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1. Úvod 

Jakkoliv těžké je v historii již vzhledem k její povaze nenajít pomyslná "bílá místa", "dlouhé 

16.století" si ani v českém dějepisectví nemůže naříkat na nezájem historiků. Dnes již bezpočet prací 

byl věnován politické kultuře a politickým dějinám, svou nepřehlédnutelnou tradici mají dějiny 

. sociální a hospodářské i donedávna "úžeji" vymezený dějepis kulturní, který se- "oživen" 

- snaží v současné době navázat na historicko antropologické přístupy, jež- ačkoliv neopominutelné 

a dodnes spíše "faktograficky" využívané náběhy existovaly i v domácím prostředí - přináší 

konfrontace s ostatním, u nás stále zejména s německy komunikujícím světem. Ne všichni historikové, 

kteří bývají - snad v důsledku pofidérní odborné soutěže - označováni za "starší" badatelskou 

generaci, však žili pouze v "metodickém světě", který lze po desetiletích, z pozice současných 

dějepisných snah, označit za antikvovaný. Čeněk Zíbrt či Zikmund Winter anticipovali mnohé z toho, 

čím se dnes "pyšní" právě historická antropologie, 1 přičemž řada autorů nenabyla ani takové (k tomu 

bezesporu nutné) akribie jako zejména druhý jmenovaný autor. 

Podobně existuje v českém dějepisectví množství rozsáhlých i drobných prací, které se -

většinou okrajově- zaobírají v širokém slova smyslu byrokracií, jejíž geneze, zejména v souvislosti se 

státem, patří mezi nepřehlédnutelné a nepřehlížené typické rysy prvního století raného novověku . 

V tomto smyslu bývá mnohem menší pozornost než úrovni "zemské" či "královské" (ve smyslu 

politického systému), kde především žáci Gollovy školy a badatelé na poli raně novověké diplomatiky 

či správních dějin dosáhli dodnes nepřekonaných výsledků/ věnována úřednictvu velmožských 

dominií. 3 

Samotné téma vrchnostenské byrokracie, lépe snad úřednictva, není tudíž nijak nové. Nelze si 

však nevšimnout, zvláště v pracích orientovaných právě na dějiny správy, že úřednictvo (v širokém 

slova smyslu všichni příslušníci dominikální administrativy od písaře až po regenta) bývá pojímáno 

spíše jako pasivní "prodloužená" výkonná ruka samotného velmože a že až na určité nonsensy uvádí 

1 Blíže např. J. Válka, Předbělohorská kultura a společnost. Poznámky k interpretaci a hodnocení. Studia 
Comeniana et Historica 16, 1986, s.6. 
2 Z mnoha prací uveďme alespoň práci K.Stloukala, Česká kancelář dvorská 1599-1608. Pokus z moderní 
diplomatiky. Praha 1931, zde zejm. s. 95-154. 
3 Výjimky reprezentují badatelé na poli raně novověké diplomatiky a dějin správy. Např. L. Urbánková-Hrubá, 
Kancelář Karla staršího z Žerotína. Diplomatická studie. SAP 4 1954, s.29-97 nebo mladší studie P. Balcárka, 
Kancelář kardinála Ditrichštejna a správa biskupských statků před Bílou horou. SAP 28, 1978, s.66-126. 
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do "praktického života" jeho záměry. Tento- v intencích sociologických prací přelomu 19.a 20.století 

- ideální náhled na úřednictvo jako pasivní, povýtce výkonnou složku je rovněž patrný v diskusích 

věnovaných ať už spíše právnímu nebo "skutečnému" vztahu na úrovni vrchnost- poddaný. Úředník 

jako aktivní, samostatná osoba jakoby mnohdy vůbec neexistoval. Přitom existuje celá řada kvalitních 

i méně odborně profilovaných studií o jedincích, kteří svou "sociální mobilitu" založili právě na 

vrchnostenské úřednické službě. Snad je to dáno limitovanou pramennou základnou, že tyto příklady 

bývají interpretovány spíše jako "osobní", individuální kariéra bez ohledu na možnosti skupinové 

nebo generační sociální mobility. Je bezesporu, že kromě rozvoje státu k ní velkou měrou přispěl 

rozvoj předbělohorského - rentově-režijního či podnikatelského šlechtického velkostatku.4 Domácí 

badatelská tradice je v tomto ohledu více než bohatá. Diskuse o charakteru velkostatku, výnosu či 

technikách zvyšování profitu přispěly nemalou měrou k formulování základního problému přítomné 

práce. Tím je otázka, nakolik byl úředník z "nižší" či "vyšší" úrovně administrativy ("písař" nebo 

., hejtman") spolutvůrcem tehdejší reality života "společnosti na velkostatku". Nakolik, jak a v jakých 

situacích vrchnostenský úředník fungoval jako "médium", které - obrazně řečeno - vytvářelo obraz 

poddaného u vrchnosti a obraz vrchnosti u poddaného ?5 Byl úředník skutečně jen "prodlouženou 

rukou vrchnosti" nebo byla každá konkrétní osoba administrativy aktivním "hráčem" s vlastními cíli, 

jejichž hranice, možnosti a koridory umožňoval a limitoval rozmach podnikatelského velkostatku ? 

Jakou měrou ovlivnila sociálně ekonomická reforma a různé "komunikační" inovace pozici úředníků 

v tehdejší dominikální i lokální společnosti ? Jak probíhalo "sociální učení" úřednictva za změněné 

situace, kdy se z úředníka, především - v rozporu s tradicí - "písaře" stává vlivný "manažer", který 

vykonává činnosti zaměřené - obecně řečeno - na alokaci a relokaci materiálových i lidských zdrojů 

v prostoru a čase k dosažení vrchností formulovaných ideálních cílů ? Jakým způsobem reaguje 

"veřejné mínění" (ačkoliv někteří historikové o jeho existenci v předmoderní době na rozdíl od 

antropologů pochybují) na rostoucí moc vrchnostenského úřednictva a ,jeho" zásahy do lokálních 

společenství ? 

4 Dosavadní bohatou domácí i zahraniční literaturu k tématu shrnuje J.Čechura, Adelige Grundherrn als 
Untemehmer. Zur Struktur stidbohmischer Dominien vor 1620. Mtinchen-Wien 2000, s. 11-17, 166-175. 
5 K tomu např. populárně pro mladší období P. Himl, Ďábel v síti byrokracie. I. Dějiny a současnost I 997, 5, 
s.3 I -35. 
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To jsou jistě inspirativní otázky. Jejich zodpovězení nebo alespoň nastínění interpretačních 

kontur vede pochopitelně přes řadu obtíží metodického, ale i - v raně novověkém období -

pramenného charakteru. Některých- zejména účetních- pramenů neúměrně přibývá, jiné- například 

"Ego-dokumenty" - zůstávají "středověce" sporé. 

Právě z pramenných důvodů bylo za "testovací pole" zmíněných otázek zvoleno neobyčejně 

rozsáhlé dominium posledních Rožmberků, které se skládalo ve 2.polovině 16. a na počátku 17.století 

z poměrně velkého počtu v evropské perspektivě neobyčejně velkých i malých panství, jež byla takřka 

dokonale stmelena v kompaktní dominium. Srovnání napomohl rovněž záběr na "epilog" této 

předbělohorské domény v podobě vytěžení pramenného materiálu rožmberských dědiců - pánů ze 

Švamberka. Třeboňský archiv a jeho "zámecké" pobočky v Českém Krumlově a Jindřichově Hradci 

shromažďujÍ- i přes staletý zájem badatelů- stále doslova obrovské množství nevyužitého materiálu, 

zejména ve svých velkostatkových fondech a pro období 16. a 17. století především ve sbírce ne 

nepatřičně označené jako Vrchní úřad (ačkoliv název nemá nic společného s bohatstvím této archivní 

sbírky). Úřednická korespondence, rozesetá "díky" schwarzenberskému pořádacímu systému 

z přelomu 18. a 19 .století ve stovkách fasciklů a kartonů, a nejrůznější "dílčí" i "finální" účetní 

materiál jsou přesně tím materiálem, který - v českém prostředí zřejmě unikátně - může napomoci 

nejen při sestavování víceméně zajímavých - typických i výjimečných - "biogramů" jednotlivých 

úředníků, ale ze kterého lze v intencích "moderně" pojatých sociálních dějin rovněž vymezit - opět 

řečeno s nadsázkou- rozměry "kluziště", normativní "pravidla hry" i její skutečný "průběh" na úrovni 

měnící se komunikace mezi sedlákem (resp. poddaným), úředníkem a vrchností (resp. feudálem). 

Nelze to však učinit napoprvé "synteticky", ale spíše, ať už to dovolí pramenný materiál nebo 

lidský potenciál badatele, řadou sond, které se týkají výše zmíněných otázek. Rovněž není možné 

záměrně preferovat jedinou výzkumnou metodu či zastávat jediný koncept. Ostatně, historikové 

většinou používají všechny čtyři základní badatelské přístupy - komparaci, model, kvantifikaci a 

sociální mikroskop- víceméně podvědomě a ve většině analytických i syntetických pracích.6 To se 

také odráží na obsahu přítomné práce, která je rozdělena kromě obligátních částí do sedmi různých 

6 K tomu i s charakteristikou výhod a limit jednotlivých přístupů P.Burke, History and Social Theory. Princeton 
1991 , s.22nn. 
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kapitol, které mají povahu samostatné sondy. První část je zaměřena na využití pramenů v intencích 

soudobých filozofických teorií a má význam spíše pro kapitolu pojednávající o udání a sociálních 

konfliktech, v nichž úředníci z titulu manifestní funkce úřadu (nikoliv pouze jako individuality) 

figurovali. Stěžejní partií práce je prosopografická kapitola, která se snaží prověřit fungování 

"modelové" představy o patrimoniálním úředníkovi v konkrétních místních a časových podmínkách. 

Nezamýšlené důsledky rozvoje šlechtického podnikatelského velkostatku pro finanční situaci dominia 

i modus komunikace feudála s úředníky a úředníků s osedlými tvoří námět třetí a čtvrté sondy. Pátá, 

již zmíněná část práce je zaměřena na srovnání struktury, průběh a vyznění sociálních konfliktů mezi 

byrokraty a obyvateli panství, lokalit či pouze poddanými jedinci. Spojovací osou konfliktů je 

existence písemného udání (ze strany poddaných či jiného úředníka mimo "službu") jako běžného 

komunikačního nástroje. V šesté kapitole je pozornost zaměřena na byrokratickou "špičku" 

v souvislosti s jejím vlivem na finanční investice a reprezentaci aristokratického dvora. Závěrečná 

analýza je pak věnována rozboru dalšího "úplného" pramene z let 1589-1616, který eviduje cíle, účely 

a finanční náročnost služebních cest úředníků v zájmu vrchnosti mimo hranice dominia. 

Vrátím-li se ke zmíněnému problému syntézy, nelze - a z časového i věcného záběru 

je 
jednotlivých sond je to zřejmé - zastřít, že struktura prác~ným víceméně "strukturálním" 

předpokladem k zamýšlené biografii o jednom z hlavních "manažerů" podnikání předposledního 

Rožmberka- Jakubovi Krčínovi z Jelčan, jehož korespondence, kromě "klasicky rybníkářské", je stále 

nevyužitá a jehož osoba skýtá vhodnou možnost k propojení makro- a mikrodějin. 
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2. Byrokracie jako předmět filosofického, sociologického a historického zkoumání 

2.1 Tři "evoluční" přístupy v moderním bádání o byrokracii a formálních organizacích 

2.1.1 "Klasické" období a Weberův model 

V "evolučtúm" kontextu je právě Max Weber zařazen na prvním místě. 1 Při všem zjednodušetú 

je v této ideálně typické verzi úředník chápán jen jako efektivtú, dehumanizovaný mechanismus, který 

zprostředkovává a vyřizuje záležitosti týkající se úřadu, jež má sloužit racionálnímu řízení společnosti. 

Je zřejmé, že tyto modelové obrazy byrokracie jsou více než složitě lokalizovatelné v empiricky 

pojatých studiích. Jedna z Weberových základních tezí, že každý způsob organizace lidí je založen na 

nerovném postavení jedince, implikuje jím navržené a dodnes různě interpretované tři základní typy 

panství (charismatické, tradičtú, byrokratické). 2 Právě tomu poslednímu typu panství - byrokratickému, 

se věnovali Weberovi následovníci - sociologové i historikové - snad nejvíce. 3 Bez adekvátního studia 

ostatních forem i empirických analýz zůstává však kritika Webera nutně polovičatá. Kritika Weberova 

modelu byrokracie musí jít tedy hlouběji. ,.Musí se snažit dokázat", tvrdí sociolog formálních 

organizací Jan Keller, ,. že z jednotlivých rysů, které jsou podle Webera podstatné pro strukturu 

byrokraticky řízené organizace, vůbec neplyne taková administrativní účinnost, kterou se čistý typ 

byrokracie ve Weberových očích vyznačuje. "4 Této výtky se dosud bohužel příliš nedržela ani česká 

historiografie, která se většinou zabývala v rámci "dějin správy" právě pouze strukturou a funkcí 

jednotlivých úřadů bez uvažování o lidském faktoru. 5 Nejen ona byla víceméně fixována na Weberův 

model. Rovněž jeden z nejznámějších autorů na dané téma, Otto Hintze, 6 se v podstatě jako Weberův 

1 M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Tiibingen 1925. Srov. též jednu z posledních prací na 
"weberovské" téma, která na dvou stech stranách hodnotí kromě Weberova známého důrazu na význam 
protestantské etiky také jeho názory na byrokracii- P.Du Gay, In praise ofbureaucracy. Weber, organization and 
ethics. London 2000. 

2 Tamtéž. 
3 Dnes je bibliografie o byrokracii beznadějně nezvládnutelná. Lze však postřehnout, že většina prací je 

orientována na 20.století. Srov. například přehled R.D.Miewald, The bureaucratic state an annotated bibliography. 
New York 1984. Orientace na nejnovější období je dána hledáním alternativ ke stále silnějšímu ovládání jedince 
formálními organizacemi. K tomu např. K.M.Henderson-O.P.Dwivedi, Bureaucracy and the alternatives in world 
perspective. Basingstoke 2000. 

4 J.Keller, Sociologie byrokracie a organizace. Praha 1996, s.24. 
5 Základní literaturu a výsledky bádání z oblastí dějin správy shrnují J.Janák-Z.H/edíková, Dějiny správy 

v českých zemích do roku 1945. Praha 1989. 
6 Z mnoha jeho prací jsou pro pojednávané téma nejdůležitější čtyří následující - O.Hintze, Beamtentum 

und Burokratie. Gottingen 1981, týž, Staat und Verfassung. Gottingen 1970, týž, Der Beamtenstand. Leipzig 
1911 , týž, Regierung und Verwaltung. Gottingen 1967. Stopy Weberova pojetí jsou patrny i v učebnicovém 
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nástupce přidržel tohoto ideálu. 7 Problémem zůstává, že model patrimoniální (ve Weberově slova 

smyslu) správy byl - podobně jako například znaky doby "předmodemí" vůči "moderní" -8 vytvořen 

jako "reziduální" k onomu "hlavnímu" modelu "byrokratickému". Jakkoliv je interpretace Weberova 

stěžejního díla složitá a mnohovrstevná, v platnosti zůstávají jak jím formulované předpoklady pro 

vznik byrokracie (rozvoj peněžního hospodářství), tak především znaky moderní byrokracie. Pro 

potřeby přítomné práce je připomeňme s tim, že pro patrimoniální správu jsou platná s opačným 

znaménkem. 1. Veškeré záležitosti se děje na základě pevných pravidel. 2. Příslušníci byrokracie mají 

pevně stanovené kompetence na základě úřední hierarchie. 3. Uřednícijsou odborně školeni. 4. Úřední 

výkon je fixován pouze písemnou formou. 5. Úřední a soukromý majetek úředníka je strik1ně oddělen. 

6. Rodová a ostatní privilegia nemají vliv na vyřizování záležitostí. 6. Důsledkem hierarchického 

uspořádání správy je možnost úřednické kariéry. 7. Pracovní čas a čas volna je striktně oddělen.9 

Ovšem hlubší analýza fungování byrokracie je nemožná, nevychází-li se z určité koncepce o povaze 

jednání aktérů. 

2.1.2 Mezilidské vztahy a změna přístupu ke studiu byrokracie 

Velká reakce na Weberův model, v němž by mohl fungovat pouze dokonale strojový "homo 

economicus", byla spojena se jmény sociologů, kteří za své badatelské "laboratoře" zvolili tehdejší 

organizace a zaměřili se zejména na souvislosti mezi manifestními cíly organizace a mezilidskými 

vztahy jejích příslušníků. 10 Touto cestou se do sociologického, nikoliv však historického instrumentária 

dostaly pojmy jako byrokratická dysfunkce a nezamýšlené důsledky manifestního cíle organizace. Od 

40.1et 20.století se začalo živě diskutovat o Weberově přecenění funkčnosti znaků, jimiž byrokracii 

vybavil, o ritualizaci chování úředníků, k nimž je nutí sama organizace, o "přemisťování cílů" úředníků 

v rozporu s původními cíli byrokracie, které v důsledku vedou ke konfliktům s veřejností a o tom, že 

každá organizace je nucena řešit spíše množství problémů, které plynou z toho, že disponuje pouze 

přehledu, jehož autorem jeR. van Diilmen, Entstehung friihneuzeitlichen Europa. 1550-1648. Frankfurt am Main 
1993, s.333-343. 

7 K významu a vlivu srov. P.Burke, History and Soucial Theory. Princeton 1991, s. l5. 
8 K tomuto "zrcadlovému", dodatkovému konstruování základních rysů společnosti, která předcházela 

societě, jež stoji v centru autorova zájmu blíže P.Burke, llistory and Soucial Theory, s.145 (feudální x 
kapitalistické, předmoderní x moderní apod.) 

9 Přehledně J.Ke/ler, Sociologie byrokracie, s.25. Velmi obdobně též P.Burke, History and Social Theory, 
s.30-31 . 
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konkrétními zaměstnanci (lidmi) v určitém čase. Tyto problémy mívají pramalou souvislost s cíli, které 

má konkrétní organizace (správa) sledovat. 11 Přestože kostra Weberova modelu zůstala- při minimální 

účasti historiků na diskusích či spíše absenci analytického testování modelové situace není ani divu -

zachována, 12 nabídly nesčetné analýzy fungování konkrétních organizací ojedinělou příležitost 

k zobecnění opět na sociologické úrovni. Nový ucelený pohled na povahu byrokracie podal v několika 

pracích ze 60. a 70.1et francouzský sociolog MícheJ Crozier. 

2.1.3 Crozierovy práce- motivační výzva pro historiky 

Ve třech základních dílech, která publikoval v rozmezí let 1964-1977 a která byla posléze 

přeložena do několika jazyků, se MícheJ Crozier dokázal originálně vyrovnat s oběma předcházejícími 

etapami bádání o byrokracii.u Všechny je jako určité motto může spojovat následující tvrzení. Zatímco 

ve Weberově modelu měl v intencích "odkouzlení" člověk ztrácet v byrokratickém systému jistou část 

své humánnosti, "raně" postmoderní bádání tvrdí, že člověk v rámci své vlastní strategie obírá 

byrokracii stále větší měrou o její manifestní cíl- racionalitu. 14 Ve svém původním shrnutí myšlenek na 

téma byrokracie Crozier vyšel z dřívějších závěrů týkajících se byrokratických dysfunkcí a položil při 

interpretaci důraz na skupinovou strategii a strategii jednotlivce. Pokusil se dokázat, že dysfunkce 

byrokracie nevyvěrá ze slabosti lidí, nýbrž že se jedná právě o důsledek jejich promyšlené taktiky. 

Řečeno s nadsázkou, zaměstnanec není pasivní příjemce a aplikátor norem, nýbrž agresivní aktér, který 

se své vlastní cíle snaží prosadit ve skupině a skupinové zájmy v rámci celé organizace. Dysfunkce 

byrokracie, které "vidí" konkrétní aktér vždy jako první, jsou využívány právě k individuálním a 

skupinovým cílům. Jednou z nejzajímavějších partiích práce - užitečných právě pro historika - je 

problém změny ve fungování úřadu. Přestože formálně probíhá vždy "shora dolů", může být 

iniciována "zdola" a většinou v souvislosti se skupinovými zájmy podněcovatelů, kteří mohou být ve 

své snaze úspěšní v případě, až když jsou byrokratické dysfunkce značné. Další dvě Crozierovy práce 

týkající se problému byrokracie tyto teze v různých ohledech rozvínuly. Zejména v oblasti kommlikace 

10 Tamtéž, s.35-S8. 
11 Tamtéž. 
12 Je to logické, neboť většina sociologických výzkumů konkrétních organizací byla vedena utilitární 

snahou o zvýšení produktivíty práce. Především z tohoto důvodu byla většina šetření financována z USA. 
13 M.Crozier, L' acteur et Je systeme. Paris 1977, týž, The bureaucratic phenomenon. 1964, týž, La société 

bloquée. Paris 1970. Ve všech případech jsem čerpal z anglických překladů. 
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či spíše "ne-komunikace" mezi byrokracií a veřejností. Výsledkem jeho prací jsou nejen jednotlivé 

konkrétní inspirace, ale - pro historika- především závěr, že podobu a fungování byrokracie (všech 

organizací) nelze odvodit z racionálního záměru zakladatelů. Jinými slovy, těžko lze prezentovat 

byrokracii na základě pouhého využití norem (vrchnostenských instrukcí) a jejich "zkaždodennění". Je 

zřejmé, že Crozierův přístup lze počítat již ke směrům "rozumějícím", "interpretativním" nebo 

"postmodemím". Otázkou, stejně jako ve Weberově případě, zůstává "testování" teorie v jiné než -

řečeno s Weberem - byrokratické správě. Zvláštní zajímavosti nabývají Crozierovy teorie právě na 

jistém "akulturačním" švu dějin- v tomto případě v "dlouhém" 16. století. 

Zvláště proto, že sociologické závěry vzniklé ze zkoumání novodobých institucí nelze přímo 

aplikovat na starší období dějin, bude jako součást rozšířeného úvodu práce vhodné pokusit se o 

formulování hermeneutického přístupu (což vlastně je i přístup Crozierův) k historickým pramenům a 

o načrtnutí možností jeho využití v historikově práci, neboť je - nikoliv explicitně - obsažen alespoň 

v jedné z kapitol předkládané práce. 

2.2 Byrokracie a její prameny jako hermeneutický problém. Možný filozofický přístup 

"Z účtu se, milostivý pane, pravda nacházi, kdo je práv a nebo křiv" 

obhajoba úředníka proti nařčení ze zpronevěry aritmeticky správným a potvrzeným účtem15 

* 

" .. . neb my sou sme sobě věřili" 

argument sedláka a úředníka pro nevedení písemné agendy o jejich obchodech na panství16 

2.2.1 Hermeneutika jako součást metodického přístupu 

Oba výroky, vlastně argumenty úředníků ze stejného geografického prostoru, období a stejného 

"makrorámce" v podobě určité "akulturační" změny - totiž střetání tradiční kultury, reprezentované 

oralitou, s prvky moderní společnosti, pevněji vázané na normotvomý význam textuálního zachycení, 

nemají valného významu ve vztahu k prvoplánové "pravdivosti" jejich konání (je první skutečně vinen 

a druhý záměrně nevede účty kvůli snazšímu obohacení ?), ale spíše jako průkazné obrazy existence 

14 Srov. JKeller,Sociologie byrokracie a organizace, s. 93-114. 
15 SOA Třeboň, pobočka Český Krumlov (dále jen SOA T, pob.ČK), Vrchní úřad Český Krumlov (dále 

jen VÚČK), sign. II A 7 W beta 30. 
16 SOA T, pob.ČK, Velkostatek Český Krumlov (dále jen VsČK), sign I 7 C 2. 

14 



vzájemného pronikání, ovlivňování a nezamýšlených důsledků obou způsobů myšlení. Tím, že oba 

úředníci rozdílné situace popisují, dávají jim smysl a význam; tedy je vytvářejí. Kterákoliv sociální 

skutečnost nečeká, až bude vysvětlena "odborníkem", ale je permanentně předmětem interpretace ze 

strany samotných aktérů sociálního života. Není objektivně dána; má vnitřní, imanentní smysl. Její 

specifikum spočívá v tom, že je nesnadno dekódovatelným průnikem objektivních daností se 

subjektivními interpretacemi a definicemi. 

Vybrané téma disertace - dopady existence podnikatelského velkostatku na administrativu17 
-

může usnadnit historikovi, který snad až příliš často promíchává viditelnou fakticitu s dedukovaným 

obrazem světa tehdejších sociálních aktérů, aby se odklonil od konstruování obecných principů a 

pokusil se o deskripci "fenomenů", tedy věcí samých. Optikou filozofické hermeneutiky, která od 

teologické disciplíny, přes Diltheyovo pojetí duchovědy jako "obranné" metody myšlení v kontrastu s 

přírodovědou, Heideggerovu snahu o porozumění smyslu bytí v čase a smyslu bytí pobytu jako 

předpokladu až po Gadamerovy úvahy o jazyce jako médiu hermeneutické zkušenosti nabízí prostor 

nejen pro imaginaci, ale zároveň také pro otevření /interpretačních/ obzorů na pouhé úrovni 

"fakticitní", tedy tam, kde jsou, tak či onak pevně s ohledem na význam tradice pro soudobou 

společnost a pozici jednotlivých historiků, dějiny tématu a období "tradovány". 18 

Neoddělitelnou součásti hermeneutické metody je skutečnost, že předpokladem porozumění 

protějšku je nalezení sebe sama v druhém. Nejde jen o osoby, z nichž ty "reprezentativní" měly v 

Diltheyově pojeti hrát úlohu zhuštěného pole dobové mentality, ale také o nadosobní útvary a 

především o ony komunikační situace. V tomto smyslu píše každý historik při sebenepatrnějším a 

sebenudnějším tématu zpravidla nechtěnou, ale patrně také nejupřímnější "autobiografii" svého života, 

respektive svého pohledu na "svůj" svět. Není vázán jen dějinným horizontem své doby, ale stejně jako 

aktér (oběť) jeho odborného zájmu ryze subjektivními danostmi19 i vlastní reakcí na stěží ovlivnitelný 

17 K vymezení a shrnutí literatury J.Čechura, Die Gutswirtschaft des Adels in Bohmen in der Epoche vor 
der Schlacht am WeiBen Berg. Bohemia 36, 1995, s.l-15 . 

18 .J.Pešková, Role vědomí v dějinách. Praha 1997, s.l?-29. 
19 K úloze nepřekročitelnosti subjektu v historických konstrukcích srv. publikaci Petera Gaye, Freud fur 

Historiker. Tubingen 1994, zvl 4. kapitolu (Vernunft, Realitát, Psychoanalyse und der Historiker, s. 130-156); 
angl originál vyšel roku 1985. 
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"makrorámec", ve kterém pracuje; tedy klade si otázky. 20 Až potud bývají někteří historikové ochotni 

uznat relevantnost tvrzení a může se zdát, že tím uznávají vlastně i možnost, že se lze, alespoň částečně, 

zbavit takových "limit" a pracovat potom (po katarzi) o to "objektivněji".21 Poněkud stranou pak 

zůstává fakt, že výklad (porozumění) není prostou a sofistikovanou reprodukcí smyslu historického 

pramene, ale spíš jeho spoluvytvářením prostřednictvím jazyka jako "generátoru" existence nejen 

historikova světa, ale také světa jeho historické "oběti". Vlastní studium, vlastní "psaní" a čtenářská 

recepce je tudíž několikerým "překladem", několikanásobnou tvorbou realistického i iluzivního 

"obrazu". Nejde jen o stále se měnící obsahy a rozsahy stejně znějících slov téhož jazyka, o jejich 

emocionální zabarvení, motivaci komunikantů, ale také o další komplikaci v podobě "překladů" z 

cizího jazyka. 

2.2.2 Jazyk jako filozofické téma pro historika 

Jazyk, řeč - přesněji snad komunikace - jako filosofické téma je na učebnicové úrovni svázáno 

kromě jiných se jménem Hanse Georga Gadamera.22 Jeho koncepce má zvláštní vztah k tradici a 

historickému vědomí. Ve zkratce řečeno, tvrdí, že svých předsudků se historikové (a nejen oni) zbavit 

nemohou. Nejde o věc jejich vůle nebo nevědomosti, ale o to, že každá otázka, která je pro Gadamera 

důležitější než odpověď, vzniká jako konfrontace "tradovaných" dějin a dobových "předsudků" 

tazatele. Jakýkoliv historický pramen je tudíž nevyčerpatelným zdrojem odpovědí kvůli neustále se 

měnícímu katalogu otázek. Položení otázky je tedy takřka více, než může poskytnout odpověď, neboť 

otázka je kladena v podstatě již jako "odpověd"' na autorovy "předsudky" . Základní změna celého 

"katalogu otázek", podvědomého "způsobu tázání se" tedy odpovídá určité epistémé, méně proměnlivé 

2° K témuž problému z domácí literatury např. J.Marek, O historismu a dějepisectví . Praha 1992, s. 33-48. 
21 Tato snaha "být objektivní" je patrnější v prostředí, ve kterém se pracuje se "syrovými" historickými 

fakty a ne tak často s prameny jako "polotovary pro výrobu" historického faktu, tedy v archivech. K absenci 
historického myšlení a existenci bezduchého historického řemes!aJ.Marek, O historismu, s.36-37 (" ... existují 
historická díla, která trpí absencí myšlení o minulosti. Je totiž možné osvojit si základní techniku historické 
práce, aplikovat ji na studium materiálu a neptat se při tom ani v náznaku na to, co je minulost, nakolikji 
poznáváme, jaký má její poznávání smysl." ). 

22 H.G.Gadamer, Jazyk jako médium hermeneutické zkušenosti. FČ 46, 1998,4, s.597-603 ; týž, Problém 
dějinného vědomí . Praha 1994. 
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vrstvě historického času než historie událostí a individuí. V tomto smyslu jsou individua, jak 

provokativně tvrdil Fernand Braudel, skutečně (a často nevědomky) "vězni osudu".23 

Proces "rozumění" (vyřčení otázky a slyšitelnost odpovědi zároveň) je povýtce procesem 

jazykovým a jazyk je univerzálním médiem, v němž rozumění probíhá. Způsob, jak "rozumění" 

probíhá, Gadamer označuje za výklad.24 Pro historika je tedy, domnívám se, prvořadým předpokladem 

nejprve poznávání ,jazykového světa" jako komunikačního úzu svých aktérů a teprve poté detekce jeho 

kontextuálního používání v rámci konkrétních sociálních situací bez ohledu na to, jaká situace 

"objektivně" je, ale s důrazem na fakt, jak jí její aktéři rozumějí, tedy jak ji definují. Jinými slovy, jak 

svůj ,jazykový svět" vědomě či nevědomě používají. Jazyk nejenom působí na (kteroukoliv) 

společnost (a ne pouze naopak), ale smazává také ostrý rozdíl mezi "fakty" a "fikcí", mýty a 

realismem. 25 Řečené nemá být záměrnou paradigmatickou preferencí strukturalismu či funkcionalismu 

před přístupem "rozumějícím", nýbrž jen upozorněním na etapovitou nutnost nejprve základního 

"synchronního" porozumění jazykovému světu zkoumaných aktérů, tedy nejprve normativů (působení 

společnosti najazyk), do nichž nebývají z důvodu jejich "významotvornosti" a saturování mocenského 

statu quo včleňovány nezamýšlené důsledky a konfliktní situace. Vzájemné ovlivňování jazyka a 

společnosti vyjádřil pregnantně v rámci svého pojetí jazyka jako nástroje moci např. Antoni o Gramsci, 

když tvrdil, že vládnoucí nevládnou ani tak mocí, jako spíše nepřímým přesvědčováním, neboť 

sociálně podřízení jsou učeni vidět vládnoucí skrze jejich oči a terrníny.26 Patrně platí, že čím větší 

vzdálenost na časové ose, tím větší vzdálenost mezi ,jazykovými světy" historika a objektů jeho 

zkoumání. 27 

Konkretizujícím příkladem může být práce historičky Lindy Levy-Peckové, která se pokusila na 

pozadí ,jazyka patronátu" jako komunikačního koridoru proniknout "skrze pojmy" nejen k systému 

komunikace, ale i k situačním kontextům a motivaci osobnostního jednání na anglickém královském 

s.153 . 

23 P.Burke, Offene Geschichte. Die SchuJe der "Annales". Berlín 1991; týž, History and Social Theory, 

24 H.G.Gadamer, Jazyk, s.599. 
25 Tedy mezi tím, co se stalo i vyprávěním dějin; blíže J.Pešková, Role, s.19. 
26 P.Burke, History, s.86. 
27 Mám zde na mysli např. Třeštíkovy práce na téma interpretace raně středověkých legend. 



dvoře na přelomu 16. a 17. století.28 Zatímco na samotném dvoře panovala v komunikaci .normální 

otevřenost (svádějící "klasického" historika k představě o morální zkorumpovanosti této instituce), 

korespondenční jazyk mezi patronem a klientem byl úplně jiný. Byl jednak pevně svázán s "tradicí", 

především s významnou Senekovou knihou o daru, v jejímž rámci má takový řád společnosti 

redistribuční charakte~9, ztvárněný v představě fontány, z níž okázale plynou výhody "osvěžení", ale 

která musí být zároveň nejméně tak silně skrytě zásobována30
, a zároveň přejímal církevní symboliku. 

Když král Jakub říká např.: "Christ had his John and I have my Georg"31
, nejde jen o nadsázku 

narážející na Buckinghamovo postavení na dvoře . Pokud chtěl totiž některý z dvořanů kritizovat 

královskou politiku či krále samotného, nezmínil jeho jméno či úřad, ale směřoval výtky k vévodovi z 

Buckinghamu jako k zástupnému a snadno odstranitelnému a nahraditelnému hromosvodu kritiky. Jiný 

příklad. Na papežském dvoře plnila podobnou funkci instituce nepotů . Chtěl-li papež Kliment VIII. 

alespoň formálně dostát požadavkům církevní reformy, ponechal na sobě pouze sféru "duchovní", 

přičemž nezbytnou okázalou reprezentaci, placenou a organizovanou rovněž papežskou pokladnou, 

svěřil do rukou nepotů?2 Jazyk patronátu zkrátka nebyl jen instrumentem politického života, ale lidé v 

něm prostě (především) psali, někdy mluvili, ztroskotávali a především symbolizovali sami sebe. 

Pouhé "přesazení se" ( není míněno ve smyslu "vcítění") do jazykového světa zkoumané komunity 

může přinést mnoho z nám "nesamozřejmého" z tradovaných dějin. Kritizuji-li favorita či metresu, 

kritizuji tím i krále, chci-li kritizovat krále, musím kritizovat milce, aby mi bylo rozuměno a 

nedopouštím se tak urážky majestátu. 

Dva zmíněné příklady jsou o významu ,jazykového prostředí" jako celku. Situační kontext však 

může i v rámci existujícího jazykového prostředí slova a slovní spojení významově upravovat. 

Například ve staré češtině dávno existující sousloví "nekonečnej človělé' označující osobu, která stěží 

naplňuje své verbálně vyřčené pracovní plány, získává v rámci šlechtického podnikání l6.století, jehož 

28 L.Levy-Peck, Court patronage and corruption in early Stuart England. Boston- London- Sydney
Wellington 1990. 

29 O "nápadné" spotřebě, symbolickém kapitálu, reciprocitě, korupci a patronátu jako o badatelských 
konceptech P.Burke, History, s.67-75 . 

30 L.L.Peck. Court patronage, s.4, 12-13. 
31 Tamtéž, s.29. 
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provoz byl (měl být) založen na vědomé a plynulé kooperaci mezi sedláky a vrchností (prodej selské 

pšenice do panských pivovarů), stigmatizačního zabarvení. V takové situaci jde již o člověka, který 

není poznamenán jen jistou neschopností, ale přímo vrchnosti škodí. Z původního významu (typ 

člověka) se vlivem postupujících neúspěchů podnikání (vzdalování se od manifestní funkce) stává díky 

interpretačnímu monopolu úředníka jakýsi "nepřítel systému". 33 

Podobně se na hodnotící škále mění v průběhu l6.století pozice dříve konání mravně 

zaštiťujících a smysl dávajících kategorií ze sféry orální kultury jako např. "starodávno", ,.pamět', 

"nejvyiH pamět" nebo pro model myšlení zvlášť důležitých slov, jako jsou např. "navyklost", 

,,starobylá navyk/os/".34 V myšlenkovém světě "starobylé navyklosti" (což je vlastně změněný způsob 

kladení si otázek nebo alespoň strategie založená na této myšlence) normy neexistují proto, aby platily, 

ale proto, že platily (alespoň podle mínění tehdejších aktérů) . Je zajímavé sledovat, jak se při 

vzrůstajícím počtu udání a stížností na úředníky, kteří byli a jsou médiem, jež vytváří obraz sedláka u 

vrchnosti a také představu vrchnosti u poddaných, nabývají tyto pojmy etiketizačního charakteru a jak 

dovedně ten který úředník začíná nakládat s pojmem "vzpoura" jako označením pro chování v rámci 

,,starobylé navyklosti". 35 

Pro paralelní existenci několika ,jazykových světů" nebylo ve velkých modelech (např . Max 

Weber nebo Herbert Spencer) mnoho místa stejně jako pro relativizaci pozic dobových aktérů v 

sociální hierarchii, označované spíš dnes spíše jako silové pole než jako řád. 36 

32 O domácnostech nepotů, které nebyly ničím ryze soukromým, nýbrž placenou pobočkou apoštolského 
paláce blíže VReinhardt, Der pápstliche Hofum 1600. ln Europaische Hofkultur im 16. und 17. Jahrhundert. III. 
Hamburg 1981, s. 712nn. 

33 O jednom takovém mlynáři z Vimperska jménem Šusta, kterého touto etiketizací vimperský hejtman, 
jenž měl sám zájem o Šustův nedávno koupený mlýn, vyřadil "z boje", vypráví korespondence z roku 15 51 ze 
SOA T, pob . ČK, VÚČK, sign. ll D 7 M gama I. 

34 Ve všech případech se jedná o termíny hojně se vyskytující v rožmberské úřednické korespondenci v 
horizontu 1540-1611. 

35 A.Stejskal, Bauer-Beamter-Herr. Grundsatze des Kommurůkationssystems auf dem Rosenbergischen 
Dorrůnium in den Jahren 1550-161 I. ln: Gutsherrschaftsgesellschaften im europaischen Vergleich. Jan Peters 
(Hg.) . Berlín 1997, s.224. 

36 Mám na mysli především práce Pierra Bourdieu. Ten v souvislosti s "mrtvým strukturalismem" tvrdí, že 
sociální aktéři jsou definováni svými relativními pozicemi v prostoru, jenž lze označit jako silové pole, avšak nelze 
jej redukovat na přímé interakce mezi aktéry (jde o převzaté tvrzerů z P.Burke, History, s. 113, ,,He !Bourdieuí 
prefers a more flexible /rrůněno ve vztahu ke koncepcím Lévi-Straussel notion of stmcture as a 'fielď or set of 
field5. Socia/ actors are 'defined by their relative positions in this wace ', which Bourdieu a/so describes as a 
.'field of forces · imposing certain relations on those who enter, 're/ations which are not reducihle to the 
intentions of individua/ agents or even to direct interactions between agents '. "). 
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Uveďme jeden konkretizující příklad. Z téměř pěti stovek rožmberských úředníků (období 1550-

1611) zůstávalo při odchodu z úřadu nejméně 90% vrchnosti dlužno různé množství neodvedených 

financí. 37 Pro tyto úředníky neplatila naše představa o kariéře jako o dlouhodobém postupu ve smyslu 

"z periferie do centra" a "z nižšího úřadu do vyššího" v rámci jednoho specializovaného zaměření 

(obilí, finance, ryby, purkrabí apod.). Průměrná doba držení jednoho úřadu byla asi jen 2 roky. Tento 

podivný "rotacismus" zadlužených úředníků vytvářel zcela nezamýšlený labyrint závislostí, 

vymykajících se správním schématům . Do této beztvaré skutečnosti vrchnost zasahovala i tím, že 

úředníky stavěla do pozic věřitelů za své vlastní dluhy, ktetých nebylo málo. Nebylo tedy neobvyklé, 

že se zakrátko scházeli úředníci opět v jednom místě, avšak v opačném postavení. 38 Jejich konání tedy 

více než správní struktura ovlivňovalo vědomí ne pouze jejich formálního postavení, ale momentální 

konfigurace, tedy ono silové pole. V případě častých sporů mezi úředníky navzájem, které narůstaly 

adekvátně s rutinizací představy o úřednické práci jako o prostředku individuální a skupinové mobility, 

je tedy z hlediska rozumějícího přístupu řada "objektů" sporu (míra korupce, zpronevěr, neřestného 

života, diskreditace vrchnosti) pouze zástupnou "maskou", která se snaží tvářit se tak, jak tvrdí 

proklamované normy. Skutečná příčina (která se v argumentaci může rovněž explicitně projevit, ale 

většinou figuruje jako sekundární) však bývá víceméně přímo úměrná působení onoho silového pole. 

Jistě ne zbytečně se v této souvislosti v korespondenci objevují taková hodnotící sousloví, která 

označují úřednickou funkci za "nebezpečnou" nebo "těžkou práci", přičemž tím není míněno 

ztotožnění s těžkostí práce fYzické, označované běžně jako ,,pracné živení se rukama". 

Interpretační přístupy nejsou patrné jen v historiografii, kde se dnes skrývají většinou pod 

označením historická antropologie nebo (v německy mluvícím prostředí) též kulturní historie, ale v 

přeneseném slova smyslu také v reflektujících výpovědích tehdejších současníků . Ustálené povědomí o 

úřednickém způsobu sociálního vzestupu vystihl např. jeden z nich slovy: "kde mnoho ouředníků jest, 

tu taky lecjak'i bejvá".39 

37 Podrobněji A.Stejskal, Nedoplatek a zpětná dotace - sociálněekonomické kategorie rožmberských 
velkostatků (1550-1611) ČNM 164, 1-4, 1995, s.6-39. 

38 Srv. A.Stejskal, Bauer- Beamter- Herr, s.220 . 
. w SOA T, pob .ČK, VÚČK, sign ll O 7 M gama 1. Autorem výroku je vimperský hejtman Jan Černý z 

Vin oře, týž, který označil výše zmíněného mlynáře Šustu za "nekonečného člověka". 
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2.2.3 lnterpretativní paradigma v sociologické variantě aneb ,,sedláci také mají svou 

hlavu"40 

Interpretativní paradigma by z hlediska svého obsahu vlastně být paradigmatem ani nemělo. 

Vychází-li z teorému, že podstatnější než stav věcí je způsob, jak jej lidé vnímají a jak jej sdělují a 

využívají, znamená to, že každý systém (tedy i paradigma samo) je poněkud umělou a zpětnou 

racionalizací. Z paradigmatu se tedy snadno může stát "parad.Qgllla"; jakýsi odvozený, formalizovaný a 

zaručeně účinný nástroj pro dosažení uživatelova cíle. V metodických aplikacích často splývá opozice 

mezi pozitivistickým (objektivním, strukturálním) a rozumějícím (subjektivním, interpretativním) 

přístupem na jedné, a makro a mikropřístupem na straně druhé. Mikropřístupy pracují většinou se 

sociální interakcí, malými skupinami, sociálními sítěmi, interpersonálními vztahy, každodenností, a 

zájem soustřeďují spíše na hledání latentních (nezamýšlených) funkcí systémů. Je-li pro takový přístup 

jakákoliv situace definována jako reálná, pak se jako reálné jeví i všechny její důsledky. 

V sociologických teoriích nejde o nahrazení a vytěsnění jednoho přístupu jiným, konkurenčním, 

ale spíše o rozvinutí a kritiku systémového pojetí. Tvrdí se sice, že poznání makrostruktury nijak 

výrazně nepřispívá poznání mikrosvěta (a naopak), ale zároveň se uznává, že některé sociální jevy jsou 

makrostrukturálně rámcovány (kariérismus, míra korupce, prostituce, alkoholismu apod.). Přitom se 

nejedná o jakousi "atomizaci systému" nebo o hledání systémových "absurdit", vyplývajících z 

neznalosti norem (pravidel) ze strany aktérů či nepředvídatelného vyžadování takových pravidel ze 

strany vrchnosti (nota bene úředník by se vždy o něčem podobném dozvěděl jako první). 

Umírněnost sociologické aplikace pro historiky, která nabízí kompromisnější vztah s 

pozitivistickým pojetím než koncepce filozofické, podporuje také jedna z mála starších, do češtiny 

přeložených prací na téma co je historie. E. H. Carr obrazně přirovnal historika a objekty jeho zájmu k 

orlu a ke klikatícímu se zástupu lidí. Zahlédnout může jen ten, kdo chce a chce vidět (představovat si) 

jinak než přes záda toho, kdo jde před námi. 

Podobně smiřující tendenci má také o tři desítky let mladší kniha jednoho z uznávaných 

anglických historiků kulturních dějin Petera Burkea, která se snaží ozvučit "dialog hluchých", jak 

40 Jde rovněž o citát z úřednické korespondence téhož geografického a časového záběru, tedy ze 
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Fernand Braudel nazýval komunikaci mezi historikem a sociologem. Jeho History and Social Theory41 

sice pochopitelně upřednostňuje "moderní" metodické postupy, ale zároveň nezavrhuje jisté výhody 

strukturalismu, funkcionalismu či motivační potenciál velkých modelů. Přesněji řečeno, na každém 

konceptu, metodě, přístupu či pojmu hledá jeho výhody i negativa z hlediska dobového tvůrce i 

potenciálního konzumenta. Nejen jeho sympatie jsou však upřeny zejména ke zkoumání komunikace a 

jazyka; společně s Royem Porterem je totiž mimo jiné spoluautorem nedávných sociálních dějin 

jazyka.42 Navíc při svém zájmu o francouzskou školu Annales, jíž věnoval drobnou hodnoticí 

publikaci,4-~ nezapřel svůj zájem o jazyk, když zdůrazňoval lingvistické zaujetí obou hlavních 

protagonistů školy.44 

O poznání striktnější je například německý historik Richard van Diilmen v jednom z posledních 

manifestních článků o vývoji a úkolech současného kulturněhistorického bádání.45 Člověku je zde 

přisouzena role spoluproducenta reality, ve které žije, je rehabilitován jako subjekt v dějinách. Diilmen, 

podobně jako Burke, hledá motivy změněné orientace historiků v působení amerických antropologů, 

francouzských filozofU a historiků a jejich italských kolegů. Zvláště jména jako Clifford Geertz se 

svým "hutným popisem"46 a Marschal Sahlins se "smrtí kapitána Cooka", kde dějiny figurují jako 

metafora a mýtus jako skutečnost, 47 jsou považováni za vlivné inspirátory historické antropologie. 

Výčet prioritních témat je u Diilmena naplněn především zkoumáním vlivu tradice na sociální změnu, 

zmenšením periskopu na mikroskop a dějinami ženy. 

