž

zobrazenu scénu, na níž se Židé chystají kamenovat Ježíše. Dva

takovéto momenty Ježíš dle evangelií zažil, avšak ani jednou

k tomu nedošlo na vinici, jak je tomu v Emauzích. Jedná se vlastně

o projekci podobenství o otci rodiny (pater familias) – majiteli vi

nice a špatných správcích, kteří zabijí správcova syna: Majitelem

je Hospodin, špatní správci jsou Židé a syn je samozřejmě Ježíš.

Tento výklad potvrzují i obě typologické paralely. První zobrazuje

Ukamenování Nábota. Nábot byl zabit z příkazu královny Jezábel,

neboť chtěla získat pro svého muže krále Achaba Nábotovu vinici.

Nábot byl tradičně chápán jakožto figura, typus Christi a Jezábel

jakožto předobraz Synagogy. Druhá paralela zobrazuje Ježíše ve

vinném lisu, tedy je to do obrazové podoby převedené Izaiášovo

proroctví, v němž Izaiáš spatřil přicházet muže ve velebném úboru
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zbarveném do ruda šťávou z hroznů, které šlapal ve vinném lisu.

Toto proroctví bylo tradičně vztaženo na Krista a jeho závěrečnou

oběť na kříži. Lis je tu tedy předobrazem kříže, šťáva hroznů pak

představuje Ježíšovu krev. Sám Ježíš je také interpretován jakožto

vinný hrozen, jeho krev – víno je pak dávána věřícím. Toto kromě

poukazu na Ježíšovo ukřižování tu také obsahuje silný eucharistic

ký motiv. Navazuje tak na předchozí motiv eucharistického chleba

– těla Páně motivem eucharistického vína – krve Páně.

Následuje výjev, Marta přijímá Ježíše do svého domu. Také Marta

i její dva předobrazy vdova ze Sarepty a Sunamitka, které přijaly

do svých domů Eliáše a Elíšu jsou opět vysvětleny jakožto před

obraz těch, kteří přijali Krista, tedy předobraz církve. Totéž platí

pro interpretaci následující scény Kristus a Samaritánka u studny

i jejích dvou předobrazů. Samaritánka je církev, jíž dává Ježíš

vody živé.

Konečně výjev Ježíš pomazán v domě Šimona farizeje, kde je scé

na chápaná, jak ukazuje i nápis, jakožto moment odpuštění hří

chů Máří Magdaleně. Stejně tak i obě typologické scény: Očištění

Mojžíšovy sestry Marie z lepry a Oběť za malomocné představují

předobrazy síly odpuštění hříchů. Lepra byla vždy interpretová

na jakožto symbol hříchu. Tematicky se toto pole vrací k scéně

Vzkříšení mladíka z Naimu.

Poslední severní pole zakončuje období Ježíšova veřejného pů

sobení a téma ecclesiologické, zároveň nás uvádí do Ježíšových

pašijí. Téměř zničená scéna Vjezd do Jeruzaléma zabírala celé

poslední pole, kde byl původně nejdůležitější přístup z klášterního

ambitu do kostela. Obraz Ježíšova triumfálního vjezdu do Jeruza

léma byl tak typologicky propojen se vstupem do kostela: obrazu

nebeského Jeruzaléma. Tato podobnost nabyla na své aktuálnosti

na Květnou neděli, kdy mniši v obvyklém procesí připomínajícím

Kristův vjezd do bran Jeruzaléma vstupovali touto branou do chrá

mu.

Pašije – ústřední téma Ježíšova života a také emauzského cyk

lu, které byly vyobrazeny v prvních čtyřech polích východního

křídla a v přilehlé císařské kapli, jsou bohužel z největší části

zcela zničeny. Z 12 scén na východní stěně se zachovaly frag

menty dvou, z výzdoby kaple pak vůbec nic. Na východní stěně

následovaly po sobě typologické kompozice scén: Polibek Jidášův,
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Korunování trním, Bičování a ve středu stěny Nesení kříže. Nesení

kříže bylo v centru východní stěny nejen jako upomínka ukřižování,

ale zároveň i jako jakási pobídka pro diváka, aby Ježíše následoval

na Golgotu. Následující výjev totiž byl umístěn v kapli, do níž se

musel divák vrátit zpět. Dnešní výzdoba kaple pochází až z doby

beuronských úprav, pouze na západní stěně je zachován fragment

dekorativního pásu středověké malby, který je velmi blízký dekoru

v ambitu. Odkrytý monumentální portál zdobený znaky českého

království a říše však náleží starší stavební fázi, malby byly umís

těny přes něj.

V kapli byly vyobrazeny typologické kompozice výjevů Přibíje

ní na Kříž, Ukřižování, Probodení boku Kristova a Sestup do

předpeklí. Na klenbě byli zřejmě vymalováni andělé s nástroji

umučení, jak se dovídáme jen z barokních zpráv. Souvislost výz

doby se svátkem Kopí a hřebů Páně je již na první pohled zřejmá.

Kaple zřejmě mohla sloužit jakožto dočasné útočiště svátostin,

které byly v tento svátek prezentovány na nedalekém novoměst

ském rynku. Zároveň však v tomto polosoukromém prostoru mohly

být vystaveny k adoraci panovníka či jemu blízkých osob. Přilehlý

chrám pak mohl být využíván pro modlitbu předepsaného oficia a

sloužení příslušné bohoslužby, a to za přítomnosti panovníka. Jak

o tom vypovídá sedile v hlavním chóru zdobené českým a říšským

znakem. Podle papežské buly vyhlašující tento svátek byly určeny

odpustky tří let a tří kvadragén těm, kteří navštíví chrám či kostel,

kde budou uloženy relikvie kopí a hřebu Páně. Těm pak, kteří se

zúčastní sloužení hodinek a mše v císařově přítomnosti, byly navíc

přiznány stodenní odpustky. Velmi střídmý klášterní kostel síňové

dispozice se třemi mělkými chóry jako by byl koncipován právě pro

velká shromáždění, nikoli jako kostel benediktinský.

Z oddělené kaple, kde vrcholily pašije, bylo třeba se vrátit do am

bitu, kde pokračoval cyklus třemi posledními epizodami. Na první

z nich bylo znázorněno Zmrtvýchvstání. Přísně průčelně podaná

postava Zmrtvýchvstalého snad svým pohledem měla navázat

kontakt s divákem a tím mocněji na něj mohla scéna působit, divák

se tak stával téměř účastníkem děje. Poté následovalo Nanebe

vstoupení, konečně na posledním poli východní stěny bylo Seslání

Ducha svatého, Stavba Babylonské věže a Hospodin přijal celopal.

Tato scéna zcela příhodně završila líčení dějin spásy odchodem

Spasitele k Otci a sesláním Utěšitele, o kterém v typologickém
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rukopise Speculum humanae salvationis zmrtvýchvstalý Kristus

svým učedníkům praví: „Ten vás o všem spraví, /a o tom, co přijde,

vám poví.“ Momentem seslání Ducha začíná tedy eschatologické

očekávání druhého příchodu Páně. Tedy období, které nyní žije

me, jak si měl uvědomit středověký divák.

Nyní se dostáváme ke klíčové otázce. Kdo měl být oním divákem?

Komu bylo poselství emauzského cyklu adresováno. Odpověď

bohužel nebude jednoznačná. Jisté je, že se malby nacházely

v prostoru klášterní klausury, tedy nemohly být běžně přístupné.

Je jasné, že ikonografie byla po většinu roku určena klášterní ko

munitě. Ostatně o tom vypovídají četné ikonografické narážky: Ve

třetím poli poblíž vstupu do refektáře byla umístěna scéna Posled

ní večeře, Vjezd do Jeruzaléma reflektoval hlavní vstup do kostela

(jak jsme o tom již hovořili). Nad vstupem do kapitulní síně bylo Na

nebevstoupení s paralelami Eliáš ve voze ohnivém je vzat na ne

besa a Jákobův žebřík. Eliáš byl chápán jako zakladatel mnišství

a předobraz mnišského života, Jákobův žebřík zase byl alegorií

na osobní sebezdokonalování. Právě s postavami proroka Eliáše

a Elíši se setkáme v několika typologických paralelách na severní

stěně ambitu, tyto postavy byly bezesporu vybrány jako předobra

zy a vzory benediktinského života.

Na druhou stranu je zřejmé, že za vznikem maleb stál zakladatel

kláštera Karel IV. Hovoří o tom jak podíl karlštejnských malířů, tak

nákladnost celé akce a náměty maleb, které oslavují úlohu panov

níků v dějinách spásy. Také souvislost se svátkem Kopí a hřebů

Páně ukazuje stejným směrem. Zdá se proto tedy, že malby byly

určené alespoň po omezenou dobu pro širší obecenstvo, než byli

slovanští mniši. Tomu by nasvědčovaly nápisy na malbách, které

jsou psány latinsky nikoli staroslověnsky. Zejména pak uppsalský

popis nástěnných maleb, který si zřejmě opsal neznámý švédský

student Karlovy univerzity během svého pobytu v Praze. Z barok

ních a ještě mladších zpráv víme, že ambit býval otevírán v den

posvěcení kláštera, tedy na Pondělí velikonoční. Tehdy se četlo

evangelium o putování učedníků do Emauz, a proto byl v 16. století

klášter Na Slovanech překřtěn na klášter Emauzy. Někteří autoři

se odvolávají, že tento zvyk má ještě předhusitskou tradici. Snad

tedy mohl být emauzský ambit otevírán laikům i ve středověku.

Jistou paralelu může poskytnout dochovaný popis průběhu uka

zování ostatků v Českém Krumlově, které se zde na panství pánů
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z Rožmberka pořádaly po vzoru ukazování pražského. Po vystave

ní relikvií byli poutníci rozděleni do tří skupin, jedna z nich byla pak

vedena do ambitu nedalekého minoritského kláštera, aby se zde

lidem dostalo poučení. Není vyloučeno, že i Emauzský cyklus mohl

sloužit jako jakýsi didaktický doprovod k novoměstskému ukazo

vání ostatků. Poutníci by jistě nebyli vpouštěni do ambitu volně,

ale s patřičným zasvěceným průvodcem. Zda by byl ambit oteví

rán již na Pondělí velikonoční, jak tomu bylo v novověku, anebo

až o deset dní později na druhý pátek po Velikonocích, je obtíž

né rozhodnout. Stejně tak zůstane nerozřešeno, zda bylo možné

prohlédnout si cyklus v celku, jak byl původně koncipován. Oddě

lená kaple s vrcholnými scénami Kristových pašijí však spíše pů

sobí jako jakési privatissimo než prostor určený veřejnosti. Avšak

na druhou stranu cyklus bez Ježíšovy oběti postrádá smysl. Snad

proto není nepravděpodobné, že cyklus byl přístupný v určitý den

alespoň omezenému počtu osob ve své celosti. Jen tak si mohl

divák plně uvědomit, že i on je součástí dějin spásy, které započaly

Luciferovou vzpourou zobrazenou v prvním poli, a přes stvoření

člověka, vyvolení matky Spasitele, život Ježíšův spěly k svému vy

vrcholení na kříži a zmrtvýchvstání. Seslání Ducha svatého pak

vyprovázelo diváka příslibem druhého příchodu Páně.

Malby sdílely pohnuté osudy s klášterem, který přečkal husitskou

revoluci i následné utrakvistické období díky tomu, že klášter

jako jediný v království přestoupil podobojí. Na sklonku 16. století

se pak vrátil zpět do lůna katolické církve, avšak záhy již v roce

1636 byla původní komunita nahrazena čistě španělskou kongre

gací montserratských benediktinů. Klášter i jeho chrám byly ba

rokizovány, vysoké krovy sníženy, byly přidány dvě věže v západ

ním průčelí, zcela změněn mobiliář. Malby však nebyly zničeny,

ale naopak několikrát opravovány. V roce 1880 pak do kláštera

přišli tentokrát němečtí uměnímilovní benediktini z Beuronu, kte

ří opět klášter změnili k obrazu svému: baroko bylo nemilosrdně

odstraněno, klášter a kostel dostal gotizující podobu a interiér byl

vybaven historizující výzdobou. Ambitu byla vrácena okna s gotic

kými kružbami, architektonické články byly nově polychromovány

a malby zarámovány citáty z Písma. V beuronském orámování pak

malby přečkaly jak odchod německých mnichů po vzniku republiky,

tak předání kláštera do užívání pražské konzervatoře, i návrat do

rukou českých benediktinů. Dokonce ani zábor kláštera pro vojen

ské účely za druhé světové války nebyl nijak ničivý, teprve bomby
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na konci války znamenaly pro klášter i malby pohromu, z níž se

musely v poválečných letech postupně vzpamatovat. Malby byly

od 50. let postupně restaurovány. Byly upevněny, očištěny a byly

též sňaty mladší přemalby. Sám klášter byl komunistickým reži

mem zabaven a část mnichů odešla do exilu v italské Norcii. Opra

vu kláštera pak v 60. letech završila nad západní průčelí umístě

ná dvojice železobetonových jehlanců zakončených zlatými hroty

zamýšlených jako aluze na andělská křídla. Konečně v 90. letech

20. století byl klášter vrácen benediktinům, kteří postupně celý ob

jekt revitalizují, v roce 2003 byl slavnostně znovu vysvěcen kláš

terní chrám.
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PODOBY „NEJVĚTŠÍHO ČECHA“

V DIDAKTIZOVANÝCH MÉDIÍCH

A VÝUCE DĚJEPISU

Kamil Štěpánek

Na úvod

S rokem 2016 je spojeno jubileum jedné z nejvýznamnějších pa

novnických osobností Evropy. Je nicméně evidentní, že nejen

tyto, ale každé následující oslavy vygenerují nové mediální pro

dukty, které se dozajista stanou předmětem zájmu pedagogů

a s odstupem času i historiků.1 Předkládaný text se proto s ohle

dem na tradiční „mediální“ zájem o Karla IV., ale především snahy

implementovat do moderního dějepisu analytické činnosti s více

informačními zdroji, zaměří na deskripci a analýzu použitelnosti

historických či současných (již didaktizovaných) médií. Volně de

finované vymezení tématu přednostně sleduje oborově didaktický

cíl (náměty pro rozvoj analyticko-kritického myšlení žáků) optikou

smyslového členění (výukových) médií. Spatřován je tedy v pokrytí

struktury edukativních médií vhodnými komentovanými příklady,

aniž by jakkoli usiloval o ucelené historiografické líčení obrazu

panovníka.2 Komunikační nosiče nám podávají informaci různé

1 Masmédia hovoří o konceptu „národního výročí“. Jeho smyslem je oslavit Karlov

ské jubileum prostřednictvím celé řady kulturních, společenských, vzdělávacích

i sociálních projektů – tak jak to odpovídá širokému záběru císařových aktivit.

