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Některé výsledky nennovejčích archeologický cli výzkumů našich ze

mích a ,ie,1ich poměr k RZK. \

V období posledních tří let došlo u nás k rozsáhlým ar
cheologickým výzkumům, z nichž některé byly zaměřeny iia sídelní i 
pohřebištní objekty staroslovanské. Jejich cílem bylo zahájit dů
kladnější poznání těch úseků slovenského pravěku a časné doby dě:- 
jinné, o nichž víme velmi málo a které se rýsoval;^ dosud nejistě 
a nejasně. Tyto rozměrné ATýzfcumy umožnily především velmi bohaté 
prostředky finanční, o jakýnh se dosavadním badatelům na tomto .po
li vůbec ani nesnilo. Vzpomeneme-li- na příklad, a jakými skrovnouc- 
kými finančními možnostmi prováděl A^t. Zelnitius své slavné vele
hradské výzkumy, nutno se opravdu s úctou sklonit před neumdlévají- 
cí obětavostí, houževnatou láskou a nezištností nejen tohoto naše
ho předního archeologa, nýbrž i všech odcházejících pracovníků, 
jejichž zásluhou byl získán hojný drahocenný archeologický materiál 
a položeny pevné a věcné základy naší prehistorie.

Obrana RZK samozřejmě s radostí vítá každý nový vědný 
archeologicko-prehistorický poznatek, přispívající k vyjasnění 
různých záhad slovanských starožitností, všímá si poměrně dosti 
soustavně zejména důkazů stáří, vývoje slovanského osídlení, půvo
du a zaměření staroslovanské hmotné kultury i osvěty duchoví, 
především ovšem v našich zelích, avšak současno i v ostatních 
oblastech slovanslcých. Vždyt právě v tomto směru zanechal^nám zná
mý'protirukopisný boj, zahájený v r, 1886, dědictví zvláš^ nebla
hé, která stále ještě zamlžuje jasný výhled do některých úseků 
slovanského dávnověku a jeho setrvačná autoritativnost zadržuje 
nokdy i ve stěžejních otázkách zdravý vývoj nového a odlišného 
věcného poznání. Zvlášt radostně přijala obrana RZK všechny^poznat
ky a závoiy o dávnověku slovanském a usvitu našich dějin, získané 
v posledních 10 letech cestou objektivního věcného poznání, nikoliv 
snad pouze proto, že jejich význam a smysl mění od základu řadu.^do
savadních vžitých představ /zejména o stáří slovanského osídlení 
a výši kultury v našich zemích/ nýbrž z toto důvodu, že jsou vesměs 
v^základních i podrobných vývodech v souladu s archeologickou a pre
historickou soustavou RZK a jimi podávaným obrazem staroslovanské
ho života a kultury. Jest tento časový úsek bádání o slovanském 
dávnověku, opírající se v rozhodující míře především o nové^archeo
logické výzkumy a pod vlivem jejich výsledků hodnotící různé dří
vější nálezy a poznatky daleko kladněji, přímo historickým mezníkem 
v posuzování starobylosti RZK, Je totiž příznačné, že téměř ka.ždý

nov:/ dokumentárně podložený závěrečný archeologicko-prehistorický

poznatek má souběžnou a kladnou odezvu v RZK; dochází tedy přímo k

objevnému obnažování kořenů jejich starobylého původu^ k věcnému

ověřování dobové věrnosti RZ a nejstarších částí RK,



Dnes je již jisté, že stojíme také před renesancí rozhodující 
části vědeckého odkazu nezapomenutelného J.L^PíčeJ jestliže se 
nyní ve směru nauky všeobecné archeologie a prehistorie, oproti 
nedávným ještě dobám, velmi kladné hodnotí průkopnický a zakla
datelský přínos této mohutné osobnosti našeho vědeckého světa a 
navazuje se soustavně na výsledky Píčovy práce i v poznání sta
ré slovanské minulosti české země, je nám jasné, že Pícova "ví
ra" ve starobylost R pramenila ne^en z intuitivního, nýbrž i z 
hlubokého věcného poznání.

Valná část poznatků, vyplynuvších z posledních archeolo
gických výzkumů, je povahy trvalé, neměnnéJ je to zřejmě odraz 
poměrného pracovního klidu, volnosti časové a naprostého zabezpe
čení finančního, tedy podmínek,^jimiž se tyto^výzkumy vyznačova
ly a jimž musí býti samozřejmě úměrný především věcný výsledek.
Tato okolnost má pro obranu RZK taiié svůj určitý význam, protože 
zabraňuje tomu, aby nejasné výsledky nedostatečně pečlivě prove
dených výzkumů staly se předmětem planého theoretisování, vedly 
pouze k osobně pojatým a autoritativním vývodům bez pevné a jedno
značně jasné věcné podstaty; v roce 188é chvatným a nerozvážným 
bojem provedené vyřazení RZK z památek starobylých "bylo ;̂ rávě ovo
cem nedůkladnosti protirukopisného vědeckého dokumentárního pozná
ní, odrážejícího se ovšem potom ve věcnosti soudů.

Od dob Píčových, jehož monumentální dílo "Čechy za doby 
knížecí" /l909/ osobitě shrnovalo všechny důležité archeologicko- 
prehistorické i historické doklady života a kultury starých Slo
vanů česlcých, polo?OGÍlo vědění v tomto směru ku předu,^ v rozhoduj 
cí míře právě zásluhou archeologie. Ještě v r. 1918 díval se Dr. 
Lubor Niederle /Památky archeologické XXX, seš.l, str,15/ na údo
bí od V.- Vlil, století jako na "nejtemnejší kout starých^českých 
dějin", v němž nebylo ani stopy po slovansl^ch Ceších z té doby. 
SlovansM Icultura v naších zemích z tohoto, pro posouzení archeolo
gicko-prehistorické, kulturní i duchovní podsta'Jjy RZK a pro ověře
ní jejich starobylého původu, velmi kritického údobí, /V»-IX,stol./ 
je dnes již zhruba nejenom archeologicky zjištěna a stále hlouběji 
poznávána, nýbrž je v jednoznačném souladu s RZiK, jak jsem se výše 
zmínil a stručně zde již dříve doložil /Zprávy ČSR 1949, březen/.