Lze těžko přehlédnout, že jsou to okruhy problémů, které směřují k rehabilitaci existence 

"tradiční/chl společnosti /í/" nikoliv jen jako reziduálního a zrcadlově obráceného "přívěšku" 

industriální society. Zjevně zde také navazuje na postuláty interpretativní sociologie, která tvrdí, že 

2.pol.l6.století (SOA T, pob ČK, VÚČK, sign II A 7 F alfa 2). 
41 P.Burke, History 
42 P.Burke, R.Porter (eds.), The Social History ofLanguage. Cambridge 1987. Tíž autoři uspořádali další 

sborník s názvem Language, Self and Society Cambridge 1991. 
43 P.Burke, The French Historical Revolution. The Annales School 1929-1989. Cambridge 1990. Čerpal 

jsem z německého překladu této práce s názvem uvedeným v pozn.9. 
44 P.Burke, Historv, s. 16. 
45 R. van Dii/men, : >lf 
46 C.Geertz, The lnterpretation oťCuitures. New York 1973 (v německém překladu Dichte Beschreibung, 

Frankfurt 1983). 
47 MSahlins, Historical Metaphors and Mythical Realities. Ann Arbor 1981 (v německém překladu v 

Berlíně o pět let později). 

,. Historische Kulturtorschung zur Frlihen Neuzeit. Entwicklung - Probleme - Auťgabe. Geschichte und 

Gesellschaft 21, 1995, 3, s.403-429. 
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systémový přístup nedokáže uchopit problém sociální změny, předpokládaje, že změna vychází z 

potřeb systému a nikoliv z interakce určitým způsobem motivovaných aktérů a skupin. Žádná sociální 

instituce, tedy ani úřednické posty, nejsou však tvořeny jedinou "hrou", nýbrž komplikovanou sérií 

"her", v nich navíc různí lidé jednají ve zdánlivě podobných situacích různě. Zároveň strategie aktéra 

nemusí být vždy (nahlíženo ve zpětném zrcátku) racionálním postupem, ale i jen málo promyšleným, 

často i rituálním jednáním.48 Naproti tomu každé chování má v daném situačním kontextu smysl a 

zvláště v úřadech existují normy spíše proto, že potenciálně omezují vykonávání libovůle nadřízených, 

než aby limitovaly každodenní chování podřízených. 

2.2.4 Instituce a byrokracie ve světle interpretativního paradigmatu 

Již výše bylo uvedeno, že spektrum názorů na smysl organizací a byrokracie se dá ohraničit 

dvěma krajními interpretacemi názorově poměrně vzdálených badatelů . Zatímco Max Weber byl 

ochoten přiznat, že organizace připravují člověka stále více o jeho humánnost, Michel Crozier, jako 

jeden z posledních zájemců o toto téma, doplňuje téměř po stu letech, že člověk připravuje organizace 

stále větší měrou o jejich humanitu. 

Symbolizoval-li úřad ve Weberově pojetí "odkouzlený" svět a vítězství rozumu, pak poukazy 

na iracionalitu byrokratického chování míří proti představě člověka jako "homo economicus" a snaží se 

mu vrátit část humanistického rozměru bez ohledu na to, jak úředník pod touto optikou vypadá. Není 

již pasivním zaměstnancem, ale spíše agresivní individualitou, která disponuje vlastní strategií, jež 

vyrůstá především z dysfunkcí úřadu . Ten se orientuje na změny pouze v případě, když dysfunkce 

dosahují rozměrů, že mohou ohrozit jeho existenci. Vrchol organizační pyramidy má sice formálně 

nejvyšší rozhodovací moc, ale ta je soustavně paralyzována úředníkovým informačním monopolem 

(stačí podotknout, že oba poslední Rožmberkové, zvlášť politicky angažovaný Vilém, jichž se disertace 

týká, se ve svých rezidencích zdržovali minimálně, méně než polovinu z roku).49 Pravidla, normy, jsou 

jen prostředkem, který mají podřízení a nadřízení proto, aby dosáhli konformního jednání. Jde tedy 

spíše o formalizované komunikační koridory. Vzájemné vzdalování se úřadů a kontrolních institucí v 

rámci centralizace dokáže kontrolovaná i kontrolující skupina využít ke snazšímu zkreslení údajů o 

48 .!.Keller, Sociologie byrokracie a organizace, s. 85-91 . 

23 



skutečné činnosti. 50 Přestože tato stručná charakteristika vyznívá poněkud cynicky, dovolím si několik 

konkrétních příkladů. 

Hlavní období sociálních změn bylo spojeno se jménem Jakuba Krčína z Jelčan (ve službách od 

1562 /od 1570 jako regent/ do 1589, kdy byl nucen odejít). Jeho éra se vyznačovala několikanásobně 

zvýšenou výrobou a oběhem zboží. Jakýkoliv účet tak nabýval důležitosti. Po celou dobu neexistovala 

žádná kontrolní instituce, která by disponovala pravomocemi vyššími, než skupina úředníků, která si 

pololetní účty navzájem ,,přijímala", což považovala za "tíživou starost", vyplývající vlastně z měření 

sil; stavu silového pole. Když konečně v roce 1579 Krčín nechal zřídit "buchalterii", osadil ji "svými" 

lidmi, mladíky ve věku 15-19 let, po vzoru staročeského přísloví "učiň věc a budeJ mít její sílu" 

(historik-mravokárce by se uchýlil patrně k jinému přísloví - ,,pozdě závory dělati, když koně vyvedli"). 

Během několika let se dosazený personál emancipoval a "Krčínovu metodu" si osvojil natolik, že se 

mu po 27 letech podařílo ukončit kariéru svého chlebodárce a donutit ho k odchodu do ústraní. Těžko 

říci, zda se buchalterie odchýlila od svého manifestního cíle; jisté je jen to, že se nevyvíjela v souladu s 

Krčínovými plány- jako nástroj k pacifikování konkurence zničila v první řadě svého tvůrce. 

Druhý příklad ilustruje představu o postavení úředníka v tehdejší sociální situaci. V souvislosti s 

hledáním tzv. ego-dokumentů51 to není nezajímavý případ. V roce 1557 se jednomu z farářů poněkud 

"přejedly" jeho každodenní rituály a zatoužil po změně, po svobodě. Jeho ideál svobody naplňovala 

pozice vrchnostenského úředníka (nikde není psáno, že se mu jednalo o nějakou konkrétní funkci, šlo 

mu o způsob života). Podle vyšetřovatelových slov se tedy ,,převlékl" za písaře, volně putoval krajem a 

užíval si dříve nepoznaných výhod předstíraného postavení. Nejasné jsou dvě věci. I přes rozšířenou 

existenci stavovských "Kieidenordnung" si nelze myslet, že úředník (zpravidla měšťan, v lepším 

případě erbovník, výjimečně rytíř) mohl být identifikován pouze na základě prosté výměny oděvu. 

Spíše tehdy šlo o profesní atributy. A nejen o ně, nýbrž o způsob "komunikace"; verbální 

49 A.Stejskal, Služební cesty rožmberských úředníků (1589-1611). Acta Universitatis Purkynianae. 
Philosophica et Historica, Studia Historica II, 1995, s. 199-208. 

50 Srv . .!.Keller, Sociologie byrokracie a organizace, s. 17, 93nn. 
51 R. van Diilmen, Historische Kulturforschung, s.425-426 (ke zvláštnímu zájmu kulturních dějin o 

odkrývání subjektivity a proces individualizace v raném novověku: ,J)ie derzeitige Suche nach 'Ego
Dokumenten' in derfriihen Neuzeit i st ein erster Anfang zur Erforschung der konkreten Geschichte der 
Subjektivita/"). 
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mimoverbální. Farář měl bezpochyby osvojen způsob "tázání se" po úřednicku, patrně mu tedy nešlo 

jen o svobodu pohybu, ale také o obraz světa a místo v něm . 

Třetí příklad vypovídá o vztahu úřadu a aktéra. Přestože takřka nikdo nepochybuje o důležitosti 

instituce aristokratického dvora a jeho jednotlivých organizačních složek, lze v prostředí posledních 

Rožmberků nalézt alespoň dva výmluvné příklady skutečnosti, že potenciální aktér je pro existenci 

úřadu (případný vznik nového úřadu) důležitější než sama tradice. Např. instituce kuchmistra, řídícího 

jeden z nejdůležitějších dvorských "štábů", byla na přelomu 16.a l7.století obsazena osobou rytíře 

Jindřicha Vintíře z Vlčkovic. Když se týž rytíř stal v roce 1600 rožmberským kancléřem, navázal v 

úřadě na své předchůdce, ale jeho předešlý kuchmistrovský post již nebyl obnoven. Aristokratické 

stolování pro 150-200 osob ani zásobování zámku tím však nebylo nikterak narušeno. Příkladů, kdy 

úřad vzniká až v případě nutnosti odměnit klienta, je víc. Přestože renesance byla zaujata horečnou 

stavbou sídel, vznikl úřad "stavebního písaře" (Bauschreiber) Rožmberků až ve druhé polovině první 

dekády l7.století; a to jen na dva roky. Nikdy potom nebyl již obnoven nebo obsazen. 52 

Poslední příklad na závěr. Když se čtyři roky po Krčínově odstranění, v roce 1593, sepisoval 

podrobný inventář rožmberské buchalterie, rozdělili inventarizátoři období na dvě části. Do roku 

Krčínova odchodu se v inventáři hovoří o písemnostech ".starých", po roce 1589 jsou označeny za 

dokumenty "nové". Přestože nelze podceňovat náznaky snahy spisovny o zpřehlednění dokumentů, 

jedná se spíše o označení, vztahující se k odlišnému způsobu komunikace na úrovni pán-úředník-

sedlák, kterou ztělesňoval právě Jakub Krčín. 53 Na rozdíl od Diltheyovy "reprezentativní osobnosti" 

nepředstavoval koncentrovanou mentalitu kulturní epochy, ale reprezentoval spíše vlivnou osobnost, 

podílející se na vzniku a existenci určité komunikační situace. 

2.2.5 Komunikace jako historické téma 

Když v roce 1568 Jakub Krčín z Jelčan oznamoval svému pánu, že "lidé již jsou zvyk/ej.H, žejich 

netřeba tak mnoho pobízet", poněkud neskromně a také nepravdivě se chlubil svým úspěchem ohledně 

52 A.Stejskal, Investice do materiální kultury rezidencí posledruch Rožmberků a Švamberků v letech 1590-
1616. I. (Analýza investičních skupin: struktura, finance, trhy, dodavatelé). Acta Crumloviensia 1, 1997, v tisku 

53 Ne náhodou se od roku 1589 revidovaly všechny zachované účty (nebylo jich mnoho) se čtvrtstoletým 
zpětným záběrem; tedy do dob počátků Krčínova působení. 
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změny způsobu myšlení poddaných. 54 Bez ohledu na míru objektivity jeho "sebehodnocení" tehdy 

nešlo o změnu mentality, ale o modifikaci komunikace. Mentalita, způsob myšlení, nebo - jak tvrdí 

současní antropologové - kognitivní mapa má s komunikací jako historickým tématem hodně 

společného. K problému komunikace a recepce se historikové propracovali právě většinou přes dějiny 

mentalit. Přestože ty hrály od Durkheimových dob až ke škole Annales silnou inspirační úlohu, 

znamenalo poznání "systému myšlení" lidí té které doby zároveň nebezpečí "homogenizace" 

jednotlivce. Číst korespondenci osob s přiloženým "interpretačním mustrem" neodpovídá faktu, že 

stejní lidé mohou v různých komunikativních situacích vyjadřovat jinak. 55 

Právě z důvodu návaznosti zkoumání komunikace na mentality a politické dějiny se odvíjely 

první, velmi úzké, definice pojmu komunikace. Šlo většinou pouze o zkomnání způsobu jak jsou ideje 

vyjadřovány (kdo co komu říká a s jakým efektem). Beletristická inspirace vnesla do celého problému 

větší důraz na formu. Např. Raymond Williams říká, že komunikace je především problémem 

"institucí a forem, ve kterých jsou myšlenky, informace a stanoviska přenášeny a přijímány". 56 Teprve 

lingvisté a antropologové vymezení rozšířili ze zprávy samotné, osob komunikantů také na kanály 

informací, kódy a okolní prostředí ; jinými slovy na média (orální, psaná, obrazová), která jsou v jejich 

pojetí již sama částí poselství. 

Současná historická literatura pracuje s konceptem komunikace zpravidla ve dvou směrech; 

diachronním, který reprezentují sociální dějiny jazyka57
, a synchronním, kde je jazyk považován, 

podobně jako například spotřeba, za jeden ze způsobů vz<ijemného odlišování se sociálních skupin58
. 

54 SOA T, pob . ČK, V s ČK, sign I 7 F alfa 6. 
55 Peter Burke k tomu říká: ,,A second major prohlem raised hy the history oj menalities might he ca/led 

the prohlem <~f 'homogenization'. To jócus on collective menta/ities is to risk ignoring variation at severa/ 
differenl leve/s. ln the first place, individua/s do not think exactly alike .... 1f one across an apparently 
paradoxical statement made in another period or another cultures, it is necessary to rep/ace it in its socia/ 
emu ex/ al a micro Ieve/ as well as a macro Ieve/." Autor rovněž varuje před nebezpečím uvažování pouze v 
"opozičních" myšlenkových systémech- tradičním a moderním (P.Burke, History, s.93-95.) 

56 R. Williams, Communications. Harmondsworth 1962, s. 41. 
57 R.Damton k tomu v závěru svého přehledu (History ofReading. ln: New Perspectives on Historical 

Writing. ( ed. P Burke ). The Pensylvania State University 19932
, s.16\-162) říká: "Reading has a history. ft was 

not always and everywhere the same. We may think oj it as a straightforward process oj lifting injormation from 
a page; hul ~~ we considered it jurther, we wou/d agree that injormation must be sifted, sorted, and interpreted. 
Jnterpretive schemes helong to cu/tura/ COI!figurations, which have varied enormously over time. As our 
ancestors lived in de,fferent menta/ world~. they must have read differetly, and the history oj reading cou/d he as 
complex as the history <lthinking .. " 

58 Klasickým příkladem je např odlišné používání pojmů, označujících zrcadlo u vyšších a nižších vrstev 
anglické společnosti: ",ooking-glass" pro výše postavené, "mirror" pro níže postavené (nebo "writing-paper", 
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Oba přístupy se přirozeně pro línají a jsou považovány za dnes progresivní. Tomu ostatně napomohla i 

široce rozšířená "klasika", především z pera Carlo Ginzburga, jehož "Sýr a červi" čtivou formou 

demonstrují v podstatě interpretativní přístupy. Italský mlynář Menocchio čte na konci l6.století tutéž 

knihu jako jeho vyšetřovatelé, avšak jejich interpretace je v zrcadle tehdejší normy takřka protikladná, i 

když jde vlastně jen o užití slov, jejichž obsah a rozsah čerpá Ital z praxe "svého" světa a inkvizitoři ze 

svého ortodoxního čtení. 59 Sofistikovanější, a také méně čtivý, obraz oboru označovaného jako 

"history of reading'', dnes nabízejí zvláště Roger Chartier a Robert Darnton, kteří se povýtce 

soustřeďují na výše zmíněnou složitější konstrukci "obrazu" - na překlady literárních děl v 18.století a 

jejich recepci.60 

Komunikace v pojetí historiků zahrnuje kromě verbalizované či vizualizované podoby také její 

"neverbální" součást, ztvárněnou gesty, posunky a mimikou. Konkrétní "disertační" ilustrací může být 

např. kategorie tzv. ,,posměchu" jako důležité slovní i mimické součásti komunikace nejen na 

rožmberském dominiu. Jak vyplývá z korespondence, úředníci se ,.posměchu" nebo alespoň informace 

o něm báli a zjevně ovlivňoval jejich konkrétni komunikaci. Jinými slovy, toto "veřejné mínění" 

(mohlo být i domnělé, nemuselo ani ve skutečnosti existovat) působilo na stav "silového pole". Jeho 

skutečnou váhu podporuje fakt, že se zprávy o ,.posměchu" stávaly velmi často příčinou konfliktů. 

Konflikt (v pramenech) je pro řadu současných historiků pravděpodobně nejvyhledávanější 

sociální situací. Je mikroskopem, "fortnou", umožňující vhled do situace. Ne proto, že dokumentace 

konfliktů bývá "podrobnější" než jiné zprávy; ne proto, že by byla taková zásoba detailů 

"objektivnější", ale proto, že účastníci sporu jsou nuceni pohybovat se v omezujících normativních 

hranicích s plným vědomím svých maximalistických cílů. Reagují na vědomé či nevědomé ataky na 

"svůj svět", stejně jako na "epistémé". Zvlášť v případě, jde-li o urážky, nadávky, omezování 

individuality, nikoliv o spory majetkové povahy. Samotné konflikty nejsou pro společnost nebezpečné, 

nebezpečná je pouze absence pravidel pro jejich řešení. Potřeba řešení konfliktů je vlastně neustálým 

"note-paper" apod ). Z dávnější historie může jako příklad posloužit dělení řeči na ,fafons de parler bourgeoises" 
a slovník charakteristický pro aristokracii ve Francii Ludvíka XIV., užívání francouzštiny v Rusku 19.století apod. 
Výsledky sociálních dějin jazyka představují dva výše zmíněné sborníky P. Burkea a R.Portera. 

59 Ginzburgova práce vyšla v roce 1976, v anglickém překladu v roce 1980; čerpal jsem z německého 
vydáni z roku 1979 (Der Kase und die Wiirmer. Die Welt eines Miillers um 1600). 
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připomínáním, "tradováním", oněch pravidel. Nepřitomnost konfliktů nemůže sloužit jako indikátor 

normality.6 1 Vztah konfliktu a společnosti se má podobně jako vztah festivity a každodennosti. Obě 

vzácnější a časově vždy kratší situace nastavují zrcadlo, jehož obraz mnohdy ani nemůžeme jinak 

zahlédnout. Konflikt i slavnost oživují, dávají smysl k existenci běžného, normálního s funkčními 

normami. Vítanějším než konflikt "modelů myšlení", jehož ukázkou je práce uvozena, jsou sváry 

zdánlivě "žabomyší". Právě ony umožňují vstup do konkrétního mentálního světa "obětí". 

60 R.Charlier, The Cultural Uses ofPrint in Early Modem France. Princeton 1988, přehledně o bibliografii 
a úkolech hovoří R.Damton, History of Reading, s. I40-167. 

61 Srov. např. snahy některých historiků kvantifikovat četnost "vzpour" za účelem charakteristiky stavu 
společnosti . 
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3. Model a jeho fungování. Prosopografická analýza rožmberského a švamberského 

úřednictva (1550- 1616) 

3.1 Metoda a prameny 

3.1.1 Metoda 

Prosopografie jako metoda ani jako pojem není nová. Jako každý pojem či jazykově vyjádřená 

skutečnost má své vlastní dějiny, které v tomto případě sahají přinejmenším do období poloviny 

16.století. 1 První motivující pokusy v tomto duchu vyzkoušeli v určitém časově ohraničeném prostoru 

badatelé zabývající se antickým a pozdně antickým Římem, jejichž dílčím, nikoliv nerealistickým 

cílem bylo vytvoření jakési totální kartotéky personálních dat.2 Středověkých prosopografických 

souborů byla sepsáno hned několik. Nikoliv jen v nám blízkém německém prostředí, ale i v jižních 

Čechách. 3 V interpretační rovině, jejíž souhrnné hodnotící výsledky akceptujeme i dnes, měla vůdčí 

postavení od počátku 50.1et 20.století tzv.freiburgská škola. Je pravdou, že byla zaměřena takřka 

výlučně na raně středověké panovnické (knížecí) dvory proto, aby hledala nové interpretace 

vykonávání panovnické moci prostřednictvím jakýchkoliv personálních propojení mezi vládnoucími a 

šlechtou. Jediné, co z pramenných důvodů v těchto motivujících pracích chybělo, byl snad právě 

sociální rozměr.4 I tento chybějící prvek začal být v krátkém čase korigován snahou postihnout 

předivo vztahů mezi politickými elitami a jejich proměňujících se vlivem.5 Pro raněnovověké bádání 

bylo zvlášť důležité oddělené zkoumání příbuzenských, respektive přátelských vazeb a vazeb 

vyvěrajících z principu podřízenosti a povinnosti . Tento metodický pokrok v prosopografickém bádání 

se projevil od 70.let, kdy se zájem upnul především k mocenským elitám a aparátu panovnických 

1 Blíže srov. N.Bulst, Zum Gegenstand und zur Methode von Prosopographie. ln: Medieval Lives and the 
Historian. Studies in Medieval Prosopography. N.Bulst -lP.Genet (Hrsg.). Kalamazoo 1986, s. I. Přehledně 
v chronologickém záběru s novější bibliografií též T Winkelbauer, Plutarch, Sueton und die Folgen. Konturen und 
Konjunkturen der historischen Biographie. In: Vom Lebenslaufzur Biographie. Geschichte, Quellen und 
Probleme der historischen Biographik und Autobiographik. T.Winkelbauer (Hg.). Hom-Waidhofen an der Thaya 
2000, s.9-46. 

2 Např J Kirchner, Prosopographia Attica. Berlín 1901-1903 nebo ukázkově Prosopographia Imperii 
Romani saec. 1., II., ll I. Berlín - Leipzig 1933-1970. Interpretačně ve vztahu k biografii též T Winkelbauer, 
Plutarch, s. I 0-30. 

3 Přehledně KSchmid, Prosopographische Forschungen zur Geschichte des Mittelalters. In: Aspekte der 
historischen Forschung in Frankreich und Deutschland. Schwerpunkte und Methoden. G.ARitter- R.Vierhaus 
(Hrsg.). Góttingen 1981, s.64-72, P.Moraw, Personenforschung und deutsches Kónigtum. ZtHF 2, 1975, s.7-18, 
T. Winkelhauer, Plutarch, s.31-35. K českému prostředí srov. pokus Václava Březana o podchycení všech 
rožmberských služebníků, který pro budoucnost uchoval v opisu Petr Kašpar Světecký (SOA Třeboň /dále jen 
SOA Tl, Rukopisy Třeboň, P.K.Světecký, Lkvatem historický). 

4 Blíže G.Aithoj}: Verwandte, Freunde and Getreue. Zum politischen Stellenwerdter Gruppenbindungen im 
fh.ihen Mittelalter. Darmstadt 1990. 
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dvorů. Zejména díky iniciativě Petera Morawa se jedním z nejpřínosnějších výsledků stalo odhalení 

vlivu neinstitucionalizovaných a v pramenech explicitně neobsažených nátlakových skupin (klanů), 

které měly (a mají) své vlastní dějiny (konstituování, fungování, vnitřní proměny a zánik).6 Seriózni a 

"odpopulárněný"7 výzkum, který má spíše tradici v anglosaské literatuře, 8 se v německém prostředí 

teprve v poslední době přináší výsledky v podobě rozsáhlejší komparace.9 Přibližně od 80.let byla 

hlavní pozornost upřena k problematice patronátu a klientských vazeb. Přestože nebyl v řadě 

monografií a sborníků věnovaným tomuto tématu většinou nijak výrazně zmiňován prosopografický 

přístup, ve skutečnosti - jako v mnoha jiných případech - musel být imanentní součástí badatelské 

metody. 10 Zvláštní pozornost si v této souvislosti zasluhuje zmínka o průzkumu neobyčejně bohatého 

pramenného materiálu z prostředí burgundského dvora v 15 .století, který po několik let analyzuje a 

zpřístupňuje Werner Paravicini. 11 

Kromě studia pozdně středověkých a raněnovověkých panovnických a knížecích dvorů se 

prosopografická metoda hojně uplatnila a uplatňuje při studiu kulturních a hospodářských elit 

společnosti.K pilotním jménům lze počítat Arnolda Esche, který již od konce 60.let analyzoval 

benátské, florentské a papežské elity, nebo podobně "elitní" studie Wolfganga von Stromem. 12 Ovšem 

metodicky nejpropracovanější se zdá být prosopografie zaměřená na WlÍverzitní korporace, která byla 

5 Tamtéž, s.4, 212. 
6 Např. P.Moraw, Personenforschung und deutsches Konigtum. ZfHF 2, 1975, s. 7-18, týž, Grundziige der 

Kanzleigeschichte Kaiser Kari IV. ZfHF 12, 1985, s.11-42, z českých autorů částečně v tomto smyslu částečně 
také /.Hlaváček, K organizaci státního správního systému Václava IV. Dvě studie o jeho itineráři a radě. Praha 
1991, s.73-122. 

7 Pojmem je míněna snaha badatelů o důsledný historismus a eliminaci apodiktických morálních hodnocení, 
která fungují v populární literatuře většinou jako "oddychové" partie nezřídka s cílem navodit představu typu "nic 
nového pod Sluncem". 

8 Např. L/,evy-Peck, Court patronage and corruption in early Stuart England. Boston- London- Sydney
Wellington 1990, s. 284-299 (bibliografie}, se zaměřením na sémantiku táž, The mental world ofthe Jacobean 
court. Cambridge 1991 , k aplikaci na periferní region táž, Northampton patronage and policy at the Court of 
James I. London 1982. 

9 Teprve 8.sympozium Residenzen-Kommission v září 2002 bude věnováno bilanci pod názvem "Der Fall 
des Gi.instlings. Hofparteien in Europa vom 13 . bis zum 17 .Jahrhundert. Tam též výběrová bibliografie 
k problému. 

10 Z rozsáhlé literatury srov. např. sborník Klientelsysteme im Europa der fii.ihen Neuzeit. A.Mé:lczak. 
Mi.inchen 1988 nebo přehledné zhodnocení z pera P.Burkea, History and Social Theory. Princeton 1991, s. 71-75. 

11 Z mnoha bibliografických položek týkajících s burgundského dvora srov. starší, metodicky laděnou stať 
WParavicini, "Ordonnances de I' Hotel" und "Escroes des gaiges". Wege zu einer prosopographischen 
Erforschung des burgundischen Staats im funfzehnten Jahrhundert. In: Medieval Lives, s.243-265. 

12 Např. A.Esch, Zur Prosopographie von Fi.ihrungsgruppen im spatmittealterlichen Rom. In: Medieval 
Lives s.291-301 nebo týž, Viele Loyalitaten, eine Identitat. Italienische Kaufamnnskolonien im 
Spatmittelalterlichen Europa. HZ 254, 1992, s.58l-608. Přehledně W von Stromer, Wirtschaftsgeschichte und 
Personengeschichte ZfHF 2, 1975, s.35. 

30 



akceptována také v českém prostředí. 13 Začátkem 90.let začal Rainer Schwinges realizovat dlouhodobý 

projekt zaměřený na migrující měšťany v časovém horizontu od poloviny 14. do poloviny l6.století. 

Vzhledem k tomu, že právě on byl koordinátorem "univerzitní" prosopografie, mohou badatelé 

provádět srovnávací analýzu nejen migrantů, ale také odlišného chování různých společenských skupin, 

v tomto případě zejména studentů a měšťanů. Letmý nástin "dějin" metody lze uzavřít poukazem na 

absenci prosopografických analýz vesnického prostředí, které zatím nemohou nahradit ani stále 

početnější mikrohistorické monografie jednotlivých lokalit nebo větších celků. 14 

Moderně chápaná prosopografie v současnosti již netrpí problémy týkajícími se definice pojmu, 

jak tomu bylo v průběhu 70.let v německy mluvícím prostředí, kde se - na rozdíl od prostředí 

anglosaského - diskutovalo o vztahu mezi kolektivní biografií a prosopografií. 15 Ať je zaměřena na 

výzkum elit nebo na všechny vrstvy zvoleného celku, je všeobecně uznáváno, že jde o metodu., která 

většinou nově odpovídá na staré otázky a zároveň bez nároku na nutné řešení klade otázky nové, jinak 

v pramenech "neviditelné". Nejde jen o hledání jiných interpretací nebo prověřování starších 

biografických či kvantitativní metodou získaných závěrů; prosopografie má na rozdíl od kvantifikace či 

statistiky, ke které může snadno sklouznout, také výrazný mikrodějinný rozměr, neboť může 

postihnout také zcela atypické formy jednání. Nejenže lze registrovat míru vlivu sociálních změn 

v individuálních nebo skupinových osudech, je možné sledovat rovněž působení jedinců na změnu 

11 V německém prostředí se tak stalo především zásluhou R.CH.Schwingese. Srov. např. jeho přehledný 
článek Zur Prosopographie studentischer Reisegruppen im Ftinfzehnten Jahrhundert. In: Medieval Lives, s.333-
341 nebo monografii Deutsche Universitatbesucher im 14. und 15. Jahrhundert. Studien zur Sozialgeschichte des 
Alten Reiches. Stuttgart 1986. Výsledky českého bádání shrnul./. Pešek, Pražská univerzita, městské latinské 
školy a měšťanské elity předbělohorských Čech (1570-1620). ČČH 89, 1991, s.336-355. Z významných 
prosopografických prací orientovaných na městské prostředí lze připomenou alespoň l.Bátori-E. Weyrauch, Die 
btirgerliche Elite der Stadt Kitzingen. Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte einer landesherrlichen Stadt 
im 16.Jahrhundert. Stuttgart 1982 nebo víceméně popisnou monografii MPaulyho, Luxemburg im spáten 
Mittelalter. Verfassung und politische Ftihrungsschicht der Stadt Luxemburg im 13.-I 5.Jahrhundert. Luxemburg 
1992 Autor však prokazatelně nevysvětlil, čím se elita ve skutečnosti oddělovala od ostatních obyvatel města. 

14 Do nedávné doby byli na špici takto orientovaného bádání především angličtí historikové Ukázkově 
např. Z.Razi, Life, Marriage and Death in a Medieval Parisch. Economy, Society and Demography in Halesowen 
1270-1400. Cambridge I 980. Z novějších prací z německy mluvícího prostředí např. D.Rippmann, Bauern und 
Stadter. Stadt-Land Beziehungen im 15.Jahrhundert. Oas Beispiel Base!, unter besonderen Berticksichtigung der 
Nahmarktbeziehungen und der sozialen Verholtnisse im Umland. Base! 1990 nebo N.Becker, Oas Land am 
unteren Unterrhein. Untersuchung zur Verfassungs- Wirtschafts- und Sozialgeschichte des landlichen Raumes 
vom hohen Mittelalter bis zur fiiihen Neuzeit. 1100-1600. Koln-Weimar-Wien 1992. 

15 Srov . .J.Petersohn, Personenforschung im Spatmittellater. Zu Forschungsgeschichte und Methode. ZfHF 
2, 1975, s.2. K dalším dřívějším pokusům o definici pojmu např . L.Stone, Prosopographie- englische Erfahrungen 
? ln: Quantifizierung in der Geschichtswissenschaften. Probleme und Moglichkeiten. K.H.Jarausch (Hg.). 
Dtisseldorf 1976, s.64. K nejnovějšímu, "širokému" vymezení T Winkelbauer, Plutarch, s.3 7-41 (za vše mluví 
název kapitoly Neuere Tendenzen der historischen Biographik: Biographien von "kleinen Leuten", 
Prosopographien und "Kollektivbiographien"). Též srov. P.Hurke, History and Social Theory, s.34. 
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struktur. 16 Řečeno slovy Petera Burkea., lze řešit problém "mrtvého" strukturalismu soustředěním se na 

aktéry v procesu strukturace.17 Tímto způsobem zpracované biografie- z poslední doby připomeňme 

práci Thomase Winkelbauera -jsou důkazem životnosti metody alespoň jako nezbytného pomocného 

nástroje v historikově dílně. 18 

Prosopografie jako metoda má však bezpochyby jako každý "nástroj" své meze. Nutně, zvlášť 

v raněnovověkém období, musí pracovat s omezeným populačním vzorkem. Problémem je tudíž 

reprezentativnost a možné neadekvátní zobecnění. Obranou proti tomu může být pouze přesná volba 

otázek, cíle a výběru zkoumané skupiny tak, aby se pokud možno v co největší míře zamezilo 

neadekvátní interpretaci účelově sestavených dat. 19 Reprezentativnost rovněž vylučuje snahy o 

zobecnění na úrovni studia mentality. 20 Na straně druhé nikoliv nezajímavé jednotliviny ustupují 

zevšeobecňujícímu sítu interpretace a "průměrné" nebo bazální osobnosti se stávají měřítkem 

historické reality. Právě proto bývají prosopografie spíše anonymní. Stejným nebezpečím jako pouhé 

zpřístupnění biogramů mnoha osob se může stát již zmíněná Skylla a Charybda statistického 

vyhodnocení bez zřetele k původním otázkám. V obou případech jde obrazně řečeno spíše o 

interpretační kapitulaci kompenzovanou zpřístupněním vlastních, nikoliv nezajímavých kartoték. 

Zároveň je zřejmé, že prosopografie je pro raněnovověké období nevyužitelná pro studium různých 

marginálních skupin obyvatelstva. 

Z přehledu je zřejmé, že současné pojetí prosopografie má nepochybně svoji badatelskou 

budoucnost. Konvenuje jak náročněji pojatým historicko antropologickým sondám, tak interpretaci 

historie jako specifického pruniku makro a mikrodějin, obecného a zvláštního, struktur a jednotlivců. 21 

3.1.2 Katalog otázek 

16 Tamtéž, s.39-41. Nosnost postupu i jeho náročnost předvedl týž autor v monografii Furst und 
Furstdiener Gundaker von Liechtenstein, ein osterreichischer Aristokrat des konfessionellen Zeitalters. Wien
Munchen 1999. 

17 P.Burke, History and Social Theory, s.ll3. 
18 ·r Winkelbauer, Furst und Furstdiener. Též srov. recenzi .J. Války v ČMM 1999, s.549-555 . 
19 K problémům metody např . LStone, Prosopographie, s.80-84, J.Petersohn, Personenforschung, s.3 , 

N. Bu/st, Z um Gegendtand, s. 10-1 I . 
2° K nebezpečí neadekvátní "homogenizace" P.Burke, History and Social Theory, s.94. 
21 Srov. alespoň diskusní příspěvek W.Schulze, Mikrohistorie versus Makrohistorie. Anmerkungen zu 

einem aktuellen Thema. ln: Ch. Meier-J Rusen (Hg }, Historische Methode. Munchen 1988, 319-341 . Dále 
P.Burke, History and Social Theory, s.38-43 nebo dvě metodické stati o mikrohistorii a dějinách nahlížených 
"zespoda" (.J.Sharpe, History from Bellow. ln: New Perspectives on historical Writing. P Burke (ed.). Pensylvania 
University Press 19932

, s.24-41, G.Levi, On Microhistory. ln New Perspectives, s.93-113}. Z mikrohistorické 
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Prosopografická kapitola sleduje v záběru let 15 50-1616 pětici základních problémů, které tvoří 

náplň jednotlivých podkapitol a které lze formulovat následovně. 

I. Vrchnostenský úřad jako prostředek sociální, respektive stavovské mobility. 

Podkapitola se soustředí na hlavní otázku, zda vůbec, v jaké míře a za jakých okolností lze 

vrchnostenský úřad považovat za běžnou či výjimečnou formu "sociálního výtahu" pro angažovaného 

jednotlivce. Zvláštní pozornost je věnována relacím mezi sociálním (z hlediska strukturování stavovské 

společnosti) změnám ve složení byrokracie a expandujícím podnikatelským velkostatkem. Rozboru 

předchází nutné přiblížení původu příslušníků administrativy (základní dělení - vlastní poddaní, rytíři 

sousedící s dominiem, obyvatelé zemí teské koruny a ostatní jedinci ze zemí mnohonárodnostní 

habsburské monarchie). Zkoumání podmínek vzestupu je upřesněno otázkami týkajícími se celkové 

délky služby, průměrné doby držení jednoho úřadu (fimkce), počtu vystřídaných úřadů (funkcí), počtu 

panství, na nichž dotyčný byrokrat sloužil, hierarchického zařazení v administrativě ("vyšší" a "nižší" 

úřednictvo), míry příbuzenských vazeb s jinými úředníky na dominiu, důležitosti služební zkušenosti 

z hlavní rezidence a počtu velmožů, za kterých úředník sloužil. Odhlédnuto je od proměny majetkové 

základny úředníka (před a po službě), neboť v mnoha případech - především u měšťanů a vesničanů -

nejsme a v brzké době ani nebudeme z důvodů chybějících monografií rožmberských měst a městeček 

a zkoumání lokální majetkové a byrokratické elity moci stanovit její rozsah. V pozadí se octla ze 

stejných důvodů sňatková politika úředníků a jejich formální vzdělanostní základy (pražská univerzita, 

Klementinum, zahraniční univerzita, městská škola), přestože z vydaných pramenů a provedených sond 

je zřejmé, že většina úředníků-měšťanů prošla městskými školami na i mimo území sledovaného 

dominia bez ohledu na svůj původ a že beánů nebo univerzitních mistrů se v administrativě nacházelo 

minimum. Hlavním důvodem abstrahování od těchto - jinak velmi důležitých - prvků studia kariéry a 

životního cyklu je v první řadě snaha neznehodnotit unikátně kompaktní prosopografický vzorek 

jinými neúplnými údaji a neinterpretovat je v neadekvátních souvislostech. Druhým důvodem je 

samotné zaměření celé práce. To samé platí také v následujících podkapitolách. 

2. Úřad jako výsledek vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem na straně jedné a mezi 

patronem a klientem na straně druhé. 

perspektivy shrnuje podstatnou literaturu přehledně J Grulich, Zkoumání "maličkostí". Okolnosti vzniku a 
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Ústřední otázkou je detekování charakteru vazby mezi úředníkem a feudálem na určitém dějinném 

"akulturačním švu". Prameny nabízejí šanci ověřit validitu běžně aplikovaných modelových představ o 

předmodemím (patrimoniálním) úřadě, které vznikly většinou v dílnách sociologů jako zrcadlový 

obraz, reziduum nebo potřebný přívažek k vymezení tzv.modemi společnosti. 22 Více než nutná a 

zřejmě také průkaznější by byla sémantická analýza shromážděné (přibližně 6000-7000) úřednické 

korespondence, avšak vyhodnocení musejí logicky předcházet sémantické rozbory týkající se dvora, 

služebnictva apod. Zde se nabízí poměrně jednoduchý způsob - zkoumat pomocí již výše zmíněných 

kritérií (sociální status, pozice v hierarchii správy, příbuzenské vazby, délka služby, počet úřadů a 

panství apod.) aspekty vazby byrokrata na konkrétní velmožovu osobu, na zaměstnavatelský rod či 

generaci, neboť klientská vazba je definována jako oboustranně výhodný interpersonální vztah bez 

nároku na dědění, stavovské zařazení jedince a závazné trvání v původních konturách. Jsou to tedy 

běžná účelová, někdy i krátkodobá spojení. 

3. Úřad jako sémanticky a především normativně separovaný skladební prvek velmožského 

služebnictva. 

Hlavním sledovaným problémem podkapitoly je dobově sémanticky a zároveň běžně vnímané 

separování tří základních skupin "služebnictva". Prověřování normativního dělení služebnictva na 

"písaře" ("nižší" úředníci), .. úředníky" (,,vyšší" úředníci) a " dvořany" (dvořanská skupina) jejich 

skutečnou uzavřeností nebo prostupností je záměrně cíleno jako diskusní příspěvek k výzkumu 

raněnovověkých dvorů. kde v domácím dějepisectví pozvolna dominuje jejich prezentace jako v zásadě 

neuchopitelného komplex vztahů .. přátel" (v dobovém slova smyslu)23 bez adekvátní snahy zabývat se 

dobovou strukturací jako sice většinou ,jen" jazykového, o to však ve smyslu hermeneutického 

nazírání světa důležitější historické optiky. Jakýkoliv přístup nemůže být a priori odmítnut, avšak 

nejprve je nutné provést sondy podobného zaměření. Instrumenty analýzy jsou i v tomto případě 

obdobné jako v předchozích případech. 

významu mikrohistorie. ČČH 99,2001, s.519-547. 
22 K tomu blíže P.Burke, History and Social Theory, s.l45. 
23 Jistou korekci dříve stejnou skupinou prezentovaných názorů přináší V.Biížek, Šlechta raného novověku 

v českém dějepisectví devadesátých let. OH 7, 1999, zejm.s.20-25 . Jedná se však slovy autora jen o "pokus" o 
vymezení pojmů a je zřejmé, že se v tomto směru ,jihočeská historická škola" ještě příliš daleko nedostala (k 
označení badatelského pracoviště J.Pánek, Aristokratické dvory v pojetí jihočeské historické školy. In: VBtlžek
J. Hrdlička a kol., Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce. 
Praha 1997, s.269-274). 
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4. Typologie profesních kariér jako způsob testu fungování normy v praxi. 

Ústřední otázkou podkapitoly je snaha detekovat prostor pro individuální, volní jednání (snaha sloužit 

a s tím spojená osobní strategie) a v zásadě vynucenou "povinnost" sloužit ve vrchnostenské 

administrativě. Nástroje a jejich limity jsou opět obdobné výše uvedeným. 

5. Byrokracie jako sociální skupina na hraně mezi vlastní strategií a feudálním donucením. 

Klíčovou otázkou podkapitoly je sledování shod a rozdílů mezi dvěma skupinami úředníků, z nichž 

jedni byli více či méně neochotni vzdát se svého původního sociálního postavení (ke službě donuceni) 

a druzí usilovali o personální i generační splynutí se sociální (pod)skupinou stále mocnějšího 

úřednictva. "Věrní" i krátkodobě sloužící úředníci svou sociální zkušeností s úřadem mohli výrazně 

měnit nejen lokální prostředí, ve kterém působili jako úředníci, ale rovněž jako osoby opětovně 

sociálně aklimatizované v prostředí, ze kterého většinou do služby vstoupily. 

Komplex otázek je záměrně volen tak, aby vyhovoval dalšímu metodickému a obsahovému 

zaměření práce (nezamýšlené důsledky rozvoje podnikatelského velkostatku ve sféře fmancí a 

v naturální oblasti; úředníci a sociální konflikty; kulturní investice a vliv byrokracie na velmožskou 

reprezentaci). Z metodických i pramenných důvodů tudíž nemůže jít o "totální" prosopografii a 

komplexní interpretaci. 

3.1.3 Prameny 

Vyjmenovat v úplnosti všechny pramenné zdroje by znamenalo přepsat část archivních pomůcek 

vzniklých v souvislosti se schwarzenberským pořádacím systémem většinou v průběhu 2.poloviny 18. 

a l.poloviny 19.století?4 Vzhledem k tomu, že většina archivních fondů a sbírek "Mekky" historiků, 

jak v nadsázce označil třeboňský archiv a jeho pobočky František Palacký, není (a lze to považovat 

dosud paradoxně z badatelského hlediska za výhodné) formálně "inventářově" zpřístupněna, 25 byl by 

výčet jednotlivých fasciklů, signatur a složek neracionální. 

24 Blíže J.Záfoha, Několik poznámek ke vzniku a k zásadám pořádacího systému velkostatkových fondů 
schwarzenberské provenience. SAP 26, 1976, s. 341-366. 

25 "Pertinenční" princip třídění tehdejších schwarzenberských nebo buquoyských nebo černinských, dříve 
eggenberských a rožmberských pramenů, který je sám o sobě velmi zajímavým badatelským problémem, neboť jde 
o dobovou aplikaci "vnímání" společnosti, je už jen z prostorového hlediska prakticky nenahraditelný. Představa 
totálního stěhování tří jihočeských zámeckých komplexů (Třeboň, Český Krumlov, Jindřichův Hradec) je poněkud 
absurdní stejně jako naivní idea přepořádání obrovských fondů podle věcného schématu trvale konvenujícího 
metodické orientaci (post)modemího bádání. 
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Z téhož důvodu nebylo možné orientovat se pouze na obsahově "pilotní" typy pramenů, ale 

rozšířit záběr poněkud "nemetodicky" na všechny existující prameny za účelem vytvoření co 

nejúplnější databáze pro prosopografické studium.Z6 

Informační zdroje databáze lze podle výpovědní hodnoty rozdělit na několik skupin. Základní 

korpus byl vytvořen na bázi několika soupisů služebnictva a především z retrospektivních seznamů 

dlužníků, které vznikly v souvislosti s generální revizí vrchnostenského hospodaření rožmberského 

dominia v roce 1589.27 

Druhým základním kamenem se stala analýza podstatné části nepublikovaného a v originálu 

nedochovaného díla rožmberského historiografa Václava Březana, který se sám - a velmi zajímavým 

způsobem (viz níže)- pokusil o sestavení prosopografie rožmberského služebnictva. Přestože zůstal na 

půli cesty, poskytl jeho soupis, který pro budoucnost uchoval opis Petra Kašpara Světeckého,28 

v závěru přítomného studia spíše než informační subvenci29 zajímavý pohled na práci dvorního 

historiografa, jehož práce - snad kvůli své dobové solitérnosti - mnohdy zůstává měřítkem "pravdy" i 

moderních historiků. 

Třetím hlavním informačním zdrojem, časově nejnáročnějším, ale také "nad Březana" jdoucím, 

byla úřednická korespondence. Jeden nebo desítky k tématu využitelných dokumentů v jednom ze 

stovek fasciklů je spíše připomenutím fYzické (v raně novověkém badatelském poli nikoliv 

zanedbatelné) než metodické pracnosti studia. 

K sestavení prosopografické databáze bylo s rozdílnou vypovídací hodnotou využito přibližně 

820 fasciklů (kartónů) ze 25 fondů a sbírek30 9 archivů3 1 . Klíčovými zdroji byly sbírky Cizí rody, Cizí 

26 Databáze o 429 úřednicích vznikala (a další rozšíření není vyloučeno) vzhledem k tomuto "absolutnímu" 
záběru více než I O let. Sluší se zdůraznit, že za tolerantní podpory vedení pobočky a celého archivu. Zároveň je 
nutné vyjádřit pochybnost, že by se tento "soukromý projekt" mohl uskutečnit mimo interní působení v instituci. 

27 Blíže k pramenům A.Ste;skal, Nedoplatek a zpětná dotace- sociálněekonomické kategorie 
rožmberských velkostatků ISS0-1611. ČNM-řada historická, I64, 1-4, 1995, s.6-39, týž, "Zeman bez sedlákú 
stqií za sto jebákú ". Obilní dluhy jako typ nedoplatku a forma selské rezistence na panství Český Krumlov v 
letech I 566-1602. ln: K novověkým sociálním dějinám českých zemí I. Čechy mezi tradicí a modernizací. Praha 
I999, s.2I-70. 

28 SOA T, Rukopisy Třeboň, P K Světecký, l.kvatern historický. K osobě Světeckého srov. FMareš, Petr 
Kašpar Světecký. ČČM 53, 1879, s.424-429. 