Národní výročí připomíná Karla IV. nejen jako vzdělance, politika, diplomata,

stavitele, křesťana, mecenáše, hospodáře a vizionáře, ale rovněž přibližuje jeho

zakladatelské, kulturní a státnické dílo. Popkulturní televizní produkce se připo

juje filmovým snímkem (KŘÍSTEK, V. (režie): Hlas pro římského krále. ČR 2016)

podobně jako v případě 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje. V Senátu se

schází nárotdní komise k oslavám, následují mezinárodní konference, řada

výstav a společenských událostí.

2
ANTONÍN, R.: Ideální panovník středověku. Praha 2013. s. 359. Autor publikace

na uvedené téma výstižně poznamenává, že v obrazu našeho nejvýznamnějšího

monarchy se mísí jeho racionální a legendární podoba, k níž panovník aktivní

sebereprezentací sám přispěl.Pro historika je tedy nesmírně obtížné určit, jaký

byl Karel IV. doopravdy. Srov. blíže také: ENGSTOVÁ, K.: Marignolova kronika

jako obraz představ o moci a postavení českého krále (Kronika Giovanni Ma

rignolli jako zrcadlo myšlenek o moc a postavení českého krále). In: Mediaevalia

Historica Bohemica, 6, 1999, s. 77-94.
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kvality o historické skutečnosti a mohou být primárně zdrojem bá

dání nejrůznějších vědních oborů či sekundárního poznání v mo

derní badatelsky orientované dějepisné výuce. S ohledem na po

stuláty pedagogického konstruktivismu se očekává, že podpora

analytických činností s těmito médii představuje přínosnější prvek

výuky než holé sdělování jednoznačných dat.

Karikatury, poštovní známky, komiksová políčka, mince a pamět

ní mince i loutka v muzeu voskových figur. Všude tam lze slavného

Lucemburka spatřit. Potkáváme jej jako hrdinu muzikálů nebo veřejných his

torických slavností… a podvědomě si v paměti projektujeme vzhled figuranta

do předpokládané podoby historické osobnosti. „Školní pátrání“ po zdroji,

o který se tvůrci opírají, představuje vhodný prostředek rozvíjení mediální

gramotnosti.

Z nezměrného množství tradičních informací, které císařova oso

ba pro dějepisnou výuku nabízí, je tentokrát zkoumání tradičních

politických dějin volně nahrazeno méně frekventovaným tématem.

V historických syntézách se obvykle rekonstruují Karlovy panov

nické, fyzické a duševní podoby, vlastnosti a schopnosti kombinací

nejrůznějších literárních svědectví, výtvarných děl i výsledků ant

ropologické nauky. Text selektivně využívá výsledků současného

uměnovědného zkoumání na bázi dobových obrazových a literár

ních dokumentů, jež evokují jak prostředí, které Karla IV. formova

lo, tak i dějiště jeho kariéry.3 Pozdější zejména historizující mediál

ní reflexe 19. stol. naproti tomu přibližují dobu, která jeho odkaz již

využívala k novým cílům.

Školní dějepis aplikuje nejen primární informační zdroje, chápané

obvykle jako historické prameny, ale i didaktická nebo didaktizo

vaná média, jež usnadňují utváření historických představ. Tomuto

algoritmu se podřizuje i oborově didaktická orientace příspěvku,

3 Srov. např.: STEJSKAL, K.: Umění na dvoře Karla IV. Praha 2003, s. 203-213.
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a proto věnuje pozornost též médiím, jejichž funkci bychom před

nostně označili za vzdělávací nebo i zábavnou. Spektrum v textu

použitých a podrobněji identifikovaných zdrojů zahrnuje jak díla

gotického či historizujícího malířství a sochařství, tak i moderní

platidla, filmy nebo účelové školní pomůcky. Předpokládejme, že

ve školské praxi již tradiční ilustrační role těchto prostředků ustu

puje heuristickému účinkování. Pokud tomu tak skutečně je, lze

didaktické pomůcky v kvalitativně novém postavení pod vedením

pedagoga využívat k nácviku rozlišování věrohodnosti sdělova

ných informací a jejich vyhodnocování. Zařazovány mohou být

nejen např. textové prameny a obrazy, ale i média jako komiks,

karikatury nebo hraný film.

Následující podkapitoly, jak bylo uvedeno výše, vycházejí ze

struktury médií diferencované smyslovým vnímáním a selektivně

upozorňují na výukový potenciál mediální publicity, jíž se podoba

a osobnost Karla IV. těší od středověku.4 Při promýšlení úkolů, kte

ré by anotované informační zdroje mohly plnit v moderní dějepisné

výuce, představuje úvodní oporu jedna ze základních prací moder

ní německé mediální didaktiky z pera H. J. Pandela,5 ale i do češti

ny přeložený text britského historika a didaktika Roberta Stradlinga

s propagací principu multiperspektivního nazírání komunikačních

nosičů i chápání jejich vztahu k současnosti.6 Z české autorské

dílny je možné se opřít o mediálně zaměřené dějepisně-didaktické

kompendium s odkazy na další literaturu.7

Karel IV. a textová média

Mezi písemnými médii představuje samozřejmě nejcennější for

mu zpracování minulosti historiografická produkce. Laická ve

řejnost nebo žák však obvykle vyhledává informace v co nejpří

stupnější podobě – tedy beletrii nebo populárně naučné literatuře.

Jejich potenciál je přesto možné pro historické vzdělávání využít

s poučením o charakteristických rysech těchto žánrů a nácviku

4 S ohledem na koncepci textu je záměrně vynecháno základní didaktické médium

– učebnice. Analýza prezentace lucemburského panovníka v učebnicích předpo

kládá samostatný příspěvek.

5 PANDEL, H.-J.: Handbuch Medien im Geschichtsunterricht. Schwalbach 2005.

6 STRADLING, Robert: Multiperspektivita ve vyučování dějepisu: příručka pro

učitele, Praha 2004

7 LABISCHOVÁ, D.–GRACOVÁ, B.: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostrava

2008.
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uplatnění odstupňované míry kritického přístupu. V tomto smyslu

také rozvíjíme žákovské kompetence při uplatnění následujících

titulů, aniž bychom snižovali jejich pozitivní čtenářský a zážitkový

přínos. Veronika Válková umožňuje dětskému čtenáři pomocí fan

tasy románu, v němž ústřední roli stroje času představuje kouzelný

atlas, vstoupit do středověku a setkat se Karlem IV.8

Primárně pro dospělého a možná spíše ženského čtenáře je pak

určena šestidílná románová sága Ludmily Vaňkové Orel a lev,

o Karlu IV. a jeho době.9 Rytířsky romantizující dobrodružné čtení

o 14. století ukrývá ve vzdělávacím ohledu především motivační

potenciál, ačkoli volně disponuje rozsáhlou, zejména genealogic

kou faktografií. Důraz na osobní a milostné životy hlavních akté

rů podtrhuje fabulace románového charakteru a nabízí pro výu

ku odhalování jeho typických projevů. Vnitřní monology postav

na pozadí historických událostí mohou posloužit jako vhodný ná

stroj odlišení zjistitelného historického faktu a fiktivního vykreslení

jejich osobností.10

Obdobný charakter vykazují hned dva autorské projekty smyš

lených deníků v románové úpravě pod názvem Karel IV. – Tajný

deník11 a Můj muž král Karel IV.12 Deníky ukazují tohoto panov

níka především jako člověka, který má své povinnosti, slasti, ale

8 Veronika Válková:Karel IV. Příběh českého krále – Dobrodružné výpravy do mi

nulosti. Vstupte s Bárou pomocí kouzelného atlasu do středověku. Dostanete se

na královský hrad a zažijete nečekaná setkání a dobrodružství. http://knihy.abz.

cz/prodej/karel-iv-dobrodruzne-vypravy-do-minulosti (cit. 8. 9. 2016).

9 Hexalogie Orel a lev: Cval rytířských koní (1330-1339) Dvojí trůn (1340–1346)

Orel a had (1346–1355) Od moře k moři (1355–1362) Druhá císařovna (1362–

1368) Dotkni se nebe (1368–1378). Aktuálně vychází v jednosvazkovém výprav

ném provedení pod titulem Karel IV. Otec vlasti.

10

Srov. také: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ludmila_Va%C5%88kov%C3%A1 (cit.

10.9.2015); NEFF, O. – OLŠA, J.: Encyklopedie literatury science fiction. Pra

ha1995 (kapitola Ludmila Vaňková), s. 391;

ADAMOVIČ, I. – NEFF, O.: Slovník české literární fantastiky a science fiction.

Praha 1995. (kapitola Vaňková, Ludmila), s. 232.

11 PROKOP, B. J.: Karel IV. – Tajný deník. Praha 2014 (Císař a císařovna, Císař

a synové. Praha 2015). Autor studoval varhany, klavír, hudební vědu. Po krátké

pedagogické praxi od roku 1992 působí v Českém rozhlase jako redaktora

moderátor. Je autorem rozhlasových pořadů, dvou divadelních her spoluauto

rem televizních pořadů (s režisérem A. Moskalykem). Někteří z jeho předků byli

údajně ve službách tohoto slavného panovníka a u jeho dvora;http://media.alza.

cz/karel-iv-tajny-denik-d1528488.htm (cit. 8. 8.2015).

12

PŘIBSKÝ,V.: Můj muž král Karel IV. Praha 2010.
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i strasti a nabízí ve výuce komparaci s vědeckými interpretacemi.13

Metodické variace dosáhneme např. souborem úkolů srovnávají

cích formu a obsah s výňatky skutečné dobové sebereprezentace

Vita Caroli. Zatímco první z nich je však určen dospělému čtenáři,

zápisky šestnáctileté Anny, dcery svídnického vévody, která si vza

la o 23 let staršího Karla, obsahují motivační potenciál zajímavý

právě pro naši cílovou čtenářskou skupinu.

Žáci mohou v předložených ukázkách vyhledat příklady doložitel

ných historických faktů (data a pojmenování událostí, jména) a od

lišit je od zřetelně fiktivních popisů (vnitřní monology postav); rov

něž mohou vyhledat popis, který výstižně dokumentuje obecnější

dobové zvyky, atmosféru či postoje (vztahy podaného a panovník,

popis pasování rytíře, korunovace apod.).

Úryvky klasického adoračního životopisu Otce vlasti Kronika života

a vlády Karla IV., krále českého a císaře římského z pera zkuše

ného autora životopisných románů Františka Kožíka obsahuje ne

jedna historická čítanka. Obrazy panovníkova chování, vlastností

i politické ctižádosti je vhodné srovnávat např. s popisy obrozenec

kých badatelů.

Středověké obrazy panovníků jsou podřizovány přísně formulovanému ká

nonu. Taktéž dobové vizualizace nejslavnějšího českého vládce dokumentují

gotické malířství jako uměleckou etapu na cestě k realismu a jsou vhodným

podkladem pro školní historické vzdělávání. Vlevo: Karel IV. „reportážníma

očima“ francouzských iluminátorů, kteří v dobových kronikách zachytili jeho

cestu do Francie. Uprostřed: miniatura velkého Lucemburka na trůně v Gel

nhausenově právním kodexu z let 1406–1407. Po stranách nese orlice dva

znaky: císaře římského a krále českého. Vpravo: Karel IV. s Annou Svídnic

kou pozdvihují ostatkový kříž (přibl. 1357). Nástěnná malba nadpraží, kaple

sv. Kateřiny na Karlštejně.