Poznání staroslovanské české kultury z historického ob
dobí RZ a starsÍQh cáshí RK opíralo se dosud v nějvetěí míře o 
výzkumy pohřebišt, zatím co zkoumání sídelních objelcbů od dob Pí
čových valně nepokročilo. Vzbudilo tedy značnou odbornou pozornost, 
když v posledních letech Státní archeologický ústav zaměřil své 
rozsáhlejší archeologické práce také na. slovanská sídliště a hra
diště. Výsledlq7 těchto výzkumů jsou už dnes pozoruhodné a přinášej 
jí nové poznatky, zejména o stáří jednotlivých slovanských hradišt, 
o způsobu života, povaze, pevnění hradů českých Slovanů a t.d.
Jsou zde 4alší doklady toho, že v bojích proti R vzniklé a proti 
nim uplatňované názory o velmi pozdním přistěhování Slovanů do na
šich zemí, o kočovném'způsobu jejich života a bezvýznamně malé 
kulturní výši až skoro do 9.století, o příznačné jejich nestát-^ 
nosti, mizivých tvůrčích schopnostech, pouhém přejímání a sycení 
se kulturami cizími, při čemž se popíraly původní a svébytné pra
men;̂  slovanské Icultury u nás a t.d, byly ve svých konečných formu
lacích nesprávné a jednostraně pojaté; tybo názory ovšem pravidel
ně neměly věcného opodstatnění už v době svého vzniku

Nyní všimneme si velmi stručně nejdůležitějších výsledku 
posledních archeologicl<ý'ch výzkumů na některých staroslovanských 
objektech,
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L e v ý  H r a d e c  u Pra.liy.

Starobylé toto hradiště kmene Čechů bylo zbudováno v 
krásné Icra^ině, severně od Prahy, na skalnatém, srázném víchu, 
kolem jehož úpatí se vine Vltava.

Kronikář Kosmas /+1125/ vzpomíná tří důležitých udá - 
lostí z českých dějin /Pontes/ll,19,1,195,11,39/, jejichž dě - 
jistém byl Levý Hradecs

l.y Závěrečný boj mezi českým knížetem Neklaném a vojvodou 
luckým Vlaslavem /viz RK!/ klade Kosmas do bezpi'ostredniho oko
lí L.H., v němž ̂ uzavřel se Neklaň se svým lidem# do boje, sve - 
děného na blízké rovině 'Tursku, vyslal Neklgji svého chrabrého 
vojezdce Lyra. V boji padli Vlaslav i Tyr /Čestmír z RK!/, je
muž Cechové zbudovali mohylu na vrchu Krlíši u Lurska.

,2./ český kníže Bořivoj byl pokřtěn sv. Metodějeî j u krále 
Svatopluka na moravském Velehradě, přivedl ssebou do Čech Imoze 
Pg.vla Kaicha, usadil jej na L.H. a založil zde také první kře- 
sta,nský chrám k poctě sv. Klimenta.

3*/ 19.února 982 kníže Boleslav II. /96T-999/, jeho velmo
žové a lid zvolili zde na sněmu biskupem sv, Vojtěcha z rodu 
Slavníkovců.

Tento významný hrad zanikl r. 1041, kdy jej vypálil 
císař Jindřich.

Pomineme další historii a všimneme si pouze těch archeo
logických výzkumů, které objasňují tu dobu L.H., kdy zde bylo 
mocné, mohutné staročeské knížecí hradiště a sídliště.

0 archeologické proniknutí do záhad L.H.pokusil se ,r. 
1855 romanticky založený V.'Krolmus. Významný archeolog moravské
ho původu Dr.čeněk Rýzner zkoumal předhradí "Ifa hradci". R.1890 
bylo objeveno na vlastním hradišti větší pohřebiště, jehož část 
byla mincemi datována do doby Vratislava II. /l06l-l092/ a sto
py knížecího paláce.- Rozsáhlejší výzkumy zde jjrovedl v r. 1905 
dr. J.L.Píč, který na spáleništi loiížecího palá,ce objevil zákla
dy a podezdívky rozměrné budovy /PA XXII,103-/. - V Jírově ar
cheologickém museu /Praha XLX, Na. řlanspaulcc V, skříň 51/ leží 
vzácigé bronzové, zlacené a tepané byz,antské .závěsy z prvních 
křestaiiských hrobů, které archeologicky dokládá.jí mluvu histo
rických pramenů o cyrilo-methodějské misi na L.H.

Rolau 1940 provedl SAÚ výzkum podzemí kostela sv. Kli
menta, kde byly objeve.ny základy rotundy s apsidou, v nichž ně
kteří vidí zbytky Bořivojova kostela, jiní mladší stavbu z dru
hé poloviny 11,st. /viz dodatek od dra Borkovského v brožuře 
Ant. Zvěřiny, Kostel sv.*^Klime.nta na L.H,/,

Další výzkum SAÚ z let 1947,1948 /Dr,I,Borkovs.ký, Archeo
logické rozhledy, část 5,1949/ doložil zejména pře.kvapující stáří 
slovanského osídlení L.H.do 5.stol, nálezem keramiky."pražského 
typu"f není zatím zjištěn poměr tohoto osídlení k opevnění hra
diště, Na zko-umané ploše hradiště byly objeveny četné stopy 
r-ůzného pravěkého osídlení, stfiroceské pece a zásobárnjr, odkryt 
půdorys dřevěného slovanského domu srubového, t.zv, "franckého 
typu" /objevitel dr. Borkovsky správně poznamenal, že není důvo
dů, abychom v tomto objektu viděli přejatý cizí stavební typ/, 
další dřevěné stavby palisádové tecímiky| některé jso\i z doby 
velmi staré /před Bořivojem/.
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Ne,icenně,i§ím výsledkem těchto výzlmmu je však důkladné 

'a přesné poznání slovanského opevnění hradiště, které vzniklo ve 

dvou údobíchs

1. / původní st^ší části z^doby před Bořivojem byly zbudo
vány tak, že lícovaná mohutná zed z břidlicových kyád]^ a desek 
nesla nahoře dTevěňou konstrukci, nebo poprsní opuková' zed byla 
zpevněna kolmými trámy v- důmyslné konstrukci,

2, / mladší opevnění, zbudované asi v době Bořivojově, tvo
řila dvo.jiúaT pres tři m široká ze5 z opuky na sucho kladené. 
uvnitř vysněná dusanou hlínou a zpevněna důmyslnou dřevénoú 
konstrukcí; jinde na přístupnějších místech a v úhlech dosahova
la šíře opevnění, zpevněného vějířovitě kladenými trámy, až 7 m.

Podrobný a pečlivý výzkum vedl tedy k zajímavému závě
ru, že hradby na tomtéž hradišti ve stejné době byly stavěny 
i^ůznou technikou a byly v dávnověku také různého vzhledy.; b;̂ l to 
důsledek terénu a bezpečnostních poměrů v jednotlivých úsecích 
hradiště.

K o u r 1 m.

Ústřední hradiště kmene Zličanů stávalo na *Staré Kou
řimi” u dnešní Kouřimě, na návrší obtékaném Kouřimkou.

V kronice Kristiánově /z konce 10,stol./ čteme o vzpou
ře zlického vévody Radslava proti knížeti sv. Václavu, V sjedno - 
covacím procesu Cech za Boleslava lé bylo asi toto zlické ústředí 
z kořene vyvráceno,

0 někdejší mohutnosti a významu hlavního hradu Zličanů 
podávají svědectví nejen jeho rozloha /40ha/, nýbrž i rozsah a 
mohutnost opevnění, které se vine kolem ve třech soustavách.