29 V sféře úřednictva (dle vymezení uvedeného výše) byl Březanův katalog ve skutečnosti zdvojnásoben. 
3° Cizí rody-z Rožmberka, Cizí rody-ze Švamberka, Cizí rody-ostatní, Rukopisy Třeboň, Ústřední kancelář 

-Český Krumlov, Vrchní úřad Český Krumlov, Vrchní úřad Netolice, Vrchní úřad Prachatice, Vrchní úřad 
Vimperk, Velkostatek Český Krumlov, Velkostatek Třeboň, Rodinný archiv Nové Hrady, Velkostatek Rožmberk, 
Velkostatek Netolice, Velkostatek Vimperk, Velkostatek Prachatice-Volary, Rodinný archiv pánů z Hradce, 
Velkostatek Jindřichův Hradec, Archiv města Český Krumlov (dále jen AMČK), AM Třeboň, AM České 
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statky, Cizí doly a především spisová oddělení fondů Velkostatek Český Krumlov a Velkostatek 

Třeboň. Zvláště bohatou žeň nabídla různá pododdělení registratury sbírky Vrchního úřadu Český 

Krumlov (z nich zejména Český Krumlov, Prachatice, Netolice a Vimperk- vymezení se kryjí 

s tehdejším rozsahem konkrétního panství):n 

Za úředníka je považován rožmberský nebo švamberský "služebník", který měl jakkoliv 

dlouhou dobu na starosti vedení vrchnostenského podniku (jeho části) či úřadu kdekoliv na dominiu, 

měl relativní samostatnost při jeho řízení a především pololetně musel vykazovat účetní agendu nebo 

se podílet na jejím schvalování.33 Jedná se tudíž o všechny regenty, místodržící, hejtmany, purkrabí, 

specializované písaře, účetní kontrolory či externě přizvané kontrolní osoby.34 Za úředníky nejsou 

považováni šafáři, personál panských dvorů, lesnický personál a zaměstnanci zámecké kuchyně 

(samozřejmě s výjimkou písaře) ani příslušníci dvořanské skupiny.35 

3.2 Stavovská příslušnost, sociální status a sociální mobilita úředníků v letech 1550-

1616 

Centrálním problémem první partie prosopograficky zaměřené kapitoly je řešení otázky, do jaké 

míry a za jakých specifických podmínek byla úřednická služba na rožmberských panstvích v časovém 

horizontu sedmdesáti let podmínkou a možností k sociální mobilitě, respektive ke zrněně stavovského 

Budějovice, AM Prachatice, AM Vimperk, AM Netolice a Rukopisy Archivu Národního muzea (Codex 
Rosenbergicus) 

31 Státní oblastní archiv Třeboň (dále jen SOA T), SOA T, pobočka Český Krumlov (dále jen SOA T, 
pob . ČK), Státní okresní archiv Prachatice (dále jen SOkA Prachatice), SOkA České Budějovice, Archiv 
Národního muzea (dále jen ANM), SOA T, pracoviště Jindřichův Hradec, SOkA Tábor, SOkA Jindřichův Hradec 
a SOkA Český Krumlov. 

32 Až na sbírku Cizí statky, Cizí doly, fond Velkostatek Prachatice a Vimperk jsou ostatní fondy a sbírky 
formálně neuspořádány a je nutné se v nich orientovat na základě repertářových pomůcek z 18. a 19. století, které 
jsou součástí fondů a sbírek. Vzhledem k tomu, že by výčet fasciklů a složek zabral neúměrně mnoho místa a 
komentář by si zasloužil samostatnou studii, odkazuji se právě na tyto pomůcky. V dalším textu odkazuji přímo na 
pramenné signatury v exemplárních a výjimečných případech, eventuelně na studie, které s těmito prameny 
pracovaly. Na sestavování databáze - nikoliv jejím vyhodnocení -jsem s přestávkami pracoval od roku 1986, 
intenzivně pak po nástupu do Česko krumlovské pobočky třeboňského archivu v roce 1993. 

33 Srov. též A.Stejskal, Bauer- Beamter- Herr. Grundsatze des Kommunikationsystems auf dem 
Rosenbergischen Dominium in den Jahren 1550-1611. In: Gutsherrschaftsgesellschaften im europaischen 
Vergleich, J.Peters (Hg.), Berlín, Akademie Verlag 1997, s.212. 

34 Tedy všichni ti, kteří byli dobově označováni za ,.pisaře ··a " úředníky", dnešním pohledem za "nižší" a 
"vyšší" úředníky. 

35 Tedy ti, kteří byli placeni tzv. ,.na koně" označováni převážně za "dvořany". Toto dělení zhruba 
odpovídá rozlišování mezi užším a širším aristokratickým dvorem. Blíže VBůžek, Šlechta raného novověku, s.20-
25 (tam též výběr další, převážně německé literatury). 
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statusu sloužícího jedince.~6 Vzhledem k tomu, že taková otázka nebyla nejenom v rámci domény 

posledních Rožmberků, ale vůbec v českém prostředí adekvátně řešena, je nutné postupovat způsobem, 

který umožní budoucí korekce nebo alespoň kontrolu prezentovaných dat. Kompaktní text bez 

zmáhajícího množství tabulek, který by byl, podobně jako v některých předcházejících případech, 

založen na víceméně náhodném výběru a prezentování individuálních "modelových" případů 

jednotlivců,.n by nemohl přinést žádaný katalog otázek, jež by bádání posunul za dosavadní (český) 

horizont deduktivního aplikování "velkých" sociologických a historických modelů na chování sociální 

skupiny patrimoniálního úřednictva a zejména na úroveň naznačené škály možností jednání a chování 

konkrétních jedinců. Druhým důvodem poněkud vyčerpávajícího způsobu prezentace výsledků studia 

je fakt, že samo rožmberské prostředí hrozí stát se modelem vzhledem v mnoha ohledech unikátnímu 

dochování (existence) pramenné základny. Nejenže v předbělohorských Čechách neexistuje příliš 

mnoho jiných adekvátních "testovacích polí" (páni z Hradce, Pemštejnové, Smiřičtí, Lobkovicové 

apod.); podstatnějším problémem je skutečnost, že málokterý z velkých rodinných archivů disponuje 

z archivního hlediska paralelně dochovanými typy písemností, které umožňují kontextuální studium 

(normativy, účty, korespondence apod.).38 

Samotnému řešení problému stavovské mobility musí předcházet přiblížení celkové struktury 

stavovské (sociální) příslušnosti 429 rožmberských a švamberských úředníků, kteří byli různě dlouhou 

dobu angažováni alespoň jednou na kterémkoliv postu, který byl výše vymezen jako úřednický. 

Stavovská charakteristika a sociální původ všech evidovaných úředníků z let 1550-1616 

Stavovská charakteristika Počet osob % % 
Rytíři 142 33,1 40,5 
Erbovníci 32 7,4 
Měšťané a vesničané 255 59,5 59,5 
Celkem 429 100,0 100,0 

Zastavme se neJprve u otázky rozsáhlosti celého prosopografického vzorku. Jestliže se 

v poslední domácí monografii o předbělohorské nižší šlechtě hovoří přibližně o 1800-2400 rytířských 

36 K vymezení terminologie ./.Pánek, Stavovství v předbělohorské době. FHB 6, 1984, s. 163-219, týž, 
Politický systém předbělohorského českého státu (1526-1620). FHB ll, 1987, s.41-10l.Přestože pojem sociální 
mobilita je mnohem širší než změna stavu, domnívám se, že s určitou mírou nepřesnosti ho lze použít i v tomto 
kontextu. 

37 V tomto smyslu VBúžek, Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech. Praha 
1996, zejm. s.56-60. 

38 Srov. např. tamtéž, s.29. 
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rodinách (domácnostech?) žijících v průběhu 2.poloviny 16.století na území Čech,39 znamenalo by to, 

že v rožmberských a švamberských službách působilo v letech 15 50-1616 alespoň načas ve funkci 

úředníka (nikoliv příslušníka dvořanské skupiny !) přibližně 7-10% výlučně mužských reprezentantů 

těchto rodin. Je zřejmé a z dalšího textu doložitelné, že uvedené procento (jakkoliv se jedná pouze o 

pracovní instrument) by se výrazně zvýšilo, pokud bychom do spektra rožmberského a švamberského 

"služebnictva" započítali také právě převážně rytíře- dvořany ". Je sice nepochybné, že dvořanská 

skupina přirozeně ke dvoru patřila, ale jednotlivci až na výjimky (viz níže) nepřestupovali z této, 

povýtce titulární a klientské vazby ovlivňující jiným způsobem organizační složky dvora do úřednické 

sféry.40 Skutečnost, že přibližně každý desátý až dvacátý český rytíř navštívil nějaký úřad jednoho ze 

dvou desítek rožmberských panství, implikuje otázku, že se zdaleka nejednalo jen o příslušníky nižší 

šlechty z blízkého okolí dominia. Přesná lokalizace konkrétních sídel konkrétních příslušníků 

jednotlivých rodů je však natolik komplikovaná, že se za současného stavu bádání nelze precizněji 

vyjádřit. Pokud celkové údaje o počtech rytířských rodin odpovídají tehdejší realitě, je jisté, že 

"gravitace" nebo nabízené možnosti rožmberského prostředí sahaly daleko za hranice blízké 

geografické periférie. Řečeno jinými slovy, že se v případě patronsko-klientských vazeb nemuselo 

jednat jen o pozemkově kompaktní společenství, na jehož špici by byla aristokratická rezidence a na 

sociálním i geografickém úpatí pyramidy okolní rytíři a městské byrokratické elity. Vysoké procento 

zastoupení rytířů v úřadech spíše potvrzuje závěry starších zahraničních rozborů, které hovořily nejen o 

několika typech patronátu, ale také o klientských vztazích jako o dyadickém, recipročním a především 

asymetrickém (!) způsobu komunikace.4 1 Je zřejmé, že právě komplikované asymetrické modely 

19 K celkovým počtům, avšak nikoliv k metodice jejich získání VBúžek, Nižší šlechta, s. ll . 
40 Z rozsáhlé literatury k problematice struktury knížecích dvorů, kterou po desetiletí produkuje především 

Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Gottingen (dva svazky výběrové bibliografie o 
několika tisících položkách jsou přístupné rovněž na internetovém serveru}, stačí uvést starší učebnicové schéma 
např . u R. van !Hilmena, Entstehung des fri.ihneuzeitlichen Europa. 1550-1648. Frankfurt am Main 1993, s.333-
343 . Srov. též přehled V.Búžka, Šlechta raného novověku, s. 5-25, zde s.20-25. 

41 Srov. např. analytické studie W.Reinhard, Oligarchische Verflechtung und Konfession in oberdeutschen 
Stadten. In: Klientelsysteme im Europa der frUhen Neuzeit. Hrsg. AMq_czak. Schriften des Historischen Kollegs 
Kolloquien 9. Munchen 1988, s.48, 49, dále např. VM01gan, Some Types ofPatronage, Mainly in Sixteenth- and 
Seventeenth Century England. ln: Klientelsysteme im Europa, zejm.s.98-114. K rozličným formám patronátu se 
shrnutím literatury rovněž A.Mqczak, Patronage im Herzen des friihneuzeitlichen Europa. ln: Klientelsysteme im 
Europa, s.83-89. 
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zvyšovaly možnosti patronsko-klientské komunikace a umožňovaly překračovat politickým systémem 

relativně pevně vymezené hranice lokálního, regionálního a panovnického prostředí . 42 

Podobně jako v případě relace nižší šlechty v rožmberských a švamberských službách 

k celkovému počtu osob tohoto stavu v Čechách musíme být střídmí také při konstruování číselného 

poměru sloužících měšťanů a vesničanů k celkovému počtu obyvatel rožmberských měst, městeček a 

vesnic. V zásadě platí, že v průběhu let 1550-1616 vstoupilo do úřednických služeb asi 1-2% měšťanů 

z rožmberských měst a městeček, což je zároveň přibližně 6-7% z počtu osedlých z urbanizovaných 

lokalit dominia. Zároveň platí, že většina úředníků pocházela právě z urbanizovaných lokalit a nikoliv 

z vesnic.43 Vzhledem k nedostatečně podchycené míře migrace mezi rožmberskými vesnicemi, 

městečky a městy jsou jak vesničané, tak měšťané sloučeni do jediné číselné položky.44 Doslova 

zrádným vodítkem při určování původu jednotlivých úředníků se ukázalo být jejich - po dobu služby 

přesto poměrně stabilní - příjmení odkazující na konkrétní rožmberskou lokalitu. Zkrátka Veselský 

velmi často nepocházel z Veselí nad Lužnicí, Bavorovský přímo z Bavorova, Prachatický z Prachatic, 

stejně jako všichni Lomničtí, Vimperští apod. Existovaly sice výjimky, ale pro mnohé bylo takové 

příjmení spíše jakousi vzpomínkou na první vstup do rožmberského prostředí. Pod takovým 

identifikačním znamením byla poté osoba známa také na jiných místech.45 Navíc - jak bude níže 

dokázáno - čilá úřednická rotace z místa na místo mnohdy znemožňovala trvalejší usazení se úředníka 

v nové služební lokalitě. Mnozí, přestože výrazně ovlivňovali společenské dění ve svěřené lokalitě, 

42 K vymezení J.Pánek, Politický systém. Vzhledem k tomu, že ve výše zmíněné práci V.Bůžka (Nižší 
šlechta) je opomenuta detailnější prosopografická analýza, zdá se být aplikace politického systému na sociální 
chování nižší šlechty na lokální úrovní zdánlivě přesvědčivá. Problémem však je, že určitá část rytířských 
zaměstnanců-klientů (viz níže) prostě nepatřila k nižší šlechtě z blízkého okolí. Zůstává otázkou, zda se nejedná o 
efekt způsobený význačnou politickou exponovaností zejména Viléma z Rožmberka. Načrtnuté možnosti 
zůstanou však vyvratitelnými hypotézami až do té doby, kdy bude možná spolehlivá orientace na poli rodinných 
vazeb a geografických charakteristik nižší šlechty na úrovni, kterou dochovaný archivní materiál nabízí. Je jasné, 
že to není otázka, kterou vyřeší jeden či dva několikaleté granty. 

43 Tuto skutečnost bezpečně potvrzuje výjimečný pramen z doby kolem roku 1600, který eviduje 
z pohledu vrchnosti vhodné kandidáty pro vrchnostenskou službu z městských rodin již sloužícich úředníků. Blíže 
SOA T, pob . ČK, VÚČK, sign. IIA SAS 21a/2. 

44 Přibližnou představu o míře migrace si lze vytvořit z několika analyzovaných ,jihočeských" soupisů 
obyvatelstva (blíže např . .i. Grulich, Migrace jihočeského obyvatelstva v období před třicetiletou válkou. HD 22, 
1998, s. 79-105) nebo na základě rovněž výjimečně dochovaných pramenů, jakým je napři klad evidence 
venkovských přistěhovalců do Netolic. Jen v letech 1563-1566 se do města se 160 domy přistěhovalo (nutno 
dodat, že s posvěcením a podporou Viléma z Rožmberka) 30 nových osedlých převážně z okolních vesnic, což 
představuje 20% tehdejší kapacity města. O důvodech vzniku a pramenech A. Stejskal, Netolické městské účty 
1596-1601. Od struktury k mikrohistorii. Zlatá stezka 6, I 999, s.173-185. 

45 Důvod byl patrně veden týmž záměrem jako u "přebíráni" jmen hospodářů na statcích po předešlém 
vlastníkovi (berní a evidenční účely) nebo při střidání majitele zavedené zájezdní hospody (komerční účely, blíže 
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podniku či panství, byli spíše "stálými návštěvníky" nových míst s víceméně trvalou vazbou na místo 

svého původu, které se nám - přes výmluvnost dochovaných rožmberských urbářů a pozemkových 

knih - v mnoha případech nepodaři určit. Mnohem snazší je identifikovat konečnou městskou lokalitu, 

ve které se úředník po službě (existovaly však výjimky v podobě paralelního zastávání městského i 

vrchnostenského úřadu) usadil a eventuelně pronikl mezi byrokratickou městskou elitu. Ačkoliv je 

možné víceméně intuitivně formulovat hypotézu o větší náchylnosti osob ke službě z některých měst 

nebo městeček (např. z výlučně "českého" Bavorova, Veselí, Lomnice nebo Netolic) oproti jiným 

(není jistě náhodou, že se jedná např. rezidenční Český Krumlov nebo "bohaté" Prachatice, "novou" 

rezidenci Bechyni, příhraniční Kaplici nebo Rožmberk apod.), bude nutné nejprve provést náročné 

výzkumy nejen byrokratických elit měst a městeček (resp. složení a střídání městských rad a obesních 

starších), ale rovněž analýzu majetkových elit těchto lokalit, neboť se ukazuje, že nejde o jednoznačně 

komplementární skupiny lidí.46 

Ať už jsou výše uvedené procentuální poměry z metodických nebo individuálních badatelských 

důvodů jakkoliv napadnutelné, nelze se ubránit následující formulaci . Kapacita rožmberských a 

švamberských úředních míst nabízela zřejmě relativně větší prostor pro české rytířské rody než pro 

obyvatele vlastních rožmberských měst a městeček. Interpretováno z jiného úhlu pohledu, v případě 

zájmu (!) měšťanů o službu mohl existovat větší konkurenční tlak spíše právě mezi nimi než mezi 

příslušníky rytířského stavu. Skutečnost, že takovou situaci způsobila z evropské perspektivy 

nadprůměrná hustota podprůměrně lidnatých urbánních lokalit,47 může sloužit jako vysvětlení, avšak 

při zmíněném relativním nepoměru mezi oběma skupinami z formálního hlediska nic nemění. Rytíř 

z Čech se do rožmberského úřadu mohl prosadit snáze než obyvatel rožmberského poddanského města 

nebo městečka. 

Avšak i pro nižší šlechtu, která měla pochopení pro eventuální výhody úřednické služby, 

existovala poměrně striktní hranice. Tou byla bezpochyby hranice zemí é..t.,ské l{oruny; jinak řečeno 

A.Stejskal, Instituce hospod v sociální teorii a praxi rožmberského dominia (1550-1611). In: Šlechta, měšťané a 
duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16.-lS .století). Prostějov 1997, s.386. 

46 K problému rozlišování mezi majetkovou špičkou a byrokratickou elitou J.PeJek, Kultura českých 
předbělohorských měst 1547-1620. In: Česká města v 16.-18.století. Praha 1991, s.208-209. Ke konkrétní 
aplikaci na případě rožmberských Netolic A.Stejskal, Netolické městské účty. 

47 M.Prak, Regions ofEarly Modem Europe. In: Debates and Controversies in Economic History. 
Proceedings ElEHC. Milan 1994, s.19-55, zde s.29. 
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příslušnost k české, moravské, slezské nebo lužické stavovské obci.48 V případě úředníků z měst a 

městeček měla tato hranice většinou menší geografický poloměr, i když příchod vzdělaného úředníka 

z moravského, západočeského města nebo z Prahy nebyl úředně nijak "nadstandardně" omezen stejně 

jako odchod rožmberských úředníků v táž místa. 

Původ 429 úředníků z let 1550-1616 

Stavovská charakteristika Země Koruny české Mimo země Koruny české 
("domácí") ("cizinci") 

Rytíři l3l ll 
Erbovníci 28 4 
Měšťané a vesničané 249 6 

Celkem 408 21 
% 95,1 4,9 

Z tabulky vyplývá, že korpus rožmberského a švamberského úřednictva byl v naprosté většině 

"domácího" původu. Druhým podstatným zjištěním je, že u "cizinců" bylo víceméně lhostejné, zda šlo 

o měšťany nebo rytíře z ostatních součástí habsburské monarchie. Přijímání "cizinců" na úřednické 

posty mělo vždy výrazně individuální podtext (dočasné angažování z důvodu informačních služeb 

apod.) a nepatřilo ke standardním způsobům budování rožmberské byrokracie. Důvody takového 

přístupu jsou nasnadě. Rozsáhlé dominium nepotřebovalo přijímat "cizince" kvůli (výhradně 

německému) jazyku, neboť bylo samo schopno zajistit německy mluvící či bilingvní úředníky z řad 

vlastních poddaných (většinou se jednalo o panství Nové Hrady, Rožmberk a částečně též Český 

Krwnlov a Vimperk). Za druhé bylo racionální vázat ke službě pouze ty jedince, které bylo v případě 

potřeby (např.zpronevěra, nactiutrhání vrchnosti, neplnění služebních závazků apod.) možno obeslat 

před adekvátní "domácí" justiční orgán. Rovněž z hlediska klientských vztahů mělo pro zaměstnavatele 

větší logiku angažování členů vlastní stavovské společnosti než příslušníků jiných státních útvarů. 

Preference "domácích" před "cizinci" zároveň nelze považovat za zvláštní rožmberskou specifiku; 

takto a dokonce dobově explicitně vyjádřené požadavky byly v různých analýzách již prezentovány.49 

Zároveň je potřebné dodat, že zmíněné upřednostňování neznamenalo automatické uzavírání se 

rožmberských a švamberských aristokratů před vysíláním (přesněji doporučováním formou fedrovních 

48 K vymezení .!.Pánek, Politický systém, passim. 
49 K tomu srov. např. WB!ockmans, Patronage, Brokerage and Corruption as Symptoms oflncipient State 

Formation in the Burgundian-Habsburg Netherlands. In: K1ientelsysteme im Europa, s.ll8. Dodejme, že se jedná 
o období poslední čtvrtiny lS .století a zároveň o rozbor 270 paragrafU, které vznikly v souvislosti se smrtí 
Charlese de Bold v lednu 1477. 
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listů) vlastních úředníků za hranice českého státu. Zajímavější, zdá se, však pro ně bylo následné 

přijímání především na říšských dvorech zkušených (avšak "domácích" !) administrátorů. 50 Přestože 

není možné pokusit se o exaktní vyjádření, lze na základě několika případů vyslovit domněnku, že 

"startovní čára" těchto příchozích bývala v rámci úřední hierarchie stanovena výše než u ostatních 

úředníků . Startovací pozice však nevyjímala jedince z běžných pravidel dvorské kariéry. Jinými slovy, 

preferovaný úřednický adept se po přijetí stával obyčejným zaměstnancem, jehož profesní osudy byly 

limitovány již danou a rovněž vždy zároveň momentální situací na aristokratickém dvoře. 51 Bylo by 

jistě zajímavé pokusit se o přesnější stanovení podílu takových úřednických "internacionálů" už jen 

z důvodu často zmiňované transmise civilizačních (disciplinačních) podnětů prostřednictvím sítě 

nadstátně propojených aristokratických dvorů, 52 ale ani to není za současného stavu zpracování možné. 

Obrátíme-li pozornost od relací sloužících rytířů, erbovníků, měšťanů a obyvatel vesnic k větším 

celkům těchto sociálních skupin k neméně důležitému problému jejich vzájemného poměru v rámci 

rožmberských a švamberských úředních míst, můžeme potvrdit, že přibližně třetinový podíl rytířů 

v úřednických postech odpovídá situacím zjištěným na některých jiných, rozsahem srovnatelných 

dominiích z oblasti středoevropských zemí. 53 Údaj rovněž rámcově koresponduje s dosud 

zveřejněnými čísly v pracích týkajících se rožmberského prostředí. 54 Souvztažnost číselných výsledků 

s údaji přítomné analýzy se tím na druhé straně zcela vyčerpává. První problém spočívá v tom, že 

předkladatel takto zaměřených výstupů- V.Bůžek- využil minimálního počtu pramenů (přesněji dvou 

seznamů služebnictva), které navíc evidují veškeré .. služebníky" ("dvořany", "úředníky" a nižší 

služební personál například panských dvorů) konkrétně k jedinému datu a nepokusil se ani o personální 

50 Například Jetřich Slatinský ze Slatinky (SOA T, pob.ČK, VsČK, sign. TIA 88 38) nebo, ačkoliv nepatříl 
mezi úředníky (byl komorníkem), Jeroným Makovský z Makové (SOA T, pob.ČK, VÚČK, sign. IIC 5AP 3). 

51 Např. titíž. 
52 O konečné představě "sítě" se prozatím nedá hovořít, jak dokazuje pilotní projekt Residenzen

Kommission, v němž jsou upřednostněny zejména říšské dvory před aristokratickými (často ve smyslu rozsahu 
knížecími) dvory z ostatních oblastí habsburského soustátí. To platí rovněž pro rožmberské dominium, jehož 
sídelní rezidence se v počáteční verzi mapy na internetovém serveru neobjevila. 

53 Srov. např. R.G.Asch, Verwaltung und Beamten. Die graflich furstenbergischen Territorien vom 
Ausgang des Mittelalters bis zum schwedischen Krieg 1492-1632. Stuttgart 1986, s.215 (podíl nižší šlechty na 
držení úřadů kolem poloviny 16. století se pohyboval na úrovni 30%). K obdobnému údaji dospěl pro prostředí 
východních rožmberských sousedů pánů z Hradce VLedvinka, Úvěr a zadluženi feudálního velkostatku 
v před bělohorských Čechách. Finanční hospodaření pánů z Hradce 1560-1596. Praha 1985, příloha č. Vll. 

54 O příbližně třetinovém zastoupeni rytířů v rožmberské správě hovoří VBiížek, Nižší šlechta, s.29. 
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rekonstrukci správy před rokem 1600.55 Druhým metodickým problémem jeho práce je fakt, že 

zmíněný autor kalkulace opřel pouze o soupisy služebníků rezidenčního panství, jehož zaměstnanecká 

kapacita se díky přítomnosti dvora a centrálně existujícím institucím (buchalterie, kancelář, externí 

poradní orgány) výrazně odlišovala od situace běžné na mimorezidenčních panstvích.56 Třetí spornou 

otázkou Bůžkova postupu je generalizace náhodně konstruovaných dat z let 1606 a 1609 rovněž na 

celou 2.polovinu 16.století. Samotná čísla nejsou důležitá. Podstatné je, že slouží k podpoření 

tradované hypotézy o klesajícím zastoupení a tím i upadajícím vlivu nižší šlechty ve správním aparátu 

větších dominií, jehož otěže měli po začátku 17.století postupně přebírat vzdělaní příslušníci 

měšťanstva, s čímž měla jít ruku v ruce rostoucí byrokratizace a profesionalizace raně novověké 

vrchnostenské správy. 57 Proti tvrzení o vzrůstajícím vlivu měšťanstva, což je koneckonců kompaktní 

součást většiny prací s obecnějším záběrem na strukturální proměny společnosti v průběhu raného 

novověku, 58 ne lze z takového úhlu pohledu na dějiny v zásadě nic namítat, avšak pro potřeby 

detailnějšího zkoumání byrokratizačního procesu je nezbytné sledovat situaci detailněji, zvláště když to 

pramenná základna přímo nabízí. 

55 V případě dvou soupisů služebnictva z let 1606 a I 609, které zmíněný autor vyhodnotil z hlediska 
poměru nižší šlechty a ostatních sociálních skupin, nedeklaroval, zda k nižší šlechtě v tomto případě počítá 
erbovníky či nikoliv. 

56 Tamtéž, s.29.Autor současně poněkud užitkově a bez ohledu na dobovou sémantickou praxi nakládá 
s termíny jako dvůr, správa, úředník a dvořan, což neposiluje důvěru v uvedená fakta. Tvrzení lze demonstrovat 
na následujícím Bůžkově tvrzeni (s.29, pozn.64): " ... na rožmberském dvoře v Třeboni působilo roku 1606 36% 
niž.~ích šlechticll; roku 1609 bylo možno na třeboňském dvoře i ve správě velkostatku určit asi 216 úředníků a 
dvořanú, ze kterých jen ll% patřilo do niž.'í:ího šlechtického stavu. " Lze se oprávněně ptát, zda je v průběhu tří 
let skutečně možný 25% pokles v poměru mezi příslušníky nižší šlechty a ostatních služebníků, když v témže 
období nedošlo k žádným prodejům panství ani správním změnám. Navíc není jasné, zda autor v tomto případě 
počítal k nižší šlechtě také erbovníky či nikoliv. Na s.11 totiž tvrdí, že "v některých komparativních aspektech 
bylo navíc v pojednáni přihliženo i k politické a kulturní aktivitě erbovniků ... " Pokud bychom v přítomné analýze 
připočítali nobilitované měšťany k nižším šlechticům, pohyboval by se poměr těsně nad hranicí 40%, což lze 
v souvislosti s výše uvedenými údaji pro Furstenberky a pány z Hradce považovat za relaci nadprůměrnou. 

57 Tamtéž, s.29, 163 ( .. Tento podíl zvlá.~tě po roce 1600 výrazně klesal a řadu klíčových míst ve správním 
aparátu panskj•ch dominií, které je.~tě před krátkou dobou (zvýraznil A. S) obsazovala nižJí šlechta, získávalo 
vzdělané mě.i;;ťanstvo. "). Není jasné, co autor míní klíčovými místy - posty v rezidenci, místo kancléře, hejtmana 
výnosného libějovického panství, vlivnou funkci truhelního písaře v Krumlově ? Napřiklad regentem nikdy nebyla 
osoba měšťana. Dále, pokud autor hovoří o přelomu století jako o orientačním zlomovém datu a zároveň o 
nedávných časech, kdy rytíři zastávali větší množství úřadů, znamená to, že hovoří například o 70. či 80. letech 
16.století? Vzhledem k tomu, že 60.-80. léta představují pro většinu rožmberských velkostatků významné 
strukturální změny ve srovnání s předcházejícím stavem, to nelze pokládat za zbytečnou otázku. 

5s V kladném slova smyslu didakticky např. R. van Diilmen, Entstehung, s. 118-131, dále FBraudel, 
Sozialgeschichte des 15.-18. Jahrhunderts. Der Handel. Miinchen 1990, R.G.Asch, Verwaltung und Beamten, 
s.217 -218, dále ~:Press, Patronat und Klientel im Heiligen Romischen Reich. In: Klientel systeme, s.20-21 
( .. Wichtig und direkt mil der territorialen Entwicklung zusammenhangend erscheit zunachst die Ausbildung 
einer hiirgerliche Beamtenschqft, die vie!fach die Territorien erfafite und sehr schnelluntereinander verflochten 
wurde. ''}, s.22 (..f~s warfreilich nach wie vor in der Regel der Adel, der Chancen bei Hoje zu vergeben halte
der Aufsteig biirgerliche Beamter leitete seit dem 15. Jahrhundert einerseits die Entwicklung einer neuen, mil 
der Adel konkurrierenden Gruppe ein. '') . Z analytických prací srov. např. WB/ockmans, Patronage, s.ll8. 
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Pokusme se sledovat zmíněné poměry v zastoupení rytířů (a erbovníků) a měšťanů 

(příp. vesničanů) v rožmberských vrchnostenských úřadech po jednotlivých dekádách od poloviny 

16.století do závěru předbělohorské doby. 59 

Procentuální poměry zastoupení rytířů, erbovníků a měšt'anů (vesničanů) v úřadech po 

jednotlivých dekádách 
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Z grafu jednoznačně vyplývá, že tendence nárůstu poměru měšťanů vůči rytířům byla trvalá a že 

zásadním zlomem nebyl až počátek 17.století, nýbrž budování sítě nových vrchnostenských podniků v 

60.-80.letech, z nichž zejména velkokapacitní pivovary podpořily zvýšenou poptávku po nových 

písařích z městského stavu. V zásadě lze tedy tento rozhodující zlom spojit se jmény Mikuláše 

Humpolce z Tuchoraze, vedoucí osoby v předkrčínovské době, a po roce 1570 především 

s hospodářskou politikou místodržícího Jakuba Krčína z Jelčan. V interpretaci zmíněného procesu, 

který sice skutečně proběhl, je však zapotřebí odmítnout zevšeobecňující odkaz na "středoevropský 

trend" a připojit výklad, že konkrétně v rožmberských podmínkách se - logicky vzato - jednalo o 

přímou konsekvenci budování podnikatelského typu velkostatku. 60 Odmítnutí paušalizujícího výkladu 

je nutné už z důvodu výrazných regionálních odlišností ve vývoji jednotlivých velkostatků na východ 

59 K metodě práce je důležité poznamenat, že do jednotlivých dekád jsou započítáni vždy všichni "vyšší" a 
"nižší" úředníci, jejichž doba služby do zmíněného desetiletí zasáhla minimálně alespoň jedním kalendářním 
rokem. 

6° K jeho charakteristice a hodnoceni literatury J.Čechura, Adelige Grundherrn als Untemehmer. Zur 
Struktur si.idbohmischer Dominien vor 1620. Mi.inchen-Wien 2000, s. 166-175, týž, Die Gutswirtschaft des Adels 
in Bohmen in der Epoche vor der Schlacht am Weissen Berg. Bohemia 36, 1, 1995, s.1-18. 
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od Labe, které byly ve starší literatuře (s rezidui dodneška)61 považovány za kompaktní prostor 

s tendencí k tzv.druhému nevolnictví.62 

Poukaz na vývoj poměru jednotlivých skupin však neřeší problém důvodu masového průniku 

měšťanů do služeb docela. Jestliže v 70.letech přibylo ve srovnání s předcházejícím desetiletím 51 

měšťanů a v 80.letech dalších 40 jedinců, nelze takový nárůst vysvětlit pouze dílčími investicemi do 

nákupu nových panství ani několika novými místy, která vznikla v panských pivovarech. Pokud jde o 

panské dvory, mlýny či ovčíny, v nich byly sice rovněž vytvořeny nové služebnické funkce, avšak 

v intencích této práce je nemůžeme považovat za úřední posty, poněvadž takoví zaměstnanci 

(např.šafář) nevedli samostatnou účetní (materiální či finanční) agendu a nedisponovali tak možností 

samostatné, řekněme s nadsázkou přímo manažerské práce ve smyslu "peněžení statku JM.Páně". 

Abychom odkryli skutečný důvod změny poměru nižší šlechty vůči ostatním skupinám, je zapotřebí 

sledovat také absolutní počty úředníků. Z těch vyplývá, že rytířů v úředních funkcích nijak dramaticky 

neubývalo. Právě naopak, podobně jako u služebníků-měšťanů jejich počet v úřadech od 50. do konce 

80.let neustále stoupal. Sice ne tak razantně jako u měšťanů, ale jistý nárůst prokazatelně existoval. 

Navíc nižší šlechtice, kteří většinou obsazovali posty purkrabích a hejtmanů (viz další rozbor) a kteří 

neměli ve správním aparátu po dobudování nových vrchnostenských podniků tolik možností uplatnit 

se, postihly prodeje rožmberských panství v po roce 1592 z tohoto hledíska citelněji než měšťany.63 

Tvrzení dokládá graf znázotňující počty nižších šlechticů působících na úředních postech 

v jednotlivých dekádách.64 

61 Blíže J.('echura, Žili snad na panství Frýdlant v I 7. století lvi? K metodice studia velkostatkových 
struktur střední Evropy raného novověku. ČNM- řada historická, 168, 1-2, 1999, s.1-20. 

62 K tomu srov. například produkci skupiny MPG "Ostelbische Gutsherrschaft"- Gutsherrschaft als 
soziales Modell. lPeters (Hrsg.). Munchen 1995, Konflikt und Kontrolle in Gutsherrschaftsgesellschaften. 
J.Peters (Hrsg. ). Gottingen 1995, Gutsherrschaftsgesellschaften im europáischen Vergleich, J.Peters (Hrsg. ). 
Bertin, Akademie Verlag 1997. 

63 K prodejům přehledně s odkazy na další literaturu J.Pánek, Poslední Rožmberkové. Velmoži české 
renesance. Praha 1989, s.274nn. 

64 Ke způsobu započítávání osob do jednotlivých desetiletích viz výše. 
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Počty rytířů působících v úřadech po jednotlivých dekádách 
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Závěr je poměrně překvapivý . V období radikálních změn poměru ve prospěch měšťanských 

úředníků (60.-80.léta) se tak nedálo tím, že by měšťané přebírali dříve rytířům vyhrazené posty,65 ale 

pouze prostřednictvím mnohem vyššího přílivu měšťanů než rytířů. Ti rozhodně jako úředníci žádnou 

krizi po celé sledované období nezažili . Naopak, i jim se stejně jako měšťanům otevřely díky 

hospodářské politice dominia nové možnosti k úřední službě. Přirozený početní úbytek nižší šlechty 

v úřadech v 90.letech a během první dekády 17.století byl způsoben jen odprodeji několika panství a 

tím také zeštíhlením úředních příležitostí. Jak ale vysvětlit tak rapidní nárůst měšťanů i rytířů od 60.1et, 

když bylo uvedeno, že nové vrchnostenské podniky nemohly vytvořít tak masivní poptávku po nové 

pracovní síle ? Odpověď - zatím hypotetická -je jednoduchá. Na úřednických postech se prostě pouze 

vystřídalo mnohem větší množství měšťanů než dříve a také větší počet příslušníků nižší šlechty. 

Neznamenalo by to tedy, že se ve skutečnosti dramaticky změnil poměr úředníků-rytířů a úředníků-

měšťanů, nýbrž skutečnost, že s úřední službou získalo zejména v 60.-80.letech 16.století zkušenost 

absolutně i relativně větší množství měšťanů než dříve i později a totéž v menší míře platilo také pro 

rytíře. Potvrzení hypotézy by zároveň znamenalo, že by bylo v souvislosti s výše uváděnými relacemi 

vhodnější hovořit spíše o konkrétním dopadu určité hospodářské politiky vrchnosti nebo 

ekonomického "lídra" dominia. Verifikaci nastíněné domněnky prozatím opusťme. Vrátíme se k ní až 

při rozboru délky úřednické služby, doby úřadování v jedné funkci a počtu vystřídaných úřadů. 

65 Tak např . V.Bůžek, Nižší šlechta, s.29. 
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Jestliže stranou dosud zůstáva1a skupina úředníků-erbovníků, nebylo to náhodou. 

Z předposledního grafu o proměňujících se relacích ve prospěch měšťanů mimo jiné také vyplývá, že 

podíl erbovníků byl po celých sedmdesát let vzácně vyrovnaný. Jinými slovy, zřejmě nedošlo 

k žádnému hromadnému nárůstu (například na úkor nobilitovaných osob) v období, kdy bychom 

teoreticky počítali se snahou politicky vlivné vrchnosti o podporu udělování erbu a predikátu 

měšťanům jako formy odměny za "věrnou" službu.66 Bude tudíž zajímavé obrátit pozornost 

k stavovské mobilitě rožmberských a švarnberských úředníků. 67 

Stavovská (sociální) mobilita v průběhu služby (počty osob, u nichž došlo k mobilitě, zařazeny 

v kolonce s vyšším sociálním statusem) 

Stavovská charakteristika Ne Ano 
Rytíři 119 23 
Erbovníci 18 16 
Měšťané 255 -
Celkem 390 39 
% 90,9 9,1 

Vstup do úřednické služby v letech 1550-1616 přinesl přibližně každému desátému člověku 

změnu sociálního statusu. Připomeňme, že o změně hovoříme pouze tehdy, došlo-li k ní v průběhu 

služby nebo ve velmi krátkém časovém odstupu (maximálně do 5 let). Do vzorku tedy nejsou 

započítány ani osoby, kterým možná právě změněný status usnadnil počáteční vstup do rožmberských 

(švarnberských) úřadů, ani bývalí úředníci, kteří mezitím mohli sloužit jinde nebo u kterých mohla 

přetrvávat eventuální přátelská (klientská) vazba k rožmberské (švarnberské) vrchnosti. Máme tudíž na 

mysli pojetí úřednické služby jako "rychlého sociálního výtahu" pro konkrétního jedince, který sleduje 

66 Jako v několika výše uvedených případech se i zde jedná o často prezentovaný koncept, který nebývá 
podepřen přesvědčivou analýzou, nýbrž ilustrativně doplňován několika "vhodnými" personálními příklady. Srov. 
např. VBúžek, Nižší šlechta, s.47 (..Řada administrativních funkcí dominií, kde bylo třeba prokázat hlubší 
vzdělanostní úroveií, hy/a častěji obsazována přis/uJníky měJt'allSké inteligence. Těm býval záhy pod tlakem 
protekce velmožii udělován panovníkem erb a predikát; některé z nich následně přijímala rytířská korporace do 
svého stavu. ''). 

67 Následující údaje jsou sestaveny za pomoci standardních prací VKiecandy, Přijímání do rytířského stavu 
v zemích českých a rakouských na počátku novověku. Časopis Archivní školy 6, 1928, s. 1-125, dále týž, Tři 
kapitoly o českomoravských erbovnících. Zápisky Českého zemského archivu 7, 1932, s. 69-96, týž, Pří. jímání 
cizozemců na sněmu do Čech za obyvatele. In: Sborník prací věnovaných prof.dr. Gustavu Friedrichovi k 
60.narozeninám. Praha 1931, s.456-467. Další doklady k rozšíření skupiny erbovních měšťanů byly čerpány 
z dochované korespondence (změny v oslovení, náhlé užívání predikátu v adresách, v podpisech, přímé zmínky o 
udělení erbu a predikátu jiné osobě apod.). Přesto lze považovat celkový údaj o počtu erbovníků za neúplný. 
Číselná disproporce mezi celkovým počtem výše uvedených sloužících erbovníků (32) a údajem z tabulky (41) je 
dána právě skutečností udělení erbu a predikátu krátce po skončení služby. 
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okamžitý profit tohoto ražení, nikoliv vyjádření poměru z hlediska dlouhodobé "generační" strategie. 

Zaměření se na rychlý postup úředníka v hierarchii stavovské společnosti má i jiný význam. Z určitého 

úhlu pohledu osvětluje problém, zda sama vrchnost (konkrétní jedinec nebo všechny) považovala za 

rutinní součást škály odměn právě formu zjevné (písemná přímluva) nebo přímo nevyslovené (obecné 

vědomí, že osoba je úředníkem vlivného aristokrata) podpory služebníků. 

Desetiprocentní naděje úředníka na stavovský postup je historický fakt,68 který lze interpretovat 

pod aktuálním tlakem na relativizování exaktních vyhodnocení dobově "sociálně" konstruovaných 

podkladů pro dnešní analýzy různě. A však v souvislosti s domácím moderním dějepisectvím není 

otázka, zda je to málo nebo hodně, jen otázkou řečnickou. Zvláště když je rožmberské prostředí 

prezentováno v kontextu české stavovské obce jako nadprůměrně vhodné služební prostředí zejména 

pro rytířské nobilitace.69 I kdybychom uvažovali o možnosti sociální mobility jen jako o prostředku 

k dosažení pozice erbovníka či rytířské nobilitace (přijímání rytířských rodů mezi panské je přece jen 

pro české předbělohorské prostředí exkluzivní záležitostí), výsledek se radikálně nezmění . Ze 310 

měšťanů a erbovníků se predikátu nebo nobilitace dočkalo 12-13% osob. Z tabulky vyplývá rovněž 

následující relace. Pokud osoba obdařená erbem a predikátem sloužila v rožmberském úřadě, měla 

během své služby nebo krátce po jejím skončení mnohem větší šanci na nobilitaci než kolega - měšťan 

na průnik mezi erbovníky nebo rytíř eventuelně se snažící o průnik mezi české panské rody. Zdá se, že 

být erbovníkem - tedy z pozice stavovské hierarchie "ani tím, ani oním" - bylo z hlediska zájmu o 

změnu statusu nejvýhodnější a zároveň ze zorného úhlu potřebné flexibility úředníka (působení na 

různých úřednických - typicky "rytířských" či "měšťanských"- postech) přijatelné i pro zaměstnávající 

vrchnost. 

Více než dvě desítky rožmberských nobilitovaných úředníků v letech 1550-1616 reprezentují 

přibližně 10% z osob nobilitovaných v Čechách v rozmezí let 1541-1620.70 Vezmeme-li v potaz 

pozemkový rozsah rožmberského dominia i celkový (omezený) počet adekvátně koncentrovaných 

6
g Pojem je míněn v interpretační rozpětí podle .!Marka, O historismu a dějepisectví. Praha 1992, s.49-56. 

69 Tak V.Búžek, Nižší šlechta, s. 56( .. Velký počet nobilitovaných rytířů pocházel z řad vrchnostenských 
zaměstnancú dominia a dvora (zvýraznil A. S.) posledních Rožmberkú. ").Domnívám se, že je nadbytečné 
používat v souvislosti s celým dominiem souřadicí spojky a substantiva ,. a dvora" . Pokud měl autor na mysli celé 
dominium (tedy automaticky včetně dvořanské skupiny), jedná se o nadbytečný pojem. V případě vědomého 
separování "dvořanů" je na místě uvést, že členy dvořanské skupiny se aní nemohly stát osoby stojící ve 
stavovském žebříčku pod úrovní nižší šlechty. 

70 Dle VK!ecandy, Přijímání do rytířského stavu, s.l-170, též V.Biížek, Nižší šlechta, s. ll. 
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domén v Čechách, jejichž držitelé disponovali příslušným politickým vlivem nutným k prosazení 

nobilitačních nároků, bude v tomto ohledu zapotřebí zmírnit občasná tvrzení o výlučnosti jihočeského 

prostředí. 71 Desetina nobilitovaných rožmberských úředníků by totiž představovala rovněž jen desetinu 

z celkového počtu v Čechách nobilitovaných rytířů v relaci k celkovému odhadovanému počtu 

rytířských rodin. 72 Je tudíž adekvátní hovořit z pozice spíše strukturálního pojetí dějin o setině 

nobilitovaných rožmberských úředníků jako o významné skupině zásadně měnící poměry uvnitř 

jednoho ze stavů české stavovské obce či společnosti ? Přistoupíme-li k argumentaci vyzbrojeni 

"interpretativními" metodami nebo jen zcela prostým zájmem o oživení ,jedince ve struktuře" 

samozřejmě nelze zcela pominout známá jména jako Jeroným Makovský z Makové, Jindřich 

Domináček z Písnice nebo Jakub Menšík z Menštejna, 73 kteří "prošli" různě dlouhou rožmberskou 

zkušeností a posléze se stali i pro centrální ("pražské") dějepisectví v příznivé historiografické 

konstelaci viditelnými příklady pro tehdy traktovaná témata -,74 avšak takové vskutku exemplární 

případy nevypovídají nic podstatného o vztahu nobilitovaných rožmberských úředníků a úřadem jako 

přímým nástrojem k uskutečnění stavovské mobility. Zobecňování uvedených personálních ilustrací je 

metodickým nonsensem a bude nutné posuzovat je spíše z mikrohistorického zřetele než jako převzaté 

"interpretace" starších autorů, které mají konkretizovat ve skutečnosti neprovedený rozbor, jež by 

autora opravňoval k vyřčení pracovních hypotéz. 

Pokusme se o specifikování dalších podstatných podobností či rozdílů, které jsou z hlediska 

služebních vztahů k zaměstnavatelům typické pro nobilitovaných a erbem obdařenýchlO% 

rožmberských úředníků a zbytek jejich kolegů. 

71 Takový názor zastává VBúžek, Nižší šlechta, s. 56. V poznámce autor uvádí 7 běžně do té doby 
známých příkladů (z toho 6 osob byli úředníci v přítomném slova smyslu). Příznačné pro jeho metodický postup 
je, že u většiny těchto "typů" uvádí pouze jediný - a mnohdy z hlediska kariéry osoby efemérní - úřad. Například 

Václav Albín z Helfenburka sice byl převážně rožmberským kancléřem (v určité době i regentem), ale kupříkladu 
Martin Grejnar z Veveří, kterého Bůžek klasifikuje jako komorního písaře, vystřídal během své dráhy 16 
úřednických funkcí, Jan Černý z Vinoře, jenž je označen jen za třeboňského hejtmana, ačkoliv většinu své kariéry 
(i v řadách pánů z Hradce) spojil s vimperským a drslavickým panstvím, prošel nejméně 12 úředními posty a jeden 
z nejmocnějších úředníků pokrčínovské éry - Jan Benýdek z Veveří je uveden jen jako českokrumlovský hejtman, 
ačkoliv i on vystřídal více než desítku úřadů. 

72 Komparační údaje dle V.Biížka, Nižší šlechta, s.11. 
71 V zájmu korektnosti je třeba poznamenat, že Makovský ani Menšík nepatříli mezi úředníky. Navíc 

Menšíkovi, respektive jeho budoucím patronům, vůbec nevadila obrovská defraudační aféra tohoto původně 
prachatického měšťanského rodu v polovině 16.století, kterou způsobil jeho otec a zároveň primátor Jiří Menšík. 
Dokumentace obsahující na 300 stran svědeckých výpovědí v SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIC SAS 4b. 