13

Srov. blíže např. SPĚVÁČEK, J.: Karel IV. život a dílo (1316–1378). Praha 1979.

s. 559-564 apod.
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Od populárně vědecké literatury neočekáváme nová řešení vě

deckých problémů, každopádně však přesnost, objektivitu a sděl

nost. Přestože řada autorů demonstruje hluboký vhled do sledo

vané problematiky, principiálně vedeme žáky k rozlišování autorů

historiků a ostatních. Při popularizaci vědy dětem a mládeži hraje

rovněž velmi významnou roli obrazový doprovod, který ruku v ruce

s přiměřením textu věku konzumenta vede k nevyhnutelnému

zjednodušování. V této kategorii vyšel nenáročný text Karel IV.

z edice Světoví Češi Aleny Ježkové a Renaty Fučíkové, vyprávějící

o císaři i o malém chlapci, o manželovi, otci, vojevůdci, vzdělanci,

spisovateli, zakladateli univerzity, staviteli hradů, měst i kostelů,

panovníkovi velkých vizí.14

Z pera historika Roberta Novotného odborně zaměřeného na so

ciální dějiny pozdního středověku, dějiny šlechty, husitství a histo

rickou sémantiku pochází ambiciózní popularizace Karel IV. Císař

římský, král český15 z kategorie muzeí v knize. Obsahuje přes 130

vyobrazení a 20 vložených memorabilií. Mimo jiné zde najdeme

vyobrazení císaře a císařovny obsluhovaných kurfiřty na iluminaci

z rukopisu Zlaté buly – Karla IV. z doby kolem roku 1400.

Nový impuls ke zkoumání Lucemburkovy podoby, zdravotního sta

vu ve fyzické i duševní rovině poskytly svého času lékařské vědy.

Výsledky bádání předního českého antropologa Emanuela Vlčka

či neurologa Ivana Lesného dostaly knižní podobu. Výzkumníci

porovnali písemné prameny s antropologickými poznatky a sesta

vili pacientův chorobopis s pokusem o stanovení diagnózy, která

se promítala do fyzického vzhledu i chování. Jiří Ramba v Tajem

ství Karla IV. na dosavadní výzkumy navazuje novou hypotézou.

S ohledem na žákovská sekundární bádání budou zřejmě nejvíce

přístupné údaje v popularizující verzi Zpráva o nemocech moc

ných.16

Odborná historiografická literatura poslouží ve výuce zejmé

na ke komparaci s ostatní psanou literaturou k tématu. Mezi

14

JEŽKOVÁ, A. – FUČÍKOVÁ, R.: Karel IV. Praha 2005.

15
NOVOTNÝ, R.: Karel IV. Císař římský, král český. Brno 2012.

16

Srov. blíže: LESNÝ, I.: Zpráva o nemocech mocných. Praha 1989, s. 133-154;

RAMBA, J.: Tajemství Karla IV. Čeští panovníci ve světle antropologicko-lékař

ských zkoumání. Praha 2015. Těžiště publikace představuje studie Vlčkova

vědeckého spolupracovníka, věnovaná záhadnému císařovu onemocnění na

přelomu let 1350-1351.
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novější syntetické práce o lucemburském století je možné zařadit

Velké dějiny zemí Koruny české IV. a, b 1310–1402 Mileny Bart

lové a Lenky Bobkové.17 Podobně poslouží monumentální dílo

Lucemburkové z nakladatelství Lidové noviny.18 V předlistopado

vém období na poli lucemburského bádání výrazně dominoval

Jiří Spěváček, jenž životu a dílu Karla IV. zasvětil celý svůj vědec

ký život. Osobnost Karla IV. je popsána na základě dlouholeté

ho bádání, syntézy listinných pramenů, kronik a záznamů, a tak

plasticky vystupuje nejen jako postava evropského politika, který

dokázal české země posunout do centra evropského dění, ale

i člověka, který kladl velký důraz na vzdělání a kulturu.

Ve Spěváčkově textu najdeme i pokus rekonstruovat jeho lidské

vlastnosti, bystrý úsudek, schopnost taktizovat, nečekaně pře

kvapovat, odpouštět i trestat.19 Jde o výukově uchopitelný portrét

Karla IV., vladaře i člověka. Další výjimečné medievalistické dílo

představuje Cesta Karla IV. do Francie Františka Šmahela. Autor

poslední velkou diplomatickou cestu císaře Karla IV. pojal jako dia

log mezi textem a obrazem vycházejícím z dobových relací kroni

kářů s reportážními vyobrazeními francouzských rukopisných ilu

minátorů.20 Zaměření tohoto textu opravňuje k účelovému pátrání

po odborných publikacích, které jsou schopny téma uchopit z ne

obvyklého úhlu, byť s absencí epického vyprávění. Už také proto,

že Karel IV. představuje v domácím historickém povědomí, žáky

nevyjímaje, obraz více či méně ideálního středověkého panovníka.

Řešení nabízí odborná kniha z pera historika Roberta Antonína

vydaná nakladatelstvím Lidové noviny.21 Autor se nejprve zabývá

analýzou a definováním pojmu vázaného ke konkrétnímu histo

rickému období a značnou pozornost věnuje atributům, ctnostem

i sociálním rolím středověkého panovníka jako zbožného rytíře.

Zkoumání dobových informačních zdrojů a stávajících poznatků

17
BOBKOVÁ, L.: Velké dějiny zemí Koruny české IV.a, 1310–1402; BARTLOVÁ,

M. – BOBKOVÁ, L.: Velké dějiny zemí Koruny české IV.b, 1310–1402.

18
BOBKOVÁ, L. – ŠMAHEL, F.(eds.): Lucemburkové Česká koruna uprostřed

Evropy. Praha 2012.

19
SPĚVÁČEK, J.: Karel IV. Život a dílo (1316–1378). Praha 1980, s. 555-564.

Srov. blíže také: https://www.kosmas.cz/tema/176/karel-iv.-jeho-zivot-a-doba/.

(cit. 7. 4. 2016).

20
ŠMAHEL, F.: Cesta Karla IV. do Francie. Praha 2006. Srov. také: http://www.

dejinyteoriekritika.cz/Modules/ViewDocument.aspx?Did=181. (cit. 7. 4. 2016).

21
ANTONÍN, R.: Ideální panovník českého středověku. Praha 2013.
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jej posléze přivádí ke srovnání společností vyžadovaného ideálu

a skutečnosti.22 Není náhodou, že text orientovaný na české pro

středí podrobuje kritice právě Karla IV. Dlužno podotknout, že „Otec

vlasti“ a „Největší Čech“ přes některé neúspěchy dle bádání autora

náročná kritéria kladená na ideálního středověkého panovníka spl

ňuje.23 Ambicí pedagoga se proto může stát výběr vhodné pasáže

z této podnětné vědecké monografie a její následná didaktizace.

Z písemných pramenů se s ohledem na téma a rozsah příspěvku

v podstatě omezíme pouze na memoárovou literaturu, která má

v Karlově případě obecně známé odůvodnění. Než se tak stane,

přece jen připomeneme svědectví současníka, se kterým se Ka

rel IV. stýkal častěji. Francesco Petrarca vytvořil zprávu o společ

ném pobytu v Mantově, v níž panovníka líčí jako ctižádostivého,

zdvořilého, veselého, zvědavého, trochu podezíravého, neústup

ného, povídavého a nesmírně hádavého.24 Metodika využití Kar

lova vlastního životopisu ve výuce je neoddělitelně spjata s infor

macemi o charakteristických rysech memoárové literatury. Žákům

připomeneme perspektivu, s níž jsou psány autobiografie určené

dalším generacím a jak vypadá kritika historického pramene, kte

rou historik u těchto informačních zdrojů provádí. Karla IV. náš

národ vnímá jako jednoho z nejvýznamnějších Čechů všech dob.25

Ale jaké bylo jeho mládí a vladařské začátky? Může toto tajem

ství poodhalit životopis Vita Caroli,26 který napsal císař Karel sám?

„Život Karlův“ je autobiografické dílo, v němž Karel IV. zachy

til zážitky z mládí, kdy žil v cizině, a počátky pobytu v Čechách

do roku 1340. Události následujících let vylíčil už jiný autor. Po

slední kapitola pojednává o Karlově korunovaci na římského krále

v roce 1346. V díle se prolínají osobní prožitky s císařovým ve

řejným působením, značný prostor zabírají náboženské a morální

úvahy. Z nemnoha citově zabarvených pasáží vyniká líčení návratu

do Čech roku 1333. Dílo dodnes patří základním zdrojům informací

22
ANTONÍN, R.: Ideální panovník českého středověku. Praha 2013. s. 291-353.

23
ANTONÍN, R.: Ideální panovník českého středověku. Praha 2013. s. 358-364.

24

Srov. blíže např.: STEJSKAL, K.: Umění na dvoře Karla IV. Praha 2003, s. 203.

25

Potvrdila to i celonárodní televizní anketa Největší Čech z roku 2005, kde

obsadil nezpochybnitelné první místo, když získal o třináct tisíc více hlasů než

favorizovaný prezident zakladatel Tomáš Garrigue Masaryk. Přes velkou oblibu

většina lidí o něm ví jen to, že založil pražskou univerzitu, Nové Město, Karlštejn

a má asi něco společného s Hladovou zdí.

26
Vita Caroli. Praha 2015.
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o Karlově sebereprezentaci. Žáky lze úkolovat např. vyhledáním

pasáží určených mladému kralevici Václavovi jako určitý životní

vzor, resp. model panovnického chování.27

Informace hmotného charakteru a auditivní výukové

prostředky

Než se budeme blíže věnovat obrazovým médiím, krátce se za

stavme u hmotných dokladů, které v Karlově případě reprezentují

především gotické skulptury.28 Základní informační zdroj tohoto

druhu o fyzické podobě největšího Lucemburka představuje bus

ta z triforia chrámu sv. Víta., případně socha trůnícího Karla IV.

na Staroměstské mostecké věži v Praze – obě díla vznikla v se

dmdesátých létech 14. století.29 Je samozřejmě žádoucí, aby žák

nebyl pouze seznámen s existencí tohoto dobového výtvarného

díla, ale analyzoval v příslušné pasáži odborné literatury metody

a postupy, tj. techniky, kterými se věda pokusila rozluštit vztah

mezi uměním a reálnou podobou panovníka jako dobrodružství

poznání i detektivní pátrání.30 Do souboru úkolů žákovských reci

pientů náleží srovnání životopisných dat, doby vzniku uměleckého

díla, posouzení věkové idealizace (podobně u votivního obrazu

Jana Očka z Vlašimi apod.). Lucemburk nalezl své místo na min

cích své doby i pamětních emisích, najdeme jej ale také v módním

muzeu voskových figurín. Obdobně je možné pátrání zjišťující, zda

či nikoli se autoři voskového modelu opírají středověká či histori

zující zpodobnění.

Na první pohled podivné, přesto nezbytné v kontextu smyslové

struktury edukativních médií, je připomenutí rozhlasových dra

matizací literárních děl, původních dramatizací nebo vzděláva

cích rozhlasových pořadů, které specificky pracují s fantazií po

sluchače a neméně ovlivňují výsledek jeho historických představ.

Za jiné alespoň připomeňme příslušné díly Toulek českou minu

lostí na základě stejnojmenného knižního souboru spisovatele

27

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vita_Caroli (cit. 7. 4. 2016).

28

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Statues_of_Charles_IV,_Holy_Ro

man_Emperor?uselang=cs (cit. 9.4. 2016).

29

Srov. blíže např.: STEJSKAL, K., c.d. 2003, s. 203; BARTLOVÁ, M.: Tajemství

svatovítského triforia. Umělec, jeho král a jeho katedrála. In.: Dějiny a součas

nost, 1/2010. s. 23 apod.

30

Stejskal, K., c. d. 2003, s. 211.

74



Petra Hory-Hořejše v režii brněnského studia Českého rozhla

su.31 Další audioknihy, jako například Prokopův Tajný deník, těží

zejména z profesionality propůjčených hereckých hlasů.32

Císař a král a v kontextu vizuálních médií

Pátrání po fyzické podobě Karla IV. je podnětem k exkurzi do vý

tvarného světa středověku a příležitostí k obecnějšímu výkladu

charakteristických rysů gotického výtvarného umění. Žákům při

pomeneme tehdejší princip malby, nečinící si nárok na portrétní

věrnost a skutečnost, že umělci často malovali bez přímé znalosti

objektu. V případě votivního obrazu Jana Očka z Vlašimi (1371)

je rovněž Karlova podoba považována za idealizovanou – vzhled

císaře např. nereflektuje jeho pokročilý věk v době vzniku obrazu.

Karel IV. zde tedy vystupuje jako přibližný čtyřicátník s elegantní

bradkou. Stále se jedná o počátky evropského portrétního umění,

které pracovalo spíše s profilem. Dílo však obsahuje celou řadu

historicky věrných reálií. Postavy jsou v imaginárním prostoru

bez stínů a pozadí je tvořeno pouze barvou, zde zlatou drapérií

drženou anděly. Neopomeneme ovšem vysvětlit, že gotický malíř

pracoval s takzvanou významovou perspektivou. Tradiční postup

umělci umožnil dát vyobrazení pevná pravidla. Po pravé ruce,

tj. na straně heraldicky významnější, Panny Marie s Ježíškem

je zobrazen Karel IV. se svým přímluvcem sv. Zikmundem. Od

klečícího Václava IV. je odlišen císařskou korunou, dlouhým

pláštěm a znakem Sv. říše římské.33 Dalším zdrojem informací o

panovníkově podobě jsou nástěnné malby na Karlštejně. Ať už

zmíníme vyobrazení v kostelní věži v nadpraží císařovy oratoře

– poprsí císaře a císařovny s velkým zlatým křížem nebo zná

mé ostatkové scény. Karel zde přijímá relikvie od jiných vládců.