Po J^E.Vocelovi a P,Benešovi zkoumal hradiště v r. 1906 
dr, J.L. Píč /Cechy za doby knížecí 239, 2Ó2, 294, 291, 374, 375/, 
který podal cenné poznatky o způsobu zdejšího pevnění,

 ̂ Soustavné archeologické bádání zde započal SAÚ v r. 1948 
/Dr. M.Solle, Výzkum na hradišti Stará Kouřim, Arch.rozhledy 1-2, 
1949/ a jeho výsledkem byla řada velmi zajímavých zjištění í

1,/ podle prozkoumaných chat bylo osídlení řízeno předem 
připraveným plánem, takže na př, kolem hradeb byla ponechána volná 
plocha,

2*/ opevnění je složité, důmyslné a různé. Jeho nejsložitěj
ší část pozůstávala z dřevěné základní konstrukce, na níž byla 
vrstva spraše s proutíjji a dřevem a teprve na tomto podkladě byla 
vystavěna pevnostní zed, kamenná, lícovaná, Im široká, původně 
aspoň přes 4 m vysoká, s hlinitým ochozem na vnitřní stráhé, Před 
zdi byi ’T ”- 4 m hluboký' příkop, kamennou zídkou lemovaný. "

L i b u š i n  u K l a d n a .

Kromě Vyšehradu žádné jiné české hradiště nedalo tolik 
příčin k nejrůznějším vědeckým názorům a svárům,^ jako poměrně ma
lé hradiště Libušin, založené podle Kosmy Libuší /v první polovi
ně a.stc/; Kosmas také významně praví, že bylo "tehdy hradem nej
me cnějším".

Libušin vábil Kalinu z Játhensteina, J.E.Vocela, ale 
první světlo do prehistorie tohoto hradiště přinesly teprve výzku
my J.L,Píče /Cechy za doby knížecí 229,230,231,232,306,378/. Obje
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vil zde dodnes různě datovanou keramika, základy palácových 
staveh o několika místnostech s kamennými základy, stavěnými 
na sucho, ve valech zbytky pevnostních zdí a t,d.

Poměrně skrovné nálezy nevedly k^pednptě v časovém 
určení vzniku Libušina. Střízlivý Dr,Em,Simek /Praha a Vyše
hrad, Časopis pro dějiny venkova XII, 1925/ anthropogeogra- 
fickýffii studiemi dospěl k přesvědčení o velké historické 
pravděpodobnosti Kosmovy zprávy a tím tedy i o velmi starém 
původu 
rické
ka “jen za >]ypothésy* 
doby: “nejvýše do IX.stol

Počáteční výzkum SAÚ, soustředěný na zjištění způso
bu stavby libušínského pevnQstního sys-^ému, objevil ve valech 
opět dnes asi 2m vysokou zed, dvojí zed nestejného stáří, 
vnitřní konstrukci válu budovanou komorovým systémem se zadní 
stěnou z mohutných Ihtlů.

S t â r á  Z á m k y  u B r n a - L í ě n ě .

Staré Zámky jsou skvěle položeným hradištěm na ostro- 
obtékaným Říčkou. Dřívější výzkumy, které zde v největší 

míre podnikl významný moravský archeolog Dr.M.XříŽ, prokázaly 
spojitost slovanského osídlení s opevněním.

Odbočka SAÚ v Brně provedla v r. 1948 a 1949 první 
část systematického výzkumu /Dr.J.Poulík, Velkomoravské stře
disko Staré Zámky u Brna Arch. rozhledy 1-2,1949/; jehož vý
sledkem je zjištění průběhu, způsobu stavby oj^evněni, sídel
ních objektů a pohřebiště z» 9.-10.st. Podle nálezů bylo hra
diště vybudováno již v 8,stol. a zaniklo požárem v 10,stol., 
bylo trvale osídleno a hrálo značnou roli v době velkomorav
ské. Opevnění mělo na kamenném podkladě dřevěnou konstrukci 
s iklinitou a kamenitou vX'plni a zdá se, že i čelnou kamennou 
zed.

Z n  o j m o.

Znojemské hradiště bylo důležitou pevností, vybudovanou 
na mohutném, strmém ostrohu nad soutokem Dyje a Granického po
toka. Dosavadní výzkum zřígenin opevnění svědčí, že ln?adbu 
tvořila skoro 8m vysoká zed z kamene a hlíny, před níž byl 
někde příkop.

Ž u r a n .

b obce Podolí v okolí Brna^vypíná se na výšině s d^e- 
kým rozhledem mohutná mohyla "Žurán". R.1855 nalezl zde maji
tel pozemku v h l o u b c e d ř e v ě n ý  trám, zdobený pletencovým or- 
najaentem, lidské a koňské kosti a zvláštní vidlicovité železné 
předměty s přívěsky /štěrchadla?/. Tehdejší historik Petr ry- 
tíř Chlumecký spojil mohylu s tatarským vpádem na Moravu v . 1 2 ^ 1 ^  
a soudil, že je zde poliřben tatarský kníže.

Výsledky yýzkumu brněnské odbočky SAÚ /Dr.J.Poulík, Zá
hadná mohyla Žurán, Arch.rozhledy 1-2,1949/ z let 1948 a 1949 
jsou opravdu překvapující a Zurán je ojedinělým archeologickým 
objektem v naěich zemích. Dýlo zjištěno, že mohylu tvoří mohut-
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né stavby z kamenných halvanů a desek, přivezených nej^iénó ze 
3 3an vzdálených míst. Základem je mohylová obvodní zed, líco
vaná s kruhovitým obvodem a s průměrem 80m. Uvnitř kruhové 
zdi kupovitě se,zvedají ve shlucích různé stavby z kamení a 
hlíny, jejichž účel není jasný, ha vrcholu mohyly byly do 
skály vytesány dva rozměrné hroby /5.5x6,5x6,5m/. Kůlové jam
ky a žlaby svědčí, že nad hroby byly zbudovány dřevěné kryty, 
takže byly původně duté. V hlíně, později do hrobů sesuté, 
nalezeny byly lidské kosti 2 koster /z toho 1 žena/, kosti 
koňské, další železný, vidlicovitě rozvětvený předmět, části 
olivově zelených a tmavomodrých skleněných i hliněných nádob, 
korály, mnoho silných nití zlatých z brokátu a několik fi^- 
rálních řezeb ze slonoviny^ tvořících původně obložení něja
kých drahocenných pohání. Řezby, jejichž původ hledáme až v 
Antiochii, jsou povahy náboženské^ gedna představuje vousa - 
tého muže s křížem v levé ruce, jiné dvě překrásně modelova
né hlavičky, na zlomcích jsou zachovány řezby šatu.