74 Např. K.Stloukal, Jindřích z Písnice. In: Sborník prací věnovaných J.B.Novákovi k 60 narozeninám. 
Praha 1932, s.363-380 nebo J.Svátek, Jeroným Makovský z Makové, nejvyšší komorník Rudolfa II. SH 2, 1884, 
s.231-239. 
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Na otázku, zda se jednalo rovněž o "cizince", je odpověď logická a jednoduchá. Až na jedinou 

výjimku pocházeli všichni adepti sociálního povýšení v době nástupu do služby mezi ty, kteří byli 

zakoupeni na teritoriu zemí České koruny, i když někteří měšťané přišedší většinou z německy 

mluvících oblastí mohli současně s nemovitostí v Čechách vlastnit po určitou dobu nebo mít majetkové 

nároky na nemovitostí v místech, odkud přicházeli do nového působiště. 

Odpověď na další otázku, zda eventualitu sociální mobility ovlivňovala služba u jediné vrchnosti 

nebo i u jejích následovníků, specifikuje tabulka. 

Počet a kombinace vrchnosti vystřídaných úředníky se změněným sociálním statusem v rámci 

rožmberského a švamberského dominia 

Počet a kombinace vrchnosti Počet úředníků % 
Jediná vrchnost 18 46,2 
Vilém a Petr V ok z Rožmberka 17 43,6 
Poručnická správa a Vilém 2 5,1 
z Rožmberka 
Petr V ok z Rožmberka a 2 5,1 
Švamberkové 
Celkem 39 100,0 

V zásadě bylo lhostejné, zda povýšený úředník vtěsnal svou celkovou služební dráhu do životní 

éry jediného vladaře dominia, nebo jestli vykonával úřad(y) za dvou po sobě následujících velmožích. 

S úspěchem je tedy možné zrelativizovat konstrukci o odměňování celému rodu či generaci vladařů 

oddaných služebníků. Věrnost v tomto případě nepatřila mezi zaručené způsoby dosažení změny 

sociálního statusu úředníka. 

Položme si jinou otázku. Například, zda šanci na transformaci statusu nějak ovlivňoval alespoň 

dočasný pobyt úředníka a výkon funkce v hlavní rezidenci, v tomto případě v Českém Krumlově a po 

roce 1602 v Třeboni. 

Zkušenost úředníků se změněným sociálním statusem se službou v tehdejších hlavních 

rožmberských a švamberských rezidencích (Český Krumlov, Třeboň, Bechyně) 

I Rezidence I~ 
Téměř 65% ze sociálně povýšených vykonávalo alespoň jeden ze svých úřadů (případně jediný) 

v rodové rezidenci. Vzhledem k tomu, že v rámci celého prosopografického vzorku jsou hodnoty 

přesně obrácené (35% ku 65%), je možné považovat přítomnost v blízkosti vladaře a dvora a tím i 
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mnohovrstevnatější vazby k vlivným osobám s možností zprostředkovat protekci v požadovaných 

intencích za nemalou výhodu ve snaze jedince o sociální mobilitu. Rezidenční prostředí - vzato striktně 

číselně - sice zdvojnásobovalo šanci úředníka k překonání stavovské bariéry zřejmě díky 

komunikačním možnostem a známosti vlastní osoby, ale na druhé straně nebylo nutným předpokladem 

pro sociální vzestup. Tvrzení o úředním postu přímo v rezidenci může svádět k představě, že ho 

dotyčná osoba zastávala buď po celou svou dráhu, nebo se k němu "propracovala" prostřednictvím 

výkonu "níže" postavených úřadů. Zaměříme-li se na vyhodnocení typů kariér (viz též níže) dotyčných 

25 povýšenců s rezidenční zkušeností, zjistíme, že pouze 4 z nich vykonávali svůj jediný úřad 

v jediném místě (rezidenci), další trojice prošla vícero profesemi rovněž v rezidenci a zbylých 18, tedy 

téměř .l/4, prošlo několika úředními profesemi na několika rožmberských panstvích, přičemž u většiny 

z nich to rezidenční nebylo konečné a ani chronologie střídaných úřadů nebyla vždy obdobná naší 

představě o hierarchických stupních správy 

Jiná otázka souvisí s problémem, zda nobilitace nesouvisela se snahou jedince o průnik mezi 

dvořanskou skupinu aristokrata, zvláště když se povýšené osoby pohybovaly mnohem častěji než 

ostatní v blízkosti hlavní rezidence. Rezultát je naprosto jednoznačný. S výjimkou dvou osob se nikdo 

jiný z celkového počtu 39 úředníků se změněným sociálním statusem nezařadil v průběhu služby mezi 

dvořany. V našem konkrétním příkladě lze tudíž odmítnout souvislost mezi záměrem, respektive 

úspěšností úředníka proniknout do (někdy námi interpretované) společnosti "užšího dvora" a zdárnou 

nobilitací. Tím se opět nabourává představa o pyramidálním uspořádání dvorské aristokratické 

společnosti české renesance, které si sami aktéři měli nejen uvědomovat, ale také se jím řídit a podle 

něho jednat. 

U hierarchie velkostatkového úřednictva se ještě zastavme. V úvodní metodické části 

prosopografické analýzy byl zmíněn dobově vnímaný rozdíl mezi "vyššími" a "nižšími" úředníky, 

který v sémantické praxi (nikoliv bezvýjimečně) splýval s hranicí mezi pojmy "úředník" (hejtman, 

purkrabí, kancléř, regent, nařízený rada, buchalter apod.) a "písař", který označoval osoby vedoucí, 

vyhotovující a předkládající pololetní účet. 

Pozice úředníků se změněným sociálním statusem ve správní hierarchii ("vyšší" a "nižší" 

úředníci) 

52 



Charakter zastávaných funkcí Počet osob % 

Trvale "nižší" úředník ( .. písař") ll 28,2 
Trvale "vyšší" úředník 7 17,9 
(., úředník") 

.. Písař"----)>" úředník" (trvale) 5 12,8 

" lÍředník"----)> "pLmř" (trvale) 2 5,1 
Změl!)'_ bez ohledu na hierarchii 14 35,9 
Celkem 39 100,0 

První dvě kategorie úředníků (trvale "písař" nebo "úředník") mohou odrážet představu 

sociálního postupu ve smyslu ,,písař-měšťan se stává erbovníkem" a "hejtman či purkrabí-erbovník 

dosahuje rytířské nobilitace". Logický úsudek má zjevnou trhlinu ve faktu, že této dedukci by 

vyhovovala necelá polovina zjištěných vzorků. V 54% případů nelze z hlediska změny sociálního 

statusu toto schéma hierarchizované správy použít. Pouze o něco více než desetina z povýšených 

zaujala po zkušenosti s "nižším'' úřadem natrvalo úřad "vyšší". Zbylých 41% osob se jakékoliv logice 

postupu po služební pyramidě vymykalo. Přibližně každý dvacátý nastoupil z "vyššího" úřadu do 

"nižšího", ve kterém setrval do konce služby, a každý třetí sociálně povýšený permanentně střídal 

"vyšší" a "nižší" úřednické posty. Vazbu mezi námi předpokládanou úřední hierarchií, kterou by měla 

limitovat tradičně daná stavovská pozice úředníka, a sociální mobilitou lze označit přinejmenším za 

ambivalentní. Změna sociálního statusu nekatapultovala úředníka automaticky do "vyšších" sfér 

správy. Současně si nemůžeme být jisti, zda vůbec byla taková strategie vlastní jednotlivým objektům 

našeho zkoumání. 

Vrátíme-li se ještě jednou k problému intenzity vztahu sociálně povýšených úředníků k rodu či 

generaci zaměstnavatelů, je potřeba zaměřit se na ještě detailnější kategorie než je pouze služba vázaná 

na jednu či více vrchností . Může jimi být například celková služební doba a průměrná délka výkonu 

jednoho úřadu nebo počet panství vystřídaných jedincem v průběhu služby stejně jako suma jím 

vystřídaných různých úřednických postů. Podklady k odpovědím shrnují následující tabulky. 

Průměrná doba služby úředníků se změněným sociálním statusem 

Změna sociálního statusu Průměrná doba služby v letech 
Ano 17, l 
Ne 6,9 

Průměrná doba setrvání úředníků se změněným sociálním statusem v jedné funkci 

Změna sociálního statusu Průměrná doba v · edné funkci 
Ano 5,7 
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Ne 3,1 

Průměrný počet zastávaných funkcí a navštívených panství úředníky se změněným sociálním 

statusem 

Změna sociálního statusu Průměrný počet funkcí Průměrný počet panství 
Ano 4,6 2,1 
Ne 2,4 1,4 

Pokusme se údaje shrnout a interpretovat. Úředníci, kteři se v průběhu služby nebo krátce po ní 

stali z měšťanů erbovníky nebo z erbovníků rytíři, sloužili v průměru více než dvojnásobnou dobu 

oproti ostatním a na jednom úředním postu vydrželi (byli drženi ?) rovněž dvakrát delší období než 

jiní. Větší výdrž v úřadě je zřejmě opravňovala nebo povinovala ve srovnání s ostatními k téměř 

dvakrát častějšímu střídání jednotlivých úřednických postů a také k seznámení se s větším počtem 

dominikálních panství. S vědomím nebezpečí průměrných údajů lze prokázat, že formálně sociálně 

povýšení úředníci patřili mezi jedince ve službě vytrvalejší, z úzce profesního hlediska flexibilnější, 

zkušenější a zároveň v praxi obeznámenější s větším množstvím specifických regionálních či úzce 

lokálních situací. Z hlediska vrchnostenských práv sice navenek scelené, ale jinak, zejména na úrovni 

poddanských povinností, různě roztříštěné dominium, jednotlivá panství, ale i rychty, lokality a 

jednotlivá sousedská společenství , 75 mohlo právě takovým úředníkům nabízet pestřejší zkušenost 

s praktickým prováděním vrchnostenských ideálů do běžné nejen úzce hospodářské, ale především -

formulováno obecněji - "komunikační", víceméně tradiční praxe. Zvětšený geografický a zkušenostní 

prostor jistě mohl přispět k větší míře sociálního učení povýšených úředníků . Zároveň jde však jen o 

připomenutí teoretické možnosti. S ohledem na stav zpracování elit urbánních lokalit nejsme a v brzké 

době ani nebudeme schopni specifikovat eventuální dopady takového procesu na život v těch městech, 

ve kterých dotyční erbovníci trvale působili . V případě rytířů, pomineme-li hrstku angažovaných u 

panovnického dvora nebo na úrovni zemských a dvorských úřadů, je stopování dopadu eventuálních 

zkušeností z rozdílnými sociálními situacemi uvnitř jednoho dominia ještě složitější. 

75 K heterogennosti na příkladě českokrumlovského panství ve 2 . polovině 16.století A.Stejskal, "Zeman 
bez sedlákll stojí za stojebákú ". Obilní dluhy jako typ nedoplatku a forma selské rezistence na panství Český 
Krumlov v letech 1 566-1602. ln: K novověkým sociálním dějinám českých zemí I. Čechy mezi tradicí a 
modernizací Praha 1999, s. 21-70. 
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Důležitou a nezodpovězenou otázkou spjatou s podmínkami sociální mobility je problém míry 

příbuzenských vazeb, jimiž úředníci disponovali nebo je iniciovali v řadách ostatního rožmberského a 

švamberského služebnictva. 

Příbuzenské vazby úředníků se změněným sociálním statusem v rámci ostatního služebnictva 

Změna sociálního Příbuzní ve Příbuzní ve Celkem 
statusu služebnictvu - ano služebnictvu - ne 
Ano 21 18 39 

Ne 147 243 390 
Celkem 168 261 429 

Více než polovina úředníků, kteří dosáhli nobilitace nebo udělení erbu s predikátem, mohla 

v rožmberských službách narazit na své pokrevní příbuzné dvojím způsobem. Buď jim jejich 

předchůdci mohli upravit kariéru, nebo oni sami přípravili vstup do vrchnostenských služeb svým 

potomkům . To jsou z hlediska chronologie kariér jednoduché a v pramenech snáze podchytitelné 

případy. Otce prošlapávajícího cestu synovi je v některých případech snadné identif:tkovat jako strůjce 

kariéry;76 komplikovanější a méně jednoznačná (resp.jednosměmá) situace vyvstává tam, kde se 

spletitý rozrod čerstvě nobilitovaných rytířů vymyká nám dostupným- stále ještě vesměs Sedláčkovým 

- údajům, 77 nebo v situacích, kdy erbovnická rodina ve městě s několika desítkami, maximálně třemi 

stovkami domů nebyla v té době nijak začleněna mezi lokální elitu. Ať tak či onak, formálně povýšené 

úřednické rody, přestože četnost jejich vzorku je desetinovým zlomkem vůči ostatním, měly uvnitř 

rožmberského úřednictva (nikoliv přímo příslušníků dvořanské skupiny) k dispozici prokazatelně hustší 

příbuzenskou síť než ty, které se v průběhu služby nedočkaly jakéhokoliv formálního (nikoliv 

automaticky majetkového nebo "vlivového") povýšení v intencích stavovské společnosti. 

Jestliže se nobilitovaní a erbem obdaření úředníci setkávali v rámci služebnictva, přesněji 

úřednictva, s pokrevními příbuznými častěji než ostatní, pokusme se zodpovědět, zda to byl z hlediska 

našeho časového vzorku (1550-1616) spíše rutinní stav, nebo zda míra příbuzenských vazeb 

povýšených úředníků podléhala určité dynamice či stagnaci. Volněji vyjádřeno; zda můžeme hovořit 

76 Srov. příklad netolického rodu Benýdků z Veveří (Jan a syn Václav), dále rodinu Albínů z Helfenburku 
(Václav a synové Tomáš a Jan, blíže A. Rybička, Albínové /Bílkové/ z Helfenburku. PAM 14, 1887-9, s.l9-26), 
soběslavských Dekarů z Rozenetu (Matěj a Vít, v Praze psáni De Caro), Librů ze Sabinova (Jan a Bartoloměj), 
krumlovských, dříve prachatických Firstů (Jiří a syn Tomáš), nebo Hulzšporerů z Hoštejna (Vincenc a syn 
Vojtěch) a Štrupů z Rozenetu (Řehoř a Mikuláš). 

77 Nemám na mysli pouze klíčové dílo Augusta Sedláčka, ale rovněž poněkud neprávem opomíjená hesla 
v Ottově slovníku (srov. též digitalizovanou verzi na CD-ROMu). 
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například o "uzavírání úředních bran" jiným právě příbuzensky homogenními skupinami takto 

vrclmostí odměněných úředníků . Řešení naznačuje následující graf obsahující po desetiletých 

průměrech tři proměnné. Za prvé procento povýšených ve vztahu k celkovému počtu v dekádě 

sloužících úředníků, za druhé procento příbuzensky spjatých uvnitř úřednictva a nakonec (rovněž po 

dekádách) procento příbuzensky propojených úředníků, kteří byli v průběhu služby formálně povýšeni 

(nobilitace, erbovnictví). 

Míra úředníků se změněným sociálním statusem a míra příbuzenského propojení (povýšených) 

úředníků po dekádách 
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Při pohledu na graf je jisté, že bychom především potřebovali znát oboustranně více než jen 

tento časový výsek. Po a částečně dokonce i proti (maximálně do roku 1500 na některých panstvích) 

časové ose je takový postup teoreticky i prakticky možný. Za současných podmínek je kvůli heuristické 

(časové) pracnosti však jen badatelským snem. 78 

Přesto je možné formulovat několik průkazných závěrů. V první řadě ukazuje vcelku vyrovnaný 

průběh jednotlivých křivek na skutečnost, že prosopografický vzorek je pravděpodobně takřka 

kompletní pro celé sedmdesátileté období.79 Z pozice sledování uvedených tří proměnných nelze tvrdit, 

že by v době od nástupu mladičkého Viléma z Rožmberka, přes jeho "zralá", z hlediska vysoké 

politiky velmi aktivní léta, až po nástup jeho nekatolického bratra Petra V oka, jenž byl nucen po deseti 

letech nenávratně opustit českokrumlovskou rezidenci, a krátký předbělohorský epilog majoritních 

78 Formulování a publikačni prezentování projektů se v poslední době stalo až nepřehlédnutelnou módou. 
Autoři většinou poněkud maximalisticky zformulují "žádoucí" přístup k tématu, aby se uskutečnění většinou 
rovnalo jediné zobecněné sondě . Např. V.Bůžek, Společnost aristokratických dvorů v českých zemích. 1550-1740. 
Teze vědeckého projektu. JSH 64, 1995, s.l96-206, .!Hrdlička, Potraviny, stolováni a jídelníček na raně 
novověkých aristokratických dvorech v českých zemích. ČČH 98, 2000, s.18-47, Z. Vybíral, Stavovství a dějiny 
moci v českých zemích na prahu novověku. Nové cesty ke starému tématu. ČČH 99, 2001, s.725-757. 
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dědiců pánů z Růže - Švamberků, došlo ve vztahu mezi sociálně povýšenými, mírou příbuzenských 

vazeb uvnitř úřednictva a podílu povýšených úředníků na ruch k nějaké dramatické změně. Po 

sedmdesát let bylo vrchnostenské úředttictvo infiltrováno (vyhodnoceno v desetiletých průměrech) 

přibližně z jedné pětiny služebníky, jejichž formální sociální status byl v průběhu služby změněn. 

Nobilitace a udělení predikátu nepatřily mezi krátkodobé "motivační" nebo "prémiové" formy 

nadstandardního vztahu mezi velmožem a úředníkem, nýbrž k rutinním součástem jejich komunikace. 

Z hlediska intenzity ji nijak neovlivnila geneze podnikatelského velkostatku, masový příliv úředníků 

z měst a vesnic za regentství Jakuba Krčí na z J elčan ( 15 70-15 89, přesněji za éry prosazování jeho 

hospodářské politiky v letech 1561-1589), dramatické oklešťování rozsahu dorttinia v 90. ani jeho 

rozšiřování v 50. a 60. letech 16.století a dokonce ani nástup nového rodu vlastníků do prostoru, který 

předtím po několik století ovládala jedna z větví Vítkovců. 

Nezodpovězena zůstává jediná, o to podstatnější otázka. Jaký smysl a význam měly eventuální 

přímluvy vrchnosti za své úředníky nebo jejich snaha o získání protekce, pokud žádná z primárně 

hospodářských nebo "kulturně" podmíněných příčin80 nehrála v tomto procesu zjevně nejdůležitější 

roli ? Zaměřme se nejprve na aktéry obou stran a položme si otázku, do jaké míry byl akt povýšení 

nezbytně podmíněn vrchnostenskou přímluvou a zda relace mezi adeptem sociálního postupu a jeho 

zaměstnavatelem nemohla být mnohem jednostrannější, než se někdy předpokládá. 

V případě uchazečů o erbovnictví je zřejmé, že prvotní impuls musel nutně přicházet od nich 

samotných, leckdy přes rytířské členy úřednictva. A však jaký byl cíl, k němuž erbovnictví mělo sloužit 

? Zcela jistě takoví ambiciózní měšťané neočekávali, že se jim během relativně krátké služební doby 

otevře cesta k rytířské nobilitaci. Jiné výhody (viz rozbory níže) na úřednickém postu rovněž nemohli 

očekávat (jinak vysoké služné, trvale "vyšší" pozice v zaměstnanecké hierarchii apod.). Snad jen 

eventuální "přiblížení se" rezidenčnímu prostředí nelze vyloučit. Problémem ale je, že naprostá většina 

erbovníků, a zvláště ti "nejmocnější", se po odchodu ze služby usadili ve městě nebo se do něj prostě 

jen vrátili . V hierarchizované stavovské společnosti jim vlastně ani nic jiného nezbývalo. Nabízí se 

tudíž odpověď, že svého erbovnictví, nabytého díky vlastní snaze v relativně krátkém služebním 

období, nevyužili - a již před vstupem do služby ani neměli zájem využít - jinak, než k posílení ryze 

personální prestiže a snazšího vstupu, udržení nebo expanzi v rámci byrokratické nebo majetkové elity 

města či městečka, z něhož se na několikaletou úřední dráhu vydali. Vážnost a koneckonců i finanční 

profit jim přinášelo potenciální podnikání s využitím zkušeností a personálních znalostí z období 

vrchnostenské služby než doživotní, v řadě aspektů poněkud nevděčná služba, která mohla v některých 

případech přivést původem městského úředníka do konfliktu s "mateřským" městem. 81 Na druhé straně 

městské elity bez problémů přijímaly zpět vrchnostenské úředníky, jejichž služební postavení se 

79 Kompletnost vzorku pro období před rokem 1550 je problematická nikoliv na úrovni "vyšších" úředníků 
(hejtmani, purkrabí apod.), nýbrž u písařů, a to především na rnimorezidenčních panstvích. 

80 Nadnesenou formulací mám na mysli snad až přepjaté spojování "civilizačního" procesu s érou Viléma 
z Rožmberka, aniž by byla mnohdy brána v potaz situace ze skutečně kulturně výjimečného milieu poslední 
čtvrtiny 15 . století. 
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většinou kvůli korupčním a defraudačním skandálům dostalo do neřešitelné situace. 82 Nutné informace 

a znalost komunikačních kanálů nepochybně znásobovala šance na úspěšné podnikání bývalých 

úředníků, které převyšovalo nevelké potřeby místního trhu i běžnou řemeslnickou produkci. 

Neméně složité je vysvětlení, k čemu posloužila rožmberským úředníkům nobilitace. Oblíbený 

poukaz na to, že se jednalo o podmínku k nastoupení politické dráhy, neuspěje. Dva tři případy 

plánovitou politickou motivaci nevyloží. Většina ostatních nižších šlechticů se totiž - a bez zjevné 

snahy o politické angažmá na jakékoliv úrovni politického systému - vracela do původního působiště 

nebo se rovněž usazovala v blízkosti či uvnitř urbánních lokalit. Zvlášť v některých případech nelze 

tvrdit, že by šlo o neambiciózní, chudé či služebně zkrachovalé osoby, které by se nacházely v době 

nobilitace v pokročilém věku nebo v nevalném zdravotním stavu.83 Pokud známé případy politických 

kariér povýšenců na celozemské úrovni nepokrývají než vskutku výjimečnou část životních osudů 

nobilitovaných rožmberských úředníků, nelze je paušalizovat a je nutné - do provedení ještě 

detailnějších sond- setrvat u závěru, že ani nobilitace nemusela v rámci rožmberského služebnictva(!) 

pro jedince příliš mnoho znamenat. Zároveň nelze u nobilitačního adepta apriori předpokládat snahu o 

přiblížení se centrálnímu politickému dění. 84 Prozatím je nezbytné zůstat u hypotézy, že motivační 

potenciál vyrůstal u každého jedince z různé sféry společenského očekávání, že nobilitace v řadách 

rožmberských úředníků byla veskrze formou individuální a nikoliv skupinové sociální mobility a že se 

jednalo zároveň o mobilitu transgenerační (nikoliv uvnitř generace jediné). 85 

Pokud byla praxe zvyšování sociálního statusu v rožmberském úřednickém prostředí výše 

charakterizována jako rutinní v průběhu sedmi desetiletí, je nutné zároveň doplnit, že se musela zrodit 

přibližně v období od přelomu 15. a 16.století do 40. let téhož věku. Formalizovaný postup 

předpokládal alespoň v případě nobilitací ukončení procesu uzavírání stavů a existenci Vladislavského 

zemského zřízení. 86 Na druhé straně udělování erbovnictví zřejmě vyžadovalo větší účast měšťanských 

poddaných na rožmberské správě v období počátků vrchnostenského podnikání. 87 V kontextu s výše 

81 Srov. například rozepře netolického rodu Nejhauzarů v příslušné kapitole o udání. Dále též A. Stejskal, 
Netolické městské účty, s. 173-185. 

82 K tomu srov. průběh kariéry rožmberského komorního písaře Matyáše Fucha z Fuchýřova, který se po 
odhalení obrovských zpronevěr stal váženým krumlovským měšťanem, členem městské rady, oblíbeným kmotrem, 
vítaným věřitelem spoluměšťanů a jehož potomkům nic nebránilo v další městské kariéře. Konkrétně A.Stejskal, 
Matyáš Fuch z Fuchýřova- kariéra sluhy dvou pánů. Historický obzor 8, 1997, 1-2, s.22-33. K Fuchově rodině a 
působení ve městě A.Kuhíková, Českokrumlovský měšťan Matyáš Fuch z Fuchýřova. ČNM-řada historická 166, 
1997, s.1-5 . 

83 Tak se například zachovali jedni z nejmocnějších povýšenců Martin Grejnar z Veveří na Mysletíně a Jan 
Benýdek z Veveří. Oba ze služeb odešli na kariérním vrcholu a usadili se v Netolicích a v jejich blízkosti. 

84 Srov. VHiižek, Nižši šlechta, s.21-88. 
85 

Blíže k obsahům pojmů, opomíjeným tématům v souvislosti se sociální mobilitou a bibliografii P.Burke, 
History and Social Theory, s.64 

86 Přehledně s další důležitou_ literaturou J.Petráfl, Stavovské království a jeho kultura v Čechách ( 14 71-
1526). In Pozdně gotické umění v Cechách. Praha 1984, s.IJ-72. 

87 
Srov. FKavka, Zlatý věk růží. Kus české historie 16.století. České Budějovice 1966, s.40nn. 
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načrtnutou škálou motivačních faktorů je zajímavé, že se jedná o éru chronicky známých a velmi 

vypjatých konfliktů mezi městy a šlechtou na hospodářském a politickém kolbišti.88 

Ze zúžené, "rožmberské" perspektivy poskytuje graf rovněž několik pozoruhodných zjištění. 

Jestliže zastoupení povýšených úředníků v byrokratické správě pokleslo v 70. a 80. letech 16.století 

z téměř 20% na polovinu, přičemž se zároveň výrazně zvýšil počet nových přicházejících tváří, 

znamená to, že povyšování, respektive předpokládaná protekce vrchnosti, nerostlo adekvátně zástupům 

sloužících byrokratů. Především Vilém z Rožmberka průběžně "doplňoval" ze služeb odcházející 

povýšence o nové. Otázkou je, zda jejich stále stejný poměr vůči ostatním byl výsledkem nějakého 

úmyslu nebo čiré náhody. V prvním případě bychom mohli vážně uvažovat o snaze feudála uměle 

"strukturovat" vlastní úřednictvo . Zdánlivě nadbytečná snaha nemusela být v dobové praxi absurdní. 

Na tomto místě je nutné předběhnout výsledky analýzy typů kariér (viz níže) a dodat, že teoretická 

(většinou z moderního období implantovaná) představa o "služebním postupu" v intencích vertikálně 

strukturované správy dominia je spíše výpomocným přáním novodobých historiků nakládajících často 

"od zeleného stolu" s jakoby žijícími strukturami zcela svévolně. V takovém případě by ona záměrná 

"strukturace" mohla mít smysl jako jeden z mála vrchnostenských nástrojů k ovlivňovaní poměrně 

krátkodobé služební motivace rožmberských úředníků. Jakkoliv je tato hypotéza sama o sobě lákavá, 

dodejme, že k eventuální "strukturaci" by nedocházelo tak, že by se povyšováním časem vytvářely 

příbuzenské klany úředníků . Někteří z příbuzných totiž ani nemuseli mít zájem hlásit se z důvodu 

svých finančních zájmů k povýšené (zde většinou nobilitované) větvi rozrodu, zvláště když trvale 

spojovali svou existenci velmi úzce a bez záměru vstupu do jakéhokoliv služebního vztahu s městským 

milieu.89 K násobení příbuzenských valencí kupodivu docházelo právě v období přílivu nových 

měšťanů (70. a 80.léta) a nikoliv prostým "postupem času". Ať je to závěr jakkoliv překvapující, 

nepostrádá logiku, uvědomíme-li si, že to z pozice vrchnosti představovalo alespoň částečnou možnost, 

jak ovlivnit vymáhání běžných finančních nedoplatků písařů . 90 S nimi totiž nebyla uzavírána žádná 

smlouva a ani jim ve většině případů nikdo nesepsal písemnou instrukci, ač o to někteří usilovali.91 

Navíc, v té době již byla většina rožmberských poddanských lokalit obdařena, byť v různé míře, 

kšaftovním právem, takže musela v tomto smyslu eliminovat právo svobodného odkazu.92 Tento závěr 

by však byl závažný ve srovnání s dosavadní domácí (sebeprezentačně "moderní") literaturou. Ta totiž 

88 Blíže i se základní bibliografií .J.Janáček, České dějiny . Doba předbělohorská (1526-154 7). 1/1-2. Praha 
1971 2-1984 Z jiného úhlu pohledu .J.Macek, Jagellonský věk v českých zemích (1470-1526). I-IV. Praha 1992-
1998. 

89 Na takový případ upozorňoval VK/ecanda, Přijímání do rytířského stavu, s.11 . Záleží ovšem vždy na 
zcela konkrétní kauze, neboť ne při všech nobilitačních aktech bylo na čerstvých členech stavu požadováno, aby 
se vzdali všech městských aktivit 

9° K jejich výši, vzniku, evidenci a způsobu vymáhání A.Stej skal, Nedoplatek a zpětná dotace, s.6-39; srov. 
též následující kapitolu této práce. 

9 1 K důvodům blíže v kapitole o udání a komunikaci. 
92 Srov. řady adekvátních urbářů podle soupisu A.Kalného, Soupis urbářů jihočeských archivů . 1378-1773. 

Třeboň 1975. Ke konkrétní aplikaci na rezidenční panství A.Stejskal, .. Zeman bez sedlákú ", s.21-70. 
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takřka jednostejně zastává názor, že osifikace služebnických vztahů se odehrávala především v partu 

utvrzování příbuzenských vazeb.93 

Zároveň se zdá být pravděpodobné, že graf nabízí k interpretaci jednu podstatnou "sekvenci" 

z dějin obměňování rožmberských úřednických skupin. Od 70. let až do roku 1596 ovládala klíčová 

úřednická místa skupina, v jejímž čele stál jako "nejvyšší regent" nebo "místodržící" Jakub Krčín 

z Jelčan a komorní písař Matyáš Fuch z Fuchýřova. Vlivná klika nejenže řídila hospodářskou politiku a 

spravovala veškeré finance, ale měla své dlouholeté přívržence rovněž mezi členy mecenátem bohatě 

nadaného seskupení alchymistů, mezi nimiž vynikal až do smrti Viléma z Rožmberka Antonius 

Michael z Ebersbachu. Přestože Krčín byl odstraněn už v průběhu roku 1589 a podvodný zlatoděj o tři 

roky později, definitivní pád nastal až na přelomu let 1595 a 1596, kdy byly odhaleny skutečné i 

domnělé finanční machinace erbovníka Matyáše Fucha z Fuchýřova.94 A právě pňbližně od 2.po1oviny 

90.let 16.století a především v průběhu budování nové rezidence a dvora na zámku v Třeboni (1602-

1611) je z grafu zřetelná určitá změna. V třeboňské éře Petr V ok z Rožmberka buď rezignoval na 

dřívější tempo přímluv za nastávající povýšence, nebo neměl vzhledem k neangažovanosti v zemských 

úřadech dostatek vlivu k jejich prosazování. Zároveň začaly úřady stále více ovládat Petru Vokovi 

"věrné" příbuzensky spjaté rody dřívějších povýšenců. Vokova tendence k určitému "zakonzervování" 

stavu úřednictva zajímavě koresponduje také s jiným jeho zaměřením z oblastí hmotné kultury 

třeboňského dvora a rezidence. Právě v té době, po potupném opuštění staleté českokrumlovské 

rezidence, ve kterém sehráli nezastupitelnou roli někteří z bývalých rožmberských služebníků - mezi 

jinými také stárnoucí, avšak stále pomstychtivý Krčín95 - Petr Vok (jeho komorní úředníci ?) zcela 

změnil geografickou orientaci nákupů podstatných komodit hmotné kultury. Po několika desetiletích 

hlavní orientace na pražské trhy (obchodníky) se poslední Rožmberk téměř úplně uzavřel dodávkám 

z Prahy, aniž by přitom usiloval nebo pňspěl ke "kulturní provincializaci" zbytku jihočeských statků. 

Této situace briskně využili obchodníci soustředění (samozřejmě i pražské firmy) na hornorakouských 

veletrzích.96 Lapidárně řečeno - rezidenční "svět" na Třeboni byl v mnohém odlišný od prostředí 

93 Např VBúžek, Nižší šlechta, s.46. 
94 K Fuchově kariéře, vzniku a likvidaci klanu A.Stejskal, Matyáš Fuch z Fuchýřova, s.22-33. Poslední 

obětí, v tomto případě výjimečně postiženou kapitálním trestem, byl vlivný pražský hospodář, dříve majitel a 
provozovatel rezidenčního zájezdního hostince v Českém Krumlově Jan Ledenický, zvaný Podlaha. K jeho kariéře 
a likvidaci A.Stejska/- M.Bastl, Vzestup a pád rožmberského úředníka. Historický obzor 5-6, 1995, s.118-123. 

95 Bývalý rožmberský regent plnil funkci jednoho z hlavních externích poradců agentů císaře Rudolfa II. a 
promptně dodával císařské straně korigující údaje k položkám, které za účelem zvýšeni prodejni ceny panství 
sestavovali rožmberští úředníci. Nejenže byl Krčín dokonale vybaven vlastnimi zkušenostmi, ale držel proti vůli 
Petra V oka u sebe také důležitý kartografický a spisový materiál. Krčínova úloha - rovněž jako jeho mnohé jiné 
aktivity neznámá v dosavadní, značně povrchní odborné produkci - teprve bude předmětem samostatného 
zpracování. Blíže v SOA T, pob.ČK, VsČK, sign. I IAbeta 1, 2. 

96 Postupné zpřetrhávání vazeb s císařskou rezidencí po roce 1602 lze interpretovat jako obrannou reakci 
na anektování rožmberské rezidence v Českém Krumlově českým králem a císařem Rudolfem II. Obnova 
kontaktů se zahraničními prodejci byla z rožmberské strany praktikována dál. Šlo spíše o hledání náhrady za 
Prahu po ostatních místech Čech i na vlastních statcích, což nezůstalo bez vlivu na životni situaci některých 
rožmberských poddaných. Desetiletá "blokáda Prahy" byla ukončena souběžně s životem Petra V oka, neboť po 
jeho smrti v roce 1611 vazby na Prahu opětovně posílily. Podrobněji s argumentací a odkazy na archivní prameny 
A. Stejskal, Soziale Distinktionen und lndividuen (Kulturelle lnvestitionen und die Formierung eines sozialen 
Kapitals in den Residenzen der letzten Rosenberger und Schwanberger in den Jahren 1590- 1616). WISOHIM, 
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českokrumlovského. Možná, že větší míra jeho uzavřenosti byla právě tím momentem, který mnohdy 

intuitivně inspiroval autory regionální nebo populární literatury k zastávání názoru o "staročeskosti" a 

o projevech nivelizace sociálních přehrad aristokratického dvora zdravotně chátrajícího vladaře. 97 

Vrátíme-li se k rožmberskému regentu Krčínovi, nelze nezmínit další, zcela neznámý rys jeho 

hospodářské politiky, pro kterou měl více než jen pochopení jeho vrstevník Vilém z Rožmberka.98 O 

ekonomicky motivované podpoře výsad rožmberských měst a městeček se všeobecně ví.99 Neznámou 

je skutečnost, že právě dvě desetiletí trvající souznění obou mužů otevřelo dříve netušené možnosti 

přílivu úředníků z měst, městeček a vesnic. Nejde o to, že jejich politika- vědomá či vynucená- byla 

"proměstská". Úředníkem na stále vlivnějším postu "nižšího" úředníka ("písaře") se mohl stát 

kdokoliv, ne pouze měšťan. Co takový trend mohl způsobit ve vztazích mezi urbanizovanými a 

neurbanizovanými lokalitami, je otázkou dalšího studia. Jisté ale je, že díky rožmberské byrokracii se 

v tomto období "společnost na velkostatku" poněkud "rozklížila" v těch stavebních segmentech, které 

byly v jagellonském období stále ještě pevně spjaty (míněno z pozice obsazování vrchnostenských 

úřadů) se základní stavovskou hierarchií. 

Chceme-li se na závěr ptát, zda nobilitace či erbovnictví byla přímo z dobového náhledu 

zaznamenáníhodnou událostí, obraťme pozornost zpět k neprávem opomíjenému Březanovu pokusu o 

prosopografii rožmberského služebnictva. V jeho metodě práce bylo zanedbatelným prvkem 

úředníkovo povýšení nebo setrvání ve stejném sociálním statusu. O povýšených se nezmiňoval častěji 

ani úplněji než o ostatních. 100 

3.3 Vrchnost jako patron nebo zaměstnavatel? 

Jednou z mála možností, jak ověřovat zmíněné otázky jinak než sémantickou analýzou, která 

však vzhledem k ryze osobnímu a "neformalizovanému" rysu nejen předmodemího klientelismu může 

sklouznout ke zcela voluntaristické interpretaci bez možnosti dalšího ověřování, 101 je sledování různých 

v tisku. Dodejme, že tato partie studie je v rozporu s dosud publikovanými výsledky na toto téma, zejména z pera 
V.Btlžka, Zahraniční trhy a kultura šlechtických dvorů v předbělohorských českých zemích. ČČH 89, 1991, s. 
692-713, týž, Linzer Markte und die Kultur am Hofe der letzten Rosenberger. Historisches Jahrbuch der Stadt 
Linz 1989, s.11-44. Kuriózní přídech má v této souvislosti fakt, že ve skutečnosti se jedná o kritiku autorovy 
vlastní diplomové práce z roku 1989 (Kulturní úroveň dvora posledních Rožmberků v letech 1 590-1601102. 
České Budějovice 1989}, jejíž výsledky V.Bůžek bez uvedení původního zdroje převzal, aniž by prameny, na 
které odkazuje, zevrubněji studoval. 

97 Ke kritice děl populární, pokleslé nebo odborně nedostatečně fundované literatury na toto téma J.Pánek, 
Spor o Petra V oka z Rožmberka. JSH 56, 1987, s.169-18S . 

9
H Krčínova velmi zajímavá a až na výjimky (týkající se rybníků na třeboňském panství) zcela neznámá 

korespondence je roztroušena ve stovkách fasciklů několika fondů a sbírek. K nejdůležitějším patří Velkostatek 
Český Krumlov, Vrchní úřad Český Krumlov a Velkostatek Třeboň. V současné době čítá její soupis kolem 600 
položek. 

99 Souhrnně s další literaturou J. Pánek, Poslední Rožmberkové, s. S 1 nn, též F Kavka, Zlatý věk růží, 
s.106nn. 

100 Ze 39 povýšených osob se nezmínil o 12 úřednících (31%). SOA T, Rukopisy Třeboň, P.K.Světecký, 
Lkvatern historický, passim. 

101 Takovým příkladem je práce V.Bůžka, Klientela Pernštejnů a Rožmberků ve druhé polovině 16.století. 
In: Pernštejnové v českých dějinách . Pardubice 1995, s.2 13-225. Autor zde uvádí počet rožmberských rytířských 
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aspektů vazby úředníka na osobu aristokrata, rod, generaci nebo zcela odosobněný úřednický post. 

V tom se odráží i testování běžně předkládané teze o profesionalizaci a institucionalizaci raně 

novověké správy. 102 Osm různých variant vazeb úředníků na počet nebo kombinaci aristokratů, k nimž 

je vázal služební vztah, je výchozím bodem dalších úvah. 

Počet a kombinace vrchnosti vystřídaných jednotlivými úředníky v rámci rožmberského a 

švamberského dominia 

Počet a kombinace vrchnosti Počet úředníků o/o 

Jediná vrchnost 315 73,4 
Vilém a Petr V ok z Rožmberka 74 17,3 
Poručnická správa a Vilém 14 3,2 
z Rožmberka 
Poručnická správa, Vilém a Petr 2 0,5 
V ok z Rožmberka 
Petr V ok z Rožmberka a 15 3,5 
Š vamberkové 
Vilém, Petr V ok z Rožmberka a 1 0,2 
Švamberkové 
Jan Jiří a Petr ze Švamberka 8 1,9 
Celkem 429 100,0 

Z úvodní tabulky vyplývají dva důležité závěry. Za prvé je zřejmé, že téměř 3
/ 4 všech úředníků 

se s úřednickou službou seznámily na základě zkušenosti s jediným z pěti pánů dominia. Především 

"osobní", personální vazba by tedy spíše hovořila ve prospěch převažujícího klientelismu jako 

určujícího rysu úřednického angažmá, čemuž by nevadila ani hojná účast měšťanů, eventuelně 

venkovanů, neboť klientelismus není defmován jako stavovsky limitovaný, nýbrž jen jako oboustranně 

prospěšný vztah umožňující za adekvátní reciproční služby klientům možnost redistribuce zdrojů, 

k nimž je právě přistup nějakým způsobem omezen. Jinak vyjádřeno, klientem může být příslušník 

panského stavu, rytíř nebo erbovník stejně tak, jako například měšťan, jehož škála nabízených služeb je 

považována z pozice patrona za výhodnou. Druhým zjištěním je fakt, že ačkoliv nově nastupující první 

klientů v období Z. poloviny 16.století. Za zmínku spojí uvést, jak s největší pravděpodobností postupoval, aniž by 
to však výslovně vyjádřil. Z velmi obsáhlé, uměle vytvořené archivní sbírky Cizí rody vybral a spočítal jednotlivé 
složky, řazené abecedně podle rytířských, panských, knížecích, hraběcích, vévodských či panovníckých rodů . 

Existenci "rytířské" složek s různým počtem písemností (od jednotlivin až po stovky), avšak většinou 
standardního obsahu (kreditní záležitosti) automaticky považoval za důkaz klientského vztahu aniž by bral v potaz 
důvody geneze archivní sbírky, eventuální služebný vztah některého příslušníka rodu k Rožmberkům a zejména 
jiné pramenné možnosti . Jednotlivci z mnohých rodů z uvedené sbírky totiž neměli , kromě jediné kreditní vazby, 
s Rožmberky žádný jiný kontakt či vazbu, zatímco, na druhé straně, nebylo velké procento jedinců, jejichž 
korespondence je součástí velkostatkových fondů, právě z pořádacích důvodů do sbírky Cizí rody vůbec pojata. 

102 Tak na základě starších prací např . R. van Diilmen, Entstehung, s.333-343 . Převzatě VBúžek, Nižší 
šlechta, s.24-25 . 
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osoba dominia s sebou přiváděla do nové rezidence většinu "svých" původních úředníků, nebylo 

v období zásadních zrněn (příchod vladaře po době několikaleté sedisvakance, vystřídání rodu) 

myslitelné, aby se dominium alespoň po určitou dobu obešlo bez "překlenujících" služeb v konkrétním 

specifickém místě "zkušených" jedinců. Zároveň však tento počet nebyl tak vysoký, abychom ho mohli 

vysvětlit jen poukazem na potřebné předání agendy a akceptování účtů nově složenou schvalovací 

komisí. Nastupující aristokrat nejenže musel odměnit úřady "své věrné", ale z důvodu nutné 

hospodářsko-finanční kontinuity byl nucen víceméně trpně převzít vládu, obrazně řečeno, s řadou 

rutinérů, v jejichž myslích taková praxe jistě neživila jen představu o klientelismu jako bezpodmínečně 

jediné formě služební komunikace. K převzetí (domnělých) rutinérů došlo jak v případě nástupu 

šestnáctiletého Viléma z Rožmberka v roce 1551, tak při příchodu Jana Jiřího ze Švamberka na Třeboň 

po smrti Petra V oka z Rožmberka v roce 1611. 

Postupme však dále ke specifikaci základního vzorku. Zahajovací otázka může znít následovně. 

Existoval zásadní "stavovský" rozdíl v četnosti vazby úředníků na jednoho či více vladařů dominia ? 

Měli například rytíři či erbovní měšťané větší potřebu (nebo byli více nuceni) k setrvání ve službách 

různých vladařů ? Pokud by právě rytířů, kteří vstupovali do služeb, byla naprostá většina z těch, kteří 

v blízkosti dominia žili, proč by se tytéž rody neměly v zástupech služebnictva objevit i za vladaření 

dalšího aristokrata, jestliže pro ně aristokratický dvůr a dominium představoval jednu z mála šancí na 

udržení či zlepšení životní úrovně ? 10·~ 

Sociální status, počet a kombinace vrchností vystřídaných jednotlivými úředníky104 

Počet a kombinace Rytíři Erbovníci Měšťané a vesničané 
vrchností 
Jediná vrchnost 106 17 192 
Vilém a Petr V ok 26 10 38 
z Rožmberka 
Poručnická správa a 7 2 4 
Vilém z Rožmberka 
Petr V ok z Rožmberka a 1 2 12 
Švamberkové 
Celkem 140 31 246 

Stavovská příslušnost úředníka nehrála po celých sedm desetiletí žádnou roli v případné větší 

míře "věrnosti" konkrétní osobě vladaře, rodu nebo služebnímu postu. Rytíř i erbovník stejně jako 

103 Formulováno dle domácí literatury ve shodě s převažující tezí o relativním chudnutí nižší šlechty 
v průběhu 16. století. Srov. např VBiižek, Nižší šlechta, s. 8nn. 
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měšťan či vesničan sloužili ve velmi podobných relacích jednomu nebo dvěma pánům dominia. 

Nastavení hranice služební "věrnosti" tudíž bylo do značné míry závislé na individuálních motivech 

všech příslušníků úřednictva bez ohledu na stavovské zařazení. 105 Zároveň to však nic nevypovídá ve 

prospěch převážně klientských nebo byrokratických zaměstnaneckých vztahů. 

Obdobný závěr lze očekávat, zaměříme-li se separátně na "nižší" úřednictvo, "vyšší" úřednictvo 

a na trvale mezi oběma vertikálně členěnými skupinami přecházející úředníky. 

Počet a kombinace vrchností vystřídaných "vyššími" a "nižšími" úředníky 

Charakter Jediná Vilém a Poručnická Poručnická Petr V ok Vilém, Jan Jiří 
zastávaných vrchnost Petr V ok správa a správa, Vilém a z R. a Šv- Petr V ok a Petr 
funkcí zR. Vilém z R. Petr V ok z R. vé z R., Šv- ze Šv-a 

vé 
Trvale 158 41 3 2 12 1 8 
"nižší" 
úředník 

("pimř") 

Trvale 122 15 8 - - - -
"vyšší" 
úředník 

(,,úředník") 

Průběžné 35 18 3 - 3 - -
změny 

"vyšší"~ 

"nižší" 
úředník 

Celkem 315 74 14 2 15 1 8 

Stejně tak, jako nebylo důležité, zda úředník byl měšťanem nebo rytířem, bylo také lhostejné, 

jestli celou svou dráhu odsloužil na postu "pimře ", "hejtmana" nebo zda byl podle potřeby 

použitelný jednou nebo i několikrát ve "vyšším" či "nižším" úřadě. Nahlíženo prizmatem "věrnosti", 

bylo jedno jak pro jediného i několik vladařů, kdo čím a v jaké úřednické funkci předtím byl. Jistou 

diferenci lze však v tomto kontextu přece jen postihnout. Na rozdíl od těch, kteří služební dráhu 

absolvovali výhradně buď v "pimřské", nebo" hejtmanské (purkrabské)" funkci převážně za éry 

jediného vladaře (u obou funkcí je to 78% a 84%), se rekrutovala plná třetina úředníků, kteří tyto 

funkce různě měnili, z těch, jež měli služební zkušenost s oběma posledními Rožmberky. Tento 

zvláštní "rotacismus" však nebyl novinkou 2.poloviny století, praktikoval ho už Vilém z Rožmberka 

104 V tabulce je vybráno jen několik, pro problém důležitých personálních variant. 
105 Početní poměry mezi rytíři a erbovníky na jedné a měšťany a vesničany na druhé straně jsou u obou 

nejdůležitějších kombinací vrchností (jediná vrchnost, Vilém a Petr V ok z Rožmberka) obdobné jako v rámci 
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při přebírání rodového dědictví v roce 15 51. Mezi oběma rožmberskými bratry lze postihnout ještě 

jeden zajímavý rozdíl. Když se starší sourozenec ujímal moci, ponechal většinou na úřednických 

postech "vyšší" úředníky, zatímco když o 60 let později střidali pány z Růže Švarnberkové, zůstali 

v úřadech naopak pouze někteří "nižší" úředníci. Obrat je možné interpretovat rovněž jako důsledek 

změny faktického významu obou skupin úřednictva v průběhu geneze a fungování podnikatelského 

typu velkostatku. Nejrůznější písaři vedoucí finanční agendu a zajišťující chod hospodářského života 

na velkostatcích i v rezidenci získávali v průběhu eskalace vrchnostenské výroby stále větší reálnou 

moc právě na úkor hejtmanů a purkrabích, kteří o peněžních tocích na dominiu rozhodovali ve 

skutečnosti jen minimálně . 106 

Dalším logickým krokem je řešení problému intenzity příbuzenských vazeb úředníků, kteří 

kariéru spojili s osobou jediného či několika reprezentantů vladařského domu. 

