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Diplomová práce Z. Křenkové se zaměřila na téma, o němž se sice s různou 

důkladností vyjadřuje rozsáhlá část naší medievistické literatury, které se však 

dosud nikdy nedočkalo soustavné analytické pozornosti. Přitažlivost 

problematiky městských lokátorů se nadto zvyšuje právě v současné době, kdy 

se vystupňoval zájem o vlastní fungování středověké společnosti a kdy 

usilujeme o konkrétní a věcnou výpověď třeba právě o počátcích městského 

zřízení, chceme-li o "provozních aspektech" jeho prosazování. 

Přístup Z. Křenkové se soustřeďuje na doklady lokátorů v listinách o 

městských počátcích v českých zemích. Kritický analytický přístup jí dovolil 

identifikovat 21 osob, které lze s jistotou považovat za lokátory. Jejich aktivita 

se vztahovala k 15 městům, založeným mezi polovinou 13. století a rokem 1337. 

Toto "pevné jádro" vynechává málo průkazné či neprůkazné případy. Jasně se 

přitom projevují výhody srovnávacího přístupu, bez něhož nebýváme schopni 

kvalifikovaně postihnout singularity či extremity. Příkladem může být úloha 

zvíkovského purkrabího Hirza, kterou dnes oproti podnětné studii z roku 1971 

posuzujeme mnohem opatrněji. O "pevné jádro", definované a zdůvodněné 

v prvé polovině diplomové práce, se opírá vlastní interpretační část, která tvoří 

druhou polovinu předkládané práce. 



Kritický přístup, jenž vedl k identifikaci 21 lokátorů spojených s 15 

městy, lze jistě uvítat, zbývá však otázka, do jaké míry je tento vzorek 

reprezentativní. Stačí si jen připomenout, že František Hoffmann pro dobu 

kolem roku 1306 napočítal v českých zemích 252 měst a městeček. Potom by se 

uvažovaný vzorek týkal asi 60/0 lokalit. Dostáváme se k hlavnímu problému 

předkládané práce. Z. Křenková si samozřejmě uvědomuje omezenost 

dostupného vzorku, zároveň z něj ale víceméně přímočaře vychází k celkovým a 

obecně platným závěrům. Překvapivě ponechává stranou středoevropský kontext 

posuzovaného problému, tedy srovnatelné písemné doklady a příslušnou 

literaturu. Celý koncept lokace byl přitom vytvořen středoevropskou 

medievistikou 20. století a jeho hlavní opory (Richard Koebner, Benedykt 

Zientara, Josef J. Menzel atd.) bývají u nás čas od času připomínány. Určující 

stránka tohoto konceptu spočívá právě v důrazu na středoevropský kontext, a 

tedy i v názoru o vstupu městského zřízení do českých zemí jako již v podstatě 

hotového a provozně ověřeného systému. Integrální součástí tohoto systému se 

už ve 2. polovině 12. století stal institut lokátorů. Pokud budeme u nás 

diskutovat o 1. polovině 13. století, kdy v našich městských listinách chybějí 

průkazné doklady lokátorů, nemůžeme zmíněnou širší středoevropskou 

souvislost opomenout. Ostatně identický problém charakterizuje ranou 

urbanizaci Slezska, kde se jako vysvětlení nabízejí prvotně ústní lokační 

dohody, které se někdy dočkaly pozdějšího zlistinění. Tomu, že u nás doklady 

lokátorů spadají do už běžícího urbanizačního procesu, plně odpovídají 

regionální vazby lokátorů. Ukazují totiž spojitost s blízkým městským (4x) či 

vesnickým (4x) prostředím. V kapitolách o sociálních a etnických otázkách 

najdeme několik pozoruhodných zjištění, větší důraz by zřejmě zasloužily 

vztahy lokátorů (a rané městské elity vůbec) za hranice českého státu. Opět nás 

uvádějí k problematice šíření městského zřízení, ale také k vazbám, které 

dlouhodobě stimulovaly rozvoj některých měst v českých zemích (např. v SZ 

Čechách). 



I 

I 

I 
V děčným tématem zůstává problematika pražského Svatohavelského 

města a lokačního podniku na litoměřické Hoře sv. Štěpána, v této diskusi ale 

rychle opustíme problematiku samotných lokátorů. Je-li přitom řeč o Mostě, 

nemohu neupozornit, že kolem roku 1278 takřka určitě neměl 300 domů a 2,5 

tisíce obyvatel. Tento přemrštěný odhad patřil kjedné z minulých etap naší (a 

evropské) medievistiky a dnes už je zbytečné prodlužovat jeho životnost a 

začleňovat ho do dalších hypotéz. 

Diplomová práce Zuzany Křenkové, Městští lokátoři v českých zemích ve 

13. a 14. století, odpovídá nárokům stanoveným pro daný druh prací. Osvědčuje 

dobrou orientaci v příslušné části naší medievistiky, opírá se o promyšlený 

kritický přístup a přináší řadu cenných zjištění. Pokračování se ovšem nemůže 

obejít bez zřetele k širším středoevropským souvislostem, už dnes se v tomto 

ohledu projevují značná (a zbytečná) omezení. 

* 
Diplomovou práci Zuzany Křenkové jednoznačně doporučuji jako 

podklad k příslušnému řízení. 
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