Tyto u nás i ve střední Evropě ojedinělé přfedmety jsou 
importy, antičnost šatú''postav, výzdoba skla, pletencový or
nament a "typy kerami]y ukazují na wchod a jsou zde zřejmé 
^ále vlivy pozdně římských dílen. Oasově spadá vznilí: mohyly 
Zuráně asi do konce S.stoí. a není pochyby, že mohyla byla 
pohřebištěm vynikajícTch^cnížat. Jejich hroby byly brzy po 
pohřbení vyloupeny, jak svodčí jejich rozrušený obsah.

Knížecí nekropole Žurán vznikla v ryze slovanském 
osídlení kraje, jak dokazují starší a současná pohřebiště, 
na př, značně rozlehlé u Velatic, položené v bezprostřední 
blízkosti mohyly,

D o l n í V ě s t o n i c e .

V nádherném přírodním prostředí^s hradbou Pavlovských 
hor, na soutolm I^je a. Svratky na jižní Moravě, v kraji Abso- 
lonovy Věstonické Venuše, prozkoumává brněnská odbočka SAtJ po 
velehradském nejrozsáhleoší staroslovanské pohřebiště v našich 
zemích,

V okolí je známo nyní několik starobylých mohylníků  ̂
slovanských /některé z 5,st,/ a v malé vzdálenosti bylo zbu
dováno v bahnech Dyje mohutné staroslovanské hradiště stra- 
chotínské.

Asi 500 dosud prozkoímianých hrobů /9,-10,st,/ z něko
lika tisícového počtu svědčí o ustáleném pohřebním ritu staro
slovanském a poskytlo poměrně četné doklady vyspělé loiltury, 
v níž se odráží také styky Moravy v 9,stol, s %zancí /Dr,J, 
Poulík, Staroslovanské pohřebiště u Dol,Věstonic, Arch.roz- 
hledy 5.1949/. Bylo zde v kraji jedno z hlavních velkomorav
ských středisek.

S t a r s t o - V e l e h r a d .

Vc^svém dřívěáším článku "Staroslovanský Velehtad" 
/Zprávy CSR 1941,15/3/ jsem stručné zhrnul výsledlsy Zelni- 
tiusových výzkumů na největším pohřebišti starého Velehradu,
S odstupem času ještě více vyniká přímo historická důležitost 
těchto objevů, které nám tak výrazně předvedly vyspělou kultu-
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ru starých moravských Slovanů z let 800-950. Závěrečný pohled 
na dosavadní velehradské výzkunQr vede nyní k odhadu počtu hrobů 
na tomto jediném pohřebišti na 10,000, takže je zde rozsahem 
dosud největší staroslovanský hřbitov vůbec a uvážíme-li, že 
hroby časově vznikly nejvýše za 150 let, jsou jisté dokladem 
mohutného zdejšího současného osídlení. Je to také, pokud se 
milodarů týče, nejbohatší staroslovanské pohřebiště, V soula
du s historii dokládají památky silný vliv byzantský od polo
viny 9,stol. V řadě zvláště bohatě vybavených hrobů /zlato, 
stříbro, emaily/ byli pohřbeni příslušníci nejvyšší společen
ské třídy, členové knížecího rodu.

Na rozlehlou část pohřebiště, prozkoumanou A,Zelni- 
tiusem, navázala konečně r, 1948 a 1949 své odkryvné práce br
něnská odbočka SAÚ. Enomě průzkumu mnoha hrobů s krásnými nále
zy došlo na pohřebišti "Na valách" k mimořádné události: obje
vu základů hřbitovního kostela, jehož jednoduchý půdorys men
šího rozsahu je byzantský. Okolní hustě kladené ̂ hroby /plošně 
i horizontálno/ a jejich poměr k základům určují vznik koste
la brzy po polovině 9,století.

Na jiném pohřebišti velehradském "Na špitálce", kde 
jsou hroby z konce 7.*10,stol,, byl objeven druhý chrám, znač
ných rozměrů a členěného, ryze byzantského půdorysu. Ze situace 
okolních hrobů s milodary je jasné^ že jde také o cyr^lo-meto- 
dějskou stavbu, ovšem daleko důležitějšího významu a učelu. 
Svědčí o tom také v prostoru chrámovém rýsující se rozměrnější 
hrobky, jejichž výzkum bude teprve proveden. Podle tehdejších 
zvyků bývali v chrámech pohřbíváni pouze přední členové kníže
cího rodu a nejvyšší představitelé církevního života.

Čtenář, který s trpělivostí sledoval tyto řádky, se 
jistě již ptá, proč bylo věnováno tolik vzácného místa pro su
ché shrnutí důležitých výsledků posledních archeologických vý
zkumů; zvláště^ když na příklad na různých hradištích se dospě
lo zhruba ke zjištění obdobného způsobu stavby pevnostních hra
deb.

Vědecká obrana EZK, jsouc si vědoma i v^těchto dobách 
závažnosti svého posláníj musí ^aujati objektivní postoj ke 
všem hovým výsledkům bádaní na úsecích těch vědních oborů, je
jichž působnost má příný nebo i jen nepřímý vztah k tak zvané 
"otázce" RZK; ba sama se zdáme přičinuje o nestranné a věcné 
rozsouzení sporných a nevyřešených ještě záhad.

Bylo již vzpomenuto, že došlo v posledních lOi letech 
v české vědě archeologicko-prehistorické k novým objevům na po
li poznání slovanského dávnověku a rozhodující moc průkazná 
výsledků zkoumání mění některé vžité představy i rázu zásadního.

Objevy na sucho kladených zdí na českých hradištích 
vedly ještě do nedávná baáatéle k přesvědčení o daleko mladším 
původu těchto objektů, taJcže je zde často podstatný nesoulad 
mezi prameny historickými a těmito názory. Mínění Dra^Axamita, 
že'na příklad hradiště tetínské bylo vystavěno "ne příliš^dlou
ho před smrtí svaté Ludmily" a v téže době že vznild.0 také 1 
hradiště Libušin, není zjevem osamoceným, - Dnes  ̂po provede
ných pečlivých výzkumech opevnění na Levém Hradci, Budči, v 
Prachovských skalách i jinde, kladou se vály s kamennými zdmi
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taká do starší doby, nejen do druhé poloviny 9.stol,, nýbrž 
i iílWbějí, pří čemž nejzaaší hranice vznilm není nálezy 
ještě pevně stanovena.

Datování českých hradišt se dosud provádělo skoro . 
výhradně podle keramiky. Na podkladě^vykopávek velehradských, 
drem Borkovský'm zpracovaného "pražského ■typu" keramiky /Sta
roslovanská keramika ve střední Evropě, 1940/,^nálezů z^ji
homoravských hrobů /Dr. J.Poulík, Předliradištní kostrové 
hroby v Blučině, 1-941; Staroslovanská Morava, 1949/ došlo 
však v datování slovanské keramiky k převratným událostem; 
v oelku jednotlivých hrobů častěji se objevuje pospolu různo
rodá staroslovanská keramika, jejíž jednotlivé knsy podle do
savadních kriterií vznikly v různých dobách, často od sebe 
yzdálených několik století,- Tato okolnost m|ní samozřejmě i 
usudky o době vzniku staroslovanských hradišt u nás a je v  ̂
přímé souvislosti se svědectvím RZK o stáří a funkci hradiš^t, 
zejména Vyšehradu a jiných.