Počet a kombinace vrchností a příbuzenské vazby úředníků 

Počet a kombinace vrchností Příbuzní ve služebnictvu - ano Příbuzní ve služebnictvu - ne 
Jediná vrchnost 115 200 
Vilém a Petr V ok z Rožmberka 35 39 
Poručnická správa a Vilém 8 6 
z Rožmberka 
Poručnická správa, Vilém a Petr - 2 
V ok z Rožmberka 
Petr V ok z Rožmberka a 8 7 
Švarnberkové 
Vilém, Petr V ok z Rožmberka a - 1 
Š varnberkové 
Jan Jiří a Petr ze Švarnberka 2 6 
Celkem 168 261 

Zatímco úředníci, kteří sloužili pod jedinou osobou, byli z více než třetiny (37%) pokrevně 

spřízněni se svými kolegy, ti byrokraté, jež zažili - povětšinou jen jediné - vystři dání garanta sociálního 

řádu na dominiu, byli příbuzensky propojeni přibližně zjedné poloviny. Pokud je klientelismus 

definován především jako osobní vztah, který automaticky (dědičně, příbuzensky) nemá nárok na 

pokračování, reprezentovaly by uvedené počty dvojí skutečnost. 

Za prvé zřejmě existovala početně menší, z hlediska vlastního rodu častěji jednotně postupující 

skupina služebníků, kteří představu o budoucnosti spojili s tušenými výhodami úřednického postavení 

celého vzorku 429 úředníků . V něm tvořili měšťané s vesničany 60%, v případě služby jediné vrchnosti to bylo 
61%, u obou posledních Rožmberků 52%. 
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bez ohledu na osobu hlavního chlebodárce. Jinou otázkou zůstává, zda taková obměna osoby vrchnosti 

spíše nebyla důsledkem stabilní pozice jejich "skutečného patrona" v rámci úřednického klanu, který 

by tak rovněž plnil úlohu prostředníka ("brokera"). Tato situace je dobře představitelná a v pramenech 

přímo postižitelná zejména u "nižšího" úřednictva mimorezidenčních panství ( důchodní, pivovarní, 

mlýnští a obroční písaři). 107 Lze namítnout, že hustší příbuzenská provázanost ale na druhé straně byla 

právě důsledkem větší služební "vytrvalosti" zmíněných úředníků (typ úředníka, jenž časem poznává 

výhodu a nutnost zahuštěných komunikačních kanálů, které "utvrzuje" přítomnost příbuzenstva, pro 

vlastní postavení). Tuto námitku lze však vyvrátit poukazem na relativně stále stejné procento 

příbuzensky spjatých úředníků v průměrech jednotlivých dekád v letech 1550-1616 (srov. poslední 

uvedený graf), které se pohybovalo na úrovni 35-45%. Kdyby se poznání výhod angažování 

příbuzných ve správě generovalo až na základě zkušenosti "pilotního" příslušníka rodu, měl by graf mít 

v určitých partiích buď mírně stoupající tendenci, nebo by hodnoty příbuzenského propojení neměly 

být v prvním sledovaném desetiletí tak vysoké. Jenomže míru příbuzenské angažovanosti lze 

považovat za obvyklou již v období před velkými sociálněekonomickými změnami. Po celých sedm 

desetiletí se v celkovém průměru nezměnila, takže přibližně 15% rozdílu v míře příbuzenského 

propojení mezi úředníky sloužícími pod jednou osobou a pod dvěma a více má patrně reálný základ a 

nejedná se tudíž o chybu při práci s "nepřesnými" čísly. Lze se domnívat, že právě některé osoby z této 

početně malé skupinky úředníků měly mnohem blíže k chápání služby jako zaměstnání a nikoliv pouze 

jako dočasné možnosti přístupu ke přerozdělování zdrojů (buď pouze materiálních, nebo 

zprostředkovaně "sociálních""") na bázi klientelismu. Jde však jen o pracovní hypotézu, kterou můžeme 

verifikovat spektrem subtilnějších otázek nebo (ojedinělým) vyjádřením dotyčného jedince 

v korespondenci. Ani tu ale není možné považovat za "privátnější" sebeprezentaci než například 

pololetní účet či úřednický kalendář. 

Druhý soud je úzce spjat s předcházející hypotézou. Také proti němu existuje analogická škála 

výhrad. Zhruba 73% úředníků spojilo svou "kariéru" s jedinou osobou aristokrata. Lákavá - poněkud 

106 K eskalaci výroby na některých jihočeských panstvích i s odkazy na další literaturu podrobně 
J.Cechura, Adelige Grundherrn als Unternehmer, passim. 

107 Je však možné oponovat, neboť si nelze nevšimnout, že při střídání úřednické skupiny jinou došlo 
většinou jen k profesní likvidaci vlivných "špiček" klanu, zatímco sice neméně mocní, avšak pouze celé skupině 
sloužící "pěšáci" přečkali personální zemětřesení na svých méně ostře sledovaných písařských místech. Je to 
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jednoduchá - interpretace by z těchto osob mohla vytvořit spíše ty úředníky, kteří vstupovali do 

služebního poměru pouze jako klienti. A to buď dobrovolně, nebo víceméně "povinně" v důsledku již 

existujícího klientského vztahu. 

Obě načrtnuté hypotézy mají úskalí -jak jinak - v položené otázce. Hovoříme-li o úřední kariéře 

pod jedinou osobou či několika vlastníky dominia, máme tím mnohdy automaticky na mysli spíše 

délku služby a uniká nám odpověď na otázku, zda ti, kteří sloužili pod vícero pány (v rámci jednoho 

dominia), neabsolvovali pouze -jako ostatní - stejně dlouhou, ale vlastně jen "překlenovací" část mezi 

střídáním vlastníků dominia. Korekci nabízí první z následujících tabulek. 

Počet a kombinace vrchností a průměrná doba setrvání úředníka v jedné funkci 

Počet a kombinace vrchností Počet osob Průměrná doba v jedné funkci 
(v letech) 

Jediná vrchnost 315 2,9 
Vilém a Petr V ok z Rožmberka 74 3,9 
Poručnická správa a Vilém 14 7,9 
z Rožmberka 
Poručnická správa, Vilém a Petr 2 25,0 
V ok z Rožmberka 
Petr V ok z Rožmberka a 15 4,2 
Š vamberkové 
Vilém, Petr V ok z Rožmberka a 1 10,0 
Švamberkové 
Jan Jiří a Petr ze Švamberka 8 2,0 
Celkem 429 3,4 

Až na jedinou výjimku danou finálním časovým omezením vzorku ( 1616) sloužili ti, kteří 

reflektovali změnu osoby vlastníka dominia, v jedné ze svých funkcí o poznání déle než úředníci 

spoji vší služební působení s jedním aristokratem dominia. Znovu zdůrazněme důležitost zjištěné 

kategorie- nejedná se o délku služby, ale o "výdrž" úředníka na konkrétním postu. Většina z těch, kteří 

rožmberskou dráhu "odsloužili" za dvou pánů, prožila v úřadě nejméně o 1
/ 4 delší dobu než ti, kteří 

poznali jediného. Tento "rok navíc" rozhodně není zanedbatelný. V průměru osm účetních období 

oproti šesti mohlo z pozice úředníka jako subjektu spojujícího svou nebo rodovou kariérou s úředním 

profitem představovat vítanou možnost ovlivňování určitého sociálního prostředí i jeho prezentování. 

Ovšem pouze za předpokladu, budeme-li úředníka vnímat jako osobu aktivní a nikoliv jen jako 

neosobní figuru konající v intencích vágně načrtnutých normativních kontur. Větší "funkční vytrvalost" 

patrné například na již zmíněné likvidaci Krčínovy skupiny, ke které patřili i písaři, z nichž někteří sloužili dál i po 
pádu skupiny. 
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je ještě více znát v připadě přechodu úředníků z předvilémovské éry. Mladý rožmberský vladař zřejmě 

více než potřeboval některé z úředníků, kteři poznávali rub i líc povolání v době, kdy on pronášel svá 

první slůvka. Podobný přechod je zřetelný rovněž při střidání posledního Rožmberka a Jana Jiřího ze 

Švamberka. Existoval ale analogický rozdíl jako v průměrné době zastávání jednoho úřadu také 

v jiných parametrech ? Začněme nejprve těmi logicky nejbližšínú - celkovou dobou služebního poměru 

a v návaznosti na ni také průměrným počtem vystřídaných úředních míst. 

Počet a kombinace vrchností, průměrná doba služby a průměrný počet funkcí zastávaných 

úředníky 

Počet a Počet osob Průměrná doba Průměrný počet Minimum-
kombinace služby (v letech) funkcí na maximum funkcí 
vrchností jednoho úředníka zastávaných 

jedním 
úředníkem 

Jediná vrchnost 315 5,5 2,1 1-14 
Vilém a Petr V ok 74 14,2 4,2 1-16 
z Rožmberka 
Poručnická správa 14 20,7 2,6 1-5 
a Vilém 
z Rožmberka 
Poručnická správa, 2 25,0 1,0 1 
Vilém a Petr V ok 
z Rožmberka 
Petr V ok 15 14,2 5,3 1-14 
z Rožmberka a 
Š vamberkové 
Vilém, Petr V ok I 29,0 2,0 2 
z Rožmberka a 
Š vamberkové 
Jan Jiři a Petr ze 8 2,1 1,5 1-3 
Švamberka 
Celkem 429 7,8 2,6 1-16 

Úředníci, kteři svou kariéru spojili s osobami dvou a více pánů pány dominia, sloužili v průměru 

tři až čtyřikrát déle než ostatní. Jejich setrvání ve služebním poměru při přichodu nového velmože tudíž 

nelze považovat za vynucené a pouze -jak bylo zmíněno výše - "překlenovací". Nejenže většina z nich 

chtěla sloužit, ale byla také ochotna podstoupit četnější střídání funkcí, které bylo spojeno kromě 

jiného s prostorovou migrací s nutnými dopady do rodinné sféry, sousedských vazeb v původním i 

nově navštíveném místě apod. Zaměňme-li se na tři početně největší kombinace služby pod dvěma 

feudály, nelze nepostřehnout jeden zajímavý rys. Zatímco Petr V ok z Rožmberka a Jan Jiří ze 

Švamberka byli v době svého nástupu do čela dominia (1592, 1611) již více než zralými muži 
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s bohatými zkušenosti s řízením vlastního hospodářství, 108 ujímal se Vilém z Rožmberka rodového 

dědictví jako šestnáctiletý mladík bez jakékoliv empirie s tak rozsáhlým majetkovým komplexem. 109 

To se zřejmě odrazilo v nezbytnosti ponechat nejen ve službě, ale také v konkrétních funkcích některé 

úředníky . Dva výše zmínění velmožové k takové praxi sahat nemuseli. Jejich "staronovým" 

byrokratům nezbylo než počítat s několika dalšími obměnami úřednických postů, které na ně pod 

novým velmožem čekaly. Načrtnuté příklady lze zobecnit následovně. Úředníci se pracovní zkušeností 

pod dvěma feudály sledovaného dominia sloužili výrazně delší dobu a zůstávali na jednom místě 

prokazatelně déle než ostatní byrokraté. Zároveň se však nevyhnuti přinejmenším obdobné míře 

"rotacismu" (střídání funkcí). Nelze se tedy domnívat, že by si je jako "odborníky" nový nastupující 

velmož ponechal proto, že se "osvědčili" ve své konkrétní profesi. Nebo jinak, pokud by se i projevili 

jako "úspěšní", neznamenalo to (až na pár výjimek), že ve stejné funkci právě proto zůstanou i nadále. 

Pravý opak - zdá se - byl pravdou. Buďto byrokratický "profesionalismus", přináležitost k momentálně 

úspěšné úřednické (dvorské) klice, nebo zájem setrvat v byrokratickém prostředí, zavedly dotyčné 

jedince a často i jejich příbuzné do kadlubu dobové praxe, v jejímž rámci museli kalkulovat se 

zvýšeným prostorovým a funkčním pohybem. Nahlíženo z pozice feudálů nebo dvorských špiček 

formujících a realizujících personální politiku, jednalo se jim o co možná nejefektivnější využití 

služebního potenciálu schopných nebo ochotných úředníků k provádění hospodářské politiky na 

abnormálně rozsáhlém a sceleném pozemkovém majetku. Taková strategie má málo společného 

s pouhými klientskými vazbami, neboť velmoži se jedná o efektivní realizaci plánu, zatímco jen menší 

část angažovaného úřednictva se takové strategii podvolí. Ostatní po krátké zkušenosti natrvalo ze 

služeb dominiu odcházejí. Proč ? Buď byli ke službě (třeba jako poddaní) přinuceni, nebo po krátké 

době seznali, že jejich sociální či finanční profit není adekvátní osobní újmě vyplývající ze služebního 

vztahu. V obou případech je jasné, že se nemohlo jednat o klientskou vazbu. Nejen proto, že řada 

úředníků byla obyvateli městeček či příslušníky vesnických společenství, ale principálně z toho 

důvodu, že klientelismus je založen na ochotě obou stran, které jsou na základě dosavadního postavení 

a svých plánů dopředu schopny kalkulovat a zvažovat klady a zápory vztahu. To však, domnívám se, 

108 Blíže o vlastní praxi Petra V oka J.Pánek, Poslední Rožmberkové, s.182nn. 
109 Na rozdíl od biografické literatury je možné doložit několik Vilémových začátečníckých zásahů do 

ekonomiky 50. let, které tehdejší úředníci nepovažovali za šťastné. Blíže např. SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. liD 
7Mgama le. 
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nebylo a ani nemohlo být v několika případech naplněno . Mnoho úředníků pň vstupu do své jediné 

funkce vůbec netušilo, co je čeká, mnoho neodsloužilo více než rok. Klientelismus předpokládá osobní 

známost účastníků vztahu, která může (nebo spíš musí, neboť případů "spontánního" seznámení je 

poskrovnu) být zprostředkována. Vilém nebo Jan Jiří ze Švamberka se s naprostou většinou úředníků 

nikdy neviděli, nadto často neznali ani jejich jména. Pak nemohli být jejich patrony; těmi musely být 

osoby, které je jako úředníky prosadily nebo ke službě donutily. Proto je patrně vhodnější uvažovat o 

klientelismu uvnitř byrokratických klanů a nikoliv na úrovni velmož - každý konkrétní úředník. 

Klientský vztah je nepsaná charta, v jejímž rámci není možné pouze z jedné smluvní strany 

"manipulovat" se stranou druhou tak, že by se radikálně měnily podmínky dříve ujednaných pravidel 

kontraktu a vztah zároveň trval dál. Pokud klientelismus interpretujeme jako součást modelu 

recipročního fungování společnosti, pak se jedná o vztah z obou stran "rovnocenný". 110 Úředníky, kteří 

byli víceméně ochotni snášet nevypočitatelné profesní zvraty za více feudálů, lze rovněž ztěží 

považovat za klienty. Jejich představa finálního profitu se musela nacházet za hranicí okamžitého a 

zároveň provizorního klientského posouzení. Ty, kteří chtěli být úředníky stále, nelze poměřovat jen 

kritériem střídání feudálů. To posloužilo pouze jako nejvhodnější "artikulační pole" pro zkoumání 

validity vyřčených otázek. Vrátíme-li se k poslednímu sloupci tabulky, který uvádí minima a maxima 

vystřídaných funkcí v závislosti na počtu a charakteru velmožů, za nichž úředníci vykonávali svoje 

úřady. Z uvedených dat je zřejmé, že pomyslnou hranici mezi úředníky-klienty a úředníky-zaměstnanci 

nelze vést tímto směrem . Ve většině kombinací (jediný velmož, Vilém a Petr Vok, Petr Vok a 

Švamberkové) je prokazatelný obdobný a zároveň velmi individuální přístup úředníků k frekvenci 

střídání funkcí. U všech sestav nalezneme jedince, který odejde ze služeb po výkonu jediného úřadu 

stejně jako osoby absolvující více než desítku profesí. Zároveň natreflllle na zcela originální solitéry, 

kteří mohli vyprávět o byrokracii za rožmberských poručníků, o Vilémově i Vokově éře. 

Ať jsou interpretace výše zjištěných dat jakkoliv rozvolněné, nepřesné nebo napadnutelné, je 

zřejmé, že ze strany početní menšiny úředníků existoval a byl praktikován výkon služby, který neměl 

s klientelismem vůči osobě velmože nic společného . Klanové závazky uvnitř úřednických skupin 

neměly s formálním charakterem zaměstnaneckého poměru co do činění . 

110 K reciprocitě jako úhelnému kamenu sociální koheze přehledně s klasickou literaturou P.Burlre, History 
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O zvýšené geografické mobilitě úředníků sloužících pod více velmoži byla již zmínka. Nebylo 

však řečeno nic o tom, zda se odehrávala v rámci jednoho panství jako domněle kompaktní správní 

jednotky, nebo zda můžeme hovořit o "rotacismu" běžně přesahujícím tyto bariéry. Tabulkové údaje 

referují o problému přesvědčivě. 

Počet a kombinace vrchností a průměrný počet panství vystřídaných jedním úředníkem 

Počet a kombinace vrchností Průměrný počet panství Minimum- maximum panství 
vystřídaných jedním vystřídaných jedním 
úředníkem úředníkem 

Jediná vrchnost 1,3 1-5 
Vilém a Petr Vok z Rožmberka 1,9 1-5 
Poručnická správa a Vilém 1,5 1-3 
z Rožmberka 
Poručnická správa, Vilém a Petr 1,0 1 
V ok z Rožmberka 
Petr V ok z Rožmberka a 2,4 1-5 
Švamberkové 
Vilém, Petr V ok z Rožmberka a 1,0 1 
Švamberkové 
Jan Jiří a Petr ze Švamberka 1,0 1 
Celkem 1,4 1-5 

Zjištěné průměry jednotlivých kombinací stejně jako maximální rozptyl vystřídaných panství 

odpovídají předchozím datům a interpretacím. Lze říci, že zkušenost úředníka s různými panstvími téže 

vrchnosti roste v případě, že vystřídá alespoň dva feudály. Přestože zůstaly zachovány důležité 

individuální rozdíly, průměry hovoří jasně. Imaginární byrokrat sloužící pod Vilémem i Petrem V okem 

a posledním Rožmberkem i Švamberky odsloužil (musel odsloužit ?) kariéru v průměru na 

dvojnásobném počtu dominikálních panství ve srovnání s tím, který poznal jediného velmože. 111 Tato 

skutečnost je další oporou v klasifikování relace mezi velmožem a úředníkem jako vztahu povýtce 

zaměstnaneckého a nikoliv klientského. Na otázku proč, existuje jediná odpověď. Nedělal by to, 

kdyby nemusel nebo nechtěl ; v opačném případě mohl jako eventuální klient kdykoliv vystoupit ze 

služebního vztahu a věnovat se kultivaci zdrojů, jež mu přinášelo jeho dřívější (rytířské, městské, 

venkovské-selské) sociální postavení, které opustil z nutnosti nebo s vidinou sociálního polepšení. 

Abychom mohli hypotézu považovat za podloženou, je nutno vést analytický řez také na úrovni 

"nižších" a "vyšších" úředníků, neboť již výše bylo naznačeno, že obě skupiny většinově splývají 

and Social Theory, s.69-70. 
111 Zajímavé je, že i v případě průměrného počtu vystřídaných panství zůstal zachován nepoměr ve 

srovnání se situací na přelomu poručnické správy a nástupu Viléma z Rožmberka v roce 15 51 . 
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s dělením na městské a rytířské úředníky. Jako koncový srovnávací vzorek zcela postačí průměry 

vystřídaných panství v nejdůležitějších kombinacích. 

Počet a kombinace vrchností a průměrný počet panství vystřídaných "vyššími" a "nižšími" 

úředníky 

Počet a kombinace vrchností Průměrný počet panství Průměrný počet panství 
vystřídaných "nižším" vystřídaných "vyšším" 
úředníkem ("písař") úředníkem ("úředník") 

Jediná vrchnost 1,3 1,2 
Vilém a Petr V ok z Rožmberka 1,8 1,9 
Poručnická správa a Vilém 1,3 1,9 
z Rožmberka 

Tabulka nabízí překvapivý závěr. Nahlíženo individualitu stírajícími průměry bylo indiferentní, 

zda úředník sloužil jako hejtman či purkrabí, nebo jestli figuroval jako důchodní či obroční písař. Obě 

skupiny úředníků, námi vnímané jako statusově odlišné ("vyšší" a "nižší"), navštívily během kariéry 

stejný počet dominikálních panství. To znamená, že "rotacismus" se týkal obou stejnou měrou. 

Zároveň pro obě seskupení platí výše řečený závěr o zvyšujícím se počtu vystřídaných panství 

v závislosti na vzrůstajícím počtu velmožů, pod nimiž byrokraté sloužili. 

Jediná diference týkající se úředníků přecházejících od poručnické vlády do služeb Viléma 

z Rožmberka si zaslouží vysvětlení. Zjevný rozdíl mezi "nižšími" a "vyššími" úředníky je způsoben 

obdobím další pozemkové expanze, k níž mladý Rožmberk přikročil v prvních desetiletích svého 

vladaření. 112 Tím vzrostla potřeba "vyšších" úředníků, zatímco místa pro větší počet písařů byla vázána 

na rozjezd nových vrchnostenských podniků . Navíc, za poručnické éry byla kapacita míst pro "nižší" 

úředníky limitována ze stejných důvodů. Průměr počtu vystřídaných panství je proto nižší než u 

"vyšších" úředníků . 

Udělejme ještě jeden pokus a zaměřme se na otázku související s představou o centrálních a 

periferních panstvích; tudíž na eventuální význam rezidence jako neurastenického středu 

byrokratického života dominia v souvislosti s obsahem přítomné podkapitoly. 

Počet a kombinace vrchností, průměrný počet panství a zkušenost jednotlivých úředníků 

s rožmberskými a švamberskými rezidencemi (Český Krumlov, Třeboň, Bechyně) 

I Počet a kombinace vrchností I Zkušenost s rezidencí I Průměrný počet panství 

112 Přehledně s odkazy na literaturu .!.Pánek, Poslední Rožmberkové, s.84nn. 
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vystřídaných jedním 
úředníkem 

Jediná vrchnost ano 1,5 
Jediná vrchnost ne I, 1 

Vilém a Petr V ok z Rožmberka ano 2,3 
Vilém a Petr V ok z Rožmberka ne 1,5 
Poručnická správa a Vilém ano 1,6 
z Rožmberka 
Poručnická správa a Vilém ne 1,3 
z Rožmberka 

Interpretace tabulky je jednoznačná. Ať už úředník spojil své osudy s jediným či více feudály 

zkoumaného pozemkového komplexu, pak ten, který sloužil alespoň jednou v rožmberské nebo 

švamberské rezidenci, měnil panství dominia v průměru častěji než byrokrat bez služební zkušenosti 

s rezidencí. Těžko zpochybnitelný výsledek lze však vyložit různě. Za prvé jako výraz rezidenční 

"přitažlivosti" pro úředníky z periferie. V takovém případě by ovšem rezidenční služba jako dobově 

vnímaný vrchol měla být fmálním postem úředníků a nikoliv pouze další "přestupní stanicí" v jejich 

kariéře (v argumentaci srov. podkapitolu o typech kariér) . Druhý, zajímavější komentář lze formulovat 

spíše "emanačně" . A to jako praxi byrokratických špiček nebo samotného feudála, která je založena na 

myšlence vysílání rezidenčně zkušených úředníků zpět do dominikální periferie za účelem 

efektivnějšího prosazování hospodářské politiky. Tato "misijní" interpretace má nejen oporu v analýze 

typů kariér (viz níže). Dominium, sestavené po velkou část 16.století z více než desítky různě velkých 

panství, bylo automaticky také konglomerátem desítek rychet a sousedských společenství, jejichž 

zkušenost s poddanstvím, výší a strukturálním poměrem feudálních dávek byla tradiční (ve smyslu 

znovuutvrzování generačně - posléze většinou orálně - šířené "pravdy") a vzájemně dost rozdílná, 113 

zatímco ideál hospodářské politiky spočíval - byť s přihlédnutím ke specifikám panství - na jednotných 

základech. Cílený finanční profit vrchnostenské pokladny byl ale od počátku spojen s aktivní 

(vynucenou) účastí majetných sedláků, v jejichž rukách se ocitl osud nejednoho panského pivovaru, 

jehož výdělek byl na většině panství základem celkového profitu vrchnosti.114 Jestliže bylo z tohoto 

důvodu potřebné částečně rozrušit existující vesnické struktury, nebylo vhodnější osoby než "cizí", 

113 K příkladu heterogennosti velkého panství Český Krumlov až na úroveň rychet a konkrétních osedlých 
A.Stejskal, "Zeman bez sedláki't ", s.28-37. 

114 Na vybraných panstvích (Třeboň, Libějovice a nerožmberská Hluboká nad Vltavou) to ukázal 
J.Cechura, Adelige Grundherrn, passim. K ostatním rožmberským panstvím srov. údaje z komorních účtů z let 
1590-1616 ze SOA T, CRR, sign. 23a, fasc . II-VII. Pro rámcovou představu srov. též tabulky a závěry A.Míky, 
Feudální velkostatek v jižních Čechách (14 -17.století) . SH I , 1953, s.122-213. 
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nespjaté s vesnickým řádem a také bez povinnosti či v1ze se s ním vůbec sžívat ("rotacismus"). 

Představa, jak by vše mohlo "modelově" vypadat, byla jistě snáze realizovatelná, pokud měl úředník 

možnost poznat něco z napjatého, v mnohém konfliktního vztahu mezi velmožským dvorem, úředníky 

a rezidenčním městem. 115 Nerealistický není ani názor akceptující snahu velmože důkladněji 

proniknout do reality odlehlých (a jím sporadicky navštěvovaných) panství prostřednictvím "vlastního" 

a méně s tamními komunitami spjatého informačního "kanálu", který lze vlastně kdykoliv nahradit. 116 

3.4 "Písaři", "úředníci" a "dvořané"- tři separátní skupiny "služebníků"? 

Prvním ze tří jmenovaných vztahů, kterému se budeme věnovat, je souvislost, vzájemná 

prostupnost či uzavřenost mezi málo početnou (zpravidla do dvou desítek, později kolem 12 osob) 

dvořanskou skupinou a úředníky jak v rezidenci, tak na ostatních panstvích. 

V partii o sociální mobilitě bylo uvedeno, že přibližně 7% ze zkoumaného vzorku úředníků (429 

osob) vyzkoušelo během své služební kariéry rovněž post dvořana. Tedy asi každý třináctý byrokrat, 

přičemž hlavním předpokladem byla příslušnost k nižší šlechtě nebo výjimečně k erbovníkůrn. Obě 

skupiny lze tudíž charakterizovat jako semipermeabilní. Prostupnost nebyla běžná, ale ve výjimečných 

případech existovala. V pracích, které se nesnaží pojímat dvůr příliš široce (v zásadě jako 

neuchopitelnou společnost vztahů přátel známých), se o uzavřenosti dvořanské a byrokratické skupiny 

sice běžně uvažuje, ale nehovoří se ani o ojedinělých přestupech a aní o tom, jakým způsobem k nim 

docházelo. Logika vycházející z představy o dvorské hierarchii s urozenými dvořany na špici říká, že 

by mělo dojít pouze ke změně úředníka na dvořana. Teoretické varianty existují tři. Buď se skutečně 

stane úředník dvořanem, dvořan úředníkem, nebo může docházet k několikerému střídání mezi oběma 

skupinami. Zastoupení těchto možností konkretizuje první tabulka. 

Vzájemné změny postavení "úředníků 11 a "dvořanů" ve správní hierarchii 

Změna postavení ve správní 
hierarchii 

Počet osob % 

11 5 Analyticky nebyl vztah mezi rezidencí, dvorem, městskými elitami a obyvateli města v domácí literatuře 
ani v jediném případě přijatelně vyřešen. Důvody nespočívají v metodickém zaostávání, nýbrž v nedostatku 
analytických sond pro jednotlivá sociální prostředí. Domnívám se, že hlavní příčina tkví ve střídání "módních" 
tématických vln českého dějepisectví, které jsou patrné od počátku 90.let 20.století. K naplnění metodických 
požadavků tudíž stále chybí solidní a léty nepřerušovaná ediční činnost nebo vydávání obsáhlejších materiálových 
sond. V takovém případě je možné uchýlit se pouze k práci "na novém výrobku se starým materiálem''. 

116 K problematice informačních ("interních" a "externích") možností na panstvích, rychtách a ve vesnicích 
podnětně ./.Peter.\·, Informations- und Kommunikationssysteme in Gutsherrschaftsgesellschaften des 
17.Jahrhunderts. In: Gutsherrschaftsgesellschaften im europaischen Vergleich, J.Peters (Hg.), Berlín, Akademie 
Verlag 1997, s.185-198. 
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"Vyšší" úředník ( .. úředník") ~ 4 12,9 
.. dvořan "i trvalel 
"/Jvořan "~"vyšší" úředník 10 32,3 
("úředník ", trvale) 
Průběžné změny .. dvořan " 17 54,8 
~"vyšší" úředník(" úředník") 

Celkem 31 100,0 

Logická dedukce neodráží dobovou realitu. Téměř 90% ze zjištěných případů jí neodpovídá. 

Každý třetí z byrokratů, který zároveň zakusil dvořanskou službu, se stal trvale (v rámci dominia) 

úředníkem až po odchodu z postu dvořana! A více než polovina z "migrantů" absolvovala během 

služby více než jedinou změnu tohoto typu. Buď se stali z dvořana úředníkem, aby se poté znovu 

zařadili mezi dvořany, nebo si jako autochtonní úředníci pouze načas "odskočili" mezi dvořany a 

vrátili se mezi byrokraty. Podotkněme pouze, že pokud hovoříme o změnách dvořan- úředník, máme 

na mysli téměř výhradně "vyšší" úředníky splňující zmíněné stavovské předpoklady. 117 Zcela 

výjimečně se z dvořana stal písař nebo naopak.118 Přechody mezi dvořanskou skupinou a byrokraty byl 

velmi často podmíněn působením úředníka v rezidenčním prostředí. Plných 81% úředníků 

s dvořanskou zkušeností zastávalo alespoň jeden z úředních postů v blízkosti zámku. Přestup od 

dvořanů k úředníkům, který se navíc odehrával v témže prostředí, tudíž nemohl být vnímán jako 

sociálně diskvalifikující. 

Podívejme se dále, zda jmenované přechody nebyly pouze důsledkem nástupu nového velmože, 

který mohl podle vlastního uvážení sestavit zejména dvořanskou skupinu. Z výše uvedených počtů a 

chronologického seskupení feudálů dominia se v tomto případě lze setkat pouze se třemi variantami, 

jejichž poměry zpřesňuje tabulka. 

Vzájemné změny postavení "úředníků" a "dvořanů" ve správní hierarchii ve vztahu k počtu 

vrchností 

Počet a kombinace vrchností Počet osob (během služby "úředníkem" i 
"dvořanem") 

Jediná vrchnost 21 
Vilém a Petr V ok z Rožmberka 7 
Poručnická správa a Vilém z Rožmberka 3 
Celkem 31 

11 7 Šlo vesměs o hejtmany, purkrabí, nařízené rady, buchaltery, regenty a přísedící pří přijímání účtů . 
118 Lze zaznamenat pouze 2 případy. Jeden ze synů dlouholetého rožmberského kancléře Václava Albína 

z Helfenburku Tomáš vystřídal jak dvořanský post, tak místo "vyššího" i "nižšího" úředníka. Pražský hospodář 
Jan Studnička byl nejprve rovněž evidován jako člen dvořanské skupiny. Studnička jako jediný z "migrantů" nebyl 
rytířem ani erbovníkem. 
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Téměř ze 70% se přechody mezi úředníky a dvořany odehrávaly v období, kdy stál v čele dominia 

stále stejný feudál. Je tudíž vyloučeno, aby ke změně postavení došlo z důvodu odlišných představ 

nového velmože o složení reprezentativní dvořanské skupiny. Pokud se změny většinou odehrály za 

stejné vrchnosti, naskýtá se otázka, zda se nejednalo (v souvislosti s výše pňpomenutou představou o 

vyšším služebnickém statusu .. dvořanů ") o způsob "povýšení" dotyčného jedince ve směru úředník -

dvořan. Hypotézu vyvracejí následující počty případů. 

Způsob změny postavení "úředníků" a "dvořanů" ve správní hierarchii během jejich služby 

jediné vrchnosti 

Změna postavení ve SQ_rávní hierarchii Počet osob 
"V_y_šší" úředník _f.. úředník") ~ .. dvořan" (trvale) 2 

"Dvořan" ~ "\f}'Šší" úředník(., úředník ", trvale) 8 
Průběžné zrněny .. dvořan" ~ "vyšší" úředník ll 
( .. úředník ") 

Celkem 21 

Pouhé dva případy z 21 by konvenovaly tezi o dvořanském postu jako odměně pro oblíbeného 

úředníka. Ve 40% případů se počáteční příslušník dvořanské skupiny přesunul nastálo mezi byrokraty, 

zatímco polovina osob vícekrát měnila své zařazení podle dosud anonymního klíče. 

Žádný z 31 úředníků s dvořanskou praxí, ať příšla v jakémkoliv momentě jeho služební kariéry, 

se nevymykal ani nevyhnut pravidlům, jimiž se řídili ostatní byrokraté bez jejich neobvyklé zkušenosti. 

Zvláště pokud šlo o popsaný "rotacismus" v úřadech, jak specifikuje následující tabulka. 

Počet funkcí zastávaných "úředníky", kteří působili také jako "dvořané" 

Počet funkcí Počet osob 
1 14 
2 8 
3 2 
4 4 
5 3 
Celkem 31 

Polovina byrokratů vystřídala více než jeden post. Důležité je, že se mezi těchto 17 osob řadili 

převážně ti, kteří se nestali z úředníka .. dvořanem ". Z těží lze tedy uvažovat v intencích "snaživý 

úředník se stává za odměnu dvořanem". Ani jediný z úředníků, který se stal později příslušníkem 

dvořanské skupiny, nezastával předtím jako úředník více než 2 funkce. 
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Jestliže se "rotacismus" vztahoval stejnou měrou na úředníky s dvořanskou empirií jako na 

ostatní byrokraty, je nezbytné položit si otázku, zda střídání funkcí nesouviselo s migrací na různá 

panství dominia. Přehled konkretizuje další tabulka. 

Počet panství navštívených "úředníky", kteří během služby působili rovněž jako "dvořané" 

Počet panství Změna postavení Počet osob Počet osob % 
ve správní 
hierarchii 

1 panství "Vyšší" úředník 3 18 58, l 
("úředník")~ 

" dvořan " (trvale) 
1 panství "Dvořan"~ 8 

"vyšší" úředník 
("úředník ", trvale) 

l panství Průběžné změny 7 
" dvořan " B 

"vyšší" úředník 
(" úředník ") 

2 panství "Vyšší" úředník 1 9 29,0 
(" úředník") ~ 

"dvořan "__{_ trvale)_ 
2 panství Průběžné změny 8 

"dvořan" B 

"vyšší" úředník 
(" úředník ") 

3 panství "Dvořan " ~ 2 4 12,9 
"vyšší" úředník 
("úředník", trvale) 

3 panství Průběžné změny 2 
"dvořan" B 

"vyšší" úředník 
(" úředník ") 

Celkem 31 31 100,0 

Nadpoloviční většina úředníků se mohla seznámit s poměry pouze jediného panství. Mezi nimi 

většina buď nadobro odcházela z dvořanské skupiny, nebo se do ní po čase vracela, aby se poté opět 

zařadila mezi úředníky . Přibližně 30% "migrantů" bylo konfrontováno se situací dvou, každý osmý 

pak s vnitřními poměry tří panství dominia. Žádnou podstatnou odchylku v porovnání s celým 

prosopografickým vzorkem nenalezneme. 

Pokud by "sestup" z pozice dvořana na úředníka odrážel určitý způsob penalizace dotyčné osoby 

nebo potřebu zaplnit neobsazená místa ve správě velkostatků, mělo by se teoreticky jednat o 

"zástupné" působení ve funkci do okamžiku nalezení vhodného adepta na post provizorně zastávaný 
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osobou inkorporovanou ponejprve do dvořanské skupiny. Impuls k řešení může poskytnout následující 

přehled. 

Průměrná doba služby a průměrná doba setrvání v jedné funkci "úředníků", kteří během služby 

působili rovněž jako "dvořané" 

Změna postavení ve správní Průměrná doba služby Průměrná doba setrvání 
hierarchii v jedné funkci 
"Vyšší" úředník(" úředník ")~ 3,8 2,6 
" dvořan" (trvale) 
"Dvořan" ~"vyšší" úředník 5,1 2,7 
("úředník ", trvale) 
Průběžné změny "dvořan" B 13,5 4,6 
"vyšší" úředník(" úředník") 

Průměrné hodnoty týkající se celkové doby služby a výkonu jedné funkce úředníků, kteří 

zároveň koketovali s příslušností ke dvořanské skupině, jsou v úhrnu v obou případech vyšší než 

celkové průměry všech úředníků naší analýzy. Byrokrati - "dvořané" sloužili v průměru téměř o 2 

roky déle než ostatní a zároveň vykonávali svou funkci přibližně o 4 měsíce déle než úředníci , kteří se 

ze služebního hlediska nikdy nedostali do kontaktu s dvořanskou skupinou. 119 Znamená to jediné. 

Skutečně není možné uvažovat o "provizornosti" úřednického postavení dřívějšího příslušníka 

dvořanské skupiny. 

Rovněž vzájemné rozdíly mezi jednotlivými variantami obměn mezi úředníkem a "dvořanem" 

utvrzují představu o víceméně volním rozhodnuti osoby sloužit jako úředník. Nejzajímavější situaci 

nabízí poslední kombinační eventualita, kdy jedinci pozoruhodně střídali dvořanské a úřednické posty. 

Tyto mimořádně služebně "nevyhraněné" figury setrvaly ve službách dominia takřka dvojnásobek 

doby odpovídající celkovému průměru (13,5:7,7 roku). Zároveň patřily mezi úředníky s mimořádnou 

výdrží v jedné funkci oproti ostatním. Pokud by byl sestup z dvořanské pozice deklasující a nikoliv 

alespoň částečně rezultátem individuálního rozhodnutí, proč by postižená osoba sloužila tak vytrvale a 

proč by se smiřovala s jistě nepříjemnými průvodními okolnostmi svého služebního postavení (střídání 

míst a panství) ? Znovu vyplouvá na povrch rozdílná atraktivnost dvořanského a úředního prostředí 

v závislosti vlastní volbě služebníka. 

119 Úředníci s dvořanskou zkušeností setrvali v průměru ve službě 9,5 roku, zatímco všichni úředníci 
zahrnutí do prosopografického vzorku (429 osob) jen 7, 7 roku . V jedné úřední funkci "migranti" pobyli 3, 7 roku 
oproti celkovému průměru 3,4 roku . 
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Před finální otázkou obraťme ještě pozornost k možným rozdílům v intenzitě příbuzenských 

vazeb úředníků - .. dvořanů ". 

Příbuzenské vazby úředníků, kteří během služby působili rovněž jako "dvořané", k ostatním 

služebníkům 

Změna postavení Příbuzenské Počet osob Počet osob % 
ve správní vazby 
hierarchii 
"Vyšší" úředník Ano 3 23 74,2 
( .. úředník") ~ 
.. dvořan "{trvale}_ 
"Dvořan" Ano 7 
~ .. vyšší" úředník 
( .. úředník ", trvale) 
Průběžné zrněny Ano 13 
.. dvořan"~ 
"vyšší" úředník 
( .. úředník") 
"Vyšší" úředník Ne I 8 25,8 
(., úředník") ~ 
" dvořan " (trvale) 
.,Dvořan " ~ Ne 3 
"vyšší" úředník 

_( .. úředník ", trvale}_ 
Průběžné zrněny Ne 4 
"dvořan " ~ 
"vyšší" úředník 
(,, úředník") 

Celkem 31 31 100,0 

Z 31 úředníků se dvořanskou zkušeností mělo plných 75% své příbuzné ve služebnictvu, což je 

dvakrát tolik než běžný průměr celého prosopografického vzorku. V minimální míře se to týkalo osob, 

které ukončily služební vztah ve dvořanské skupině. Naopak naprostá většina z ostatních se mohla těšit 

z přítomnosti příbuzných již v postavení úředníků . Případný statusový propad (z "dvořana" 

úředníkem) by musela nelibě pociťovat i část pokrevně spřízněných služebníků. Zdá se, že hustá 

příbuzenská pavučina ovlivňovala zájem o úřednické posty spíše pozitivně; tedy tak, že mohla 

napomáhat dotyčnému příslušníku dvořanstva k získání "vyššího" úřadu ve správě dominia. 

Z předcházejících tabulek vyplývá nejen převažující uzavřenost obou služebních skupin, ale také 

určitá možnost několikerého přecházení z dvořanské skupiny mezi úředníky a naopak. Finální otázka 

by celý problém mohla vyřešit, pokud do předchozích úvah vneseme chronologické hledisko a 

zaměříme pozornost na podíl "migrantů" na celkovém počtu úředníků v desetiletých průměrech. 
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Graf umožňuje sledovat jeden mimořádně zajímavý trend, o kterém dosud v domácím 

dějepisectví nebyla učiněna žádná znúnka. Nejpozději od poloviny 16.století až do konce 

předbělohorského období se mezi úředníky objevovalo stále menší procento těch, kteří měli nějakou 

zkušenost se dvořanskou skupinou. Rovněž dvořanská skupina byla v průběhu sedmi desítek let 

permanentně "ochuzována" o kolegy s jednou nebo několika zkušenostmi ve správě různých panství 

dominia. Je nepochybné, že graf odráží proces ktystalizace či "uzavírání se" obou skupin služebnictva. 

Jinak řečeno, přibližuje genezi aristokratického dvora, který od určité neohraničenosti kolem poloviny 

století (trochu paradoxně to připomíná zmíněnou módní tezi o "virtuálním" dvoře) procházel závažnou 

strukturací. Přitom je důležité upozornit, že nejsme (a v budoucnu patrně asi ani nebudeme) schopni 

odpovědět na otázku, zda byl tento proces vázán na osobu Viléma z Rožmberka nastoupivšího po 

období několikaleté rodové "sedisvakance" (podoba grafu by tudíž mohla mít také u dřívějších 

rožmberských velmožů podobné amplitudy v případě, že se dědictví ujali v mladém věku -

připomeňme například Oldřicha z Rožmberka), nebo zda se jedná o výsek neosobního procesu zrodu 

jednoho raněnovověkého dvora. Dodejme také, že strukturace mohla probíhat dokonce na pouhém 

sémantickém základě, 120 aniž by se významněji měnily již fungující poměry mezi jednotlivými 

skupinami služebnictva. Pronikání raněnovověké dvorské terminologie a šíření dvořanského ideálu 

v souvislosti s jeho literární "kodifikací" mohlo tedy pouze víceméně "překrýt" již existující 

120 
Byl by to jistě zajímavý případ ovlivňování "reality" sémantikou. Blíže k problematice jazyka a historie 

P.Burke, History and Social Theory, s.96-97. 
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služebnické struktury. 121 l s touto eventualitou - ať se jeví méně reálná- je nutné počítat a uvědomit si 

potřebu "totálního" vyhodnocení adekvátní korespondence, nikoliv jen její výběrové části. 122 

Ať už v průběhu 2.poloviny 16.století došlo na rožmberském dominiu k reálnému vzájemnému 

"uzavírání se" dvořanské skupiny a úřednictva z kulturních (dvorský ideál) a úzce ekonomických příčin 

(expanze podnikatelského velkostatku), nebo ať byla existující služebnická hierarchie právě 

z civilizačních důvodů ,jen" převrstvena novou sémantikou (z pozic filosofické hermeneutiky je to 

v zásadě lhostejné), 123 otevírá se další důležitá otázka. Došlo ve stejné době k něčemu podobnému také 

uvnitř skupiny úřednictva ? Vyvíjely se nějak relace mezi "vyšším" a ,,nižším" úřednictvem ? Kladná 

nebo negativní odpověď by zároveň zpětně napomohla řešení předešlého problému. Obraťme tedy 

pozornost ke 398 úředníkům, kteří se během své služby na dominiu nestali součástí dvořanské skupiny 

a pokusme se tuto majoritní část analyzovat pomocí stejných otázek jako předchozí úředníky-

" dvořany" . Také v tomto případě vytvořme tripartitu těch, kteří dráhu absolvovali výhradně jako 

"nižší" úředníci (dobově "písaři"), těch, kteří v průběhu služby nevypadli z role "vyššího" úředníka 

(dobově většinou "úředník "), a nakonec těch byrokratů, jež obě úrovně jednou nebo několikrát 

vystřídali (pro jednoduchost je opět označme jako "migranty"). 

Rozdělení "vyšších" a "nižších" úředníků, kteří nikdy nepůsobili jako "dvořané" 

Charakter zastávaných funkcí Počet osob % 
Trvale "nižší" úředník ("písař ") 223 56,0 
Trvale "vyšší" úředník 117 29,4 
(..úředník") 

Průběžné změny "pimř" B 58 14,6 

121 Ke vzniku, obsahu a šíření zejména Castiglioneho Dvořana a podobných "národních" úprav srov. 
například práci P.Burkea, Die Geschicke des Hofmann. Zur Wirkung eines Renaissance-Breviers i.iber 
angemessenes Verhalten. Berlín 1996, týž, Der Hóflíng. ln: Der Mensch der Ranaissance. E.Garin (ed.). Frankfurt 
- New York 1990, s.143-l74. Z domácí literatury v širších souvislostech "civilizování se" JPetráň a kol., Dějiny 
hmotné kultury. ll/1. Praha 1995 . Přehledně též M.Koldinská, Každodennost renesančního aristokrata. Praha
Litomyšl 2001, s.22-25. V partiích týkajících se strukturace služebnictva však autorka zůstává poplatna 
dosavadní, většinou domácí literatuře. 