Komparací zmiňovaných podobizen, případně výtahů odborných

kunsthistorických komentářů34 mohou žáci na své úrovni

31

Celkem 33 dílů z více než 1000 pokračování věnováno jen Karlu IV. v rozhlaso

vém cyklu: VESELÝ, J. (režie): Toulky českou minulostí. Český rozhlas 2. Srov.

blíže: http://www.rozhlas.cz/toulky/archiv (cit. 9. 4. 2016).

32

Fiktivní tajné deníky Karla IV. z pera Josefa Bernarda Prokopa namluvil pro

nakladatelství OneHotBook v roce 2016 herec Jiří Dvořák.

33

Srov. blíže např.: ROYT, J.: Ikonografie Votivního obrazu Jana Očka z Vlaši

mi [online]. FF UK, (cit. 8. 4. 2016); http://www.rozhlas.cz/leonardo/historie/_

zprava/obraz-ktery-proslavil-tvar-karla-iv--906543 (cit. 8. 4. 2016) apod.

34

STEJSKAL, K., c.d.2003, s. 104-115.
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formulovat vlastní posouzení míry realismu v gotickém malířství

Karlovy doby.

Historismus v umění a architektuře představuje úmyslný ná

vrat k minulosti a použití či oživení starých architektonických

nebo uměleckých slohů v moderním stavitelství a umění. Takto

orientované výtvarné umění získalo oblibu po celé Evropě již před

polovinou 19. století a rozvíjí se v úzké součinnosti s formováním

historického vědomí. Vydatné impulzy přicházejí z romantismu,jenž

k formování moderního národa přidal silnou individualitu opřenou

o domácí historii. Malíři i sochaři ve svých dílech glorifikovali jedin

ce, myšlenky státnosti a jejich politická rozhodnutí sledující strate

gické cíle. Seznamování široké veřejnosti s jejich skutky postupně

překročilo míru popularizace a osvěty, aby začalo ovlivňovat i po

litické dění. 19. století hledající kořeny moderního společenství,

sleduje již jiné cíle než svět středověku a také český nacionalismus

generuje své obrazy a stereotypy.35

Karel IV. v historizující malbě 19. století: Josef Mathauser – Karel IV. zakládá

vinice, pokládá fundament kámen k novému mostu. Josef Trenkvald – Založe

ní Pražské univerzity roku 1348. Arcibiskup Arnošt z Pardubic předčítá vládci

zakládací listinu v přítomnosti zástupců všech čtyř fakult. Mediální strategie

se změnily: Atributy moci a panovnické hodnosti již nestačí. Karel je nyní

zobrazován s patetickou popisností a konkrétním regionálním patriotismem

dobrého a užitečného hospodáře.

Ač právě v případě Karla IV. mohly být dobové důvody volby ná

mětu diferencovanější, výsledek dnes působí na diváka poměrně

jednotným dojmem. V souladu s historizujícími představami je

Karel IV. zobrazován s patetickou popisností a jako starostlivý hos

podář a regionální vlastenec.

35
RAK, J.: Bývali Čechové. Praha 2003, s. 3-33 apod.
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V dílech Františka Čermáka, Josefa Mathausera, Adolfa Lieb

schera, Josefa Trenkvalda, Josefa Žáka, Karla Svobody, Václava

Brožíka nebo Emanuela Dítě se tedy „největší z Čechů“ stal podru

hé velmi žádaným objektem uměleckého zobrazování. Jeho rysy

s notnou dávkou tvůrčí fantazie autorů již naplňují iluzi portrétní

kvality.

František Čermák se například ve svém díle z roku 1874 pokusil

ztělesnit ideál moudrého a spravedlivého panovníka přetrvávající

ho věky. Karel IV. zde naslouchá rozvážně, pozorně a trpělivě svým

rádcům. Václav Brožík, tehdy už vážený umělec, vyobrazil trůnící

ho panovníka ve společnosti duchovních představitelů národa ar

cibiskupa Arnošta z Pardubic a Jana Očka z Vlašimi. V původně

královské lóži Národního divadla namaloval obrazy z historie pře

myslovské, lucemburské a habsburské dynastie.36 Lucemburské

období je symbolizováno právě Karlem IV. předávajícím zaklá

dající listinu univerzity. Celková kompozice plná realistických de

tailů nicméně vyvolává dojem divadelního kostýmního aranžmá,

z něhož se dokázal vymanit až v následujících pracích.37 Žáky je

vhodné úkolovat srovnáváním gotického a historizujícího výtvar

ného umění. K přípravě analytických a receptivních úkolů nám

dobře poslouží bohatá uměnovědná odborná i popularizující lite

ratura. Za jiné uvádíme alespoň Dějiny umění – Umění na dvoře

Karla IV., sborník studií o českém historismu nebo již citovanou

práci Roberta Antonína.38

36

Srov. blíže např.: Historické vědomí v české malbě v branách 20. století. s.9–26,

HAVRÁNEK, J.: Český historismus druhé poloviny 19. století mezi monar

chismem a demokratismem.s. 27–36, In: KOTALÍK, J.-VLČEK, T.: Historické

vědomí v českém umění 19. století. Praha 1981.

37
ŠNEJDAR, J. a kol.: Národní divadlo. Praha 1987, s. 187.

38

STEJSKAL, K., c. d.. 2003; Historické vědomí v českém umění 19. století.

Praha 1981; ANTONÍN, R.: Ideální panovník českého středověku. Praha 2013,

s. 470-478 apod.
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Dva produkty historické kultury a zároveň i mediální obrazy Karla IV. Obě

vizuální média nicméně za hranicí ilustrativnosti ukrývají výukový motivační

potenciál, o nějž by bylo jistě škoda přijít. Jak motiv platidla (O. Kulhánek), tak

i karikatury (V. Renčín) lze didaktizovat, zařadit do výuky a úkolovat žáky ze

jména v kontextech archetypálních, stereotypních a také satirických panov

nických vyobrazení. Zejména na takto zdánlivě nestandardních pomůckách

lze rozvíjet analyticko-kritické myšlení či schopnost korekce historických

představ.

V souvislosti s didaktizací tématu nelze ignorovat žákovsky tolik

oblíbené médium jakým je komiks. Ostatně pochvaluje-li si moder

ní žák vhodně zvolený obrázek, jenž vydá za mnoho slov, proč se

nerozhlédnout k příslušnému tématu právě po těch komiksových?

Nicméně obrazovému seriálu Film minulosti, který v úzkém spojení

obrazu a textu vypráví historii od počátků civilizace až do vrchol

ného středověku by spíše příslušelo označení ilustrované dějiny.39

Není to tedy komiks v pravém slova smyslu, ale jelikož pomocí

součinnosti obrazu a textu vypráví konkrétní děj, bývá v tomto

žánru akceptován. Film minulosti je dítětem své poválečné doby

(1947), forma samotná však získává vavříny i v nejmodernějších

didaktických koncepcích (Francie). Seriál vycházel v mládežnic

kém časopise Vpřed. Velké národní dějiny se v něm pojí s malý

mi, tedy osudy obyčejných lidí. Po dvaatřiceti pokračováních byl

však předčasně ukončen předhusitskou érou. Nakladatel se zaštítil

spoluprací s předními historiky, schopným výtvarníkem (P. Kubela)

a výstižným komentátorem (J. Kamelenský). Ani dnes by nebylo

na škodu osvěžit fakta a data analýzou několika políček. Takto

vzdělávaní žáci druhého stupně si jistě více zapamatují. Tradiční

39

Výbor z poválečných časopisů Junáka a Vpředu Závod o Měsíc přináší mimo

nejrůznějších příběhů, povídek, návodů, rad a zajímavostí i několik komiksů a

kreslených seriálů. Srov. blíže dvaatřicetidílný seriál Film minulosti.
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téma vlastivědy na 1. stupni inspirovalo i autory komiksů dětské

Mateřídoušky, a jejich předlistopadová knižní podoba dodnes cílí

na nejnižší věkové kategorie a jistou měrou se podílí na formování

prvních historických představ.40 V ostrém kontrastu s tímto titulem

nabývá mladý Lucemburk zcela jiné, až batmanovsky superhrdin

ské kontury v Karlu IV. Pánu světa z nakladatelství Edika. Kreslený

příběh musí však v roce Karlovského jubilea čelit sice uměřeněj

ší, přesto však konkurenci. Postarala se o ni vyučující dějepisu

Michaela Trnková poté, co otextovala poměrně tradiční vizuální vy

právění o cestě za císařským trůnem.41

Zmínku je nutno věnovat také Opráskům sčeskí historje, v součas

nosti jednoho z nejpopulárnějších českých internetových komiksů.

Své fanoušky oslovuje reálným historickým základem i specifickým

a originálním humorem, nicméně svérázné používání českého ja

zyka jej z didaktického hlediska odsuzuje spíše do diskutabilní ro

le.42

Přehled vizuálních prostředků uzavíráme médiem, jehož potenci

ál ve výuce dosud nebyl dostatečně využit. Ač bychom zejména

u prvorepublikových emisí poštovních známek očekávali připomín

ku Karla IV. podobiznou či upozorněním na jeho činy, nestalo se

tak. Panteon velikánů a budovatelů státnosti stvořený obrozenci

byl mladým Československem sice beze zbytku přijat, na poštov

ní ceniny však proniknout nedokázal. Je zřejmé, že dříve či poz

ději muselo dojít k nápravě. Přesto úvodní zájem o velkého Lu

cemburka skrývá i neočekávané dobové svědectví. První doklad

přítomnosti „Otce vlasti“ na výplatní známce nese paradoxně až

vročení 1943. Pro žáky finálního ročníku základního nebo gym

naziálního vzdělávání může tento “protektorátní“ Karel IV. před

stavovat vhodný prostředek k hlubšímu vhledu a pochopení této

nelehké doby. Naleznou jej v sérii emitované jako Winterhilfe Deu

tsches Reich Bőhmen und Mähren, ačkoli z charakteru okupační

ho režimu bychom očekávali, že na dopisy mohla být lepena jen

známka s podobiznou Adolfa Hitlera. Zbývající komponenty zmí

něného souboru portrétů doplňují otec Jan a stavitel Petr Parléř.

40

Obrázky z českých dějin a pověstí. Praha 1982.

41

Srov. blíže: LEŽÁK, Z: Karel IV. Pán světa. Praha 2016; TRNKOVÁ, M.: Karel

IV. cesta na císařský trůn. Praha 2016.

42

Autor Oprásků, známý pod přezdívkou jaz, kolem nich vybudoval facebookovou

komunitu čítající přes dvacet tisíc fanoušků.
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Výtvarné vyznění motivu zřetelně odkazuje k bustám v triforiu ka

tedrály sv. Víta (považovaným za poměrně realistické).43 Nominál

ní hodnota známek vydaných počátkem roku 1943 byla navýšena

o desítky haléřů a výnosy měly alespoň oficiálně posloužit elimi

naci výstrojních problémů německého wehrmachtu na východní

frontě. Žáci mohou kromě překladu německých nápisů vytvářet

hypotézy o důvodech protektorátních úřadů vydat v okupované

zemi poštovní známky právě s těmito osobnostmi. Usměrňující

podnět pedagoga do řízené diskuze lze formulovat jako dobovou

propagandu teorie o německém původu dynastie a Karlovi IV. ja

kožto císaři „německé“ říše – tj. „Němci“. Pokud dynastie přivedla

české země k rozkvětu, návazný argument nacistické propagandy

přesvědčoval o nevyhnutelnosti setrvání pod velkoněmeckou na

dvládou. Žáky je pro práci v hodině vhodné vybavit přiměřenými

sekvencemi odborné literatury, v nichž mohou vyhledávat protiar

gumenty formulované moderními historiky.44

Karel IV. v audiovizuálních médiích

Mezi audiovizuální média zahrnujeme také televizi, která stále zů

stává preferovaným informačním zdrojem. Ač jsou mnohé doku

mentární filmy dokumentární jen zdánlivě a mohou se od historické

skutečnosti vzdalovat více než filmy hrané, následující didaktický

podnět této charakteristice odbornou erudicí zdatně oponuje.

Tuzemský učitel dějepisu je dobře obeznámen s dokumentárním

seriálem České televize Kronika česká,45 jejímž hlavním autorem

a gestorem se stal přední český historik se specializací na ději

ny vrcholného středověku. Petr Čornej věnuje Karlu IV. hned tři

dvacetiminutové díly: Karel IV., král český a římský,46 Panovník

a jeho dvůr, Císař římské říše. Z televizních pořadů věnovaných

problematice největšího Lucemburka je vhodné ještě zmínit v rám

ci projektu Největší Čech z roku 2005 televizní dokument modero

vaný architektem a hercem Davidem Vávrou.47

43

Srov. blíže např.: BARTLOVÁ, M.: Tajemství svatovítského triforia Umělec, jeho

král a jeho katedrála. In.: Dějiny a současnost, 1/2010. s. 23.

44

Srov. blíže např. SPĚVÁČEK, J.: c. d. 1979. s. 358-359 apod.

45
PETŘÍK, M.(režie): Kronika česká (ČT – 77 dílů), ČR 1997–1998.

46

Tvůrčí skupina Ivana Fučíka –dok. cyklus Kronika česká.

47
VÁVRA, R.(režie): Karel IV. ČR 2005. Srov. blíže: http://kultura.zpravy.idnes.cz/

nejvetsim-cechem-se-stal-karel-iv-d4b-/filmvideo.aspx?c=A050610_204958_fil

mvideo_kot.
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Kreslený film obvykle vychází vstříc dětskému divákovi. Ve třech

dílech animovaných Dějin udatného českého národa48 potkáváme

tedy také hrdinu totožného s naší historickou osobností. Žákovský

divák si seriál oblíbil a ve školském terénu je vydatně využíván.