Výzkum vnějšího opevněpí na staroslavném hradišti na 
Budči, provedeny v r, 1941 /M.Solle, Budeč, Obzor prehisto
rický XIII,]j9467, po prvé v naši ^cheologii ̂ zjistil, oproti 
všeobecnému’dřivě jšímu přesvodčení, že dnešní vzhled val'ij se 
vůbec nekryje s původním obrysem valového opevnění,^ nebot 
tento je vlastně zřícenina původní, umělé a složité pevnost
ní stavby. Poznatky byly tak urči-bé, že dovolovaly provést 
dokonce reko^istrukci; na původní úro-vni byla vystavěna asi 
5m vysoká zed, složená z břidličnatých a opukových kvádrů na 
sucho kladených a nebo spojovaných jílovítou maltou, na zed 
se VrmiykaX z vnitřní S'fcrany ochoz z dřevěné kostry, ■vyplně
né hlínou a kamením. Šířka celého' opevnění byla 7m, Před zdí 
byl parkán a příkop.

K obdobným výsledkům dospěl současný i mladší výzkum 
hradištních soustav v Prachovských skalách /R*Threk, Prachovské 
skály na -úsvitě dějin, 1946/,

Připojíme-li k těm̂ bo poznatkům obdobná zjištění na 
■výše uvedených hradištích /Levý Hradec, Kouřim, Libušin a t. 
d,/, dospějeme k poznatku, že tento způsob pe-vnění byl ob^yyklým 
typem hradeb staroslovanských hračLíŠt v českých'zemích take v

9,století /kamenná zed s ochozem/.

V nádherné písni EK o vítězství nad Vlaslavem /Ces^tyír 
a Vlaslav/ je zajímavé líčení dobývání Kruvojova hradu; Neklá
nová vojska přilnou k hradbám, použijí důmyslné techniky dobý- ! 
vaQÍ; až

“prúd Pražan jarno přěse zdi teče,.,". ^

Není pochyby o tom, že básník mluví jasně již o kamemé toadb̂ - 
Kruvojova hradu, o jejíž výšce podává svědectví ■válečná 'tec hni - 
ka dobyvatelů; v dřevených oporách navršila se u hradby postup
ně pětinásobná skupina bojovníků, než bylo dosaženo vrcholu 
hradeb.

/

Z líčení RK ■vysvítá, že obránci hájili vrchol laradeb, 
"skad hořÍ9chu meče, skad sípěchu střely, 
skad sě řutichu búřiecie klády".

Hradby Kruvojova hradu měly tedy nějaký ochoz, po němž se obrán
ci mohli pohybovat.

Vládu knížete Neklana možno historicky položiti do tři
cátých a čtyřicátých let 9.století,

- 8 -
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Teprve nové výzk-uuî  z ]^oslednícii 10,let podaly možnost 
přímého archeologického ovoření^tohoto ojedinělého svědectví 
RK o pevnění slovanských liradišt v českých zemích v jorvní po - 
lovině 9,století, které podlh dřívějšího stavu bádáni a názo - 
ri' nabylo archeologicky řešitelné; dnes je zde tedy soulad me
zi "Čestmírem a Vlaslavem" a archeoTogicky nedávno poznaným

pevněním současných českých hradišt,
v

Mohutné pevnostní a stavební soustavy našich hradišt 
,jsou doklady nejen kulturního rozmach\T*51 ovanu českých' 'i v

historickém úseku RZK, nýbrž i společenského řádu« který si

11

mohl vynutit budování 
jisté míry ,je to dále

tak nákladných a pracných objektů, Do 
svědectví o bo,iovné povaze našich předků.

jinak doložené také nálezy četných zbraní. Územněstra.te^icl':y 
důmyslné a cílevědomé zakládání a udržování hradišt svědčí též

o uvědoiímělé státnosti starých českých S1 ovanů, která byla v

RZK odpůrcům solí v očích a která podle Jana Czekanowskiho 
/Polska-Slowianszcyzna, Varšava 1948/ musí býti značně starší 
než legendární panství Samovo /první polovina 7.stol,/.

Ve shrnutí našeho archeologického materiálu z histo
rického úseku RZ a nejstarších písní RK jeví se nám dnes teh
dejší hjgiotná kultura slov.anská^^spělá, rozvitá a svébytná. 
Případ Zuráně ukazujp, že i v údobí ještě starším dochází ke 
skvělým překvapením, předstihujícím veškerá očekávání, výzkumy 
velehradské neověřují pouze archeologicky historické státní e, 
církevní události dmhé poloviny 9. století, nýbrž vývojově 
jedinečně předvádějí limotnou i duchovní kulturu starých Mora
vanů od sklonicu 7* až do počátlai 10,století, i když si od
myslíme ;̂ ro zdejší Velelirad příznačnou nádheru knížecího sídla, 
dclle mají svou váhu i výkopy dolnověstonickéi celkem před na
šima očima leží slovanská kultura, nesoucí v sobo všechny rysy 
vyspělosti, samostatnosti a svérázu.

kultuře starých Slovanů českých patříDomněnky o mizivé 
již navždy minulosti.

Každé dolcumentární archeologické-prehistorická dolože
ní souladu s RZ, a jednotlivými písněmi RK vede nejen k dalším 
dokladům jejich starobĵ -lého původu, nýbrž přímo k ověření do
bové věrnosti; dnes jsme poukázali zejména na archeologicky ne; 
dávno ̂ Zjištěný ̂ pravělĉ ' stav opevnění slovanských hradů, který 
se přímo odráží v'"Čestmíru a Vlaslavu". RZK by ovšem mohly bý
ti starobylé i kdyby zde tento historický, archeologický, kul
turní i osvětový soulad nebyl. Jsou četné příklady toho, že 
tvůrci legend, kronik a letopisů promítali stav své doby do 
dob daleko starších a dokonce byli v historickém rozporu s ča
sem i ̂ osobami sloitečných událostí a přece jSou to památky sta
robylé /na př, Nibelungy/. Jedinečná doloímentární cena RZK 
tkví však právě v tom, že jednotlivé jejich části jsou vždy 
odleskem své doby. Archeologie stále jasněji vydává o tom své 
svědectví.

- 9 -



Ing, Karel Ándrlík a mg. Boiiumil Střemciia - 

PODSTATA PÍSMA STARÝCH RUKOPISU

s
iSO

Vojtěchovo rozsáhlé fotochemické zkoumání Rukopisů zele
nohorského a královédvorského /RZK/ potvrdilo s naprostou přesno
stí chemické a mikroskopické zkoušky RZK provedené Cordou, Š a f a 
říkem, Bélohouhkem a Stoklasou a na RZK nenalezlo ani aejmenší 
stopy, která by nasvědčovala jejich podvržení /Zprávy Csl. spol. 
ruk, č. 11-12 r. 1937/.