122 Pro námi sledovanou dobu a prostor se jedná asi o 6000-8000 kusů uložených v souladu se 
schwarzenberským pořádacím systémem z konce 18.století ve v několika tisících fasciklů a krabic, přičemž 
převážná většina jednotlivin není inventarizačně podchycena a tudíž ani známa. Autor dosud prostudoval kolem 
5000 jednotlivin. Jakkoliv je zmíněný pořádací systém výhodný pro orientaci v pramenech 18. a 19.století, nedá se 
totéž konstatovat pro studium staršího období. Jednak každý dopis v sobě nese několik významů a jeho 
"pertinenční" zařazení je mnohdy více než sporné, jednak utilitární náhled na fungování knížecího archivu z 
18.století již zdaleka nevyhovuje dnešním badatelům kvůli zásadním proměnám jejich zájmů. Nezbývá než 
"extenzivní" cesta předpokládající procházeni veškerého dochovaného materiálu. Ke schwarzenberskému systému 
blíže JZáloha, Několik poznámek, s. 341-366 Nepochybně zajímavé zkoumání "sémantického světa" 
rožmberských byrokratů tedy musí zatím ustoupit víceméně přítomnému "strukturálnimu" rozboru. 

123 K hermeneutice srov. několik českých překladů klasika G.Gadamera (Jazyk jako médium 
hermeneutické zkušenosti FČ 46, 1998, s.597-603). K aplikaci též JPešková, Role vědomí v dějinách. Praha 
1997. 
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I "úředník" 
Celkem 1100,0 

Tabulka přináší dva podstatné závěry. Hranice mezi "vyšším" a "nižším" úřednictvem evidentně 

existovala, avšak nebyla - podobně jako mezi "dvořany" a úředníky - neprostupná. Přibližně každý 

sedmý úředník totiž vystřídal obě skupiny. Pokud je uzavřenost i míra permeability analogická jako 

v předchozím rozboru, lze očekávat, že v časovém záběru mohlo rovněž dojít k důležitým relačním 

změnám. Jejich vývoj dokazuje následující graf. 

-"písař" 
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Dekády 

Vývoj situace uvnitř úřednictva nekopíroval trend "uzavírání se" jako v případě relace 

úřednictva a " dvořanů". Po celých 70 let existovala přibližně stejná skupina úředníků, kteří přecházeli 

z "vyšších" a ,,nižších" funkcí. 124 Zbylé křivky zajímavě odrážejí důsledky dobudování sítě nových 

vrchnostenských podniků (s výjimkou panských mlýnů)125 do přelomu 70.a 80.let 16.století. Zatímco 

podíl "vyšších" úředníků vykazoval trvale sestupnou tendenci, zástup "nižšího" úřednictva stejně strmě 

narůstal . Tento nepoměr v zastoupení neklamně symbolizoval jak již zmíněný průnik měšťanstva do 

vrchnostenské správy, která v řadě případů posloužila jako vzdělanostní základna pro takové jedince, 

124 Dodejme, že křivky grafu vyjadřují desetileté průměry. Sloužil-li úředník v jednom i druhém desetiletí, 
je automaticky započítáván dvakrát. Proto vzníká určitá diference mezi grafovým znázorněním a výše uvedeným 
procentuálním zastoupením osob v prosopografickém vzorku. Patrné je to například na křivce "migrantů", která 
se pohybuje kolem 20%, zatímco z celkového počtu osob tvoříli "migranti" oněch 14,6%. I z tohoto rozdílu je 
patrné, že řada z nich sloužila v průměru déle než ostatní a tudíž byli započítáni dvakrát nebo třikrát. Tyto 
odchylky grafových křivek a absolutních počtů se týkají i následujících dekádních údajů v této podkapitole. Při 
různě dlouhé služební době jedinců nebylo možno postupovat jinak než s tímto zkreslenim. 
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tak především faktický rostoucí vliv "nižšího" úřednictva na nově utvořený sociálněekonomický 

charakter celého dominia. Zatímco ještě kolem poloviny století bylo rožmberská byrokracie vedena 

pod praporem "úředníků", v průběhu 2.poloviny století se stále více stával úřednický svět světem 

"písařů". Tradiční formální upřednostňování například hejtmanů nebo purkrabích před ,jejich" písaři 

sice zůstalo v platnosti, avšak rostoucí sebevědomí "nižšího" úřednictva, čerpané ze snazšího přístupu a 

manipulace s dominikálními zdroji (financemi i materiálem všeho druhu), nemohlo na vztahu obou 

skupin nezanechat otisk. Nejviditelnější stopy je možné postřehnout na gradaci, průběhu a výsledcích 

úřednických sporů, v nichž figurují jako svářené strany představitelé "vyššího" a "nižšího" úřednictva 

jednoho panství, v některých udáních "vyšších" úředníků na "svůj" personál nebo dokonce 

v explicitních vyjádřeních na adresu "nižšího" úřednictva. Stvrzením proměny významu obou skupin 

úřednictva byla většinou mizivá snaha vrchnosti nebo centra měnit danou situaci. 126 Eventuelní zásah 

však do značné míry ani nebyl myslitelný, neboť hranice mezi oběma úřednickými uskupeními byla 

tradičně stanovena stavovskou hierarchií. Absurdní představa hejtmana - venkovana a ,jeho" 

důchodního písaře z rytířského rodu mluví za vše. Navíc, nižší šlechtici by na sobě jistě s nelibostí nesli 

břímě náročné komunikace s jednotlivými osedlýrni, která byla předpokladem pro alespoň jednoroční 

zdar panských podniků (přesvědčování k prodeji obilí, výběr dlužných peněz, výběr feudálních 

povinností, účetní evidence, kalkulace možného prodeje apod.). Po desetiletích rutinizace typické 

"písařské" práce by tak razantní zvrat mohl vést k rychlému kolapsu celého systému, zvláště když si 

uvědomíme, že ještě po roce 1600 se našli hejtmani nebo purkrabí, jež se neostýchali psát o vlastním 

analfabetismu nebo o naprosté neznalosti účetnické práce. 127 "Vyšší" úřednictvo se tak stalo- řečeno s 

Braudelovým příměrem vztahujícím se na Filipa II. - skutečným "vězněm osudu". Vzájemně 

propletené prvky tradice a modemity jako nezarnýšlené důsledky manifestního cíle půlstoletého 

prosazování hospodářské politiky zde (alespoň dočasně) konzervovaly možnosti úřednické nižší 

šlechty a teoreticky otevíraly cestu k vlivu méně urozeným příslušníkům stavovské společnosti . Tomu 

by konvenovalo i zmíněné "uzavírání se" dvořanské skupiny jako stavovsky výlučné a svým posláním 

125 Blíže A. Stejskal, ''Zeman bez sed/ákil", s.21-70. 
126 Několik modelových případů udání srov. v kapitole o sociálním konfliktu. K úřednickému sporu jako 

typickému jevu rožmberské administrativy kolem roku 1600 obecnějiA.Stejskal, Bauer- Beamter- Herr, s.211-
224. Tam také některé příklady vyjádření o silné pozici písařů. 

127 SOA T, VsT, sign. IA 6B 2. 
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na dvoře jasně vymezené součásti služebnictva jako selektivního sdružení urozených osob vyňatých 

z dominikální administrativy. 

Vraťme se ještě zpět ke zmíněné stavovské hranici mezi oběma skupinami úřednictva. Byla ve 

skutečnosti opravdu tak sama o sobě definující nebo je to další z našich novodobých a mylných 

dedukcí ? Můžeme prohlásit, že tradiční stavovské dělení skutečně odráží možnosti přístupu k 

,.vyššímu" nebo "nižšímu" úřadu . Avšak ne jednoznačně a ne v obou skupinách stejně, jak shrnuje další 

tabulka. 

Stavovská charakteristika a sociální původ "vyšších" a "nižších" úředníků, kteří nikdy 

nepůsobili jako "dvořané" 

Charakter Rytíři Erbovníci Měšťané a Celkem 
zastávaných vesničané 

funkcí 
Trvale "nižší" 13 15 195 223 
úředník ( .. písař") 
Trvale "vyšší" 78 9 30 117 
úředník 

(, . úředník'') 

Průběžné změny 21 8 29 58 
.. písař " B 

., úředník " 

Celkem 112 32 254 398 

Zatímco ,.písaři" byli z 88% původem měšťané a vesničané, mezi "vyššími" úředníky tvořili 

rytíři a erbovníci jen 75%. Přibližně každý čtvrtý z "vyššího" úřednictva náležel mezi měšťany nebo 

vesničany a jen každý sedmnáctý "nižší" úředník byl z hlediska stavovské charakteristiky rytířem. Je 

evidentní, že i víceméně fungující stavovské přehrady byly snáze překročitelné "zespoda nahoru" než 

opačně. V rámci administrativy byl jednoznačně frekventovanější a snazší vzestup osoby s formálně 

nižším statusem na vyšší úroveň správy než analogický sestup stavovsky již nějak vázaného jedince. 

Ocitnout se kolem roku 1600 na některém z periferních rožmberských panstvích jako nebohatý rytíř na 

postu hejtmana, obývat dosluhující hrad jako správní středisko, pobírat kolem 50 kgm služného a 

přitom bez možnosti radikální nápravy pozorovat možnosti služebně podřízených neurozených osob 

opravdu nemuselo být záviděníhodnou perspektivou, ale snad opravdu jedinou možnou záchranou 

pauperizovaných rytířů. 

Počet rytířů ( 13 osob) v "nižších" úřadech si zaslouží konkrétní vysvětlení. Téměř všechny tyto 

případy vyplývají z tradičního způsobu obsazování administrativy některých, vesměs rozlohou 
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trpasličích panství, na kterých hejhnan (v tomto případě rytíř) současně formálně zastával rovněž 

funkci důchodního, pivovarního nebo obročního písaře. Jsou známy i případy, že všechny tyto posty 

zastával místní kněz. 128 

Pozoruhodnější otázky než obě skupiny úřednictva působící trvale na jediné úrovni vyvolává 58 

"migrantů" . Právě k nim nyní obraťme pozornost. Jejich procentuální zastoupení v administrativě se za 

70 let nijak osudově nezměnilo. Mezi těmi, kdo prošli oběma úrovněmi správy, byli z poloviny 

měšťané s vesničany, z poloviny rytíři a erbovníci (nepatrně). Odpovídá stavovskému kritériu rovněž 

charakter přechodu z jedné do druhé administrativní sféry ? Nejprve opět odlišme modelové způsoby 

změny postavení. 

Způsoby reciproční změny postavení "vyšších" a "nižších" úředníků ve správní hierarchii 

Způsob změny postavení Počet osob % 

"Nižší" úředník (,. písař")~ 14 24,2 
"vyšší" úředník(" úředník", 
trvale) 
"Vyšší" úředník ("úředník") 7 12,0 
~.,nižší" úředník ("písař", 

trvale) 
Průběžné změny "nižší" úředník 37 63,8 
(,.písař") B "vyšší" úředník 
( .. úředník") 
Celkem 58 100,0 

Nejméně častou variantou byl trvalý přechod z původně "vyššího" úřadu na formálně nižší post. 

Dvakrát pravděpodobnější bylo, že se například důchodní nebo buchalterní písař stane nastálo účetním 

revizorem nebo hejtmanem panství. Takový vzorový příklad vzestupu či pádu v kariéře potkal však 3-4 

"migranty" z deseti . Zbytek - poněkud překvapivě - měnil hořejší a spodní patra administrativy 

nezávisle na modelových schématech. Je důležité zdůraznit, že v 75% případů změny postavení ve 

správní hierarchii se nejednalo o povýšení ! Znamená to tedy - podobně jako v počátečním období u 

dvořanské skupiny -, že průchod hranicí mezi oběma sférami administrativy nemohl být směrem 

128 Taková situace byla typická například pro panství Borovany, kde se lze setkat s knězem a farářem 
Vavříncem Černovským, který byl v letech 1571-1589 zároveň důchodním, pivovarnim a obročním písařem. Jiný 
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"dolů" sociálně dehonestující a směrem "nahoru" tak povyšující, jak se běžně předpokládá. 

Východisko k řešení otázky, jakou roli hrála u "migrantů" stavovská příslušnost a zejména sociální 

mobilita, zprostředkovává další tabulka. 

Stavovská (sociální) mobilita a způsoby reciproční změny postavení "vyšších" a "nižších" 

úředníků ve správní hierarchii 

Způsob změny postavení Ano Ne 

"Nižší" úředník ("písař") -)o 5 9 
"vyšší" úředník(" úředník", 
trvale) 
"Vyšší" úředník(" úředník") 2 5 
-)-"nižší" úředník ("písař", 
trvale} 
Průběžné změny "nižší" úředník 13 24 

("písař") B "vyšší" úředník 
("úředník") 

Celkem 20 38 

Sociální mobilita kauzálně nesouvisela se způsobem střídání "vyšších" a ,,nižších" úřadů. Jestliže 

si úředník nemohl dělat valné naděje při čekání na stavovský vzestup ze 3
/4 "nelogickým" přecházením 

z jedné úrovně administrativy do druhé, co mohlo být příčinou takového jednání ? V první řadě šlo 

zřejmě o důsledek všeobecně rozšířeného "rotacismu". Související druhý důvod - domnívám se -

spočíval zcela v individuální rovině konkrétního úředníka, který chtěl zůstat součástí byrokracie. Lze 

tudíž opět uvažovat o vlastní strategii. Zároveň je možné vyslovit hypotézu, že osobní strategie 

nemusela (nemohla ?) být bezprostředně odvozena jen z vnímání námi prezentované úřední hierarchie. 

Bližší dobové realitě bude posuzování strategie v intencích existujících úřednických klanů, v jejichž 

rámci se každá kariéra odehrávala. Uvnitř nich docházelo k vzestupu, s nimi přicházely pády těch, jež 

svůj profesní život ochotně spojili se službou v rožmberské administrativě. Pokud tato teze prokáže 

svou platnost (srov. další podkapitolu o typech kariér), měli bychom být obezřetnější například při 

posuzování (přesněji snad "výrobě") úřednických elit, za které právě optikou moderní správní 

hierarchie považujeme horizontálně sestavenou skupinu "vyšších" byrokratů a zcela pomíjíme 

důležitost "vertikálního" nazírání na propojené klany úředníků jednoho vrchnostenského výrobního 

podniku nebo celého panství. Sestavené biogramy jednotlivých hejtmanů nebo chronologické řady 

specializovaných písařů jednoho panství nevypoví nic podstatného o jemném předivu mezi byrokracií 

případ reprezentuje kněz Lukáš, jenž krátce v průběhu roku 1574 působil jako pivovarní písař v Černé na 
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ani o její reálné moci uvnitř "společnosti na velkostatku". Jedinou metodickou možností zůstává 

"totální" vytěžení všech pramenů bez předem dané priority jednoho z nich v takovém časovém úseku, 

ve kterém dochází ke střídání feudálů nebo celých rodů, ke změnám pozemkového vlastnictví a k 

výměně nejméně dvou lidských generací. Ani potom není zaručeno, že data umožní "rozplétání" běžně 

nepostřehnutelných vztahů. Užitečnou "vstupní branou" do labyrintu netušených souvislostí je téměř 

pokaždé sociální konflikt (úřednický spor, odhalení malverzací apod.). V takových případech lze 

precizněji hodnotit také různé podoby střídání horních a spodních pater administrativy. 

Po exkurzu zaměřeném na byrokraty přecházející z jedné úrovně správy do druhé se znovu 

soustřeďme na ověřování shod a rozdílů mezi příslušníky obou pater dominikální administrativy. Byly 

uvedeny údaje o početním složení (56,0% stále "nižších", 29,4% trvale "vyšších" úředníků a zbytek 

"migrantů") a omezeném přístupu do nich v souvislosti se stavovským zařazením jedince. V rychlém 

sledu se nyní orientujme na ostatní kategorie týkající se služby. První z nich je počet vystřídaných 

profesí a funkcí. 129 

Průměrný počet profesí a funkcí zastávaných "vyššími" a "nižšími" úředníky, kteří nikdy 

nepůsobili jako "dvořané" 

Postavení ve Průměrný počet Minimum- Průměrný počet Minimum-
správní hierarchii profesí na maximum funkcí na maximum 
a jeho změny jednoho úředníka jednoho úředníka 
Trvale "nižší" 2,3 1-14 2,6 1-15 
úředník ( .. písař") 
Trvale "vyšší" 1,6 1-11 1,7 1-16 
úředník 

(.,úředník") 

"Nižší" úředník 4,9 1-9 5,0 1-9 
(.,písař ")~ 

"vyšší" úředník 
( .. úředník ", trvale) 
"Vyšší" úředník 2,9 1-5 2,9 1-5 
( .. úředník ") 

~"nižší" úředník 

(.,písař ", trvale) 
Průběžné změny 4,2 1-14 4,5 1-14 
"nižší" úředník 

krumlovském panství. 
129 Počtem profesí je rozuměn souhrn všech konkrétních funkcí, ve kterých dotyčný jednou působil (např. 

důchodní písař vimperského panství, hejtman třeboňského panství, sirotčí písař miličínského panství apod.), 
zatímco počet funkcí vyjadřuje součet všech konkrétních úřadů, které dotyčný zastával. Pokud je tudíž počet 
funkcí vyšší než počet profesí (opačně to není možné), znamená to, že někteří z úředníků se vraceli po nějaké 
době do úřadu, který již předtím zastávali . Obrazně- pivovarní písař v Černé a po čase opět pivovarní písař 
v Černé = I profese, ale 2 funkce. 
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("písař")~ 

"vyšší" úředník 
("úředník") 

"Nižší" úředníci byli ve střídání funkcí mobilnější než úředníci z honúho patra správy. 

V průměru "písaři" absolvovali 2-3 místa, zatímco "vyšší" byrokraté v průměru o místo méně. Lze 

namítnout, že diferenci ovlivnil celkově nižší počet "vyšších" funkcí na jednotlivých panství 

s výjimkou rezidenčního (tam byla situace opačná). Avšak ,,nižší" úředníci se o poznání častěji vraceli 

do funkcí, na kterých již předtím působili . 130 Z hlediska profesní zkušeností patřila mezi špičku skupina 

"migrantů" s průměrem 3-5 úředních míst na osobu. Jejich značný odstup je patrně dalším důkazem již 

uvedené snahy setrvat v byrokratickém prostředí. Následující graf zpřesňuje závěry ve vývojových 

souvislostech. 
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Dekády 

U všech sledovaných kombinací s výjimkou zvláštní změny z "vyššího" na "nižšího" úředníka 

lze potvrdit rostoucí nebo stagnující tendenci v počtu vystřídaných funkcí alespoň do rozpadu 

obrovského majetkového komplexu v roce 1602. S vědonúm zmíněných výhrad vůči průměrné 

kalkulaci na desetiletí je zřejmé, že míra střídání úředních míst (,,rotacismus") byla na konci existence 

dominia Viléma z Rožmberka (1592) vyšší než v době kolem poloviny století. Jakkoliv tento jev 

existoval již dříve, k jeho eskalaci došlo až pod vlivem rozvíjejícího se vrchnostenského hospodářství. 

V téže době však raketově narostla potřeba funkčně flexibilních, na formální úroveň administrativy 

130 S tímto jevem se setkáme i ve všech následujících variantách, avšak jeho uspokojivý výklad nám zatím 
uniká. "Rotacismus" se totiž neodehrával v jakémsi duálním střídání za účelem kontroly vzájemně obměňovaných 
úředníků (i to však mívalo efekt naprosto opačný). Navíc úřednických míst bylo na dominiu tolik, že se vzhledem 
k délce služby nemusel jedinec vracet (tzv.druhé kolo střídání). A do třetice je nutné uvědomit si, že návraty se 

88 



přiliš nehledících úředníků, kteři byli ochotní sloužit. Nebude přílišnou nadsázkou, označíme-li je za 

"manažery", kteři byli schopni takřka na kterémkoliv úřednickém postu plnit hlavní úkol, jímž bylo 

,.peněžení statku J.M.Páně" -tedy proměna materiálních zdrojů ve finanční prostředky. Jejich význam 

na dominiu, jejich vliv v rezidenci (resp. u dvora) a především poptávka po nich rostla adekvátně 

rozvoji, fungování či alespoň dočasné spáse podnikatelského velkostatku. 

Komentáře trendů a skupinového chování mají své limity. Vrátíme-li se k tabulkovým údajům o 

doložených minimálních a maximálních počtech profesí (funkcí), vyplývá z nich značné rozpětí 

v rámci všech zkoumaných variant přináležitosti k různým úrovním správy. V každé z variací je 

v zájmu vyvarování se nebezpečí modelového chování nutné počítat s existencí zcela individuálního 

přístupu konkrétního úředníka. 

V dalším analytickém kroku je nezbytné zaměřit se na geografický rozměr úřednického 

"rotacismu". Lze o něm hovořit v rámci variant postavení úředníků ve správní hierarchii jako o jevu, 

který byl běžnou součástí střídání funkcí ? 

Průměrný počet panství vystřídaných "vyššími" a "nižšími" úředníky 

Postavení ve správní hierarchii Průměrný počet panství Minimum-maximum 
a jeho změny 
Trvale "nižší" úředník ("písař") 1,4 1-5 
Trvale "vyšší" úředník 1,3 1-4 
(..úředník") 

"Nižší" úředník (,.písař")-----) 2,1 1-3 
"vyšší" úředník( .. úředník", 
trvale) 
"Vyšší" úředník( .. úředník") 1 '1 1-2 
-----)"nižší" úředník ( .. písař", .. 

trvale) 
Průběžné změny "nižší" úředník 1,9 1-5 
(" pisař ") ~ "vyšší" úředník 
(,.úředník")_ 

Zjištěné údaje o počtu panství korelují s výsledky o střídání funkcí. Funkční mobilita úředníků 

("rotacismus") bezprostředně souvisela s pohybem za hranice jednotlivých panství dominia v tom 

smyslu, že funkčně nejzkušenější skupina úředníků ("migranti") se osobně seznámila v průměru se 

dvojicí dominikálních panství, přičemž u ostatních to bylo o něco méně. Zároveň pro všechny 

byrokraty platilo, že ne každá funkční změna znamenala stěhování se na jiné panství. Zatímco 

týkaly minoritního počtu osob z prosopografického vzorku. Lákavá je myšlenka vyložit celý problém v souvislosti 
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"migranti" odcházeli na jiné panství po 2-3 vystřídaných funkcích, "nižší" úředníci opouštěli svůj 

nástupní rajón o něco dříve (po necelých 2 funkcích). Statisticky nejmenší naději na setrvání na jednom 

panství měli při přeřazení úředníci setrvávající natrvalo ve "vyšších" úřadech. Ze 77% znamenal 

přestup zároveň nutnost opustit panství. Grafické vyjádření nabízí možnost srovnat modelové závěry 

v časovém záběru. 

-"písař" 

-"úředník" 

-"písař"-"úředník" 

-"úředník"-"písař" 

mix 
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Dekády 

Základní tendence ve vývoji počtu vystřídaných panství jedním úředníkem plně odpovídají 

závěrům vyřčeným v souvislosti s funkčním "rotacismem" byrokratů (existence jevu již v polovině 

století; jeho nárůst v průběhu 2.poloviny století a dramaticky vzrůstající potřeba "flexibilních" jedinců 

ochotných sloužit bez ohledu na formální správní hierarchii). 

Pro dokreslení uveďme poznámku týkající se právě počátku analyzovaného období. Pokud jsou 

údaje relevantní, zdá se, že před budováním vrchnostenské výrobní sféry neexistoval u tehdejších 

"písařů" tak silný a plošný tlak na přechody hranic panství, zatímco pro "vyšší" úředníky, jejichž 

funkčních pravomocí se vrchnostenské podnikání tolik nedotklo, byla střídání panství nejpozději v této 

době běžnou věcí. 131 Pokud by se tento trend potvrdil sondou sahající před rok 1550, znamenalo by to, 

že změna panství jako zvyková součást delší služby byla všemi úrovněmi administrativy inkorporována 

právě prostřednictvím hejtmanské a purkrabské tradice. 

Dalším testovacím polem diferencí v jednání úředníků jednotlivých stupňů dominikální 

administrativy jsou údaje vypovídající o celkové služební době a průměrné "výdrži" úředníků v jedné 

s fungováním úřednických klanů. 
131 Tomu by odpovídal i vývoj zelené křivky mapující případy, kdy se z počátečních "nižších" stali "vyšší" 

úředníci. 
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funkci. Sledování obou druhů dat pro všechny služební varianty nabývá na významu v souvislosti se 

zvětšenou (a v průběhu času i rostoucí) mírou "rotacismu" u těch byrokratů, kteří příliš nereflektovali 

ve své kariéře existenci vertikálně strukturované správy. Jestliže byli výše označeni jako žádoucí, vlivní 

a usilující o úřednickou kariéru, mělo by se to projevit rovněž v délce jejich služebního poměru. Jinak 

by to znamenalo, že frekvence střídání funkcí ztěží mohla přímo souviset s jejich kariérním zájmem. 

Průměrná doba v jedné funkci a průměrná doba služby "vyšších" a "nižších" úředníků 

Postavení ve správní hierarchii Průměrná doba v jedné funkci Průměrná doba služby (v 
a jeho změny (v letech) letech) 
Trvale "nižší" úředník ("písař") 3,2 6,8 
Trvale "vyšší" úředník 3,3 6,4 
(.,úředník") 

"Nižší" úředník (.,písař")~ 4,5 16,8 
"vyšší" úředník(" úředník", 
trvale) 
"Vyšší" úředník (" úředník") 1,8 7,9 
~"nižší" úředník ( .. písař'', 
trvale) 
Průběžné změny "nižší" úředník 4,8 16,5 
(.,písař") B "vyšší" úředník 
("úředník") 

Celkový průměr 3,4 7,8 

Hypotéza o "migrantech" v rámci formálních pater administrativy se dále potvrzuje klíčovými 

údaji o délce služby. Zatímco u úředníků, kteří zůstali "věrni" jedné nebo druhé úrovni správy, 

průměrná doba služebního poměru nepřekročila 7 let, ti, jimž byla nebo musela být vertikální 

strukturace správy lhostejnější, setrvávali v dominikálních službách 2,5krát déle. 132 Rovněž i jejich 

působení na chod konkrétního úřadu bylo z časového zřetele intenzivnější ; zůstávali v jedné funkci 

průměrně o 45% (asi 1,5 roku) déle než ostatní. Pokud jejich celkovou služební dobu můžeme 

považovat za důsledek ochoty sloužit, pak v případě délky vykonávání jedné funkce se naskýtá 

jednoduchá, ale podstatná otázka. Proč zůstávali v úřadech, které měnili více a zdlouhavěji než ti druzí 

? Kdyby smysl úřednického "rotacismu" spočíval pouze ve snaze zabránit rychlými výměnami 

úředníků hrozícímu "sžití se" jedince s regionálním prostředím v souvislosti s utvrzováním vzájemně 

prospěšných vztahů (z pozice feudála- zaměstnavatele jde o bytnící korupci), 133 nebylo by logické 

ponechávat dotčenou skupinu úředníků tak dlouhou dobu na jednom místě. Pravděpodobnější je, že se 

132 Opětovnou výjimkou jsou zřídkavé a vskutku poměrně kuriózní kauzy trvalého přestupu z "vyšší" do 
"nižší" úřednické funkce. 
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ze zaměstnanecké strany možná opravdu jednalo o součást vlastní strategie ve smyslu jakéhosi 

"misijního nasazování" ochotných byrokratů do takových míst dominia, kde bylo v zájmu prosazení 

ekonomického ideálu zapotřebí maximální měrou "nivelizovat" rychterní, lokální i sousedské 

rozdíly. 134 Nebo se může jednat o výsledek působení úřednických klanů, v jejichž zájmu bylo udržet 

spolupracujícího byrokrata v co možná nejstabilnějším prostředí. 

Zajímavý impuls k dalším otázkám zprostředkovává chronologické hledisko. 

o 
\() 

I o 
V) 
V) 

o 
00 

I -r--
V) -

o 
0\ 

I -00 
V) 

Dekády 

o o 
I -0\ 

V) 

o -I -~ 
\() -I 

-"písař" 

-"úředník" 

- "písař"-"úředník" 

- "úředník"-"písař" 

mix 

Vynecháme-li z úvah jednu kuriózní alternativu (trvalý sestup z "vyššího" do "nižšího" úřadu), 

vypovídá průběh jednotlivých křivek vzácně podobně o důležité skutečnosti . Diference mezi 

služebními variantami výrazně neovlivnila nová hospodářská politika. Tendence sloužit déle nebo 

kratší dobu nemohla být rezultátem sociálněekonomických transformací v průběhu 60.-SO.let 

16.století. Záměr funkčně "flexibilních" úředníků setrvat ve světě byrokracie co možná nejdelší čas -

v průměru o 5-10 i více let - byl běžnou součástí jejich chování již v polovině 16.století, kdy se o 

výhodách úřednického postavení za pár desítek let mohlo pouze spekulovat. Záměr využít úřednické 

služby jako hlavního bojiště s cílem dosáhnout sociálního, majetkového či prestižního vzestupu (nelze 

však opominout i čirý služební nebo sociální altruismus, ať je jakkoliv neprokazatelný) se zrodil 

v hlavách jen některých jedinců dříve než mohlo dojít k pasivnímu přejímání viditelných výhod na 

základě tehdejší praxe. Myšlenka neputovala jako zhmotnělá vábnička ze špičky sociální pyramidy, 

133 Přesvědčivým dokladem takového tvrzení, je úřednický výrok, že během 2-3 let se .,písař" sžije 
s prostředím a je náchylný ke korupci (srov. prameny ve studii A. Stejskal, Nedoplatek, s.6-39). 

134 K tomu A. Stejskal, "Zeman bez sedláků", s.28-37. 
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nýbrž zčásti zastihla již dávno připravené "hazardéry", kteří obrazně řečeno vsadili do ještě 

neexistujícího banku většinu hodnoty svého lokálního a tím i důležitého a jedině bezpečného postavení. 

Téměř neměnná délka služby ve sledovaném časovém horizontu automaticky nesouvisela s údaji 

o průměrné době setrvání úředníka v jedné funkci . Údaje o jejím vývoji shrnuje následující graf. 

9 ·-~ 8 

= 2 7 
.... 6 .... 
~ 5 .c 
~ 

"O 4 
'« 

E! 3 

·~ 2 a 

-"písař" 

-"úředník" 

-"písař"-"úředník" 

-"úředník"-"písař" 

mix 

Oe 
=- o 

o o o o o o \0 
\0 r- 00 0\ o - -I I I I I I I o - - - - -V) \0 r- 00 0\ o -V) V) V) V) V) \0 \0 

Dekády 

Pro "vyšší" i "nižší" úřednictvo můžeme hovořit o stejném trendu. Nejpozději od poloviny 

l6.století se příslušníci všech úrovní administrativy museli vyrovnávat s vrchnostenskými zásahy, 

které rapidně omezovaly dobu jejich setrvání v jednom úřadě. Tato tendence se příliš nezměnila ani za 

regentství Jakuba Krčína z Jelčan a teprve po nástupu Petra V oka z Rožmberka (1592) je možné 

hovořit o stabilizaci stavu. Vzhledem k paralelnímu prodlužování celkové služební doby je jasné, že 

celá rožmberská byrokracie načerpala za své služby více profesních, místních a zřejmě i 

komunikačních (ve smyslu interakce s poddanými různých lokalit) zkušeností než její předchůdci 

v prvních dekádách 16.století. Nečetné zmínky z dosud prostudované korespondence naznačují, že se 

ze strany velmože (ústřední správy) jednalo o vědomý a cílený prvek ovlivňování úřednictva bez 

ohledu na stavovské limity, což lze klasifikovat jako ryze zaměstnavatelský přístup vůči uniformně 

chápanému korpusu zaměstnanců. 135 To je nepochybně mnohem více výraz "moderního" než 

tradičního přístupu k dominikální správě. Zvyšování frekvence výměny úřednických míst lze 

považovat za jednu z forem sociálního učení sledované sociální skupiny. Příprava budoucího byrokrata 

na prosazování specifických aspektů ekonomického záměru se v dané době a prostředí nemohla opírat 

135 Např. srov. SOA T, pob .ČK, VÚČK, sign. IIA 8B 6, 38, sign. liB 7Wdzéta ll a apod. 
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o institucionálně zformované pedagogické prostředí, 136 takže povýtce praktická forma nabývání 

empirie byla jedinou možnou cestou. Takové tvrzení nemusí ani v prostředí předbělohorského 

velkostatku znamenat nic nového. Vždyť v poslední době je za kompaktní součást životního 

("učebního" ve smyslu sociální připravenosti) cyklu považována rovněž čelední služba většiny 

vesnických synů a dcer ve věku kolem 1 O let. 137 Obojí bylo sémanticky vnímáno jako dočasná služba, 

která měla podobný efekt - snazší inkorporaci jedince do společenského systému nebo sociální skupiny 

za účelem pozdější kontroly jeho chování. 

V předcházejících partiích analýzy byl již několikrát připomenut značný význam rezidenčního 

panství (přesněji rezidence, neboť administrativní práce v pivovaru na rezidenčním panství, avšak 

mimo kontakt s rezidenčním městem není považována za rezidenční zkušenost) pro průběh úřední 

kariéry. Aktuální otázku lze formulovat následovně. Existoval podstatný rozdíl v tendenci sloužit 

v rezidenčním městě mezi oběma úrovněmi správy ? Lze v rámci úřednického "rotacismu" považovat 

zkušenost se službou v rezidenci za součást profesní přípravy byrokratů ? 

Rezidenční zkušenost "vyšších" a "nižších" úředníků 

Postavení ve správní hierarchii Ano Ne 
a jeho změny 
Trvale "nižší" úředník (., pLwř") 79 145 
Trvale "vyšší" úředník 77 69 
(.,úředník") 

"Nižší" úředník (.,pLwř") ~ 9 5 
"vyšší" úředník(., úředník", 
trvale} 
"Vyšší" úředník 2 5 
(.,úředník")~ "nižší" úředník 
(.,písař", trvale) 
Průběžné změny "nižší" úředník 23 15 
(.,písař") B "vyšší" úředník 
(.,úředník") 

136 K významu počátečních forem "odborné" výchovy obchodníků např. F.Braudel, Sozialgeschichte, 
s.445 . 

137 Blíže se shrnutím literatury srov. sborník Le phénom~ne de Ia domesticité en Europe, XVr-XX" 
si~cles. Acta Demographica 13, 1997. Kromě studieJ.Schlumbohma (Gesindedienst als Lebenphase und als 
Klassenphanomen: Magde und Knechte in einem landlichen Kirchspiel Nordwestdeutschlands. 1650-1860, s. 23-
39, ve zmíněném kontextu stačí ocitovat první dvě věty studie- .. Unbestritten stel/ten 'Dienstboten ·. in fremdem 
Hause arbeitete und /ebende Personen. in vielen europdischen Liindem bis ins 20.Jahrhundert hinein einen 
betriichtlichen Te i/ der Bevolkenmg dar.Kontrovers i st hingegen, ob der Gesindedienst im vorindustriellen 
Europa eine Phase im Lebenslaujwar, die a/s eine Art Lehrzeit vonjungen Menschen aus allen sozialen Kreisen 
durch/aujen wurde, oder ob es sich um ein Klassenphiinomen in dem Sinne hande/te, daj3 die unteren Schichten 
die Diensthoten stel/etn. die in den Hausern der Wohlhabenderen beschiiftigt wurden. ")srov. především 
rekapitulující článek E.Maura, Oas Gesinde in Bohmen in der fiiihen Neuzeit, s. 75-94. Programově 
s antropologickým záběrem M.Mitterauer, Gesindedienst und Jugendphase im europaischen Vergleich. 
Geschichte und Gesellschaft 11, 1985, s.177-204. 
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I Celkem lt90 1239 

Na obě položené otázky nelze odpovědět jinak než kladně. Viditelný rozdíl v míře 

"návštěvnosti" rezidenčního města mezi "vyššími" a "nižšími" úředníky existoval i přesto, že centrální 

zámecké prostředí nabízelo příslušníkům hořejšího patra správy více příležitostí než ostatní panství 

dominia. Zatímco z celkového počtu "písařů " sloužilo alespoň jednou a krátce v hlavních rezidencích 

(Český Krumlov za Viléma z Rožmberka a Petra Voka z Rožmberka, Bechyně za Petra Voka 

z Rožmberka, Třeboň za Petra V oka z Rožmberka, Jana Jiřího ze Švamberka a Petra ze Švamberka) 

35% osob, u "vyšších" úředníků byla tato praxe více než poloviční (53%). Šance nebo povinnost 

vyzkoušet ideály v komplikovaném prostředí nacházejícím se na švu mezi elitami dvorské společnosti, 

špičkami nadmíru privilegovaného poddanského města a správním centrem dominia dále stoupala 

v případě "migrantů" z jedné do druhé sféry administrativy (58% osob). Pokud se tedy rožmberský 

nebo švamberský úředník ocitl alespoň jednou v úřadě s formálně vyšším statusem ("vyšší" úředník), 

měl více než poloviční naději, že ho zaměstnavatelská praxe zavane na čas na dohled nebo dokonce 

mezi zámecké zdi v rámci Čech nadmíru dobře situovaného velmože. 

Skutečnost, že pomyslný hejtman byl s větší pravděpodobností než stejně imaginární důchodní 

písař konfrontován s prostředím, kde bylo kumulováno několik jinde neexistujících možností ke 

sledování, případně vyrovnávání se či vnitřnímu přijetí projevů sociálních distinkcí (vladař dominia a 

chování dvora vůči reprezentaci panství, vůči ostatním periferním panstvím, vůči městské elitě, městu 

jako sociálnímu organismu apod.), je tedy zřejmá. A však u obou pater administrativy je možné počítat 

s tím, že gravitační působeni rezidenčního města bylo výsledkem záměrné snahy skutečných aranžérů 

úřednického života. Pokud 44% všech úředníků z let 1550-1616 alespoň krátce sloužilo poblíž 

krumlovského zámku, znamená to, že zřejmě nešlo o náhodu. Jako důkaz může posloužit jednoduchá 

úvaha. Dominium se ve sledované době skládalo téměř nebo více než z desítky správně samostatných 

panství s vlastní, povýtce obdobně strukturovanou správou. Kdyby byl úřednický "rotacismus" 

koncipován jen jako pouhá výměna míst bez záměru kam se kdo má posunout, znamenalo by to (za 

vědomí o průměrných údajích o počtu vystřídaných funkcí a panství - viz výše), že by statisticky 

nebylo možné, aby téměř každý druhý úředník z celkového počtu 429 prošel rezidenčním městem, 

jakkoliv v něm bylo soustředěno více úřadů než na ostatních panstvích dominia. Přestože se o tomto 
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trendu nehovoří v žádném z bohatě dochovaných rožmberských normativů, je zřejmé, že jde o 

důsledek vědomých zásahů do života a profesního školení značné části jak vyššího i nižšího(!) stupně 

vrchnostenské byrokracie. Tento "demokratizační" rys zprostředkování nejen profesních (ostatně ty 

byly všechny vesměs podobné, ne-li úplně stejné), ale především obecně životních zkušeností pro 

stavovsky privilegované i neprivilegované, poddané i formálně svobodné jedince octnuvší se buď 

z vlastní vůle, nebo z donucení na základě vrchnostenských vazeb, je dosud - nejen v českém 

dějepisectví - neznámou, s níž se v různých konceptech týkajících se "společnosti na velkostatku" 

nepočítá. Co všechno mohla - a zůstaňme z metodických důvodů stále jen v geografickém prostředí 

naší sondy -138 znamenat neobvyklá empirie v krátké budoucnosti značné části jižních Čech, není ani 

možné odhadnout. Je ale přinejmenším zvláštní, jak málo byli poddaní rožmberské, eggenberské a 

později i schwarzenberské vrchnosti náchylní na samém konci 16.století, v průběhu 20.let 17.století 

(povstání hornorakouských sedláků a "selská válka" - oba sociální konflikty v těsné blízkosti jižních 

hranic) a nakonec i roce 1680 k účasti na sociálních konfliktech buď geograficky blízkých nebo svým 

významem alespoň nadregionálním.139 Proč ani v jediném z těchto tří velkých konfliktů v průběhu 

necelé stovky let nekonvenoval jeho program či způsoby prosazování žádnému z desítky jihočeských 

panství nebo ještě menších správních jednotek ? Víme-li, že geneze, průběh nebo finále sociálního 

konfliktu může být různou měrou závislé na konkrétním jednání příslušníků různých stupňů správy, 

není tak obtížné položit si otázku, do jaké míry mohla část jihočeského prostoru ovlivnit právě praxe -

vzhledem k rozsahu dominia v rámci českých zemí možná anomální - byrokracie, která byla 

konfrontována s různým prostředím a musela se "učit komunikovat" rovněž na jiné bázi, než které jí 

nabízelo i (z hlediska výsledku individuální aktivity) zaručovalo "obecní" společenství (město, 

městečko, její elity, rychta, vesnice apod.)? S výjimkou provozovatelů obchodních firem a jejich méně 

etablovaných profesních kolegů 140 se snad žádná jiná sociální skupina nemusela tak intenzivně učit 

138 K varování před zobecňováním větších geografických celků na základě sond srov. diskusní poznámku 
J.Peterse k vystoupení H.Valentinische (H.Kaak, Diskussionsbericht. In: Gutsherrschaft als soziales Modell. 
J.Peters (Hrsg. ). Munchen 1995, s.462). 

m Blíže J. é echura, Selské rebelie roku 1680. Sociální konflikty v barokních Čechách a jejich každodenní 
souvislosti. Praha 2001, s.273, G.Hei/ingsetzer, Der oberosterreichische Bauemkrieg 1626. Wien 1976. Základní 
literaturu k 90.1étům shrnuje .!.Pánek, Poslední Rožmberkové, s.376, k obavám šlechty z rozšíření konfliktu též 
.J. Válka, Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě . Praha 1962, s.194nn. 

14° K dávnému dělení na vyšší a nižší obchodníky, sahajícímu nejméně na práh pozdně antické a raně 
středověké společnosti FBraudel, Sozialgeschichte, s.409, jako součást nutné pedagogické výzbroje ji podobně 
zařazuje do výkladu R. van Diilmen, Entstehung, s.64-82. 
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sžívat se (a následně o nich přemýšlet) s projevy autonomních (tak jsou většinou- patrně z pramenných 

důvodů- prezentovány až pro období 17.a 18.století)141 společenství jednotlivých panství. 

Citovaný fakt o "rotacismu" jako součásti profesní výchovy je opět nutné opět sledovat také 

v časovém záběru. Graf sestavený na základě desetiletých průměrů nabízí pozoruhodnou možnost 

precizace předchozí formulace. 142 
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Na první pohled zauJme výrazný posun mezi "věrnými" vykonavateli funkcí z obou rovin 

administrativy. Bezpečně od doby Krčínova nástupu do regentské funkce (přelom let 1569 a 1570) se 

výrazně a trvale snižoval počet "vyšších" úředníků, kteří zastávali aktuální úřad i se zkušeností výkonu 

stejně "vysoké" funkce z rezidenčního města. Konstatování může mamenat dvojí skutečnost. V případě 

první eventuality lze tento trend vyložit jako jeden z vedlejších dopadů postupné "strukturace" 

141 Exemplárně např. T.Rudert, Gutsherrschaft und lándliche Gemeinde. Beobachtungen zum 
Zusammenhang von gemeindlicher Autonomie und Agrarveďassung in der Oberlausitz im 18. Jahrhundert. In: 
Gutsherrschaft als soziales Modell. J.Peters (Hrsg.). Munchen 1995, s.197-218. Z mikrohistorických pozic pilotně 
E. Grendi, The Political System of a Commurúty in Liguria: Cervo in the Late Sixteenth and Early Seventeenth 
Centuries. In: Microhistory and the Lost Peoples ofEurope. E.Muir-G.Ruggiero (edd ). Baltimore-London 1991, 
s.119-158. 

142 Opětovně je důležité upozonůt na to, jaká data jednotlivé křivky reprezentují. Údaj na ose "Y" 
znázorňuje procentuáhú zastoupení úředníků, kteří ve vymezené dekádě působili v adminístrativě a v průběhu své 
kariéry působili alespoň jednou v rezidenčním městě. Procentuální údaj se vztahuje k celkovému(!) počtu 
úředníků ze všech pěti uvedených variant a včetně těch, kteří v rezidenci nesloužili, tedy k celkovému počtu 
prosopografického vzorku. Jinak řečeno, k daným dekádám lze porovnávat průměrné zastoupení rezidenčně 
"zkušených" všech pěti možností setrvání či pohybu mezi oběma sférami správy. Procentuální údaj jedné křivky 
tedy nereprezentuje poměr rezidenčně "zkušených" v rámci "své" varianty (např. "písaři" sloužící v rezidenčním 
městě v průběhu dekády ze všech sloužících "písařů") . 
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rezidenční společnosti (viz výše).143 Pro příslušníky převážně nižší šlechty by se nabízela jako 

nadregionálni "kariérní zdviž" spíše dvořanská služba než trpělivé lpění na svém "hejtmanském" postu. 

To se skutečně ve sledovaném prostoru nejeví až do konce rožmberské éry a "personálního" 

prosazování protireformačních tendencí jako nejperspektivnější způsob jednání urozeného arivisty. 144 

Druhá eventualita víceméně navazuje na první. Paralelně se "strukturací" rezidenční společnosti mohlo 

probíhat také výraznější oddělování na úrovni správní centrum - periferie. Poznání výhod 

administrativy v rezidenci (informační centrum, kumulace vlivných osob) mohlo vyvolat snahy 

"vyšších" úředníků neopouštět své místo a zamezit vstupu do centra hejtmanům a purkrabím 

z periferních panství. Nebylo by to nelogické, zvláště když uvážíme, že prestiž periferních "vyšších" 

úředníků klesala adekvátně s rostoucím reálným vlivem mužů ovládajících materiálový a finanční 

potenciál panství ( .. písaři ").145 

Pokud by nabízená vysvětlení reflektovala dobovou realitu, rozhodně se netýkala "nižších" 

úředníků. V jejich případě byl půlstoletý trend "procházení" rezidencí úplně opačný. Od 50.let 

16.století neustále přibývali "písaři", kteří se alespoň načas ocitali v soukolí výraznějších sociálních 

distin!.::cí velmožského dvora. Kolem roku 1600 bylo složení obou vrstev rožmberské správy velmi 

překvapivé. Úřednický "rotacismus", jehož základy byly přejaty právě z dřívější praxe "vyšších" 

úředníků, generoval po pár desítkách let množství neurozených "písařů " obeznámených s chodem a 

základy úzké dvorské společnosti včetně smyslu reprezentačních nároků a metod jejich uspokojování 

(druhy luxusního zboží, jeho nákupy, evidence, dodavatelé, cenové relace apod.), zatímco u většinou 

urozeného "vyššího" úřednictva bylo toto "zaškolování" stále zřídkavější. V souvislosti s oblíbeným 

výkladem šíření raněnovověkých civilizačních vzorců po sociální pyramidě vybudované na míře 

děděné privilegovanosti je právě toto zjištění klíčové. Transfer kulturních vzorů (pokud by k němu 

143 Mám na mysli zřetelné oddělování dvořanské skupiny od úřednictva s důrazem na stavovskou výlučnost 
dvořanské skupiny jakož i "vyššího" úředníctva. Viz výše. 