Nezbytností však zůstává, aby se žáci také naučili reflektovat ře

čové prostředky animovaného filmu, rozlišovali karikovanou formu

a charakteristickou trivializaci v kontextu reálných historických dějů

apod.

Vysoká míra sugestivity, kterou je obdařen hraný film, obvykle žá

kovi ztěžuje kritický odstup od přijímaných sdělení. Oblíbené mé

dium prezentace minulosti sice není radno ignorovat, ale rozhodně

je nutné jej před použitím ve výuce didakticky „ošetřit“. Poté, co

rozhodneme o uplatnění vhodné sekvence a připravíme soubor

úkolů, podáme žákům rovněž informace o době vzniku filmu a jeho

zařazení do historického kontextu.

48

https://www.youtube.com/watch?v=wQfsnR_InN4 Kreslený animovaný seriál

vychází ze stejnojmenné knihy L. Seifertové.: 37. díl – Karel IV. mládí – Dějiny

udatného českého národa, 38. díl– Karel IV. hvězdná kariéra –Dějiny udatného

českého národa, 39. díl – Karel IV. stavitel – Dějiny udatného českého národa.
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Hrané filmy (ČSSR: Slasti otce vlasti, 1969, Noc na Karlštejně, 1973 i ČR: Hlas

pro římského krále, 2016) představují pro žákovského recipienta v roce 700.

Karlovského jubilea stále nejzábavnější zdroj „informací“ o historické sku

tečnosti. Vzhledem k oblibě a důvěře, které se médium u laické veřejnosti

těší velmi pravděpodobně i nejvlivnější audiovizuální informační zdroj o Kar

lově panování. Přinejmenším po shlédnutí filmů „víme“, že když byl mladý,

byl také bezstarostný (Jaromír Hanzlík). Poté co vyzrál, stal se bezchybným

a moralizujícím (Vlastimil Brodský).

Velkofilm o sledovaném tématu v podobě historické fresky dosud

k dispozici nemáme. Alespoň archivy hraného filmu nás tedy pře

svědčují, že vrcholné období českých dějin představuje husitství.49

Komunistické období sice na plátně důkladně oslavilo husity, bez

okolků však převzalo obrozenecký soubor velikánů národa včetně

Karla IV., ač s „nevhodným třídním“ původem. Důvod v menším

zájmu o jeho umělecké ztvárnění je snad možné spatřovat (ale

spoň na domácí scéně) ve staletích propracovávané a respekto

vané monumentalizaci. Pozitivně přijímaný panovník je obvykle

zobrazen s tradičními vzorci chování a atributy. Ze dvou snímků,

které máme dosud k dispozici, se však Slasti otce vlasti vymykají.50

Mladý Karel ještě coby „pouhý“ moravský markrabě je, jako osobnost

49
VÁVRA, O. (režie): Jan Hus, Jan Žižka, Proti všem. Československo 1954-56.

50

STEKLÝ, K. (režie): Slasti otce vlasti. ČSSR 1969.
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bez zábran,pojat komediálně. Film vznikl v 60. létech a za díly své

doby po obrazové stránce spíše zaostává.51 Spojuje jej s nimi jen

černobílá úprava a odlišuje originalita textu. Pro naše účely je ov

šem přínosné zaměření děje na lidskou stránku slavného panovní

ka.52 Humorný nadhled na vykreslení a vývoj Karlovy osobnosti pod

tlakem partnerských vztahů je teprve v závěrečných sekvencích

přesměrován k historické, politické a vlastenecké zodpovědnosti.53

Ve filmové historii nalezneme rovněž záznamy dlouhodoběj

ší snahy o adaptaci literární předlohy Jaroslava Vrchlického

Noc na Karlštejně. Po několika nedůsledných pokusech uspěl

až muzikál Zdeňka Podskalského, dodnes divácky vděčně přijíma

ný.54 Ústřední postavou snímku však není panovník sám, nýbrž

jiné historické a další fiktivní osoby. Karlovi je zde přisouzena role

bezchybné morální autority čnící nad souborem rozverně se cho

vajících postav plných vášní, libůstek a lidských slabostí. Režie se

tu tak důsledně podřizuje poněkud odlidštěnému ikonickému ob

razu panovníka, vytvořenému již našimi obrozenci nebo dokonce

dikci autobiografie. Za názorný příklad vhodný pro žákovské pát

rání po scénáristické inspiraci můžeme považovat sekvenci, v níž

filmový monarcha (Vlastimil Brodský) deklamuje pasáže z Nerudo

vy Romance o Karlu IV. Jeho prezentace při hostině je patetická,

bez nadsázky a stopy humoru.55

Na závěr

Fyzický portrét, osobnost a činy „Největšího Čecha“ se staly trva

lým předmětem zájmu celé škály médií. Nástroje k hledání uce

leného korektního obrazu panovníka však zůstávají nadále v ru

kou profesionálních historiků…A volně shrnuto slovy jednoho

z povolaných–Karlova pečlivá sebereprezentace je tak úzce spo

jená s mýtem, aby vzorově odpovídal tehdejšímu obrazu ideálního

panovníka, že přes tyto nánosy není možné zjistit, jaký byl sku

tečně. Historika, který se pokusí o rozpoznání skutečné osobnosti

51

Srov. např.: VLÁČIL, F.(režie): Údolí včel, Markéta Lazarová. ČSSR 1967.

52

Karel Steklý měl k dispozici scénář Jana Procházky. Komika děje zakládá na

moderním jednání historických postav.

53

KOPAL, P.: Karel IV. poražen husity? Filmové obrazy panovníka. Film a dějiny.

Praha 2005. s. 117-120.

54

PODSKALSKÝ, Z.(režie): Noc na Karlštejně. ČSSR 1973.

55

KOPAL, P.: c. d.. s. 117-120.
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Karla IV. tedy čeká strastiplná cesta.56

Sekundární žákovské bádání sleduje nicméně odlišné cíle. Objev

né učení57 rozvíjející dovednosti komparace informačních zdrojů,

rozlišování jejich charakteristických projevů a kvality sdělení – prá

vě to je cesta, kterou se moderní dějepisná výuka má ubírat. Sa

motný tvořivý proces poznávání je v žebříčku edukačních hodnot

cennější než zjištění definitivního výsledku. V tomto smyslu je ob

tížnost stanovení definitivního historického obrazu českého krále

a císaře naopak výhodou a primární inspirací pro koncipování to

hoto textu. Předpokládá pro pátrání žáků motivaci – z čeho naše

povědomí o Karlu IV. vlastně vychází, jak se utváří a kde leží sou

časné hranice poznání? Pedagog, od kterého se stále naléhavěji

očekává, že zaujme roli jakéhosi řídícího mikroprocesoru, se může

inspirovat (nejen zde výběrově představenou) mediální prezenta

cí, resp. prameny a uplatnit ve výuce jejich analyticko-receptivní

využití. S pedagogickým (a konstruktivistickým) optimismem pro

to předpokládejme, že po didaktické úpravě zohledňující věkové

zvláštnosti a doplnění metodického aparátu v širším významu po

slouží nejen rozvoji žákovy mediální gramotnosti, ale i hlubšímu

pochopení konkrétního tématu.

56
ANTONÍN, R.: Ideální panovník českého středověku. Praha 2013, s. 362.

57

Srov. blíže např. LABISCHOVÁ, D.: Badatelsky orientovaná výuka –základní

paradigma pro tvorbu moderní učebnice dějepisu. In: Sborník prací Pedagogické

fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 28, 2014, č. 2, s. 110–

127; STUCHLÍKOVÁ, I.: O badatelsky orientovaném vyučování. In: Papáček, M.

(ed.): Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučo

vání. České Budějovice 2010, s. 129–135.
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LUCEMBURKOVÉ V INTERPRETAČNÍCH

CVIČENÍCH S VYUŽITÍM SKUPINOVÉ

PRÁCE A HRY V ROLI

Iva Vachková

Metodického materiálu pro výuku středověkých a raně nových dějin

je poměrně málo. Právě období vlády Lucemburků je často u žáků

oblíbené, ale výuka bývá spíše zaměřena faktograficky. V tomto

textu nabízíme několik možností, jak využít i při výuce starších dě

jin možnosti interpretační práce s verbálními a ikonickými texty.

Didakticky naše práce vychází z dovednostního pojetí školního

dějepisu definovaného od roku 2000 prof. Z. Benešem,1 dále roz

vedeného např. D. Hudecovou,2 slovenským didaktikem V. Kra

tochvílem3 a dalšími. Ze zahraničních studií lze najít inspiraci např.

v pracích R. Stradlinga,4 které sice byly distribuovány na školy

a trvale jsou umístěny ke stažení na stránkách MŠMT, ale mno

hým učitelům stále zůstávají neznámé. Tyto, a mnohé další, pod

něty jsou komentovány a uváděny do souvislostí v disertační práci

Hra v roli ve vyučování dějepisu. Empirická analýza vybraných

aspektů.5

Námi navrhovaná interpretační cvičení na výše uvedenou diser

tační práci navazují v podobě konkrétních výukových lekcí vy

cházejících z teoretického konceptu, na kterém je vystavěna,

1 BENEŠ, Z., Co se školním dějepisem? Několik poznámek k situaci a možným

řešením, in: Historie a škola I., Otázky koncepce českého školního dějepisu,

Praha: MŠMT, 2002, str. 2 – 22., BENEŠ, Z., Současný školní dějepis – koncep

ty, možnosti, nebezpečí, in: Historie a škola III., Člověk, společnost a dějiny II.,

Praha: MŠMT 2006, str. 27–37. a další

2
HUDECOVÁ, D.,Jak modernizovat výuku dějepisu. Výchovné a vzdělávací stra

tegie v dějepisném vyučování., Praha: Albra, redakce SPL, 2007.

3 KRATOCHVÍL, V., Modely na rozvíjanie kompetencií žiakov, Bratislava: Stimul,

2004.

4 STRADLING, R., Jak učit evropské dějiny 20. století, Praha: MŠMT a Rada Evro

py 2004, STRADLING, R., Multiperspektivita ve vyučování dějepisu: příručka pro

učitele, Praha: MŠMT a Rada Evropy, 2004.

5 VACHKOVÁ, I., Hra v roli ve vyučování dějepisu. Empirická analýza vybraných

aspektů: disertační práce. Praha: FFUK Praha, Ústav českých dějin, 2015.

Vedoucí práce Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
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a akceptují také poznatky vyplývající z akčního výzkumu realizova

ného v letech 2007–2011 na čtyřletém gymnáziu v Novém Strašecí.

Tyto výukové lekce znamenají práci v jedné nebo dvou spojených

vyučovacích hodinách dějepisu, v nichž jde o interpretaci textové

ho (v tomto konkrétním případě je to Vita Caroli) nebo obrazového

(o sto let mladší iluminace v Karlově životopisu nebo iluminace

zobrazující krále Zikmunda v kronice Eberharda Windeckeho)

materiálu. Výukové lekce počítají s jednou třídou zhruba o třiceti

žácích, kteří pracují v malých i větších skupinách. Při práci jsou

využívány didaktizované písemné a obrazové prameny,6 které jsou

žáky analyzovány a interpretovány při skupinové práci na principu

vrstevnického učení. K analýze a interpretaci napomáhají techni

ky z oblasti hraní rolí ve vyučování. Ty také umožní aktérský po

hled. Všechny navrhované lekce lze využít v běžných vyučovacích

hodinách dějepisu na střední škole, některé byly ověřeny i s žáky

druhého stupně základní školy (žáci sedmých až devátých tříd).

Jednotlivé lekce jsou popisovány po jednotlivých na sebe navazu

jících krocích.

Karel IV. a Vita Caroli – seznamte se…

Základní charakteristika lekce:

Časový rozsah: 1 vyučovací hodina

Cíl: motivace žáků pro další hledání informací, první seznámení

s Vita Caroli, seznámení se s trojím vypravěčem životopisu, získá

ní žáků pro diskusi o tématu lekce.

Pomůcky: úryvky z Vita Carolina samostatných papírech, přehled

životopisných dat Karla IV. pro každou skupinu, žáci pracují samo

statně, v devíti skupinách (cca po 3), v jedné velké skupině.

Mezipředmětové vztahy: český jazyk a literatura.

Popis lekce:

Krok 1

Každý žák dostane 1 úryvek textu z Vita Caroli7 a list s Karlovými

6 Takto pramenné materiály upravené pro potřeby vyučování dějepisu učitelem

označuje např. LABISCHOVÁ, D., GRACOVÁ, B., Příručka ke studiu didaktiky

dějepisu, Ostrava: FF, 2009, V. Kratochvíl (Modelyna rozvíjanie…)je nazývá

školním didaktickým pramenem.

7
KAREL IV., Vlastní životopis, Praha: Odeon, 1978.
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životopisnými daty.8 Má deset minut na přečtení úryvku a s oporou

o data z Karlova života se snaží text zařadit. Na práci má každý

10 minut.