V posledních letech svého života zabýval se však prof. 
Vojtech společně s námi také studiem vlivů, které působí stárnutí 
písma, napsaného inkoustem železito-d\j.^ěhkovým jako v RK /Zápisy 
o komisionolním zkoumání RK r. ISÓé, CCM 1887/. Ža tím účelem 
připravil Vojtěch tisíce inkoustů různého složení, v nichž bylo 
různě kombinováno množství a poměr sdučástí; postupně vystavoval 
písmo těmito inkouá^^¥ifde fysikálních a chemických vlivů. Na zá
klade experimentálních zjištění, jež zde nelze podrobné uvádět, 
dospěl k názoru, že ani novodobé technické prostředky neposkytují 
možriostii uměle urychlit stárnutí písma.

Stárnutí písma je tO"biž chemj.cký pochod velmi složitý a 
dodnes není dokonale prozkoumán, nebot spolupůsobí tu nejrůznější 
okolnosti, jako složení inkoustu, způsob a doba uschování inkoustu, 
přechováváni rukopisu po napsání a také podklad, na němž bylo psá
no. Atmosférické vlivy působí za rů.zných okolností různě; jinak 
stárne písmo uložené ve stálém vlhku, jinak v suchu a jinak písmo 
vystavené střídavému vlivu obou činitelů.

Těchto prací zúčastňoval se mimo nás později ještě další 
spolupracovník, jenž prozatím nechce být jmenován.^Kromě dále uve
dené statistiky o stárnutí písma zkoumali jsme na ústřižcích per
gamenových listin , profesorovi Vojtěchovi Museem zapůjčených, 
reakce ;^ováděné r. 188é na RK a pros, .40 halších; rukQpisech“ad ,ZIII. 
až do X^. století. Seznali jsme /tak jak již r.Í920 prof.chemie 
na české technice v Praze Josef Schneider/, že se methoda Belohoub- 
kova naprosto osvědčuje.

Při každé schůzce byl proveden zápis, který byl prof, il 
Vojtěchem přezkoumán a případně opraven. »(

K snazšímu porozumění třeba připomenout, že inkousty uží
vané před r.^1856 měly v podstatě obdobné složení jako inkousty 
nynějšíys vyjiml?:ou inkoustů do plnících per, což jsou pouhé roz
toky anilinových barviv/. Vyráběly se smíšením odvaru duběnek a 
skalice zelené, čímž se vytvořila přejemná sraženina tanátu žele
za /vlastní barvicí součást inlcoustú/. Ježto by se tato sraženina 
v roztoku neudržela a ssedala na dno kalamáře, přidávala se různá 
zahuštovadla /ochranné koloidy, na př. klovatiny, jejímž působe
ním se upevnil tanát železa na povrch psacího podkladu/ a konečně 
konservační prostředky /víno, ocet, kořalka atd./, aby bylo zabrá
něno plesnivění inkoustu. Novodobé inkousty liší se od středově
kých votším množstvím kyseliny, čímž se dociluje jemnějšího roz
ptýlení ti^átu železa, přídavkem fenolu a pod. a obsahem anilino
vého baryiva /po r. lS5o, kdy se počalo anilinových barviv takto 
používat/.
, v*

Železo jo tedy v inkoustech středověkých ve forme hrubo- 
zrnnějšího tanátu, který po velmi dlouhé dobo přejde v iiydroxyd



železitý, tedy v rez. Tanát železa po napsání a zaschnutí zčer- 
náí tato původní barva mění se stárnutím v tmavohn6dou, a tepr
ve během několika desítek let dostává písmo bdrvu hnědou, až 
konečně stává se rezavé. K zjištění průměrné doby, po které 
barva písma se mění, zkoumali jsme společně^s prof. Vojtěchem 
změnu baivy písma na 246 přesně datovaných^úředních listinách 
z let 1794 - 1933. První případy hnědého p?lsniav jsme nalezli na 
listinách starších 34 let a první případ písma žlutohnědého na 
spise starém 73 let.

Tu budiž zdůrg.5něno, že písmo RK bylo již při nálezu 
-rezavé /V.B.Nebeský CCM 1852/, tedy chemické pochody stárnutí 
byly již ukončeny, takže Rukopis nemblil'Tyt napsan v TÓbe~ňáIě- 
zu.

V souvislosti s rezavou barvou písma RK zabývali jsme  ̂
se také všemi námitkami, které byly některými chemiky i nechemi- 

k‘ ky vzneseny /Athenaeum" 1886,Věda a^život 1938, GMP 1938/, Podle -- 
předpisů jimi uvedených/na vyrobení prý rychle rezavějících in
koustů/, jsme připravili řadu inkoustů, z nichž některé se uká- 

 ̂ žaly pouhými roztoky železnatých sloučenin s nepatrnýra obsahem 
taninu, takže při psaní dávaly p í srn o témě ř ne vid iteIná, nebo se 
chovaly stejně jako jiné inkousty připravené v rámci" všeobecné - 
ho zkoumání inkoustů, a příznalsy stárnutí písma v krátkém čase 
neprojevily.

Jak právě řečeno, nelze s uvedenými roztoky pro nevidi- 
• telnost písma psát, a to tím méně vícestránkový pikopis jako 
jsou RZK, jejichž písmo se vyznačuje velkou jistotou ruky a 
stejnoměrností až na malé výjimky, kde je písmo místy o něco 
menší- jak to bývá i při vyslovené malovaném písmu různých ruko
pisů /na př, Vyšehradslcý kodex z r. 1086/. Právě proto, že písmo 
muselo býti při psaní viditelné, je samozřejmé, že 3?; výrobě in
koustu bylo zap o t řebi db s t a-b e Čné ho množství taninu /duběnkového 
odvánu/ i pojidla /klovaťiny/.

Na polcusy s inkousty železito-duběnkovými na\"ázali jsme 
podrobnou práci, která měla objasnit podstatu písma některých 
rukopisů, které svou nezvyklou zelenou barvou budily pozornost a 
někdy i nedůvěru odborníků. Z,této rozsáhlé práce, kherou prof. 
Vojtěch dokončil několik týdnů před svým úmrtím,^uvádíme nejpod- 
statnejší část týkající se zeleného písma RZ, Dříve nežli se bu
deme ̂ obírat vlastním thematem, musíme předeslat nělsolik slcuteč- 
ností z historie nálezu RZ, a"by i méně informovaní mohli naše 
vývody ■ sledovat.