144 Je až překvapivé, jak se pozice hejtmanů, vrchních hejtmanů apod. mění v souvislosti s pobělohorskou 
dobou. Na českokrumlovském panství je takovou osobou např. Andrea Segregori. Původem Ital má všechny 
(archivní i historické) předpoklady k monografickému zpracování. Zvláště jeho "militaristicky" (povinně?) 
sestavená osobní knihovna stojí za samostatnou úvahu. Blíže SOA T, pob.ČK, VsČK, sign. I SAE 4e. 

145 K tomu srov. příklady v kapitole o úřednických udáních. 
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docházelo) na úrovni velmož - dvůr a urození - rezidenční město - venkov se ve světle přítomných 

zjištění jeví jako příliš jednoduchý, pedagogicky vhodný, ale v praxi dost těžko fungující model. 146 

Nutno dodat, že se dosavadní úvahy týkaly sice největšího celku úředníků, ale zároveň jen těch, 

kteří nestřídali dva vertikálně pojaté stupně správy. U "věrných" jedné úrovni administrativy se patrně 

jednalo o víceméně pasivně přijímané vývojové trendy, ať už je více ovlivňoval vývoj velkostatkového 

podnikání nebo idea feudála či lidí z nejbližšího okolí. Prvky mnohem aktivnějšího přístupu 

k úřednické kariéře lze postřehnout u byrokratů, kteří byli pracovně označeni jako "migranti", tedy 

osoby jejichž kariéra permanentně oscilovala kolem obou sfér správy. Z možných variant takového 

střídání byla již několikrát věnována pozornost těm, jež absolvovali minimálně dvojí přestup mezi 

vyšším a nižším patrem administrativy. Ve všech výkladových partiích byli považováni za byrokraty 

s předem zformulovanou vlastní strategií, za jedince funkčně i z hlediska tradiční hierarchie správy 

flexibilní, v zájmu přináležitosti k širší vlivové skupině ochotné na dlouhou dobu podstoupit 

nejrůznější těžkosti spjaté s úřednickým "rotacismem". Pohled na průběh příslušné křivky grafu (žlutá) 

jejich charakteristiku přinejmenším nevyvrací. Zastoupení těch, kteří vykonali alespoň na půl roku 

funkci v rezidenčním městě, se za 70 let výrazně nezměnilo. Podstatné je, že nešlo o trend ovlivněný 

nástupem Viléma z Rožmberka nebo genezí vrchnostenského podnikání, ale o realitu z doby kolem 

roku 1550. 

Dalším logickým krokem v analýze je zaostření pozornosti na hustotu příbuzenských vazeb 

různých sfér administrativy. Formulováno srozumitelněji - motivoval nebo předurčoval úředník 

setrvávající na určité úrovni správy nebo tyto sféry měnící své pokrevni příbuzné ve srovnání 

s ostatními kolegy ke zvýšené angažovanosti v dominikální správě? Byly úřednické skupiny (klany) u 

byrokratů s cílem sloužit ("migranti") koncipovány více na rodovém (příbuzenském) základě nebo byly 

výrazem spíše individuální kooperace nepříbuzných jedinců ? 

146 Z posledních- od 80.let hojně diskutovaných- prací na téma prací Norberta Eliase, s jehož jménem je 
civilizační proces nejčastěji spojován. Pomineme-li adekvátní partie Dějin hmotné kultury (J. Petráň a kol.), snad 
nejvýrazněji se tento teoretický model stal základem problematické populární práce V. Bůžek- J.Hrdliéka a kol., 
Dvory velmožů s erbem růže . Praha 199 Ke kritice práce podrobněji A.Stejskal, Nad publikací Dvory velmožů s 
erbem růže. Listy filologické 121 , 1-2, 1998, s. 129-138. Na konkrétním materiálu, který se týká deduktivní 
aplikace modelu bez akceptování pramenů v oblasti šíření materiální kultury a proměny vnímání času, týž, Tři 
venkovští faráři a "budič" v roce 1556 (Příspěvek k historii času na jihu Čech). Výběr 34, 1997, s. 95-102. 
Z posledních prací, které se vyrovnávají s Eliasovým konceptem srov. J.Duindam, Myths ofPower. Norbert Elias 
and the Early Modem European Court . Amsterdarn 1994. 
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Příbuzenské vazby "vyšších" a "nižších" úředníků k ostatním služebníkům 

Postavení ve správní hierarchii Ano Ne 
a jeho změny 
Trvale "nižší" úředník ("písař") 84 140 
Trvale "vyšší" úředník 60 86 
(,,úředník ' ) 

"Nižší" úředník ("písař")~ 2 12 
"vyšší" úředník(" úředník", 
trvale) 
"Vyšší" úředník(" úředník ") - 7 
~"nižší" úředník ("písař", 
trvale) 
Průběžné změny "nižší" úředník 22 16 
("písař") B"vyšší" úředník 
(" úředník") 

Celkem 168 261 

Již výše bylo doloženo, že míra příbuzenských vazeb v rámci úřednictva jako celku zůstala za 70 

let nezměněna (desetileté průměry v rozmezí 37-46%). Pokrevní provázanost byrokracie ve 2.polovině 

16.století tedy nemůže být hodnocena jako novum. Zaostřeno na vztahy ,,nižšího" a "vyššího" 

úřednictva, lze konstatovat, že ani v tomto případě se nedá říci, že by početně menší skupina výše 

postavených prosazovala do služby (nebo byla prosazována) více svých příbuzných než neurození 

"písaři " . A naopak, nepotvrdilo se, že by "nižší" personál nedisponoval šancemi na prosazení 

příbuzných mezi služebnictvem. Obrazně - rytíř-úředník neměl v přístupu nebo vymáhání úředního 

místa pro své blízké větší naději než jeho podřízený písař. Avšak mezi "vyššími" a ,,nižšími" úředníky 

existovaly postižitelné vývojové tendence.147 

40 ~--------------------------------------------------------------~ 

?ft. 
35 

- 30 

-~ ~ 25 
! a 20 

.; l 15 
";l '= 
~~v 

o 
\0 

I o .,... .,... 

o 
00 

I .... 
t-.,... 

o o o \0 
0\ o - .... 

I I I I ...... - ...... -00 0\ o .... 
V) V) \0 \0 

Dekády 

-"písař" 

-"úředník" 

-"písař"-"úředník" 

- "úředník"-"písař" 

mix 

147 Pro data, která vyjadřují křivky následujícího grafu platí totéž, co bylo uvedeno výše. 
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Z grafu vyplývá, že vývoj vzájemných poměrů mezi příslušníky různých vrstev administrativy 

v oblasti míry příbuzenských vazeb je téměř identický s tendencí odrážející zastoupení úředníků 

s rezidenční zkušeností. Oproti polovině stoleti, kdy v příbuzensky spjatých strukturách služebnictva 

jasně dominovali příslušníci "vyššího" úřednictva, tudíž především nižší šlechta, od Krčínova nástupu 

v roce 1570 se díky prosazování jeho (tehdy už za bezvýhradné podpory předposledního Rožmberka) 

hospodářské politiky začali v rožmberské byrokracii trvale a výrazně převažovat příbuzní 

nešlechtických "písařů". Od časového počátku sondy si i přes masivní nástup měšťanstva do 

úřednických funkcí udržovali stabilní místo mezi pokrevně spřízněnými služebníky zmínění 

"migranti". Na konci "dlouhého 16.století" disponovali nejrozsáhlejší (nikoliv nejhustší) sítí 

potenciálně zvýhodňujících pokrevních svazků především neurození a funkčně nejvíce flexibilní 

úředníci. Zvážíme-li, že příbuzenské vazby nebyly při tvorbě skupin (klanů) jediným sociálním 

pojítkem (na váhu padalo např. sousedství, kmotrovství, přátelství apod.), měli především "písaři" k 

dispozici enormní potenciál pro zvýhodňování sebe samých nebo svých přátel. Co to ovšem 

znamenalo pro lokální, někdy ryze autonomně chápané prostředí, kam se většina z nich po pár letech 

služby vracela, nejsme vzhledem k chybějícím sondám schopni ani odhadnout. Nejen takové 

desiderium je při interpretacích frustrující - nejsme a patrně ani nebudeme mocni prokázat směr 

kauzální souvislosti mezi mírou příbuzenských vazeb a četností služebních kontaktů s rezidencí. 

Na závěr podkapitoly obraťme pozornost ještě jednou k prvnímu a dosud jedinému pokusu o 

prosopografické postižení rožmberského služebnictva. Václav Březan bývá vzhledem ke své výlučnosti 

dobového historiografa, jehož dílo se z velké části navíc dochovalo, považován za poměrně kritického 

a tím údajně i blízkého profesního kolegu moderních historiků, kteří jeho interpretace považují 

z hlediska výpovědní hodnoty mnohdy za adekvátní originálním pramenům. Zřídka je bráno v potaz, 

že Březan osobně reflektoval situaci až od poloviny 90.let 16.stoleti a s dobou předchozí se 

seznamoval způsobem podobným našemu. Avšak právě ony jsou jedním z nejzajímavějších a málo 

prohádaných projevů, které signalizují "vzdálenost" Březanovy interpretace od dnešního "čtení" 

pramene. 148 Pokusme se nyní srovnat historiografii v zájem o úplnost podchycení úřednictva obou 

148 Výjimku představují mnohé práce A.Kubíkové, která "reviduje" především listinné partie Březanova 
díla. Srov. též její studii srovnávající rozsah rožmberského archivu kolem poloviny l6.století s dnešním stavem 
(Rožmberský archiv v polovině 16.století. AČ 48, 1998, s.129-146). 
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hierarchizovaných sfér administrativy. Protože se jedná o problém odtažitější od sledovaného tématu, 

omezme se jen na hlavní kontury bez dalších analýz. 

Evidence "vyšších" a "nižších" služebníků Březanově "Soupisu služebníků" 

Postavení ve správní hierarchii Ano Ne 
a jeho změny 
Trvale "nižší" úředník ( .. písař") Sl 173 
Trvale "vyšší" úředník 131 15 
(. , úředník") 

"Nižší" úředník ("písař")~ JO 4 
"vyšší" úředník(" úředník", 
trvale) 
"Vyšší" úředník (,,úředník") 6 1 
~"nižší" úředník ("písař", 

trvale) 
Průběžné změny "nižší" úředník 31 7 
( .. písař") B"vyšší" úředník 
( .. úředník") 
Celkem 229 200 

Z tabulkových údajů vyplývá, že Březanův zájem o evidenci veškerého rožmberského 

služebnictva byl výrazně strukturován. Je evidentní, že historiograf, který z úřednictva, jehož korpus 

pro léta 15 50-1616 byl pro účely prosopografie sestaven především z původních pramenů, popsal 

pouze 47% osob, se soustředil především na podchycení urozených, tedy "vyšších" úředníků. Zatímco 

zjejich skupiny jmenoval přibližně 90% dnes známých osob, u "písařů" to byla necelá 1
/ 4 (23%). 

Březanův vyhraněný zájem o popsání úzké skupiny .. dvořanů" (nejsou předmětem prosopografie), 

služebníků z okruhu velmožské "domácnosti" (komorníci, lékaři, alchymisté apod.) a "vyššího" 

úřednictva149 velmi věrně odráží jeho dobové vidění již "strukturované" dvorské společnosti. 

Skutečnost, že si mnohdy nevěděl "sémanticky" rady, kam zařadit byrokraty nebo podle jeho slov 

.. dvořany" z doby před koncem Krčínovy éry (do roku 1590), je víc než výmluvná. Charakterizoval 

svět rožmberských služebníků optikou, se kterou přišel do styku až téměř na konci námi sledovaného 

období, optikou již nově vystavěného nebo pojmenovaného dvorského prostředí, v němž nenašel příliš 

místa pro vlivné .. písaře", ale většinou pro rodem privilegované byrokraty, s jejichž faktickou mocí to 

v některých případech nebylo zdaleka růžové. Patrně se ani v tomto případě nejedná o nic jiného než o 

práci na objednávku, o níž se již ztěží něco dozvíme. Podstatné však je uvědomit si, že i taková práce 

149 Dokládá to i skupina "migrantů", ze které se zmínil o 80% dnes známých jedinců. K tomu patrně 
stačilo, aby se byrokrat alespoň jednou vyskytl ve funkci "vyššího" úředníka. 
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může z hlediska zájmů dnešního historika svést na scestí, nebude-li si ochoten připustit záměr jakkoliv 

výjimečného díla. 

3.5 Typy úředních kariér - fungování normativní správní hierarchie v sedmdesátileté 

praxi 

Ve třech předchozích podkapitolách byly v souvislosti s vrchnostenskými úřady řešeny otázky 

jejich spjatosti se sociální (stavovskou) mobilitou, nahlížení velmožů na byrokraty jako zaměstnance, 

klienty, privilegované i vrchnosti poddané osoby a nakonec byly rozboru podrobeny vývojové relace 

mezi dvořany a formálně strukturovanou byrokracií. Z analýz vyplynuly některé předpokládané, ale 

zároveň i řada dosud nezformulovaných závěrů hodných diskuse tím více, že se z hlediska pramenné 

základny jedná o jeden z mála Uediný ?) proveditelných pokusů z předbělohorské doby. 150 Jedním 

z nejméně diskutabilních a zároveň metodicky přitažlivých soudů je detekování hranice mezi volním, 

individuálním přístupem k výkonu služby a de facto vynucenou povinností - vesměs velmožových 

poddaných - odevzdat malé penzum poddanské věrnosti na oltář vrchnostenských potřeb. Odkrývání 

možností pro individuální jednání v intencích dědičně privilegované společnosti, tolik lákavé pro 

šablonovité charakteristiky, nemá vést k destrukci hypotetických modelů. Jejím úkolem je "otevřít 

struktury" konkrétním lidem nebo zkoumat podíl individualit na tvorbě struktur jako zjednodušených 

determinant "modelů chování". V tomto smyslu je nutné zaměřit pozornost na vyhodnocení 

úřednických kariér. 

Kariérou je zde míněn typ mobility v úřednické profesi, nikoliv ve společnosti jako celku. Pojem 

není synonymem klasicky vnímaného vzestupu, který bývá spjat s vyšší prestiží, snazším přístupem 

k přerozdělování zdrojů a tím i k vyšším materiálním příjmům. V přítomné analýze kariéra představuje 

typ jedincovy profesní dráhy bez ohledu na formální vzestupnou či sestupnou linii. Zároveň je nutno 

upozornit, že kariéra je posuzována jen v rámci časového vymezení prosopografického vzorku. 

150 Provést podobnou sondu v rozsahu, relativní úplnosti a nepřetržitém časovém záběru není možné 
například pro sousední dominium pánů z Hradce (maximum možností předvedl např. }.Hrdlička, Adam II .z 
Hradce a jeho dvůr. OH 6, 1998, s.127-144), za současné situace asi ani pro pernštejnskou doménu (základní 
populární shrnutí a interpretaci literatury podává P. Vorel, Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubři hlavy 
v dějinách Čech a Moravy. Praha 1999, s.184-268, 304-307. Autor však nedokázal výkladově převrstvit -
podobně jako v populární práci o jihočeských dvorech- neuměřenou fascinaci aristokratickým prostředím), 
Nevhodná jsou rovněž smiřická panství (ke shrnutí literatury srov. J.Čechura, Dornínium Smiřických
protokapitalistický podnikatelský velkostatek předbělohorských Čech. ČČH 90, 1992, s.508-538). S výjimkou 
komorních panství nepřipadají jako adekvátní srovnávací vzorky jiná dominia v úvahu buď z důvodu své velikosti 
(resp . četnosti panství), nebo kvůli cézurám v pramenném materiálu. 
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Vzhledem k tomu, že je hodnocena jako typ profesní mobility v intencích přítomného rozboru, byla ze 

skladebných prvků vyloučena (dosud neúplně zpracovaná) problematika rodinného původu, sňatkové 

strategie, velikosti rodiny a- bohužel kvůli nedostatečné pramenné základně- také vzdělání. 1 51 V tomto 

vyhodnocení nejde o přibližování specifických příkladů kariérismu jako výsledku jedincovy snahy 

dosáhnout bez ohledu na etické konsekvence vyššího profesního nebo sociálního statusu. Jedná se 

zejména o kontrolovatelnou interpretaci možností takového jednání, které může - teoreticky vzato -

obecně působit jako pracovní motivace pro ostatní recipienty, kterých zvláště v období poptávky po 

. .. h " b l ál 152 "ptsanc ne y o m o. 

Pro účel přítomného pojednání byly kariéry rozděleny na 4 základní typy a v jejich rámci vždy 

na 2 podtypy. 

Typ č. l - Úředník setrvává během své služby na dominiu v jediné funkci a v jediném místě 

(chápáno geograficky). Kritériem pro oba podtypy je služba v rezidenci (rezidenčním městě). 153 Tento 

typ implikuje buď představu o úřednické "nehybnosti" (letité sžívání se úředníka s prostředím ; 

oboustranná možnost ritualizace jednání), nebo - v případě krátké doby služby - spíše povinnost sloužit 

s přídechem pasivního přístupu jedince k této povinnosti. 

Typ č.2 -_ Úředník vykonává jednu a tu samou profesi (např. hejtman, sirotčí písař, buchalter) 

v několika místech dominia.Podtypy jsou stejné jako u předchozího typu kariéry (alespoň jednou 

rezidence - stále mimo rezidenci). Tento typ profesní dráhy ztělesňuje (naši) obvyklou představu o 

byrokratickém "profesionálovi", s narůstající dobou služby se neustále zlepšujícím odborníkovi, jenž 

dovede mistrně vykonávat svou profesi, v níž se postupně vyvarovává elévských osobních chyb i 

151 Pokud bychom se řídili pouze údaji z vydaných pramenů, pak by bylo nutné konstatovat, že absolutní 
většina rožmberské a švamberské byrokracie neprošla univerzitní přípravou v Praze, ani jinde v zahraničí. 
Přestože patrně nelze počítat s tím, že by velká část úřednictva byla vzhledem k "domácímu" původu vybavena 
sice úrovňově chátrající, ale pro běžnou dobovou "potřebu" dobrou propedeutikou zužitkovatelnou ve službách 
vlastni vrchnosti, nemělo by zakomponování jedné dvou desítek absolventů do procentuálních poměrů podstatný 
smysl. Zde dosud musíme vydržet s neurčitým tvrzením, že absolutní většina úředníků prošla maximálně 
městskými partikulárními školami. Shrnutí jihočeské problematiky přínáší na základě vydaných pramenů 
MNovotný, Školství v jižních Čechách v době posledních Rožmberků. OH 3, 1993, s.243-256, početní rozbory 
zejm. od s.246. Dále srov. shrnutí, jehož autorem je J.Pešek, Pražská univerzita, s.336-355, též v některých 
interpretacích se poněkud lišící přehled od FŠmahela, Regionální původ, profesionálni uplatnění a sociální 
mobilita graduovaných studentů pražské univerzity v letech 1433-1622. ZAUK 4, 1982, s.3-28, na základě 
vyhodnocení Rukověti humanistického básnictví též ?.Svobodný, Sociální a regionální struktura literárně činných 
absolventů pražské univerzity v letech 1500-1600. AUC-HUCP 26, I, s.7-36. 

152 K vymezení pojmu kariéra blíže Velký sociologický slovník. 1-11. Praha 1996, s.476. 
153 Službou v rezidenci není (tak jako výše) chápána kterákoliv služba v rámci rezidenčního panství (např. 

pivo varní písař v Černé, která patříla k českokrumlovskému rezidenčnímu panství), ale jen uvnitř hranic 
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nedostatečné představy ústředí o problémech zvláště těch profesí, které změnily pracovní náplň nebo 

jen kvantitu výkonu v důsledku rozvoje vrchnostenského podnikání. V závěru kariéry je pak tento typ 

úředníka nejvhodnějším adeptem na předávání nabytých zkušeností a zajišťuje tak evoluční 

"zkvalitňování" příslušného úseku správy. 

Typ č.3 - Úředník vykonává vícero různých profesí v jednom místě (na jednom panství). 

Podtypy jsou opět rozlišeny službou v rezidenci. Takový byrokrat navozuje novodobý dojem o 

"služebním postupu"154 (v případě, že změna profese konvenuje hierarchizaci administrativy) na 

jednom panství, kterým většinou (v případě dominikálního původu osoby) bývá jeho panství 

"domácí". V takovém případě tento typ jinak než ostatní ovlivňuje rodinný život a domácnost 

úředníka. 155 

rezidenčního města (v tomto případě Českého Krumlova, takže pivovamí písař zámeckého pivovaru je počítán 
jako v rezidenci sloužící). Důvod dělení je dán přímým kontaktem s dvorskou společností a reprezentací. 

154 To je postižitelné například i u jinak precizní studie P. Vorla, "Burianova báseň" a pozdně gotické 
Pardubice. ln: Pocta Josefu Petráňovi. Z.Beneš-E.Maur-J.Pánek. Praha 1991, s. 161-190.(Následující extrakt 
textu nemá sloužit coby věcná kritika neobyčejně kvalitního zpracování tématu, nýbrž jen jako upozornění na 
možná logická "topoi", kterými lze pospojovat právě do představy o kariérní dráze, k níž je nutná schopnost, 
odvaha, oblíbenost a intelektuální rozhled adepta. Ať už je jakákoliv interpretace vědomým i nevědomým 
"vkládáním" interpretova světa do zpracovávané látky, nelze redukovat specifický případ na model "úspěšného 
byrokrata". V takovém případě hrozí, že budeme jen ty "dnes viditelné" považovat za nejschopnější z anonymního 
zástupu oněch méně disponovaných a méně šťastných, přičemž všem automaticky přiřkneme snahu o tentýž 
průběh kariéry. Jinými slovy, upřeme jim možnost individuálního chování. Ukázka ze s.164-165 - "Od přelomu 
dvacátých a třicátých let /6.století se Burian objevuje znovu častěji v Pardubicích a začíná zde svou závratnou 
kariéru vrchnostenského úředníka. V roce I 530 přebírá velmi zodpovědnou úřednickou funkci. .. Při zpzlsobu 
tehdej.5í evidence, jejíž ne přehlednost a komplikovanost vylučovala provádění pri'tběžné kontroly, se zde pro 
případné nepoctivce otevíraly !iiroké možnosti defraudace. Předpokládáme tedy, že k němu měl Vojtěch 
z Pernštejna mimořádnou důvěru .. .. a proto je pochopitelné, že po Burianově uvedení do jednoho 
z nejdilležitějJích úřadú na největším rodovém dominiu následovala jeho nobi/itace ... Burianovy ambice v.tak 
zřejmě sahaly dál a v jeho případě nechyběly ani příslušné .<ichopnosti. ". Veškerá zvýraznění provedl AS.). 

155 Právě kvůli dosavadnímu nedostatečnému řešení typů kariér není v práci zařazena partie o rodinném 
životě, domácnostech a každodennosti úředníků, neboť by ze sporých pramenů, které jsou k takové problematice 
k dispozici, došlo pří zobecnění k zavádějící generalizaci. Domnívám se, že se jí dopustil V Bůžek, Městské 

domácnosti úředníků a dvořanů posledních Rožmberků. In: Pocta Josefu Petráňovi. Z.Beneš-E.Maur-J.Pánek. 
Praha 1991, s.301-325 . Symptomatické je, že autor nevymezil pojem úředníka či dvořana a do rozboru, který čítá 
15 osob, zahrnul místo úředníků a dvořanů spíše kohokoliv, po kom se z rožmberských měst dochoval jeho teorii 
odpovídající inventář. Je přinejmenším nejasné, co měla s úředníky a dvořany společného zámecká pradlena 
Maryana Tošanská, těžař stříbra, prachatický trubač, městský písař, vdova po krumlovském konšelovi, primátoři 
městských rad apod. Rovněž čtení jmen (např místo Bemart Kozavšec má být Kozárec apod.) nestaví závěry do 
příliš důvěryhodného světla (s. 318, pozn. 16 ). Z přítomné práce byla až na výjimky vypuštěna snaha popsat 
úřednické kanceláře (pokud je měli k dispozici) nebo domácí prostor, v kterém se rovněž běžně úřadovalo. 
Inventární popisy kanceláří jsou totiž vesměs podobné (jeden nebo více stolů, pár obyčejných židlí, normální nebo 
"zasuté almary", písařské náčiní, něco čistého papíru, zámky, eventuelně pastičky na myši, tabule na zdi nebo 
peníze na hotovosti v truhle spolu s několika účty, korespondencí či listinami). Analýza inventarizačních zápisů by 
k účelu přítomné práce v zásadě neměla co nabídnout. Z hlediska skutečné praxe vykonávání úřadu jsou 
zajímavější korespondenční poznámky o úrovni "archivace" (pro srovnání - o shnilé písemné agendě anglického 
královského námořnictva na začátku 17.století např. L.J.evy-Peck, Court patronage, London 1990, s.154). O 
všeobecném trendu leccos napovídá dobová ikonografie (známé zobrazení úřadujícího Fuggera a jeho písaře 
s rubrikovanými zásuvkami a papíry povalujícími se po zemi) nebo např. knižní miniatury (srov. např. publikaci 
T Woronowa-A .Sterligow, Westeuropáische Buchmalerei des 8 bis 16.Jahrhunderts. Augsburg 2000, např. s.169, 
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Typ č.4 - Úředník se během své služby pohybuje ve více profesích na vícero panstvích tak, že 

pohyb neodpovídá úřednické hierarchii jak z hlediska profese (např. typ sirotčí písař- důchodní písař-

purkrabí- regent), tak geografického pohybu v intencích centra a periferie dominia (Borovany- Třeboň 

- Český Krumlov). Podtypy jsou stejné jen s tím rozdílem, že u tohoto typu byla zařazena třetí rubrika 

evidující služební pobyt v Praze, pokud se dotyčný úředník neocitl v hlavní venkovské rezidenci 

(Český Krumlov v letech 1550-1602 nebo Třeboň v období 1602-1616). Je zřejmé, že zavedení tohoto 

typu se záměrně snaží negovat předcházející eventuality, které vycházejí vstříc právě oněm 

anachronickým (ahistorickým) promítáním interpretových představ do světa zde analyzované dobové 

praxe. 

Při znalosti průběhu profesních, funkčních a místních změn lze samozřejmě komponovat 

jednotlivé typy také jinak. Důležitým kritériem je jen důvod položené otázky. 156 

Základní typy úřednických kariér 

Typ kariéry Počet osob % 
Jediná funkce na jediném panství 228 53,1 
Jediná funkce na více panstvích 20 4,7 
Více funkcí na jediném panství 79 18,4 
Více funkcí na více panstvích 102 23,8 
bez respektování správní normy 
Celkem 429 100,0 

Naše představa o odborníkovi pilujícím jednu a tu samou profesi v různých koutech pozemkové 

domény není v praxi téměř postižitelná. Takových "profesionálů" lze napočítat maximálně 4-5 ze sta. 

Stejně minimální zastoupení měly osoby konvenující ideálu "služebního postupu" od nižšího 

k vyššímu postavení. Ve vzorku nenaplnil tyto podmínky ani každý pátý úředník. Zato více než 

polovina byrokratů pobyla velmi krátce v jediné funkci a natrvalo zmizela z rožmberských 

202-203). Jiným interesantním polem jsou zmínky o nepřítomnosti úředníků nebo nechuti poddaných dostavovat 
se v danou hodinu(!) k úřednímu úkonu. Pro tehdy ne zcela vyhraněný čas práce a "volna" se nabízejí hojně 
dochované žádosti o dočasné uvolnění z úřadu za účelem například návštěvy nemocných rodičů (např. SOA T, 
pob . ČK, VsČK, sign. I 7B 5a apod.). Zajímavé jsou též prameny o problémech vzniklých dlouhodobější 
úředníkovou nemocí (stojí za úvahu, zda právě nemoc nebyla jednou z příčin opouštění a opětovného navraceni se 
do stejné funkce, jak bylo zmíněno výše). Závažné, i když nepřímé informace o nechuti spojit životní dráhu 
s úřednickou službou, nabízejí případy zběhnuvších úředníků (Tamtéž, sign. I 5AP 13). 

156 Ve dvou případech byly právě poněkud odlišné kariérní typy literárně zprostředkovány již dříve s tím, 
že v obou případech šlo o výrazně menší (asi o 25%) prosopografické vzorky. Ve srovnání s přítomným rozborem 
chyběly v evidenci nejvíce ty osoby, které jsou zde počítány k typu č . 1. Vesměs byly dodatečně doplněny právě na 
základě úřednické korespondence. Blíže k prezentacím kariér pod odlišným úhlem pohledu A.Stejskal, Bauer
Beamter- Herr, s.219-221 a A.Stejskal-M.Bastl, Rožmberská správa v 16. a na poč . 17. století. Norma a její 
fungování (diskusní úvaha). In: XXIII. mikulovské sympozium 1993 . Brno 1995, s.145-155. 
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(švamberských) služeb. Těch, kteří spojili delší část osobního života se zastáváním jediné funkce bylo 

poskrovnu. 157 Mimo jakékoliv předpokládané "normy" se pohybovala plná čtvrtina úředníků. 

V intencích "rotacismu" přecházeli z profese do profese bez ohledu na administrativní stupně a 

z panství na panství. Služebník užívající si rudolfmské Prahy v pozici hlavního hospodáře 

rožmberského paláce na Hradčanech se druhý rok mohl stěhovat do Borovan, odtud opět do kulturního 

centra v Krumlově a nakonec mohl skončit v polorozpadlé fortifikaci v Nových Hradech - všude 

samozřejmě v jiné profesi. Taková mohla být náplň služby každého čtvrtého rožmberského úředníka a 

současníci se nad touto peregrinací ani nepozastavili. Jaké konsekvence pro život úředníka, rodinu 

nebo komunikaci se stále novým prostředím to mohlo mít, není nutné zdůrazňovat. Soustřeďme se 

spíše na výskyt dvou nejfrekventovanějších typů kariér v čase. Následující graf zprostředkovává 

procentuální zastoupení typů kariér v jednotlivých dekádách. 
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Vývojová tendence je zjevná a zároveň nezávislá na konkrétní osobě feudála. Typ složitě 

defmovatelné profesní kariéry (č.4) expandoval zejména na úkor méně geograficky mobilních úředníků 

a těch, kteří zřejmě s nevalnou chutí či úspěchem letmo obohatili administrativu svou jednorázovou 

přítomností. Z počáteční desetinové účasti se podíl absolventů poněkud krkolomných profesních drah 

zvýšil téměř až na polovinu z těch, kteří v závěrečném pětiletí sloužili na úřednických místech. 

V průběhu sedmi desítek let nebyla úřednická empirie čerpána na základě exkluzivního profesního 

1 ~7 Do roka odešlo ze služby 3<JO/o úředníků, do 2 let S <JO/o, do 4 let již více než 75%. Více než desetiletí 
zůstalo ve službě z tohoto kariérního typu pouhých 7% úředníků. Přitom nebylo velkého rozdílu v obou 
podtypech, neboť křivka stoupala v obou stejným způsobem. Je ale poněkud překvapivé, že mírnou procentuelní 
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"vybrušování" ani na bázi trpělivého čekání na hierarchický postup, ale většinou z obligatorní 

"aklimatizace" úředníka na nové podmínky komunikace s druhou (z pozice zástupce vrchnosti 

poddanskou) stranou. Otázkou je, zda si lze tento trend vysvětlit jinak, než jako zaměstnavatelovu 

snahu o "unifikaci" profesní výchovy vlastní byrokracie v případě chybějící institucionalizované 

pedagogické základy takto specializovaného zaměření. 

Obrátíme-li pozornost k absolutním počtům osob podle dekád (další graf), je zřejmé, že na 

rostoucím počtu všech (!) typů kariér mělo hlavní zásluhu Krčínovo purkrabské a regentské období. 

Pozoruhodné však je, že nedošlo k viditelné preferenci jednoho z kariérních typů. Co to může 

znamenat jiného, než že se úředníci (s výjimkou typu č.4) do značné míry rozhodovali o charakteru 

profesní dráhy sami ? Domnívám se, že toto konstatování nemusí být v rozporu s výše uvedenou tezí o 

nechuti většiny úředníků spojit životní dráhu s administrativou a naopak záměru jiných (viz tzv. 

"migranti") setrvat a proniknout v mezích možností mezi úřednické skupiny. V jednom případě se 

jedná o nezájem trvale změnit sociální skupinu, zatímco ve druhém o podíl vlastní vůle na průběhu 

krátké či delší profesní dráhy z hlediska všech úředníků. Avšak i ti, kteří vědomě sledovali dlouhodobé 

vlastní cíle v rámci administrativy a úřednických klanů (zmínění "migranti" a jim nejvíce odpovídající 

typ kariéry č.4), vděčili za rostoucí možnost seberealizace právě díky "plošnému" prosazování 

vrchnostenského podnikání. Zdá se, že budeme muset mnohem více akceptovat představu nejen o 

kvalitním a nad rámec lokality či panství jdoucím informačním systému (systémech) lidí 

neprivilegovaných a bez univerzitního školení, 158 ale také přijmout možnost uvažování určitých jedinců 

stejné charakteristiky (navíc vesměs "domácích") na "sociální úrovni". 

převahu lze zaznamenat u byrokratů sloužících v rezidenci, nikoliv naopak, jak bychom mohli předpokládat 
v případě jisté "přítažlivosti" zámeckého prostředí. Diference se ale pohybují v rozmezí S-1 0%. 

158 O možnostech a otázkách spojených s "vnějším" a "vnitřním" informačním systému lokalit a větších 
správních jednotek .!Peters, Informations- und Kommunikationssysteme, s.185-197. 
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Dekády 

Jedním rysem se nejkomplikovanější kariérní typ (č .4) výrazně odlišoval od ostatních. Pokud 

jedinec takovou peregrinaci podstoupil, mohl se s 80% pravděpodobností ocitnout v blízkosti 

rezidenčního zámku. Srovnání s ostatními kariérními typy specifikuje tabulka. 

Typy úřednických kariér a rezidenční zkušenost 

Typ kariéry Rezidence Počet osob % 
Jediná funkce ano 75 17,5 
na jediném panství 
Jediná funkce ne 153 35,7 
na jediném panství 
Jediná funkce na více ano ll 2,6 
panstvích 
Jediná funkce na více ne 9 2,1 
panstvích 
Více funkcí na jediném ano 28 6,5 
panství 
Více funkcí na jediném ne 51 11,9 
panství 
Více funkcí na více ano 80 18,6 
panstvích bez 
respektování správní 
normy 
Více funkcí na více ne 21 4,9 
panstvích bez 
respektování správní 
normy 
Více funkcí na více ne (Praha) 1 0,2 
panstvích bez 
respektování správní 
normy 
Celkem 429 100,0 

Podotkněme, že v případě kariérního typu č.1 a č .4 se počty úředníků s a bez rezidenční 

zkušenosti vyvíjely obdobně (všestranný nárůst v období 60.-SO.let, poté pokles). 
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Další otázkou vyžadující si odpověď je vztah typu kariéry a formální hierarchie správy. 

Existoval postižitelný rozdíl mezi volbou typu kariéry u hejtmanů a obyčejných písařů ? Postupujme 

opět tabulkovou formou po jednotlivých typech a podtypech kariér. 

Typy kariér a rezidenční zkušenost "vyšších" a "nižších" úředníků 

Typ kariéry Rezidence Trvale "nižší" Trvale "vyšší" 
úředník ("písař") úředník 

G,úředník") 

Jediná funkce ano 32 43 
na jediném panství 
Jediná funkce ne 90 63 
na jediném panství 
Celkem 122 106 

V případě úředníků, kteří spojili - většinou velmi krátce - životní osudy s přítomností v úřadech 

jen jedenkrát a poté se odebrali opět ke svým původním řemeslům (přeneseně i skutečně), bylo vcelku 

lhostejné, zda se jejich angažmá odehrálo ve "vyšším" nebo "nižším" úřadě; zda se jednalo o rytíře 

nebo obyčejného venkovana; o .,piwře" nebo ., úředníka" . Lukrativnost úřednického postavení 

nezvyšoval ani kontakt s velmožskou rezidencí. S ohledem na skutečnost, že tento kariérní typ (č.l ') 

byl nejpočetnější, se lze dohadovat, že rozhodnutí odejít rychle ze služby vycházelo právě od 

samotných aktérů. Kdyby nešlo o majoritní kariérní typ, bylo by snad na místě považovat takové 

jedince za služebně neúspěšné, schopnostmi či přístupem k práci neprosadivší se. Realističtější bude 

závěr, že se z velké části jednalo o osoby k službě donucené, jejichž nechuť nezlomilo ani relativně 

vyšší postavení ve správě ani potenciálně inspirativní dvorské centrum. 

Typ kariéry Rezidence Trvale "nižší" Trvale "vyšší" 
úředník ("písař") úředník 

("úředník") 

Jediná funkce na ano 4 7 
více panstvich 
Jediná funkce na ne 5 4 
více panstvích 
Celkem 8 ll 

Ani v případě tří desítek "profesionálů" téže profese na vícero panstvích není možné shledat 

výraznější diference v chování "nižšího" a "vyššího" úřednictva. Nelze tudíž ani rozlišovat rozdíly 

v přípravě "profesionálního" hejtmana a například pivovamího písaře. Nepostižitelné diference 

nahrávají výkladu o nahodilosti profesní dráhy byrokratů vykonávajících ve všech na~vených 

lokalitách tutéž práci. 

110 



Typ kariéry Rezidence Trvale "nižší" Trvale "vyšší" Průběžné změny 

úředník ("písař") úředník "nižší" úředník 
("úředník") ("písař") B 

"vyšší" úředník 
("úředník") 

Více funkcí na ano 10 8 10 
jediném panství 
Více funkcí na ne 31 2 18 
jediném panství 
Celkem 41 10 28 

Teprve třetí eventualita kariéry nabízí patrné rozlišení v jednání členů jednotlivých 

formalizovaných pater administrativy. " Písaři " mnohem častěji (přibližně čtyřikrát) než .. úředníci" 

setrvávali uvnitř hranic panství, kde vystřídali několik "nižších" profesí. Zajímavé je, že se tato 

tendence stupňovala na periferních panstvích. Je však zapotřebí mít v paměti, že na nich existovaly pro 

"vyšší" úředníky zpravidla jen dvě profesní alternativy (hejtman nebo purkrabí). Navíc, v průběhu 

2.poloviny 16.století bylo již mnohem komplikovanější měnit tyto profese nebo se s nimi v tradiční 

duální podobě na všech panstvích alespoň setkat. Podstatné je, že realizace kariéry v intencích 

jediného panství přímo odráží náklonnost k úřední instituci. Především z toho důvodu, že 38% 

úředníků nebylo zřejmě proti mysli střídání administrativních úrovní právě uvnitř hranic jedné správní 

jednotky. Podotkněme, že zdaleka nešlo o hierarchické vzestupy, právě naopak. Pokud úředníkovi 

nevadilo převedení z "vyššího" do "nižšího" úřadu uvnitř hranic jedné správní jednotky (víme-li, že 

"vyšších" úředníků nebylo na panství právě mnoho, mohla většina obyvatel snadno mapovat jejich 

profesní dráhu), nemohl ji snad ani pociťovat jako osobní diskvalifikaci (v úřednické korespondenci 

pisatelé často vyjadřují obavy z .. posměchu") . 159 Pokud takový člověk nebyl zcela bez materiálních 

prostředků a možnosti hospodařit nebo vykonávat řemeslo, nezbývá než ho považovat za osobu 

ochotnou setrvat v úřednické službě. Těžko si představit například rytíře, který s sebou nechá podobně 

manipulovat a neodstoupí od služby. V případě klientské povinnosti by bez následků mohl dyadický 

vztah s patronem, jež by se dotýkal stavovské cti (z " úředníka " "písařem "), odmítnout. 

Typ kariéry Rezidence Trvale "nižší" Trvale "vyšší" Průběžné změny 

úředník ("písař") úředník "nižší" úředník 
("úředník") ("písař")B 

"vyšší" úředník 
J,,úředník'')_ 

Více funkcí na více ano 36 21 23 
panstvích bez 

159 Exemplárně blíže v kapitole o úřednických udáních. 
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respektování 
správní normy 
Více funkcí na více ne 15 1 5 
panstvích bez 
respektování 
správní normy 
Více funkcí na více ne (Praha) 1 - -
panstvich bez 
respektování 
správní normy 
Celkem 52 22 28 

Zjištěné údaje u posledního, nejkomplikovanějšího typu kariéry bezvýhradně potvrzují 

předcházející formulace o zájmu sloužit a s tím spjaté nutnosti počítat s "krkolomnými" profesními a 

geografickými změnami. A nejen to. Přibližně každý čtvrtý úředník musel akceptovat běžnou praxi 

přecházení mezi formálními úrovněmi administrativy. Jak silná musela být touha po profitu ze služby, 

uvážíme-li, že se jednou úředník ocitl na špici hierarchie jako hejtman panství a o rok později třeba na 

méně významném velkostatku v roli "písaře'' majícího svého nadřízeného "vyššího" úředníka ! 

Zvláště, když naprostá většina z nich byla seznámena s každodenností rezidenčního města. To je sice 

nejextrémnější příklad profesní dráhy, avšak funkční a prostorovou mobilitu zároveň museli tolerovat 

shodně jak "vyšší", tak "nižší" úředníci, jež neopustili svou administrativní úroveň. Jestliže 

u předchozího typu kariéry (č.3) bylo zjištěno téměř 36% a zde 28% osob obeznámených s postavením 

obou správních skupin, znamená to, že ten, kdo úspěšně spojoval část životní dráhy s byrokratickou 

službou, průběhem své praxe viceméně negoval formální hierarchii a tím i do značné míry stavovské 

hranice, jimž byla správa formálně dělena na vyšší a nižší. Relativní hrozba zásahu do sféry osobní cti 

("posměch" poddaných) byla překryta dychtivostí po příslušnosti k vlivné sociální skupině. Na 

mobilitu museli být připraveni všichni bez rozdílu stavovské příslušnosti. Lze se domnívat, že v tomto 

smyslu převrstvily svou důležitostí potřeby podnikatelského velkostatku a paralelně osobní a skupinové 

požadavky na jeho základě expandujících byrokratů část z tradičního, nezrušeného a nezrušitelného 

řádu, 160 který se pravděpodobně více odehrával podle stavovských prerogativů, jež stavěly písaře 

pouze do role pomocného (i ve smyslu alfabetickém) služebného personálu správců jednotlivých 

panství. S vyšší mírou zobecnění lze zmíněné výsledky charakterizovat jako typickou akulturační 

160 Lze jen připomenout známou tezi sociologů, že normy v patrimoniálním systému nepřežívají proto, aby 
platily, nýbrž, že kdysi (snad) platily. Přehledně ve shrnutí J.Keller, Sociologie byrokracie a organizace. Praha 
1996, s.21. 
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situaci, v níž se otevírá možnost detekovat rozdílně působící kategorie osob v rámci jedné sociální 

skupiny. Už jen z tohoto důvodu nelze jednání a chování úředníků "homogenizovat" tím, že o jejich 

práci (každodennosti) budeme hovořit na základě existujících a "oživovaných" instrukcí. 16 1 

Předchozí část rozboru byla zaostřena na praktické fungování vnějškově dělené správy 

v souvislosti s typy profesních drah. V zásadě indiferentní vztah typu kariéry a správní úrovně byl 

zformulován rovněž z hlediska stavovské příslušnosti na základě převažující příslušnosti rytířů a 

erbovních měšťanů k "vyššímu" úřednictvu a naopak měšťanů a vesničanů k "nižší" byrokracii. Již 

výše bylo uvedeno, že hranice nebyla absolutní. Vraťme se tedy k problému relace kariérního typu a 

stavovské příslušnosti konkrétněji v následující tabulce. 

Typy kariér a stavovská (sociální) charakteristika úředníků 

Typy kariér Rezidenční zkušenost Měšťané a vesničané Rytíři a erbovníci 
Jediná funkce na jediném ano 38 37 
panství 
Jediná funkce na jediném ne 95 58 
panství 
Celkem (typ) 133 95 
Jediná funkce na více ano 3 8 
panstvích 
Jediná funkce na více ne 7 2 
panstvích 
Celkem (typ) 10 10 
Více funkcí na jediném ano 16 12 
panství 
Více funkcí na jediném ne 38 13 
panství 
Celkem (typ) 54 25 
Více funkcí na více ano 41 39 
panstvích bez 
respektování správní 
normy 
Více funkcí na více ne 16 5 
panstvích bez 
respektování správní 
normy 
Více funkcí na více ne (Praha) 1 -
panstvích bez 
respektování správní 
normy 
Celkem (typ) 58 44 
Celkem 225 174 

161 To je vcelku běžně rozšířený způsob prezentování každodennosti různých součástí aristokratických 
dvorů . Exemplárně V.Bůžek-J.Hrdlička a kol., Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční dny posledních 
Rožmberků a pánů z Hradce. Praha 1997, s.62-70. 
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Ať už byla tradičně vnímána nebo dobovou literaturou traktována jakákoliv představa o 

možnostech kariéry urozených i neprivilegovaných, vhled do sedmdesátileté rožmberské a švamberské 

praxe nabízí průkazný a podstatný závěr. Pro žádný ze čtyř typů kariér nebylo zásadně rozhodující, zda 

byl úředník rytířem (erbovním měšťanem) nebo měšťanem či vesničanem. Příslušníci stavovské 

společnosti (definičně dle J.Pánka)162 
- přesněji spíše měšťané a rytíři - měli relativně (vztaženo 

k celkovému poměru) obdobné zastoupení ve všech kariérních typech. Nelze tedy říci, že by 

neprivilegovaní opouštěli po půl roce svou jedinou úřední funkci raději a častěji než rytíři ; nelze 

dedukovat, že by se u příslušníků rytířského stavu více prosadila strategie počítající s výhodami 

trvalejší služby spojené s různou flexibilitou než v u měšťanů. Zopakujme, že důležité bylo kladné 

rozhodnutí sloužit. Právě s touto volbou byl úzce spojen také typ kariéry, která rovně privilegovaného i 

. "1 'h v k 1 163 nepnv1 egovane o ce a a. · 

Při hledání důležitých determinant ovlivňujících typ profesní dráhy nelze vynechat otázku, do 

jaké míry ovlivnila kariéru konkrétní vrchnost. Dosud stála - snad až přehnaně - v centru pozornosti 

snaha vymezit pravděpodobný prostor pro volní jednání úředníků. Jak se ale lišilo zastoupení 

profesních drah za vladařství jediného feudála nebo několika velmožů ? Nejsou právě ony 

komplikované kariérní modely (zejména č.4 či případy "migrantů" mezi jednou a druhou správní 

úrovní) odrazem změny feudála, s nímž přichází personální reorganizace celého služebnictva ? Rezultát 

na tyto a další logické otázky obsahuje další tabulka. K vůli přehlednosti a četnosti zastoupení jsou 

zvoleny jen tři hlavní kombinace (další viz výše). 

Typy kariér úředníků a počet (kombinace) vrchností 

Typ kariéry Rezidence I Jediná Vilém a Petr V ok Poručnická správa a 
vrchnost z Rožmberka Vilém z Rožmberka 

Jediná funkce na jediném ano 65 5 2 
panství 
Jediná funkce na jediném ne 124 17 2 
panství 
Jediná funkce na více ano 8 2 1 
panstvích 
Jediná funkce na více ne 9 - -
panstvích 
Více funkcí na jediném ano 20 5 .... 

.) 

162 .!Pánek, Stavovství, s. l64 ( .. ... novodobý termín stavovská společnost rámec stavovské obce 
přesahuje ... zahmuje ... také panovníka a všechny vrstry neprivilegované ... "). 