Příklad úryvku: „Když se to stalo, otec náš přišel do Čech a přive

dl s sebou ženu svou, kterou pojal za královnu, jménem Beatrix,

dceru vévody bourbonského, z rodu králů francouzských, s kterou

potom zplodil jednoho syna Václava. Tehdy zlí a lstiví rádcové,

i Čechové iz hrabství lucemburského, nabyli převahy a vlivu u otce

našeho proti nám, hledajíce vlastního prospěchu. Přistoupivše

k otci našemu namlouvali mu: „Pane, mějte se na pozoru, syn váš

má v království mnoho vašich hradů i mnoho přívrženců, proto bu

de-li dlouho té moci požívati, vyžene vás, až bude chtíti; neboť jest

sám dědicem království i pochází z rodu králů českých a jest velice

oblíben u Čechů, vy však jste cizinec.“ Toto však říkali, hledíce

si osobního zisku a výhody, aby jim odevzdal hrady a statky králov

ské. On pak tak uvěřil jejich radám, že pojal k nám nedůvěru a od

ňal nám všechny hrady a vrchní správu v Čechách a v markrabství

moravském. A tak zbyl nám pouze titul „markraběte moravského“

beze vší moci.“

Karel IV., Vlastní životopis, kap. VIII., str. 77.

Krok 2

Žáci se stejným úryvkem se sesednou do skupin. Porovnají své

zařazení úryvků do Karlovy chronologie. Prodiskutují spolu důvody

zařazení úryvků. Každá skupina svůj text přečte, zařadí ho a zdů

vodní zařazení. Učitel vyzývá jednotlivé skupiny, na dataprojektoru

také zobrazuje příslušné úryvky. Tento krok trvá cca 15 minut.

Krok 3

Učitel přijme roli Karla IV. v technice horké křeslo.9 Usedne na židli

uprostřed kruhu, žáci sedí na židlích okolo něho. Žáci se stáva

jí badateli, kteří se mohou Karla IV. ptát, a tak se více dozvědět

o okolnostech vzniku zápisů i o autorovi. Učitel reaguje na dota

zy v mezích věrohodnosti, mluví jako státník, váží slova. Je nutná

8 Ten připraví učitel sám, může však i využít chronologického přehledu vytvořené

ho Václavem Žůrkem pro knihu ŠMAHEL, F., BOBKOVÁ, L. (eds.), Lucemburko

vé. Česká koruna uprostřed Evropy, Praha: NLN, 2012, str. 806–807.

9 VALENTA, J., Metody a techniky dramatické výchovy, Praha: Strom, str.

122–123.
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perfektní orientace ve Vlastním životopise Karla IV., ale i znalost

širších okolností Karlova života a vlády. Technika trvá asi 5–10

minut, záleží na skupině žáků, na její zkušenosti s kladením otázek

a také na tom, zda učitel v roli Karla IV. dokáže vzbudit zájem žáků.

Krok 4

Když se otázky žáků vyčerpají, učitel vystoupí z role a přesune

horké křeslo mezi žáky a vyzve je k závěrečné diskusi, kterou fa

cilituje, a do které také vnáší otázky: Psal Karel IV. zápisky sám?

Proč text končí volbou římským králem v roce 1346? S blížícím se

koncem hodiny vede žáky k tomu, aby shrnuli, co tato hodina pro

ně přinesla nového, jaké otázky vzbudila. Asi 10–15 minut.

Karel IV. a Vita Caroli – iluminace a jejich interpretace

Základní charakteristika lekce:

Časový rozsah: 2 vyučovací hodiny (lze ale realizovat i jen jednu,

kroky 1 – 3)

Cíl:navazující lekce, budování a konkretizace představ o chrono

logii a následnosti, zasazování fakt do kontextu, stylizovaná inter

pretace úryvků

Pomůcky:6 úryvků textu (jiných než v předchozí lekci) o rozsahu

6–12 řádků, 6 vybraných iluminací z téhož vydání Vlastního živo

topisu Karla IV., faktografické údaje vztahující se k textům připra

vené na kartičkách, podrobné kalendárium Karlova života z před

cházející lekce.

Mezipředmětové vztahy: český jazyk a literatura,výtvarná výchova.

Popis lekce:

Krok 1

Žáci vytvoří celkem 6 skupin po 4–5 žácích. Každá skupina do

stane jiný úryvek textu a k němu se vztahující iluminaci. Úkolem

žáků je připravit vstup do rozhlasového pořadu o historii. Všichni

členové skupiny musí v rozhlasovém vstupu účinkovat. Na přípra

vu mají žáci 20 minut (zkušenějším stačí 15 minut). Při práci učitel

obchází skupiny a sleduje práci skupin. Kde je potřeba, pomůže

radou. Nevnucuje ale žákům své představy.
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Příklad textu pro skupinu: „O velikonoční neděli, třetí den po mém

příjezdu do Pavie, byla otrávena má družina. Já, ochráněn boží

milostí, unikl jsem otrávení, protože veliká mše byla sloužena dlou

ho a já při ní přijímal; proto jsem nechtěl jíst přede mší. Když pak

jsem přišel k obědu, bylo mi řečeno, že má čeleď upadla do ne

moci a zvláště ti, kdož před obědem něco pojedli. Já pak sedě

za stolem nechtěl jsem jíst a všichni jsme byli zastrašeni. A jak

jsem se rozhlížel, viděl jsem člověka, který chodil kolem stolu a

tvářil se němým. Pojav proti němu podezření, dal jsem jej zajmout.

Po mnohém mučení třetího dne promluvil a přiznal se, že on v

kuchyni namíchal do jídel jed z rozkazu a návodu Azza Viscontiho

z Milána. Jedem tím pak se otrávili: Jan z Bergu, hofmistr mého

dvora, Jan Honchenringen, Šimon z Kailu, který přisluhoval při

mém stole, a ještě více jiných.“

Pokus o otrávení Karla v Pavii – str. 37.

Otrávení Karla v Pavii10

10

Pokus o otrávení Karla v Pavii, Vídeň ÖNB, COD. S.N. 2618, FOL. 8R, Kapitola

IV. Převzato KAREL IV., Vlastní životopis, c. d., s. 32.

89



Krok 2

Stylizované rozhlasové vysílání. Učitel vstoupí do role rozhlasové

ho moderátora11 pořadu „Návraty do minulosti“. Provádí pořadem

a funkčně spojuje jednotlivé rozhlasové výstupy skupin. Vznikne

tak jeden stylizovaný celek, v němž všechny skupiny předvedou

své výstupy, při nichž interpretují společně text a iluminaci. Učitel

ukončí rozhlasový pořad. Celková délka techniky je asi 10 minut.

Krok 3

Reflexe žáků vedená učitelem – co nás zaujalo, překvapilo, neu

spokojilo apod. Práce s připravenými faktografickými údaji – přiřa

zování, hledání souvislostí, doplňování dalších údajů, kontexty.

V závěru učitel shrne a zakončí. Asi 15 minut.

Krok 4

Další interpretační práce – příprava panelové diskuse. Žáci mezi

sebou vyberou 4 „odborníky“, kteří budou řídit práci skupin. Od uči

tele dostane každý odborník několik otázek směřujících k podrob

nější interpretaci především obrazového materiálu, který je o sto let

mladší než text Vlastního životopisu – už tedy interpretuje zápisy.

Žáci vedení svými odborníky hledají odpovědi na otázky, připra

vují se na výstup v panelové diskusi. Je možné, aby se jednotliví

odborníci podrobněji zaměřili např. na oblečení aktérů, předměty

na iluminacích, zobrazované prostředí, postavy. Učitel má pro

žáky připraveny další úryvky, iluminace, ale i několik výtisků Vlast

ního životopisu Karla IV. příprava trvá 20 minut.

Krok 5

Panelová diskuse, možno i uvést jako přímý televizní vstup a

odbornou konferenci. Učitel diskusi moderuje, 4 odborníci sedí

za stolem, ostatní žáci jsou v rolích poučených posluchačů. Otáz

ky pokládá učitel, ale podle průběhu diskuse vyzývá i posluchače

k dalším otázkám. Učitel v diskusi facilituje, snaží se sám neinter

pretovat, spíše provokuje otázky. V závěru diskuse shrne, poděku

je zúčastněným a zakončí debatu. Celkem 25 minut.

11 Tato pozice mu umožňuje zevnitř ovlivňovat akci, pokud dojde k nějaké nesrov

nalosti či obtížím. Zároveň účast učitele v roli na společném předvádění výstupů

dává příklad žákům a pomáhá jim udržet se v jejich rolích.
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Setkání s Mistrem Theodorikem

Základní charakteristika lekce:

Časový rozsah: 2 spojené vyučovací hodiny

Cíl: základní seznámení s deskovými obrazy mistra Theodorika

z Kaple sv. Kříže na Karlštejně, vyhledávání informací a jejich za

čleňování do kontextu, zpracování do podoby vlastního výstupu.

Pomůcky: tisková zpráva připravená učitelem, 8 listů papíru s po

lopostavami světců12 z Kaple sv. Kříže na Karlštejně, 8 listů papíru

s informacemi o světcích podle známých legend a kronik v rozsahu

15 – 20 řádek. Žáci pracují ve skupinách po 3 – 4, spolupracují

všichni společně a i každý samostatně.

Mezipředmětové vztahy: český jazyk a literatura, výtvarná výcho

va.

Popis lekce:

Krok 1

Pokud žáci ještě nenavštívili Kapli sv. Kříže, začne lekce tím,

že učitel přečte žákům tiskovou zprávu:

„Dne 9. 2. 1365 arcibiskup Jan Očko z Vlašimě podruhé vysvě

til kapli ve věži hradu Karlštejna. Všichni přítomní byli její podo

bou očarování a její lesk se všem navždy vtiskl do srdce. Mnohé

skvostné obrazy se svátostinami se třpytily umocněny překrásnou

hrou světel odrážejících se od leštěných drahokamů. Větší krásu

svět neviděl. Autorem nádherných obrazů na dřevěných deskách

je Mistr Theodorikus.“ S dalším kratinkým komentářem asi 2 – 3

minuty.

Jestliže už žáci Kapli sv. Kříže navštívili, vytvoří trojice a ze svých

těl vytvoří sousoší,13 která odrážejí společný pocit skupiny z ná

vštěvy kaple. Každá trojice ukáže své sousoší, ostatní navrhu

jí jeho název,14 na závěr skupina jedním slovem pojmenuje svoji

12

Sv. Václav, sv. Jiří, sv. Vít, sv. Karel Veliký, sv. Kateřina, sv. Ludmila, sv. Jero

ným, sv. Lukáš Evangelista, podle snahy reprezentovat osm neměnných druhů

stavů.

13

Technika živý obraz, VALENTA, J., Metody a techniky dramatické výchovy,

Praha: Strom, str. 109 - 111.

14

Technika titulkování, VALENTA, J., Metody a techniky dramatické výchovy,

Praha: Strom, str. 139.
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sochu. Celá tato aktivita trvá asi 15 – 20 minut.15 V tomto případě

je třeba pak ve všech dalších krocích trochu času na přípravu

ubrat, aby byl dodržen časový limit celé lekce 90 minut.

Krok 2

Žáci jsou v rolích novinářů, kteří mají napsat větší článek o nové

kapli, ale na vysvěcení nebyli. Proto musí získat informace odjinud.

Učitel vstoupí do role Mistra Theodorika16 v technice horké křes

lo. Novináři se ptají na informace, které potřebují do plánovaného

článku. Mohou si psát poznámky. Mistr dělá trochu drahoty, z ně

kterých otázek se vymluví. Podle dalších možných cílů (například

odlišit fakta od fikce) je možné i odpovědět nevěrohodné informace

(je-li v plánu s nimi dál pracovat). Když se otázky vyčerpávají, na

vrhne Mistr Theodorikus, že některé obrazy z kaple může noviná

řům ukázat a vystoupí z role. Pak už jako učitel při reflexi kroku

vyzve žáky k rekapitulaci informací, které se dozvěděli (a také pří

padně k roztřídění fakt na věrohodná a nevěrohodná). Asi 10 – 15

minut i s reflexí.

Krok 3

Žáci pracují ve 3 – 4 členných skupinách. Každá skupina dostane

na listě papíru jednu polopostavu světce a text o něm. Připravují

si svůj výstup pro ostatní skupiny novinářů, protože žádná skupina

nemá možnost seznámit se všemi Theodorikem nabídnutými obra

zy. Snaží se tedy udělat si představu o světci na obraze a zároveň

obraz pochopit, aby mohli kolegům vysvětlit, jak Mistr Theodorik

tohoto světce zamýšlel. V textu je i uvedena souvislost mezi svět

cem, případně jeho ostatky a projevy úcty Karla IV. k němu. Snaží

se propojit informace z textu s obrázkem. Na přípravu je určen čas

15 minut.

Příklad textu: „Svatý Jeroným. Narodil se v letech 342–347 v

Stridonu, při hranici Dalmácie s Panonií, v Chorvatsku, s dalšími

15

Odhad podle realizace při workshopu pro účastníky celostátní dějepisné olympi

ády v květnu 2016.