15.dubna 1818 vydal Pr.hr. Kolowrat-Libštejnský provolá
ní k českému národu o z^lože^hí Musea a vyzval české vlastence, 
aby zasílali pro tento ústav staré památky. Mezi zásilkami v mě
síci listopadu 1818 nalézaly se dva pergamenové listy rukopisu s 
českým'textem, jehož barva byla špinavě zelená, K zásilce byl 
přiložen nepodepsaný, olúvkem p§aný list, z jehož obsahu jímá
me poslední větu "Škoda, že^čern, jak jsem prach vlhkou houbou 
stíral, se proměnila v zeleň" /Scliade dass "sich die Schwarze wie 
ich den St5_ub mit feichten /chýby v originále!/ Schwamm abwischte 
nachher in̂ ŝ Grtine verwandelte" /Aelteste Denk, 1840 str. 167 - 8/

Tato slova o černi, která se proměnila v zelen zůstala 
česlcým učencům nepochopitelná až do r. 1857, kdy Palácky se Šafa
říkem objevili v,klášteře Rajhradském rukopis z 9»stol./ t,zv. 
Martyrologium Romanům/, v němž nalezli písmo,s něhož se slabým^ 
dotekem stírala hnědá inkoustová limota /Tintensubstonz/, pod níž
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bylo písmo zelené barvy. Toto v;jrsvětluje do té doby tepiá slo
va výše uvedenéh-o nálezce a zasílatele , že totiž ''čerň, k^ž 
na rukopise stíral vlhkou houbou prach se proměnila v zelen".
Smyl nepochybně vrchní vrstvu písma,’ takže zůstala jenom ona 
část inkoustu, která vnikla do pergamenu.

V rámci rozsáhlého mikroskopického a chemického zkou
šení EZ, kterým byl Palacl^m a Šafaříkem pověřen Aug, Gorda 
/viz o tom článek v minulém čísle "Zpráv", snažil se Gorda ob
jasnit příčinu zeleného zbarvení písma RZ, jednak pokusy na 
starých pergamenech, jednak zkoušením'vrchní inkoustové krusty 
dvou středověkých rukopisů musejních s podobně seleným písmem.
Z popisu jeho zkoomání /Aelt.D/. je patrno, že pátral v prvé 
řadě po mědi, která bývá podstatou zelené barvy iniciálek stře
dověkých rukopisů. Logicky soudil, že kdyby zelená barva pochá
zela od mědi, musela by se nacházet! také v seškrabané inkousto
vé vrstvě. Poněvadž však jeho zkouška vyzněla záporně, usuzoval, 
že zelené zbarvení písma RZ nepochází od módi, nýbrž Že vzniklo 
nevysvětlitelnými chemickými pochody během staletí, působením 
vlhkosti mezi železitou krustou a hmotou pergamenu, že tedy ze
lené ' zabarvení písma pochází od nějaké dosud neznámé organické 
sloučeniny se železem. Vlastní písmo RZ uvnitř pergamenu Gorda 
nezkoušel, a přítomnost mědi v písmě RZ zjistili teprve r.l886.
V. Šafařík a J.Stoklasa, aniž však doyedli vysvětlit! toho pří- ■ 
činu. Později Stoklasa, opíraje se o údaje Wattenbachovy, Petten- 
kioferovy a o svoje vlastní zkoušky některých musejních rukopisů, 
píše, že ve středověku bylo vedle železitých inkoustů užíváno 
také inkoustů, které vedle sloučeniny železa obsahovaly také 
sloučeniny mědi/at už se tam měd dostala jako skalice modrá ne
bo jako skalice smíšená, vyrobená z kyzů obsahujících vedle že
leza také sloučeniny mědi - /poznámka naše/, ,

Za účelem objasnění proč Qorda v inkoustové hmotě dvou ^  
středověkých rukopisů nenalezl měd, připravili jsme také řadu 
inkoustů železitoduběnkových s přísadou skalice modré, a podro
bili jsme tyto inkousty spolu s železitými zkouškám soialysou 
kapilární i zkouškám vlastností jejich písma, pokud se týče je
ho stárnutí a fysikálních změn. Zkušební vzorky neprojevily po 
jedenácti letech žádných podstatných rozdílů od inkoustů čisté 
železitých.

Při zkoušení železito-mědnatých inkoustů kgpilárni ana
lysou jsme pouze nalezli, žé okrajové zóny kapky na filtračním 
papíru jsou tvořeny modravým prstencem u těch, které obsahují 
větší procento skalice modré,

S použitím kf^pilární analysy můžeme sledovat! plošnb to, 
co se při psaní děje do hloubky podkladu. Na silnější filtrační 
papír se nakápne zkoušený inkoust, takže můžeme zde názorné a 
ve větších rozměréch pozorovat, že na povrchu ssacího podkladu 
zůstávají hrubě rozptýlené součásti inkoustu t.j, tanát, kdežto 
součásti molekulárně rozptýlené /rozpustné/ pronika"jí do podkla
du, a to tím více, čím větší jsou póry. Proto u starých rukopi
sů nacházíme na povrchu krustu, po jejímž mechanickém odstraně
ní zůstávají jen slabé sledy písma, které působením reagencií 
/žluté krevní soli, sirníku amonného, sulfokyanidu draselného/ 
ukáží, že do podkladu skutečně vnikly jen složky rozpustné.

Ke zkouškám bylo používáno chemicky čistého/švédského/fil- 
tračního pa;^íru. Tento je totiž neklížený a má tedy oproti oby
čejnému papíru psacímu větší póry, takže vlastně představuje ja
kousi zvětšeninu obyčejného papíru a proto kapka inkoustu na fil-
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trační papír nakápnutá vniká nejen áo iiloulDky, ale šíří se též 
po stranách. Následkem větších porii filtra.čního papíru vnikají 
do nich tol̂ é nejjemneji roaptylené součásti inkoustu, což ovšem 
u dohře klíženého papíru a obzvláště u pergamenu možno není.
Ynikají tedy do pergamenu a dobrého psacího papíru pouze rozto
ky.

Původní naše theorie byla, že inkousty železito-mědna- 
té obsahují vedle tanátu železa také tanát mědi, a vedle volné 
skalice zelené předpokládali jsme také přítomnost volné skalice 
mod3?é. 0 tanátech jsme se domnívali původně, že tvoří podstatu 
vrchní inkoustové vrstvy, zatím co rozpustné sloučeniaay ̂ vnilmou 
do podkladu a vytvoří spodní vrstvu písma, kde pak větší množství 
skalice /při inkoizstech s větším obsahem médi/ přivodí zelené 
zbarvení písma. Nepochybovali jsme o tom, že podstatou zelené 
barvy písma jo sloučenina mědi. Tomuto předpokladu však odporo
valo chemické zkoušení inkoustové krusty, ^eré provedl u stře
dověkých rylcopisTA Gorda, který, ačkoliv měd v inkoustové hmotě 
hledal, měd nenalezl.