16
Aby to mohl udělat, musí mít dobrý přehled o dostupných informacích o této

osobě. Např. DVOŘÁKOVÁ, V., MENCLOVÁ, D., Karlštejn, Praha: SNKLU,

1965., NEUBERT, L., ČERNÝ, B., Karlštejn, Praha: ČTK, 1973., BONĚK, J., BO

NĚK, T., Karlštejn, Praha: Eminent, 2007., PEŠINA, J., Česká gotická desková

malba, Praha: Odeon, 1976., FAJT, J., ROYT, J., Magister Theodoricus, dvorní

malíř Karla IV., Praha: Národní galerie, 1997., HEYDUK, J., Svatí církevního

roku, Praha: Vyšehrad, 2001 a další.
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jmény Sofronius Eusebius. Byl nadaný, ale nedisciplinovaný, váš

nivý, nedůvěřivý a citlivý. Brzy odešel přes Miláno do Říma, kde

studoval gramatiku, rétoriku a filozofii. Asi v 19 letech zde byl po

křtěn a v roce 367 se vydal s přítelem Bononem na delší putování,

při němž navštívil Dalmácii, Galii a další země. Při cestě navštívil

školu v Trevíru, kde pro přítele Rufina přepisoval dva spisy Hilária.

VAkvileji pak pomáhal biskupu Valeriánovi proti ariánům.“

Převzato z www. Catholica.cz, upraveno17.

Svatý Jeroným

Krok 4

Na setkání novinářů18 každá skupina představí a interpretuje

jí přidělený obraz. Ostatní novináři se ptají. Učitel obrazy, o nichž

se mluví, promítá na plátno. Novináři se zapisují dle potřeby pro

své chystané články. Prezentace práce skupin zabere necelých

30 minut (cca 3 minuty na jednu skupinu a přesuny mezi skupi

nami, dotazy). Pokud nevychází časový harmonogram lekce,

může učitel prezentaci skupin vhodným způsobem mírně omezit

(např. 2 minutami na skupinu). Záleží na situaci.

17

http://catholica.cz/index.php?id=4737 (cit. 2016-10-4)

18

Lze motivovat jako společnou poradu redakce, pracovní schůzku celého oddě

lení. Učitel může např. vstoupit do role nepříjemného vedoucího, kolegy, který

opravdu potřebuje pomoci s materiálem apod.
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Krok 5

Každý novinář pracuje na svém článku. Bohužel je posunuta uzá

věrka listu a na svůj článek mají žáci jen 10 – 15 minut (lze omezit

např. počtem vět, velikostí papíru, na který žáci píší apod.).

Krok 6

Závěrečná hlasová koláž19. Žáci sedí v kruhu zády k sobě. Ten,

kdo si myslí, že má vhodný začátek pro článek, začne číst. Přečte

1–2 věty, pak se odmlčí. Naváže další žák atd. Podle situace ně

který z žáků zakončí. Zpravidla mají žáci ze společného čtení silný

zážitek. Po jeho doznění provede učitel se žáky reflexi celé lekce

a uzavře ji. Asi 5–10 minut.

Život krále Zikmunda očima kronikáře

Základní charakteristika lekce:

Časový rozsah: 2 vyučovací hodiny, mohou být od sebe oddělené

Cíl: trénink interpretace obrazového materiálu, budování aktérské

ho pohledu na základě vstupu do rolí

Pomůcky: 5 vyobrazení krále Zikmunda z kroniky Eberharda

Windeckeho Kaiser Sigismund Buch,20 učitelem připravené kalen

dárium života Zikmunda Lucemburského, případně další jeho zob

razení. Žáci pracují v pěti skupinách po 5–6. Střídavě jsou aktéry

i diváky a komentátory viděného.

Mezipředmětové vztahy: výtvarná výchova, český jazyk a literatura

Popis lekce:

Krok 1

Společné připomenutí osobnosti krále Zikmunda (možno i brain

storming) a dobových souvislostí. Všichni jsou mimo role. Učitel

podá základní informace o Windeckeho kronice.

Asi 10 minut.

19

MORGANOVÁ, N.– SAXTONOVÁ, J., Vyučování dramatu. Hlava plná nápadů,

Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001, str. 148.

20

Převzato z ŠMAHEL, F., BOBKOVÁ, L. (eds.), Lucemburkové. Česká koruna

uprostřed Evropy. Praha: Lidové noviny, 2012.
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Krok 2

Žáci jsou losem (nebo podle vlastního zájmu, záleží na skupině,

situaci a zkušenosti) rozděleni do pěti skupin po zpravidla 5 čle

nech. Na většině iluminací je totiž celkem 5 postav. Každá skupi

na dostane jinou iluminaci z Windeckeho kroniky.21 Dohromady je

jich připraveno celkem 9 (pro případ větší skupiny). Na listě papíru

je barevný obrázek iluminace a krátký text, který se k ní vztahuje.

Příklad textu: „Velkou část Zikmundových nejbližších poradců a

přívrženců tvořili cizinci, jejichž věrnost a služby panovník bohatě

odměňoval. Takovýto postup však narazil na příslušníky staré aris

tokracie, který vyvrcholil roku 1401, kdy krále magnáti dokonce na

určitou dobu uvěznili.

Konflikt skončil kompromisem, i když v otázce svých oblíbenců –

cizinců král neustoupil.“

Převzato z Bobková, L., Šmahel, F., (eds.), Lucemburkové. Česká

koruna uprostřed Evropy, Praha, Lidové noviny, 2012,str. 705.

Zajetí Zikmunda uherskými barony v roce 140122

21

Korunovace Zikmunda uherským králem 1387, Zikmund se zmocnil českých

klenotů. Zajetí Zikmunda uherskými barony 1401, Zikmund společně s biskupem

Robanem Špýrským jedná s husitskou delegací, Jednání Václava a Zikmunda o

náhradu škod.

22

Österreichische Nationalbibliotek, Sien, cod. 13975, fol. 33r. Převzato z ŠMA

HEL, F., BOBKOVÁ, L. (eds.), Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy.

Praha, Lidové noviny, 2012, str. 672.
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Žáci ve skupinách věnují 10 minut diskusi o iluminaci, o postavách

na ní, o významu detailů apod. Krok je možné podle potřeby ukon

čit i dříve.

Krok 3

Žáci mají připravit hranou scénu,23 ve které se objeví maximálně

5 krátkých vět. Aranžmá scény vyjde z iluminace samotné – hráči

budou mít na začátku hrané scény stejnou výchozí pozici v pro

storu. Při přípravě učitel obchází skupiny a případně poskytuje

rady. Je dobré, aby měl o jednotlivých situacích přehled. Při kont

role práce skupin může učitel celkem jednoduše zabránit případ

né dezinterpretaci. Skupiny pracují v tzv. okruhu vnitřní samoty,

věnují se svému úkolu a snaží se nezabývat tím, co dělají ostatní.

Při delším čase na přípravu (který je ale v tomto případě nutný)

je to někdy pro žáky těžké. Při přípravě scén mohou žáci využít

i další připravené materiály. Asi 20 minut.

Krok 4

Předvedení jednotlivých scén ze Zikmundova života, jejich rozbo

ry (dodržení východiska, pravděpodobnost slovního komentáře,

věrohodnost jednání) a závěrečná reflexe. Celkem 1 vyučovací

hodina. Pokud nenavazuje rovnou na přípravu, je vhodné prvních

5 minut věnovat práci uvnitř skupin, kdy si připomenou, co si při

pravily. U předvedení scén ze života nejde o realistické hraní rolí

v divadelním smyslu slova. Důležitá je interpretace iluminace pro

střednictvím jejího převedení do věrohodné situace odpovídající

předloze a textu. Jedná se o práci vhodnou pro zkušené aktéry.

Zařazujeme ji, až když žáci postupně zvládli jednodušší techniky –

slovní, i pohybové. Zvláštní péči věnujeme reflexi – z hlediska cílů

dějepisných, osobnostních a potom teprve dramatických. Nezapo

meneme žáky nechat popsat jejich bezprostřední zážitky a pocity.

Jako další vhodnou výukovou lekci připomínáme Výchovu krá

lovských dětí za časů Lucemburků, ale ta už byla publikována

na jiném místě.24

23

Technika plné rolové hry, VALENTA, J., Metody a techniky dramatické výchovy,

Praha: Strom, str. 80–82.

24
DVOŘÁKOVÁ, I., Výchova královských dětí za časů Lucemburků (ve škole), In

MÄRC, J. a kol., Žena jako subjekt a objekt dějepisného vyučování (Genderová

problematika ve výuce dějepisu. Ústí nad Labem: FF UJEP, 2010, str. 74–81.
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Výše uvedené výukové lekce slouží jako konkrétní příklady, které

dokumentují, že budovat interpretační dovednosti žáků na střední

škole lze i na upraveném pramenném materiálu ze starších dějin.

Připomínáme však, že příprava didaktizovaných pramenů pro tuto

práci je náročná, jelikož předpokládá dobrou orientaci učitele v od

borné literatuře i pramenné základně sledovaného období. Vynalo

žená námaha rozhodně stojí za to, neboť tyto výukové lekce spo

jené s aktivní spoluprací žáků mezi sebou a s radostí z výsledku

práce skupin mají u žáků velký ohlas. Zařazujeme je však nepříliš

často, aby tyto činnosti, opřené o intenzivním prožitky byly kořením

běžného vyučování a neomrzely se, nezevšedněly. Stejně tak dbá

me i na různorodost používaných technik dramatické práce v roli.
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VÝUKOVÝ PROJEKT:

NOC NA KARLŠTEJNĚ

Pavel Martinovský

Obecné cíle projektu:

- naučit žáky zaznamenávat výsledky svých jednoduchých

pozorování,

- vést žáky k uvažování v globálních souvislostech,

- upevňovat u žáků zájem o kulturní a přírodní dědictví,

- umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je

pro celoživotní učení,

- podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

a k řešení problémů,

- vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci,

- rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci

a úspěchy vlastní i druhých,

- pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v soula

du s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vě

domostmi,

- rozvíjet u žáků kritické myšlení a čtenářské dovednosti.

Tematické zaměření projektu:

- doba Karla IV. v širších souvislostech,

- příroda, krajina a památky středních Čech,

- genderová otázka,

- česká literatura 2. poloviny 19. století,

- čs. filmová tvorba 70. let 20. století.
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Projekt je určen pro žáky třech ročníků: 7., 8. a 9.

Žáci pracovali jak společně (všechny ročníky), tak samostatně jed

notlivé třídy i ve skupinách uvnitř tříd. Po dílčí práci vždy skupiny

prezentovaly svou práci, čímž docházelo k tomu, že všichni byli

informováni o veškerých výsledcích, které si zapsali a mohli s nimi

dále pracovat.

Celá práce byla rozdělena do několika kroků.

1. krok – Úvod do problematiky

Pracuje se po třídách, každá třída dostane úkol, se kterým si

musí jako celek poradit. Všechny třídy si uvnitř svého třídního ko

lektivu úkol rozdělí a pracují ve dvojicích a trojicích samostatně.

Po skončené práci se dvojice a trojice opět dají dohromady a vy

tvoří portfolio, které vybraní členové skupiny prezentují ostatním

třídám.

Na začátku je v každé třídě proveden brainstorming na klíčové poj

my.

7. ročník: Karlštejn; 8. ročník Jaroslav Vrchlický; 9. ročník hudební

film (poznámka: film byl uveden jako hudební, nikoliv historický,

i když v něm je mnoho zdařilých historických reálií).

Jsou vybrány takové úkoly, které by odpovídaly náplni učiva v uve

dených ročnících:

7. ročník Karlštejn Zjistěte:

- polohu v rámci českého státu,

- význam (funkci) jako středověkého

hradu,

- historii hradu,

- stavební vývoj,

- výzdobu.
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8. ročník JaroslavVrchlický Zjistěte:

- informace o jeho životě,

- o čem je dílo Noc na Karlštejně,

- další významná díla J. Vrchlické

ho,

- současníci J. Vrchlického

9. ročník Film Noc naKarlštejně Zjistěte:

- režiséra a role–herce ve filmu,

- hudebního skladatele a textaře,

- informace o filmu, děj,

- proč se film po roce 1986 nemohl

vysílat?

- další čs. hudební filmy a muzikály.

2. krok – Projekce

Všechny třídy zhlédnou film Noc na Karlštejně.

Úkoly pro práci ve třídách, vytvoření přehledu v bodech:

- diskuze o jednotlivých postavách,

- rozbor filmu, hlavní body,

- název filmu a zápletka.

Body se zapíší a porovnají mezi třídami.

3. krok – Kritické myšlení

Všechny třídy dostanou za úkol srovnat literární předlohu a film.

Jako ideální by bylo, kdyby se ve všech třech třídách přečetla

Noc na Karlštejně, ale postačující je i vhodná ukázka z díla.

Úkol zpracuje každý ročník samostatně, a pak si navzájem porov

nají své výsledky.
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Ukázka z Vrchlického Noci na Karlštejně

PETR Známe se a rozumíme si, pane vévodo. Této dokonalosti

a nádheře zdejší chybí koruna.

ŠTĚPÁN Nerozumím, králi...

PETR Ta nádhera, ten lesk a přepych, to vše zdá se býti stvo

řeno kvůli něčemu jinému než kvůli rameni sv. Víta nebo lopatce

sv. Anežky

ŠTĚPÁN Nechápu, kam směřuješ...

PETR Soudím jako člověk a tvrdím směle: ta nádhera a přepych,

ten lesk a bohatství jsou zde pro – ženu nebo ženy!

ŠTĚPÁN Pak neznáš císaře...

PETR Mně arcibiskup Arnošt ničeho nenamluví. (Oba usednou na

lavičku) Kvůli korunovačním klenotům vystaví se dobře opevně

ná věž, ale nikoli zámek, v němž přepych severu si podává ruku

s obrazností východní! Pro ostatky svatých zbudují se ovšem nád

herné kaple, nikoli však v sousedství jich útulné komnaty, tak malé

a těsné, jako hnízda vlaštovčí. Ovšem stačí právě pro dva! A pak ty

dvojí schody jedny obkládané mramorem a zlatem – pro každého,

druhé hlemýždí, ukryté, příkré jako tajné cesty vášně, směřující

v ráj lásky, kde vám udýchaným klesne v náruč paní vašich snů

a myšlenek! Ó, pane vévodol Karlštejn je dívčí past, kde krok je

tlumen brokáty a zrak zdráhající se a blažeností zpitý, když patřiti

má okem k oku, tlumen jest odleskem drahokamů.

ŠTĚPÁN Jsi na omylu, pane. Jeť přece světoznámá zbožnost

a přísnost Karlova.

PETR Což vylučuje zbožnost lásku? Naopak láska je též zbožnos

tí, pane vévodol

ŠTĚPÁN Dej si říci, Karlštejn jest v první řadě určen pro klenoty

zemské, v druhé pak jest útočištěm císařovým, když naň doléhají

trudy vladařské.

PETR (vstane) To mi zpíval také celý den arcibiskup, pane vévodo.

Ale neměj mi, prosím, za zlé, že ani jemu ani tobě víry dáti nemo

hu. Znám lidi a svět. Stále, procházeje se nádhernými komnata

mi, čekal jsem, kdy rozvine se těžká opona u protějších dveří, kdy

vyhlédne z ní kadeřavá hlavinka s úsměvem zvěstujícím nejvyšší
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blaho lásky a opojení – ale nadarmo. A tak unaven poutí a pro

hlížením missálů a žaltářů, obrazů Dětřicha Wurmsera, hotových

i nedodělaných, stojím před tebou nevyléčen, řekněme třeba ze

své fantasie, spíše hladov a lačen nových dobrodružství a výbojů.

Zároveň je po přečtení ve třídách puštěna uvedená sekvence

z filmu.

Při použití VLC media playeru se jedná o čas 14:00 – 14:55.

Žáci si do textu zaznamenají shodné části. Zabývají se otázkou,

proč byly některé pasáže vypuštěny. Diskutuje se o formách hu

debního filmu a literárního díla (divadelní hry).

Žáci si vysvětlí neznámé pojmy (misál, žaltář) a zastaralá slova

(trudy) apod.

4. krok – Ženská otázka

Název filmu koresponduje s tím, že na Karlštejně nesmí pobývat

žena. Třídy pracují samostatně na svých tématech. Po skončení

práce třídy prezentují výsledky své práce touto formou: z balicího

papíru (z papíru velkého formátu) vystřihnou prvek charakterizující

ženu v daném období a do prvku napíší slova, kterými by charak

terizovali postavení žen v daném období. Výběr prvku odůvodní

– jedná se o vytvoření symbolu, neboť výtvarné umění středověku

bylo plné symbolů.

Například 7. třída připraví siluetu ženy ve středověkých šatech

apod.

Pro každou třídu je vybráno několik žen, případně pojmů. S těmito

ženami (pojmy) žáci začnou pracovat (zjistí osud žen, životopisné

údaje), případně výběr doplní, nebo obmění tak, aby charakteri

zovali postavení žen v daném období. Je možno i využít obecné

příklady – postavení žen na venkově, ve městech, dobové ilustra

ce apod.
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7. ročník postavení žen ve středověku.

Např. Matylda Toskánská, svatá Anežka,

Jana z Arku, některá z žen Karla IV. apod.

8. ročník významné ženy v novověku do cca 1900.

Např. Marie Terezie, Božena Němcová,

Anna Honzáková, Anna Bayerová apod

9. ročník významné ženy od začátku 20. století – skupiny,

osobnosti.

Např. sufražetky, feminismus; Emily Hobhouse,

Rosa Parksová, Betty Friedanová,

Valentina Těreškovová, Milena Jesenská,

Milada Horáková apod.

Po prezentaci jednotlivých tříd žáci provedou krátké kolokvium

(na které mohou přijít připraveni), zda je možné, že za Karla IV.

existoval zákaz, který by zakazoval ženám vstup na hrad.

5. krok–Karel IV.

Opět práce ve třídách. Každá třída se rozdělí na 4 skupiny

(k dispozici jsou 4 texty A – D). Skupiny si pročtou jednotlivé ukáz

ky z Vrchlického divadelní hry a na základě těchto ukázek nastíní

panovníkovu osobu, jeho činy, jeho chování. Provede se zápis.

Žáci u jednotlivých bodů porovnávají literární text s tím, jak se jim

jeví Karel IV. ve filmu. Pracuje celá třída na základě jakési „skupi

nové paměti“ na filmové představení.

Všechny třídy si porovnají svá pozorování.

Výsledky se spojí a žáci podrobí svá zjištění o osobnosti Karla IV.

na základě literární a filmové ukázky kritice ve srovnání s dostup

nými historickými fakty.

Diskuze o rozdílech mezi pojetím Karla v uměleckém provedení

a v historii. Zvýraznění určitých stereotypů.
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text A

PETR Tak tedy zůstal jsem. Viděl jsem Prahu, Vyšehrad i nové

město Karlovo, které takřka zázračně vyrůstá před zrakem cizince.

Viděl jsem most, kostely, kláštery a koleje vysokých škol a dnes

mne blaží Karlštejn svými divy. Pan arcibiskup je mi tu svědomitým

a vzorným průvodčím.

ŠTĚPÁN A nedaruje ti ani jediné iniciálky v misálech a žaltářích.

(Ironicky) Ó, vzácné umění pana Zbyška, králové obdivují se tobě!

ARNOŠT Ba, vzácné jest, pane vévodo, vzácnější, než na první

pohled zdá se velmožům tohoto světa, již korunami a žezly hrají

o blaho národů! (K Petrovi) Však nesmíme mařiti drahý čas, Milos

ti, čeká nás ještě kaple sv. Kateřiny, ač ne ještě úplně vyzdobená.

PETR Odpusť, důstojný otče! Pět hodin prohlížíme již malby, svaté

ostatky a všecky poklady, které bohatou rukou nakupil zde velký

panovník a vzácný bratr náš. Věru, máte v Praze i zde druhé ne

beské království, majíce ostatky všech svatých vyznavačů a mu

čedníků, mnichů a biskupů, panen a vdov. Ostatně myslím a dou

fám, že zde nejsem naposled.

text B

ALŽBĚTA (trpce) Při čemž srdce jeho ženy musí choditi almuž

nou. – Zprvu ty ohlušující slavnosti v Krakově; poté slavný příjezd

sem, uvítání, představování duchovenstva a panstva, a mezi tím

ani chvíle oddechu. Císař zabrán ve své vladařské práce nebo své

stavby – ostatní pohltí návštěva kostelů a klášterů…

(...)

ARNOŠT Ne, toho učiniti nelze. – Císařjest důsledný a zákony, jež

dal, sám nejpřísněji zachovává. – Ale rána v srdci tvém, královno,

je povahy takové, že třeba přiložit na ni ostrého nože ihned, oka

mžitě. Jsem nepřítelem klamu i lsti – ale zde není pomoci.

text C

ŠTĚPÁN Jemuž obětuješ klid a mír Německa – širší, pravé říše...

KAREL IV. O klid a mír Německa, vévodo, vy sami se postará

te, by dlouho netrval. A že mi starost o Čechy vyčítáš, tomu jsem
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dávno zvykl od tvých krajanů. Nemusil bych ti ani odpovídat

na tuto námitku, chci však, aby pro budoucnost bylo zcela jasno

mezi námi. Cizím statkem jsem sebe neobohacoval nikdy, násilím

jsem nezískal ničeho, já platil vždy hotovými penězi, a smlouvy, kte

ré kdy jsem uzavíral, jsou veřejné – nebojím se výtek přítomnosti

ani soudu dob pozdějších. Nelichotím si, ano hádám, jaký bude asi

o mně úsudek příštích časů v ústech tvých krajanů, pane vévodo.

V jednostrannosti své řeknou, že jsem byl Čechů otcem, říše řím

ské ale pouhým otčímem. Ale to mne nezarazí na dráze jednou

nastoupené; vážil bych si přátelství tvého, ale hrozeb tvých lekat

se věru nemám příčiny.

text D

KAREL IV. Děkuji za starostlivost tvou, pane vévodo. (Určitě) Zde

je každé slovo naprosto ztraceno! (Přejde vlevo, přívětivě, později

s rostoucím zápalem) Nyní však dovol, abych tě směl dlouho po

kládati za milého hostě nejen na Karlštejně, nýbrž i v Čechách,

o které že pečuji, tak ostře mi s krajany svými vytýkáš. Leč rci

sám, je možno, pane vévodo, abychom nemilovali to, co jest dílem

naším? Chápeš lásku otcovskou, pane vévodo? Je to zákon přiro

zený, že dítě jest nám drahé nejen tím, že naše je, ale více proto,

že jeho život je životem naším. Když jsem přišel do této země,

nalezl jsem všady žalně zírající poušť; města ochuzená a vyple

něná, vesnice zdrané a ožebračené, panstvo zpupné, odbojné

a loupeživé, lid zmalátnělý, kleslý, duševně a tělesně utýraný. Za

čal jsem těžkou práci. A nyní, když vidím, jak se dílo mé daří, když

vidím, jak země před mým zrakem vzkvétá a lid bohatne, jak snaha

má je pochopena a uznána, když vidím, že jsem milován – tu chci

překonati sebe v lásce k této zemi. Je to poměr otce a dětí, co mne

blaží v Čechách. V tom jest klíč k tomu nepochopenému od vás

tajemství mé horlivosti v Čechách a mých zde úspěchů. Však dosti

o tom. Kdyby každý učinil ze své země za dobu svého panování,

co já jsem z Čech učinil, nepoznali byste Evropu v několika desíti

letích! – Chci ještě vykonat v kapli malou pobožnost, pane vévodo.

Dobrou noc! Zítra, doufám, že budeš hostem mým na lovu, jejž

podnikneme do lesů berounských. Dobrou noc!

Pokud žáci narazí na neznámá slova, vyhledají je ve slovnících.

Poznámka: Kratší text je určen pro žáky s SPU.
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6. krok –Okolí hradu

Cílem tohoto kroku je zmapovat okolí hradu v návaznosti na látku

probíranou v uvedených ročnících. Zadání má opět charakter zá

kladní nabídky, žáci mohou informace obohatit o další poznatky.

Práce opět probíhá ve třídách. Žáci prezentují výsledky své práce

formou prezentace v power pointu.

7. ročník příroda v okolí hradu, CHKO Český kras

(po stránce přírody).

8. ročník region Střední Čechy se zaměřením na Beroun

sko. Společnost, průmysl, památky, dopravní

dostupnost, cestovní ruch.

9. ročník geologická situace v dané oblasti, Český kras,

Barrandien. Vodstvo v oblasti

7. krok – Prezentace celého projektu

Z každé třídy jsou zvoleni 3 zástupci, kteří koordinují tuto činnost.

Dle potřeby si z jednotlivých ročníků vyberou jedince potřebné

k realizaci. Cílem je vytvořit výstavu poznatků (informací), které

žáci během projektu získali formou výstavy určené ostatním třídám

a rodičům. S výstavou je spojena činnost vytvoření katalogu. Záro

veň proběhne konference, kterou budou monitorovat žáci 9. třídy.

Během přípravy výstavy využijí žáci hodin výtvarné výchovy a do

plní prostory obrázky hradu a Karla IV. Některé výtvarné projevy

vzniknou i během práce jako doprovod prezentace.

8. krok – Bonus pro žáky

Od začátku projektu se počítalo s bonusem pro žáky. Tím se stal

dvoudenní výlet do oblasti s přespáním v přírodě (na pozemku jed

noho z rodičů žáka, kteří mají v oblasti chatu). Žáci absolvují pro

hlídku hradu a využijí několik turistických okruhů v okolí.
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Použité pomůcky, literatura a odkazy

Poznámka: K výběru encyklopedií, průvodců a příruček k tématům

posloužila školní knihovna a knihy jednotlivých vyučujících.

Divadelní hra J. Vrchlického Noc na Karlštejně existuje v dneš

ní době v digitální podobě a je možno si ji stáhnout ze stránek

Městské knihovny v Praze. Vyučující tím získají lepší možnost

pracovat s vlastním textem, případně si vybírat jiné pasáže –

https://search.mlp.cz/cz/titul/noc-na-karlstejne/3370050/.

K filmu – viz http://www.csfd.cz/film/23440-noc-na-karlstejne/

prehled/

DVD Noc na Karlštejně

Slovník spisovné češtiny (některé ze současných vydání)

Trávníček, F.: Slovník jazyka českého. Praha 1952.

Encyklopedie o hradech, průvodce po Karlštejně, o středověku.*

Březina, V.: Lexikon českého filmu. Praha 1997.*

Bernard, J.: Malý labyrint filmu. Praha 1988*

Panorama české literatury. Olomouc 1994.*

Balajka, B.: Přehledné dějiny literatury (různá vydání).

Lorenc, V.: Nové Město pražské. Praha 1973.

Mandelová H.: České země za vlády Lucemburků. Praha 1999.

Karel IV.: vlastní životopis (různá vydání).

Polišenský, J.: Ženy v dějinách lidstva.

Publikace o Karlu IV.*

* může být nahrazeno prací s internetem.
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