Odlišný názor zastával již dříve Střemcha, jak o tom 
píše v minulém článku Zpráv. Střemcha předpokládal, že^železo 
má větší afinitu /slučov0.cí schopnost/ k taninu neŽ měd, takže 
v inkoustech železito-modnatých vzniM pouze tanát železa a 
modrá skalice zůstává volná a 'vniJcí do podklady,

Za účelem objannění těchto dvou růyných názorů a vy
světlení, proč Corda v inkoustové krustě měd nenalezl,provedli 
jsme řadu pokusů, kterými bylo na.prosto jasyé zjištěno, že ná-_ 
zor Střemehův je správný, že totiž tanát mědnatý^nemůže obstát 
v^lé slmlice zelenés~TMpra.viÍi~~3sme chemicky čistý tanát mědi,̂  
rozptýlili jsme' je j ve vodě a přidali jsme roztok skalice zelené. 
Původně ímědozelený tanát mědi se okamžitě změnil v tmavý tanát 
železa a podrobným zkoušením směái jsme v ní zjistili přítomnost 
volné skalice modré. Této sieutočnosti také nasvědčují výše^zmíně- 
né zkoušky kapilární, při nichž se kolem kapek železito-mědnatých 
inkoustů na filtračním ;^apíře tvořily modré okol3^, které ̂ kápnu
tím roztoku žluté krevní soli dávaly linědočervené zbarvení /důkaz 
mědi/.

Poněvadž uvedené zkoušky jsme několikrát op.akovali a 
vždy se stojným výsledkem, bylo jřei experimentálně prokázáno, . 
že inkousty železito-mědnaté mohou obsaliovab jen rozptýlený tanát i
žel'eža â  rozpušťěnbú" skalic'! mo'drou 7'přípaďně i zelenou,'.byla^T" f
v px'ě'být'kú ̂ oproti' taňinu/ J Iťemolil' "tedy Cordg. v seškrabané inkousto
vé hmotě jím zkoumaných rukopis*ů' nalézti měd , nebot v inlcoustové 
krustě písma - nebyla.
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N A S  Z A L O V .

Bnliumil Smrčlsa: U

Od svého vzniku, soustřeďovala naše Společnost poměrné 
značný počet příslušníků stavu soudcovského. Snad ti, jichž 
povoláním bylo nalézati co jest právem, byli zcela mimořádně 
poutáni materií rukopisného sporu,^soubojem důkazů, protidů- 
kazů, nařčení, obhajob atd. Vzpomeňme v té souvislosti_na 
příklad činnosti zesnulého senátního presidenta Híhy, jenž 
obíraje se osobností V.Hanky v době nálezu RK, krok^za krokem, 
vyšetřující metodou soudce, dovodil nemožnost padělání RK 
Hankou.

V měsíci prosinci 1949 opustil naše řady další pří
slušník soudcovského stavu. V Týně n.Vl^.zemřel v požehnaném 
věku 88 let dne 20.XII.1949 Bohumil SMRČKA, vrchní soudní ra
da v.v. a byl tamtéž pochován dne 23.XII. %1^věrným členem 
naší Společnosti od jejího založení. Byl jedním z řady soudců- 
badatelů, kteří zkoumání celého protirukopisného materiálu vě
novali dlouholeté studium, nespokojili se pouhými hypotéz^i, 
ale metodou právního zkoumání opřeli se jen o fakta, jimiž 
nelze otřásti. Je známa jeho přesvědčivá práce z r. 1933, 
otištěná v Národní Republice /v.r. Smrčka užíval při své lite
rární činnosti pseudonymu Sp u m v /, která vyšla též jako sepa- 
rát pod názvem "Novočeské i staročeské texty RK a RZ podávají 
samy důkaz o'pravosti těchto rukopisů." - Pochybovači, zejména 
Josef Hanuš, riváděli, že RK a RZ jsou podvrženy Hankou a Lin
dou, kteří oe zbásnili v novočeštině. Linda prý zbásnil zpěvy 
epické a Hanka lyrické. Obojí pak prý^převedl Hanka do staro
češtiny a provedl technické vyhotovení.
Ve výše uvedené své práci vybral Smrčlca z konte>rfcu RKZ a^pro- 
ti sobě postavil čtyřicet novočeských a staročeských veršů, 
jimiž pádně dokázal, že staročeské verše jsou originálem, 
kdežto novočeské jsou Hankovým převodem, s množstvím omylů 
prokazujících, že Hanka staročeskému textu dobře nerozuměl a 
že nemohl být jeho autorem. Ve spise je uvedena řada psycho
logických postřehů o dalších okolnostech vylučujících padela- 
nost Rukopisů. - jiném svém pojednání "Různé úvahy o RZK" z 
r. 1934 zahloubal se Smrčka do Hankova života. Tentokráte pro
kázal slabost argumentace odpůrců RZK rozborem Hankova ;^ísma a 
jeho schopností básnických. Kromě toho napsal více menších pra
cí neuveřejněných. Z poslední jeho korespondence Společnosti 
vysvítá, že si zachoval neutuchající zájem o RZK do posledního 
dechu. V řadě obránců Rukopisů zajistil si místo čestné a trva
lé .

Cest jeho památce1

J . Š .

Profesor Dr Vlastimil Blažek,

Za přípravy těchto Zpráv stihla nás zpráva o další bo
lestné ztrátě,- Dne 19.března letošního roku zemřel v Prag.e ve 
věku téměř 72 let náš dlouholetý člen, p.Dr Vlastimil BLAŽEK, 
profesor státní konservatoře hudby. Denní tisk po zásluze 
zhodnotil jeho význam jakožto hudebního vědce, badatelsky čin
ného v oboru hudební historie. Po letech archivní prakse na 
četných zámcích zakotvil prof.Dr Blažek /narodil se v Brně 
1878/ v Praze jakožto archivář konservatoře. Soustředil svůj



stfuůijnl ssájem především na starou českou hudbu. On je zakla
datelem "Společnosti pro starou českou hudbu'*.

ÍTám sluší dodati, že prof.Dr Blažek byl též přesvěd
čeným zastáncem pravosti Rukopisů. Výrazem tohoto jeho pře
svědčení byla skutečnost, že jeho zásluhou ocitaly se na po
řadech koncertů zmíněné Společnosti lyrické písně RK, zhu
debněné Tomáškem, Fibichem, Dvořákem. V tom pokračoval v od
kazu svého otce, profesora češtiny, který za rukopisného bo
je v druiié polovině minulého století vyvracel námitky prof. ' 
Antonína Vaška proti Rukopisům.

Odešel dobrý člověk, vynikající pracovník, uznávaná 
autorita v oboru hudební vědy. Zájem vzdělanců rázu profesora 
Dra Blažka o Rukopisy a jich přiklonění se k táboru obránců 
pravosti tyl nám v ž ^  zdrojem posily. Ztráta takovýchto vzác
ných individualit těžce na naši Společnost doléhá. -

Nikdy na profesora Dra Blažka nezapomeneme!

B.S.

U p o z o r n ě n í .

Usnesením valné hromady byl roční členský příspěvek činných 

i přispívajících členů “G.S.R. počínajíc rokem 1948 upraven 

na jednotnou částka 50.- Kčs. Šekový účet společnosti u 

"Poštovní spořitelny v Praze" má č. 4501.
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