163 Celkový poměr rytířů a erbovníků vůči měšťanům a vesničanům byl l:l,S. U kariérního typu č . l -
l: 1,4; u č.2- l:l; u č.J- 1:2, l a u č.4- l:l,J. 
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panství 
Více funkcí na jediném ne 38 10 I 
panství 
Více funkcí na více ano 40 26 4 
panstvích bez respektování 
správní normy 
Více funkcí na více ne 10 9 -
panstvích bez respektování 
správní normy 
Více funkcí na více ne (Praha) 1 - -
panstvích bez respektování 
správní normy 

Je pochopitelné, že největší počet osob typu č.l (krátkou dobu v jediné funkci) bylo svázáno 

s vladařstvím jednoho, indiferentní kterého ze čtveřice feudálů. Rovněž je logické, že zastoupení těchto 

bezděčně (?) se ve službách objevivšich úředníků výrazně klesalo v případě výkonu úřadu za éry dvou 

nebo více velmožů. To ovšem není pro řešení výše položených otázek tak důležité. Soustředíme-li 

pozornost na košatější kariéry, které se odvíjely za jediného aristokrata, zjistíme, že více než třetina 

byrokratů prošla buď s velmožovým vědomím, nebo bez jeho zájmu právě těmi komplikovanějšími 

profesními drahami (typ č.3 a č.4). Přitom každý šestý úředník absolvoval poněkud "krkolomnou" a 

správní normě neodpovídající kariéru (typ č.4)! V případě, že takto zkušený "matador" zažil éru 

Viléma i Petra V oka z Rožmberka, měl mezi kolegy s osobními vzpomínkami na oba bratry polovinu 

těch, kteří procházeli stejně zvláštní profesní drahou jako on. Obdobně to vypadalo v případě přechodu 

od poručnické správy do služeb mladého Viléma z Rožmberka. Jakým způsobem tito byrokraté 

ovlivňovali ostatní služebnictvo (pokud byla trajektorie profesní cesty vůbec nějak vnímána), se 

můžeme jen dohadovat. Jisté je jedno. Služba pod jedním velmožem neimplikovala "lineární" kariéru 

ve smyslu postupu podle nepsaných, avšak přinejmenším v sémantické oblasti existujících distinkcí. 

Nezanedbatelná část úředníků - snad arivistů - se pohybovala v kontradikci nejen s naší představou o 

kariéře, založenou zjednodušeně na "vzestupech a pádech", 164 ale především s tradičním, dobově 

nezrušitelným modelem. 

164 Otázkou zůstává, zda se tomuto sousloví, které znehodnocuje jemné předivo historických souvislostí a 
především složitý vztah indivídua v dobových strukturách (a naopak), lze vůbec, zejména v seriózní populární 
literatuře vůbec vyhnout. Srov. např. P. Vorel, Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech 
a Moravy. Praha 1999, dále A.Stejska/-M.Bastl, Vzestup a pád rožmberského úředníka, s.118-123 (přestože text 
je koncipován za účelem navození představy o potřebě složitějšího hodnocení kariér) apod. 
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Je-li řeč o ctižádostivcích a vědomé "profesní" subordinaci služebních úskalí snaze udržet se 

uvnitř sociální skupiny byrokratů za účelem přístupu ke zdrojům, je nutné zaměřit v této souvislosti 

pozornost na relaci typů kariér a jejich časových souvislostí. 

Typy kariér, průměrná doba v jedné funkci a průměrná doba služby jednoho úředníka 

Typ kariéry Rezidence Průměrná doba Průměrná doba služby 
v jedné funkce (v (v letech) 
letech) 

Jediná funkce ano 2,6 3,3 
na iediném panství 
Jediná funkce ne 3,2 3,8 
na jediném panství 
Jediná funkce na více ano 3,3 10,3 
panstvích 
Jediná funkce na více ne 1,9 4,7 
panstvích 
Více funkcí na jediném ano 4,7 11,2 
panství 
Více funkcí na jediném ne 4,3 10,3 
panství 
Více funkcí na více ano 3,6 16, I 
panstvích bez 
respektování správní 
normy 
Více funkcí na více ne 2,6 11,5 
panstvích bez 
respektování správní 
normy 
Více funkcí na více ne (Praha) 1,4 9,5 
panstvích bez 
respektování správní 
normy 

Zaměřme se nejprve na vyhodnocení průměrné délky výkonu jedné úřednické funkce. Až na 

jedinou výjimkou (typ č.3) neovlivňoval typ kariéry dobu setrvání ve funkci . Pomyslný obyčejný 

úředník rožmberského a švamberského období byl nucen podstoupit bez ohledu na to, jakou profesní 

dráhou prošel, v průměru čtyřikrát až sedmkrát revizi a přijímání svých pololetních účtů v každé 

zastávané profesi . Zajímavé je, že byrokraté měnící funkce v rámci jediného panství se sžívali 

s prostředím téměř dvojnásobně delší dobu než ostatní. Již výše byli s nadsázkou označeni za malou 

skupinu "šťastlivců", jichž se z nejasných důvodů tolik nedotkla zvýšená prostorová mobilita. Navíc 

nešlo o nepočetnou skupinu (18,4% z celkového počtu úředníků) . Do budoucna bude zajímavé 

vyhodnotit podle možných kritérií (rozsah a demografické charakteristiky panství, jeho situování 

v rámci domény, výnosnost, doba, po kterou bylo součástí domény, míra sociálních konfliktů apod.) 
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efektivnost takové praxe zejména ve srovnání s posledním, o něco početnějším kariérním typem 

(23, 7%), v jehož rámci byrokraté odcházeli při změně funkce většinou také z dotyčného panství na 

jiné. Pokud by navržená kritéria odhalila markantní rozdíly mezi oběma typy kariér, bylo by možné 

uvažovat o cílené snaze zaměstnavatele a úřednického centra preferovat na bázi letité praxe ten či onen 

modus úřednické "peregrinace", která měla bezpochyby primárně sloužit coby způsob prevence 

zaměstnavatele za účelem zefektivnění služby jako součásti fmální exploatace vlastního "fixního" 

kapitálu. Pokud by se žádné podstatné diference mezi oběma typy neobjevily, nezbude než potvrdit 

rozplývající se porozumění zaměstnavatelského prostředí o výhodné metody praktického zaškolování 

vlastního úřednictva za účelem svého profitu. Tím více by se otevírala zde několikrát zmíněná 

interpretační možnost, v níž je kalkulováno s aktivním přístupem zaměstnanců a vlivem byrokratických 

klanů na funkční a profesní dráhu jejich neformálních členů. 

S určitou mírou tolerance lze tedy typy kariér považovat z hlediska délky pobytu ve funkci 

považovat za srovnatelné. Jak vysoká byla ale služební "úmrtnost" u kariérních typů do hranice 

zjištěného průměru, tedy přibližně do dvou let setrvání v jedné funkci ? Pro komparaci je potřebné 

předeslat následující sumární údaje. Z perspektivy celého prosopografického vzorku (429 úředníků 

v letech 1550-1616) odešlo ze své funkce do půl roku 9% úředníků, do roka bezmála 30% osob a do 

dvou let polovina ze všech byrokratů. V rámci kariérních typů jsou však tyto údaje navzájem méně 

homogenní. Z úředníků, kteří vydrželi v jediném úřadě (typ.č . l) odešlo do dvou let 60-65%. 165 Na 

možnosti recepce rezidenčního prostředí nezáleželo. Pokud úředníci zůstávali věrni své profesi na 

různých místech (typ č . 2), pak jich do dvou let po nástupu odešlo ze služby 67%. Když ale zavítali do 

blízkosti dvorské společnosti, bylo to o celou polovinu méně. Pokud byrokrat prošel nejméně 

"normální" profesní cestou (typ č. 4 ), byla jeho naděje na odchod z funkce do dvou let nejnižší. Z těch, 

kteří navštívili rezidenci
1 

opustilo svoji funkci do dvou let jen 31% úředníků; v případě služby na 

periferních panstvích pouze o pár procent více (39%). Jinak řečeno, ti, kteří měli v průměru větší zájem 

o službu, byli ve funkci ponecháváni mnohem častěji po dobu přesahující dva roky ve srovnání 

s byrokraty ke službě vybranými nebo prostě profesně neúspěšnými či nepřizpůsobivými. Zatímco 

z těchto většina po svém úřednickém "bienále" propadla byrokratickým sítem, přizpůsobivější byli o 
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málo později "vytrženi" z profese i z panství a "nasazeni" do nového, více či méně vzdáleného 

působiště. Má to logiku ? Domnívám se, že ano. Jestliže se vědělo, že v typu č.l převládají osoby, 

které se po povinném angažmá s úlevou vrátí .. domů", nebylo by zvlášť rozumné ponechávat je proti 

jejich vůli v potenciálně lukrativním (alespoň z materiálního hlediska) postavení, ze kterého bylo 

nepřímo ovlivňovat výsledky dominikální hospodářské politiky. Po průniku mezi elitu spravovaného 

prostředí se mohla původní služební nevůle snadno proměnit v záměrné poškozováni panského 

majetku s cílem privátního profitu jako daně za přinucení k výkonu úřadu. Doba dvou let byla navíc 

běžně považována za všeobecně vnímanou a únosnou hranici pro jakoukoliv službu. 166 Její překročení l.vy'iovfA.ťr 

konfliktní potenciál. Naopak úředníky, kteří kariérní ambice neskrývali, nebylo sice nutné tak brzy 

odvolávat z funkce, ale když už se tak (s železnou pravidelností) po určité (o málo delší) době stalo, 

byl úředník "přesazen" do úplně jiného, více či méně vzdáleného prostředí . Zdá se, že v hlavách 

skutečných "manažerů" hospodářské a služební politiky dominia existovalo vědomí o potřebné 

"sociální aklimatizace" úředníka pro zdárnou komunikaci na panství, avšak zároveň bez výjimky 

fungovala obava ze snížené úřednické konkurence a bytnění korupčně zabarvené komunikace mezi 

byrokratem a osedlými správní jednotky. Ať už byl komplikovaný "rotacismus" výsledkem obav 

centra z hypertrofie negativních prvků vyplývajících ze svěřené odpovědnosti za materiální zdroje nebo 

rezultátem vlastních zájmů úřednických skupin (nejpravděpodobněji však průnikem obojího), je dnes 

zřejmé, že manifestní cíl takové praxe velmi brzy produkoval nezamýšlené (?) důsledky v podobě 

praktické nevymahatelnosti finančních a naturálních nedoplatků . 167 

Ještě před tím, než se zaměříme na komparaci celkové délky služebního poměru v rámci typů 

kariér, obraťme pozornost k jednomu, ne nezajímavému exkurzu, který se týká významu rezidenčního 

prostředí. S výjimkou typu č.l Uedna funkce na jediném panství většinou po velmi krátkou dobu) měli 

na delší setrvání ve funkci větší naději úředníci, kteří v rámci "rotacismu" prošli službou v rezidenci. 168 

Důvody je možné považovat jen za hypotetické. Byli úředníci v blízkosti zámku díky koncentraci 

165 Rozptyl údajů je dán rozdílnými daty pro podskupinu Ia (navštívená rezidence) a lb (mimo rezidenci). 
V následujících procentuálních škálách je důvod stejný. 

166 V této souvislosti stačí srovnat např. migraci čeledi (EMaur, Das Gesinde, s.75-94) nebo akademickou 
peregrinaci (k bilanci domácího bádání předchozích desetiletí J.Pešek, Pražská univerzita, městské latinské školy a 
měšťanské elity předbělohorských Čech (1570-1620). ČČH 89, 1991, s.336-355). 

167 Srov. následující dvě kapitoly práce. 

118 



konkurence pod (domnělým) větším dohledem a kontrolou, že mohli být ponecháni ve funkci déle než 

kolegové z periferie ? Bylo v zájmu klanů udržet "centrální" úředníky v úřadu logicky déle než 

spojence z periferie ? Pokud uznáme existenci vertikálně propojených skupin, což je nutným prvkem 

umožňujícím centru čerpání zdrojů ze stejně materiálně disponovaných periferních panství, bez nichž 

by se nejen neobešla úzká aristokratická "domácnost" (dle některých dvůr v užším slova smyslu), ale 

ani formální špičky byrokracie, jež nebyly nijak výrazně za své rezidenční posty v platové sféře 

zohledněny, je to pochopitelné. 

Typ kariéry výrazně ovlivňoval celkovou dobu služebního poměru. Absolutně nejdéle -

v průměru 16 let - zůstávali ve spojení s administrativou nejpřizpůsobivější osoby, které víceméně 

ochotně tolerovaly "kočovný" život s vědomými dopady do soukromé (rodinné) sféry. Co jiného než 

jakkoliv motivovaný vlastní zájem mohlo donutit poddaného i cizopanského, stavovsky 

privilegovaného i pokrevně neupřednostněného člověka, aby se připravil o notnou část svého 

produktivního věku? Domnívám se, že paušální poukaz na tíživé materiální poměry a chmurnou vizi 

většinou mladého člověka s mizivou vidinou na hlavní část rodinného dědictví (statek nebo dům ve 

městě) by v dané fázi výzkumu byl spíše kontraproduktivní. O podílu absolutní či relativní 

pauperizace, kterou zvlášť v době všeobecně přijímané teze o demografické revoluci nelze opomenout, 

bude možné v ideálním případě uvažovat až po analýze městských (i venkovských) elit, což je 

vzhledem k rozsahu dominia problém přinejmenším na samostatnou monografii. Vlastně všichni, kteří 

alespoň jednou změnili profesi nebo místo působení, sloužili třikrát až čtyřikrát déle než "náhodní" 

úředníci . 169 Navíc všichni, kteří sloužili nejméně jednou poblíž rezidenčního zámku, sloužili o poznání 

delší dobu než úředníci trvale vázaní službou na periferii. Skutečnost, že jedinou výjimku v tomto 

168 Procentuelní rozdíl mezi těmi, kteří odešli do dvou let z funkce po zkušenosti s rezidenční službou a bez 
této zkušenosti je následující -u typu č. 2 30,2%, u typu č. 3 2,2%, u typu č.4 7,5% -vše ve prospěch úředníků 
s rezidenční zkušeností. 

169 U nich je nutné se zastavit. Kariérní typ č.l Gediná funkce na jediném panství) zprostředkovává 
zdánlivě nelogicky rozdílná data průměrné doby výkonu funkce a celkové doby služby. Diference je dána tím, že 
se několik úředníků po určité, většinou velmi krátké (do roka) přestávce vrátilo do stejné funkce . Důvody 
takových restitucí mohou být různé. Všechny varianty jsou z hlediska přítomného tématu zajímavé. Většinou 
zřejmě šlo o nástup do služby po delší nemoci, delší cestě nebo návštěvě rodinného kruhu. Nezřídka byla 
důvodem znovunastoupení povinnost sanovat vlastní nedoplatek či malverzaci, neboť na rozdíl od věznění na 
vrchnostenské útraty byla služba jednou z mála možností jak splatit alespoň část závazků . Blíže A.Stejskal, 
Finanční zpronevěry a jejich funkce v politické a kulturní reprezentaci vrchnostenské byrokracie v Čechách na 
přelomu 16. a 17. století (Perspektivy výzkumu). Acta Universitatis Purkyníanae, Phil. et Hist. I, Opera Historica 
1, ) 992, S. 82-94. 
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smyslu představoval první typ kariéry, je důležitá. Těm, kteří zřejmě skutečně nechtěli sloužit, bylo 

jedno, zda se nacházejí poblíž mocenského neuronu dominia nebo někde jinde. 170 

Do určité míry souvisel typ kariéry s hustotou příbuzenských vztahů k ostatním úředníkům . O 

převažujícím směru působení lze těžko rozhodnout, avšak kauzalita se bezpečně projevila především u 

posledního analyzovaného typu kariéry ( č. 4 ), jak dokládají tabulkové údaje. 

Typy kariér a příbuzenské vazby úředníků k ostatnímu služebnictvu 

Typ kariéry Rezidence Příbuzenské vazby Příbuzenské vazby 
-ano -ne 

Jediná funkce na jediném panství ano 22 53 
Jediná funkce na jediném panství ne 57 96 
Jediná funkce na více panstvích ano 6 5 
Jediná funkce na více panstvích ne 2 7 
Více funkcí na jediném panství ano 13 16 
Více funkcí na jedinémpanství ne 15 35 
Více funkcí na vice panstvích bez ano 38 42 
respektování správní normy 
Více funkcí na více panstvích bez ne 15 6 
respektování správní normy 
Více funkcí na více panstvích bez ne (Praha) - 1 
respektování správní normy 
Celkem 168 261 

Zatímco v rámci prvních tří kariérních typů míra rodové provázanosti oscilovala kolem třetinové 

úrovně nebo málo nad ní, v případě flexibilních "kariéristů" měl průměru každý druhý 

v administrativě pokrevně spřízněnou osobu. Zdůrazněme, že se jedná o nejužší rodová spříznění 

výlučně (vzhledem k charakteru správy) maskulinního profitu- otec a syn, bratři, strýc a synovec. Do 

příbuzenské škály nejsou zahrnuty osoby, které byly spřízněny prostřednictvím sňatku 171 nebo vzdálené 

rodové větve. 172 Pokud tedy úředník jen "nakoukl" do byrokratické praxe, prošel stejnými profesemi 

na pár panstvích nebo realizoval dráhu přecházením po různých úřadech jednoho panství, neměl 

většinou žádnou potenciální zkušenostní oporu. Zároveň takový jedinec nevytvořil nebo nepovažoval 

za smysluplné připravit prostor pro kontinuální pokračování kariéry nejbližšího příbuzenstva. Snaha by 

neměla zvláštní smysl zvlášť v případě, že samotná osoba byla mezi služebnictvo inkorporována 

v rozporu se svými individuálními záměry. Ve většině případů tedy šlo o osamocené "individuality", 

170 Úředníci, kteří vyzkoušeli službu v rezidenci, vydrželi v průměru 3,3 roku, zatímco ostatní ze stejného 
typu kariéry (č.l) 3,8 roku. 

171 Například adoptované děti v případě sňatku úředníka s ovdovělou ženou zemřelého příslušníka 
administrativy nebo bratři a synovci manželky apod. 

172 Podotýkám, že není kalkulováno ani s osoby spjatými s erbovním "strýcovstvím ". 
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které se musely spoléhat víceméně na "výkon" v intencích konkrétní správy. Naopak nejaktivnější 

zájemci o byrokratickou kariéru (typ č.4) časem "pojišťovali" vlastní a rodové postavení ve správě 

účastí svých blízkých příbuzných, nejčastěji synů. Neježe to patrně bylo v souladu s jejich osobní 

strategií, která se opírala o poznané nebo tušené výhody spojené se službou. Tendence podchycovat 

děti služebně aktivních nebo potenciálně možných příslušníků administrativy konvenovala rovněž 

samotnému feudálovi a ústřední správě. 173 Z příslušných pramenů vyplývá, že ještě kolem roku 1600 

nebylo nijak problematické vstoupit do řad rožmberské správy (zejména na "pfsařské" posty), avšak 

nesrovnatelně komplikovanější bylo zaujmout vlivnou pozici uvnitř úřednických skupin. Služba sama o 

sobě ještě neimplikovala zaměstnancův úspěch. 

Zahušťování příbuzenských pout u nejkomplikovanějšího typu kariéry přicházelo až po nástupu 

Jakuba Krčína z Jelčan do regentské funkce na přelomu let 1569 a 1570 a bylo bezpochyby spjato se 

sociálně ekonomickými změnami, které jeho osoba tak výrazně reprezentovala. Zároveň je zřejmé, že 

nových vážných zájemců o úřady nijak neubývalo. 
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Domnívám se, že lze oprávněně hovořit o následujícím trendu. Byrokratů, kteří vstupovali do 

služeb s cílem získat materiální nebo mocenské preference a byli kvůli tomu ochotni často měnit 

postavení a místo působení stejně jako dosavadní životní styl, přibývalo adekvátně viditelnějším 

výhodám, které rozvíjející se podnikatelský velkostatek nabízel. Je možné uvažovat rovněž o vlivu 

173 Dokazuje to výjimečný a v literatuře již zmíněný soupis dětí mužského pohlaví části rožmberských, 
většinou "nižších" úředníků z doby kolem roku 1600. Přestože jde jen o malou část "databanky" vhodných 
služebníků, je zajímavé sledovat kariérní tendence synů, u nichž pramen uvádí věk a profesní zaměření (škola, 
řemeslo atd.). Srov. SOA T, pob.ČK, VÚČK, sign. IIA SAS 21a/2. 
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rostoucích příkladů na jejich rozhodování. Podstatné je, že tito kariéristé, kteří do služby přicházeli 

zpočátku sami bez bližších příbuzných časem upevňovali svou vlastní pozici přítomností zpravidla 

vlastních synů nebo bratrů ve správě. Zda šlo o výlučně obranný manévr nebo doklad naplňování výše 

zmíněné strategie založené na představě rodové (rodinné, "generační") a nikoliv jen individuální 

sociální mobility je vcelku lhostejné. Důležitá je skutečnost, že jsme svědky jedné z forem "sociálního 

učení" a bylo by jistě zajímavé dozvědět se více jak o "pilotních" jedincích, tak také o vyznění profesní 

dráhy jejich synů a vnuků v 17.století. Nebude asi překvapivé, že většina zamířila mezi městskou elitu. 

Problémem zůstává, zda se v takovém případě nejednalo o důsledek pobělohorských změn a příchodu 

"nečeské" vrchnosti na území bývalé rožmberské pozemkové domény. 

O narůstající ochotě byrokratů funkčně i geograficky migrovat po dobu přesahující minimálně 

deset let leccos napověděl první graf této podkapitoly. Jestliže v 50 .letech bylo flexibilních úředníků 

(typ č.4) necelých 15% oproti 52% těch, kteří v krátkém intervalu prošli jedinou funkcí (typ č.l ), 

v první dekádě 17 .století byl tento poměr vychýlen již ve prospěch před půlstoletím spíše minoritního 

typu byrokratické kariéry. I tato čísla jasně podporují tezi o "sociálním učení" a poněkud paradoxně 

také o paralelně s tím probíhajícím rozevírání nůžek mezi správním ideálem - formální normou a 

skutečnou praxí. Jiné fungování normy samo o sobě nemusí být závažným zjištěním, avšak ve finanční 

(nikoliv šířeji pojaté hospodářské) sféře dominia mohlo mít závažné důsledky stejně jako v komunikaci 

mezi úředníky a poddanými. 

Zajímavé je, že výlučnost kariérního typu č .4 lze zaregistrovat i na tak zdánlivě malicherné 

skutečnosti, jakou jsou oficiální přezdívky úředníků. Vyjděme přitom z Březanova soupisu. Přestože je 

neúplný, skutečnost, že u úředníků, z nichž naprostou většinu osobně neznal, uvedl přezdívku jako 

spolehlivý identifikační znak osoby z rožmberské byrokracie, by měl odrážet onu zvýšenou funkční a 

prostorovou mobilitu. Proč by byl jinak označován a "veřejně" pod přezdívkou znám člověk, který 

pobyl v administrativě jen několik měsíců ? Předpokládejme tedy, že paralelní označení, vycházející 

buď ze specifických vlastností, fyzického fondu či zvláštní náklonnosti k určitému způsobu chování, 

mohl (v rámci administrativy) obdržet snáze jedinec sloužící buď, déle nebo na více místech, případně 

obojí. Z úředníků, které Václav Březan evidoval, přiřkl přezdívku přibližně 10% osob. Podívejme se, 
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k jakým kariérním typům náležely. Tabulka počítá s celým prosopografickým vzorkem, nikoliv pouze 

s úředníky, které rožmberský archivář podchytil. 

Typy kariér a přezdívky úředníků v Březanově "Soupisu služebníků" 

Typ kariéry Rezidence Přezdívka- Přezdívka-

ano ne 
Jediná funkce na jediném panství ano 2 73 

Jediná funkce na jediném panství ne 3 150 
Jediná funkce na více .Q_anstvích ano - ll 
Jediná funkce na více panstvích ne - 9 
Více funkcí na jediném panství ano 2 27 
Více funkcí na jediném panství ne 3 47 
Více funkcí na více panstvích bez respektování správní ano 9 71 
normy 
Více funkcí na více panstvích bez respektování správní ne 3 18 
normy 
Více funkcí na více panstvích bez respektování správní ne (Praha) - 1 
norm_y 
Celkem 22 407 

Získat oficiální (tedy "úřednickou") přezdívku bylo skutečně vázáno především na míru profesní 

flexibility, ochotu měnit místa působení, výjimečně dlouhou profesní dráhu a také na zkušenost se 

službou v areálu rezidenčního města. Jinak řečeno, kolegové nebo i sami poddaní museli vnímat a 

posuzovat lidskou nebo, což je zajímavější, profesní (ve smyslu způsobu vykonávání funkce) 

,jinakost" toho onoho úředníka ve srovnání s jinými. Z jiného úhlu pohledu to může znamenat, že po 

určité služební době byli alespoň někteří úředníci chápáni jako "konkrétní osoby" a nikoliv jen jako 

"výkonná" složka či prodloužená ruka velmožské vůle. Ať je analyzovaný vzorek jakkoliv malý a 

řešení hypotetické, nebylo by vhodné podceňovat podobně zaměřenou možnost studia zvlášť pří 

sociálních konfliktech, v nichž administrativní aparát jednal takřka vždy jako velmi významná síla. 

Vystupování poddaných nebo spíše jejich části stavějící se do reprezentační role proti úřednictvu není 

v pravém slova smyslu vyjádřením odporu vůči vrchnosti ani vůči jejímu "represivnímu" aparátu, 

nýbrž spíše manifestací odporu proti zcela konkrétní osobě úředníka. 174 O tomtéž, avšak "z druhé 

strany", se dozvídáme při nechuti feudálů komunikovat s některými konkrétními úředníky právě kvůli 

jejich vlastnostem. Exemplárně se to projevilo například po odchodu Petra V oka z Rožmberka 

z Českého Krumlova do Třeboně, odkud se několikrát marně snažil zamezit nástupu několika svých 

bývalých zaměstnanců na významná místa správy opuštěného krumlovského panství. Neostýchal se 

174 K tomu srov. patřičné partie kapitoly o udání a úřednických konfliktech. 
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přitom přiznat strach zjejich způsobu úřadování. 175 Vědomí individuality byrokratů na obou pólech 

dominikální společnosti (velmož i poddaní) jen zdůrazňuje potřebu detailnějšího zkoumání než jaké 

v intencích "dějin správy" nabídlo předchozí bádání. I tak dílčí objekt analýzy, jakým je rozbor 

(oficiálních) přezdívek, může napomoci "humanizaci" sociální skupiny vrchnostenského úřednictva a 

tím i preciznějšímu zhodnocení jejího skutečného vlivu na naplňování ekonomického ideálu, průběh 

sociálních konfliktů, působení na lokální společenství i ovlivňování zaměstnavatelského prostředí při 

genezi a přizpůsobování disciplinačních norem jim určených. Binární pojetí komunikačního modu 

,.společnosti na velkostatku" (vrchnost versus poddaní), které nijak výrazně nedeformovalo starší 

koncepty výzkumu (např. charakter předbělohorského velkostatku), 176 přestává zejména v oblasti 

analýzy sociálních konfliktů vyhovovat. 177 

Na závěr podkapitoly zůstaňme ještě krátce u osoby Václava Březana a jeho zájmu o sestavení 

prosopografie rožmberského služebnictva. Přestože pokus zůstal v půli cesty, podívejme se, nakolik se 

v jeho díle odráží jeho osobní zájem o úplnost evidence osob námi zařazených do čtyř typů kariér. 

Zůstal archivářův (soukromý ?) projekt skutečně nedokončen nebo se v relativní úplnosti jeho dat nějak 

odrážejí skutečnosti typické pro jednotlivé kariéry ? Přistupoval k tématu selektivně například v tom 

smyslu, že by "vypouštěl" osoby méně důležité pro tehdejší administrativu? 

Typy kariér a evidence úředníků v Březanově "Soupisu služebníků" 

Typ kariéry Rezidence Evidence - ano Evidence - ne % evidovaných 
Jediná funkce ano 47 28 62,7 
na jediném panství 
Jediná funkce ne 67 86 43,8 
na jediném panství 
Jediná funkce na ano 8 3 72,7 
více panstvích 
Jediná funkce na ne 4 5 44,1 
více panstvích 
Více funkcí na ano 18 ll 62,1 
jediném panství 
Více funkcí na ne 24 26 48,0 
jediném panství 
Více funkcí na více ano 52 28 65,0 
panstvích bez 
respektování 
správní normy 
Více funkcí na více ne 8 13 38,1 

175 K některým dokladům s odkazy na prameny A.Stejskal, Matyáš Fuch z Fuchýřova, s.32. 
176 K tornu srov. bibliografii u .J.Cechury, Adelige Grundherrn, s. 195-212. 
177 K významu administrativy např . .J.Cechura, Selské rebelie roku 1680, passim. 
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panstvích bez 
respektování 
správní normy 
Více funkcí na více ne (Praha) I - 100,0 
panstvích bez 
respektování 
Sj:)Távní normy 
Celkem 229 200 53,4 

U každého ze čtyř typů Březan podchytil 50-60% úředníků, kteří tvoří korpus přítomného 

prosopografického rozboru. 178 Zřejmě se tedy skutečně snažil o úplnou prosopografii služebnictva, 

avšak byl, stejně jako my dnes, limitován nejen již neexistujícími, ale především hůře dosažitelnými 

prameny z periferních panství a nedostatkem času. Zatímco služebníky, kteří se alespoň na čas ocitli 

v rezidenci, evidoval (dle současné "maximální" verze) ze 2
/ 3 až 3

/ 4, z těch, kteří zámeckým prostředím 

neprošli, to nebyla zdaleka ani polovina. Nejenže jsou tyto výsledky mementem před přeceňováním 

spolehlivosti jinak výjimečného díla historiografa pánů z Růže. Vyrovnané poměry v rámci 

jednotlivých kariérních typů zvyšují důvěryhodnost výše uvedených závěrů a z nich vyplývajících 

hypotéz. Zároveň se posiluje hodnověrnost Březanových záznamů o jednotlivých "dvořanech", k nimž 

z doby před rokem 1589 neexistuje tak kvalitní pramenná základna jako k příslušníkům administrativy. 

Podobně zaměřená analýza dvořanské skupiny a klientsky spřízněných jedinců jako v případě 

byrokracie musí být dalším nezbytným krokem při zkoumání geneze aristokratických dvorů a 

fun ' ' .d ' 179 govaru rezt enct. 

3.6 Úřednická služba na jihočeském dominiu posledních Rožmberků a Švamberků- běžný 

nebo anomální model předbělohorských aristokratickém domén? 

V předchozích rozborech byla zodpovězena řada otázek a vysloveno několik hypotéz. Jedním 

z podstatných výsledků prosopografie je detekování dvou základních skupin úředníků, z nichž 

majoritní víceméně trpně vstupovala do administrativy, aby ji po všeobecně tolerované služební době 

zase natrvalo opustila. Menší část byrokratů vykazovala známky vlastní strategie počítající 

s dlouhodobější službou a s výhodami z ní plynoucími. Aktivní a pasivní přístup ke službě se odráží 

především v celkové délce služebního poměru. Právě ten je ústřední kategorií, na kterou se soustřeďuje 

I ?K Bez rozlišení podtypů následovně: typ č.l -50%, typ č.2- 60%, typ č.3 -53%, typ č.4- 60%. 
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závěrečná podkapitola prosopografické analýzy. V první části bude pozornost zaměřena na početnější 

část úřednictva, u které dominovalo spíše obligatorní akceptování služební povinnosti po dobu 

několika málo let. Druhá partie se soustředí na početně malé uskupení "věrných" byrokratů, kteří 

s rožmberskou a švamberskou administrativou spojili velkou část svého produktivního věku. Záměr 

podkapitoly není jen srovnání shod a rozdílů uskupení "věrných" a "krátkodobých" vrchnostenských 

úředníků; klíčovým záměrem je nastolení hypotéz souvisejících s důsledky úřednické zkušenosti 

v životě jednotlivců, jejich rodin a především jejich okolí. Vzhledem ke skutečnosti, že ani v tomto 

případě neexistuje možnost adekvátní komparace z předbělohorského období, bude účelné postupovat 

jako v předešlých případech po jednotlivých krocích zprostředkovávajících nejprve konkrétní 

ověřitelné informace. Začněme přehledem celkové doby služebního poměru. 

Strukturovaná doba služby jednotlivých úředníků 

Doba služby Počet osob % z celkového počtu úředníků 
Do 0,5 roku 35 8,2 
Do 1 roku 105 24,5 
Do 2let 161 37,5 
Do Slet 240 55,9 
Do 10 let 319 74,4 
Do 15 let 365 85,1 
Do 20 let 382 89,0 
Do 251et 399 93,0 
Do 30 let 418 97,4 
Do 40 let 425 99,1 
Do 50 let 428 99,8 
Do 60 let 429 100,0 
Celkem 429 100,0 

Pokusme se shrnout nejdůležitější fakta. Více než polovina úředníků strávila ve službě méně než 

5 let. V průměru každý druhý až třetí člen administrativy odešel do 2 let po nástupu do funkce. 

Vezmeme-li v úvahu věk těchto mužů, přesněji mladých mužů nebo i dospívajících chlapců (většině 

bylo do 20 maximálně však 30 let, vyšší věk byl spíše výjimkou) 180 při vstupu do služby, naskýtá se 

rozumná otázka, co dělali poté, kde a jak působili obohaceni zkušeností s výkonem vrchnostenského 

179 Takový krok je o to důležitější, že v kontinuálním časovém záběru 1500-1616 zřejmě nebude možné 
provést na jiných dominiích podobné sondy. 

180 Stanovení věku je samozřejmě poněkud problematické. Vycházím především z několika dochovaných 
soupisů obyvatelstva z let 1577-1608 (Vimperk, Prachatice, Lheníce, část panství Třeboň, Libějovice), již 
zmíněného soupisu adeptů pro úřednickou službu z doby kolem roku 1600 (SOA T, pob ČK, VÚČK, sign. UA 
SAS 21 a/2) a několika dalších zmínek o věku většinou "nižších" úředníků, které jsou roztroušeny 
v korespondenci 
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úřadu . Z dosud známých seznamů absolventů pražské univerzity víme, že naprostá většina z nich 

neprošla žádnou akademickou přípravou a že nebylo ani mnoho těch, kteří z jihovýchodu Čech zamíňli 

- soudě podle dosavadních závěrů literatury - směrem na Vídeň. 181 Pro mladé muže, kterým zbývaly 

dvě tři desítky let produktivního života, představovala vrchnostenská služba spolu s městskou školou 

de facto jeden z nejdůležitějších životních postů. Mnoho méně m~etných se už v životě neocitlo v tak 

exponovaném postavení, ve kterém mohli bez ohledu na vlastní majetkové determinanty zakusit pocit 

moci. Přesto se do vrchnostenského úřadu nikdy nevrátili. Již několikrát byla zmíněna eventualita 

zakotvení v městských elitách. Stačí však jednoduchá úvaha, aby bylo zřejmé, že normované kapacity 

městských byrokratických elit nebyly schopny pohltit také množství bývalých rožmberských úředníků. 

Budeme-li počítat s maximálním stavem, pak po pozemkových nákupech Viléma z Rožmberka a před 

rozprodeji panství za jeho nástupce zahrnovala rožmberská doména 1 O měst a 30 městeček. Na základě 

urbářových údajů žilo ve městech přibližně 1514 osedlých, v městečkách o necelou stovku osedlých 

více ( 1581 ).182 Počítáme-li, že každá urbanizovaná lokalita nabízela 12 radních postů, 12 míst obecních 

starších, místo písaře a eventuelně rychtáře - tedy 1 2-26 "systemizovaných" postů, pak se celková 

městská byrokratická kapacita pohybovala na úrovni 120-260 míst, dohromady s městečky na úrovni 

480-1040 postů. Ze 240 úředníků, kteří do 5 let službu opustilo, bylo 163 měšťanů a vesničanů, zbytek 

tvořili rytíři a erbovníci. 183 Tito měšťané a vesničané patřili téměř všichni mezi rožmberské poddané. 

Představovali 5,3% z počtu osedlých všech rožmberských měst a městeček a ll% z osedlých měst. Po 

70 let rok co rok opouštěli vrchnostenskou službu v průměru 2-3 většinou "nižší" úředníci 

s několikaletou úřední praxí a většinou se vraceli do urbanizovaných lokalit. Mladíci prošlí 

"univerzitou praxe" se vlastně ani nemohli ve větší míře dostat mezi byrokratickou elitu města. Jednak 

víme, že městské rady nebývaly obnovovány tak rychle, jak normativně být měly, za druhé 

v dochovaných seznamech městských rad rožmberských lokalit nalézáme málo těch, kteří předtím 

vykonávali vrchnostenský úřad. 184 

18 1 Souhrnně s odkazy na analytické práce především Františka Šmahela, Petra Svobodného a své J.Pešek, 
Pražská univerzita, s.336-355 . 

182 Konkrétně i s pramennými odkazy na jednotlivé urbáře A.Stejskal, Instituce hospod, s.381-383 . 
183 Z toho do 2 let to bylo 107 měšťanů . 
184 K fungování byrokratické elity jednoho rožmberského města srov. A.Stejskal, Netolické městské účty, 

s. l73-185 . 
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Stejně málo jako o měšťanech a vesničanech relativně rychle opustivších velmožskou 

administrativu dosud víme o osudech rytířů. V průběhu 66 let ( 15 50-1616) jich do 5 let po nástupu 

odešlo bezmála osm desítek. Z velké části se jednalo o stavovské osoby vlastnící statky v těsné 

blízkosti nebo "uvnitř" obvodových hranic aristokratické domény. Jak se v jejich chování a na jejich 

statcích projevila úřednická empirie z dosti samostatného vedení podstatně větších feudálních panství ? 

S velkou pravděpodobností jim bylo jasné, že obdobný způsob hospodaření, s nímž se dostali do 

kontaktu, není možné realizovat v rámci jejich pozemkového majetku. Výkon vrchnostenského úřadu 

na lokální úrovni politického systému jako příprava k přechodu rytíře na regionální či zemskou úroveň 

příliš neobstojí. 185 

Jestliže počet měšťanů s maximálně pětiletým úředním zážitkem, jejichž věk po návratu ze 

služby nepřesáhl 25-30 let a kteří se z velké části nezařadili mezi městskou byrokratickou elitu, se 

neustále zvětšoval, jak vypadala situace například po 20 letech ? Mezi rytíři z okolí dominia, měšťany i 

vesničany se pár desetiletích pohybovalo značné množství osob nejen dosti dobře obeznámených 

s fungováním vrchnostenské ekonomiky, ale také s možnými sociálními konflikty vyrůstajícími ze 

zásahů do lokálních tradic i s eventuelním pocitem, kteří jako úředníci zakoušely při správě panství. 

Nepsané teoretické ideály a praktické fungování podnikatelského velkostatku tedy rozhodně nemuselo 

být pro řadu lidí z různého sociálního prostředí tak velkou neznámou, jak bychom se mohli domnívat. 

Zdá se být velmi pravděpodobné, že úřednická "služba" v tomto případě (ve většině případů) 

plnila záměrně nebo nechtěně v rámci sociálního systému rožmberského a později švarnberského 

dominia tutéž "výchovnou" úlohu, jako čelední služba mladých lidí u cizího hospodáře. Ani v tomto 

případě nešlo o "doživotní" sociální zařazení jedince, nýbrž o přechodný prostředek k udržování a 

rozšiřování sociálního statu quo. 186 Vrchnost při obsazování řady úřednických míst nejen na počátku 

reforem využila obecně rozšířeného vědomí o sociální roli "služby" a v intencích svého "dvora" ji 

praktikovala ve velkém. Není zcela jisté, zda se jednalo o plánovanou součást sociálněekonomických 

reforem, ale hypertrofování principu služby přineslo množství nezamýšlených důsledků jak v samotné 

185 Srov.V.Búžek, Nižší šlechta, s.21-88. Úřady na regionální úrovni (např . krajští bemíci apod.) nemohly 
ani při periodických obměnách pojmout tak velký počet l)'tířů. Politický vliv na zemském nebo ještě vyšším stupni 
se ve skutečností týkal jen několika málo jedinců, jejichž "modelové" kariéry bývají snad poněkud přeceňovány 
právě při hodnocení významu vrchnostenských úřadů na nejnižší úrovni politického systému. 

186 Blíže ke zhodnocení E.Maur, Gesinde. 
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vrchnostenské ekonomice (přesněji finanční sféře), 187 tak patrně i v životě a způsobu myšlení 

frekventantů vrchnostenského úřadu. S jistou mírou nadsázky lze právě všeobecně uznávanou 

krátkodobou povinnost "sloužit" považovat za zvláštní formu disciplinace či akulturace. Vždyť díky ní 

se v celém prostoru dominia pohybovaly desítky zdánlivě bezvýznamných lidí, kteří byli donuceni 

seznámit se alespoň s principy reformy, rostoucí hospodářskou soutěží, řízením odbytu, komplikacemi 

při prolamování tradičních zvyků jednotlivých lokalit i nemilosrdnou konkurencí v boji o místo na 

slunci. Představa o jednosměrné disciplinaci "shora" prostřednictvím dvora a aktivního byrokratického 

aparátu bude tudíž až příliš jednoduchá. Počet těch, kteří by měli být "disciplinováni" a měli 

několikaletou zkušenost s výkonem vrchnostenského úřadu se přinejmenším vyrovnal seskupení 

byrokratů, z nichž mnozí byli v dané chvíli rovněž jen "dočasně" onou prodlouženou rukou aristokrata. 

Permanentní "odumírání" aparátu a jeho přesouvání do malých poddanských měst, městeček a do 

vesnic bez valné vidiny na zakotvení v místní elitě mohlo hrát určitou a dosud netušenou roli právě 

v nejrůznějších sociálních konfliktech. Avšak bez rozboru lokálních elit poddanských měst a městeček 

a podchycení všech konfliktních událostí je to značně hypotetická otázka. 

Vraťme se ještě ke tvrzení, že transfer několika lety v rámci obligatorní "služby" proškolených 

úředníků zpět mezi "obyčejné" poddané měl kontinuální charakter. Následující graf prokazuje nejen 

tuto skutečnost, ale zároveň tím vypovídá o nenaplněných požadavcích ze strany zaměstnavatele zvlášť 

v období Krčínova hospodářského režimu. Ale ani po opětovném ztenčení pozemkové domény 

v průběhu 90.Iet l6.století a zejména po roce 1602 nebyla administrativa obsazena jen lidmi s trvalým 

zájmem o byrokratickou kariéru. Princip povinné "služby" zůstal po celou dobu v platnosti. Jinak 

řečeno, stále se našli lidé, kteří prostě své postavení nechtěli vyměnit za riskantní úřední kariéru nebo 

se jim trvalejší vstup do úřednických klanů nevydařil. 

187 K tomu srov. následující kapitoly práce. 
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Nyní věnujme pozornost vnitřnímu složení a charakteristice krátkodobých úředníků (služba do 5 

let) na základě již několikrát použitých kritérií. O její struktuře z hlediska stavovské příslušnosti a 

příslušnosti k administrativní hierarchii již byla učiněna zmínka. Konkrétní data shrnuje tabulka. 

Stavovská (sociální) charakteristika "vyšších" a "nižších" úředníků, jejichž doba služby 

nepřekročila 2 roky (5 let) 

Doba služby do 2 let Doba služby do 5 let 
Postavení ve Rytíři a Měšťané Celkem Rytíři a Měšt'ané a Celkem 
správní erbovníci a erbovníci vesničané 
hierarchii a vesničané 

jeho změny 
Trvale "nižší" 8 76 84 17 116 133 
úředník 

("písaf") 
Trvale 49 24 73 69 28 97 
"vyšší" 
úředník 
(,,úředník'') 

Průběžné 2 2 4 4 6 10 
změny 

"písaf" B 

"úředník" 
Celkem 59 102 161 90 150 240 

Do 2 let opustilo úřad 161 osob, z toho přibližně polovina "nižších" úředníků a téměř polovina 

jedinců, kteří působili na vyšším stupni správy. Svá místa opustilo jen minimum těch, kteří v průběhu 

krátké doby přešli z jedné správní úrovně do druhé. Každý devátý "nižší" úředník z deseti, který 

odešel, byl měšťan a tudíž se s velkou pravděpodobností vrátil do výchozí lokality. Mezi "vyššími" 

úředníky analogicky převažovali rytíři nad měšťany, ale už ne tak výrazně (33% měšťanů). Jak se 

například uplatnilo zpět do příchodu do města oněch 24 měšťanů, kteří předtím figurovali buď na 
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postu hejtmanů, purkrabích nebo na obdobném "vyšším" místě v aristokratické rezidenci ? Co to 

znamenalo pro něj a co pro město ? 

V případě osob opustivších byrokratických aparát s delší zkušeností (do 5 let) jsou otázky 

obdobně provokující. Téměř 30% z "vyšších" úředníků tvořili měšťané, 13% služby opustivších 
.S Ohl 

"pisařů" představovali rytíři. Dodejme, že stavovského (sociálního) povýšení se dostalo pouze · 

osobám ze 240. 

Problém úředníků odcházejících do 5 let přitom vůbec nespočíval v tom, že by v administrativě 

postrádali blízké příbuzné . Přibližně každý třetí by v ní našel otce, syna, synovce nebo strýce. 188 Z těch, 

kteří nevydrželi více než půlrok, měl své příbuzné mezi úředníky skoro každý druhý (43%). Bylo by 

jistě zajímavé vědět, zda šlo například o druhorozené syny bez naděje na brzké dědictví nebo o děti 

z početnějších rodin apod. V této výzkumné fázi jde jen o více či méně racionální spekulace. 

Další tabulkové údaje vcelku logicky potvrzují úvahu, že naprostá většina krátkodobých 

byrokratů vykonávala svěřený úřad za éry jediného velmože. 

Počet (kombinace) vrchností vystřídaných úředníky, jejichž doba služby nepřekročila Slet 

Počet a kombinace vrchností Počet osob % 
Jediná vrchnost 206 85,8 
Vilém a Petr V ok z Rožmberka 22 9,3 
Poručnická správa a Vilém 2 0,8 
z Rožmberka 
Petr V ok z Rožmberka a 2 0,8 
Švamberkové 
Jan Jiří a Petr ze Švamberka 8 3,3 
Celkem 240 100,0 

Poměrně zajímavá je ovšem ona desetina osob, které nastoupily do úřadu krátce před 

koncem roku 1592 a vykonávaly ho přinejmenším ještě v následujícím roce. Pokud bychom přijali 

předchozí interpretaci "služby" jako možné součásti životního cyklu poddaného, mohlo by to 

znamenat, že se opravdu nejednalo o "osobní" vztah, nýbrž o všeobecně přijatý modus nezávislý na 

konkrétním správci a majiteli dominia - svěřeného hospodářství. V případě ryze "osobní" závislosti by 

smrt zaměstnavatele nebo zaměstnance služební vztah rušila jako v případě stavovsky výluQJ.é 

dvořanské skupiny nebo úředníků-rytířů, u nichž o osobní závislosti nelze uvažovat. 

188 Z celkového počtu 240 mělo příbuzné 83 osob, 157 nikoliv. 
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Rozsah a možný dosah "výchovného" (nebo disciplinačního, akulturačního) potenciálu 

krátkodobé úřední služby názorně přibližuje tabulka sumující počet funkcí, které tito byrokraté 

vystřídali. Opět je logické, že většina působila jen v jediné, avšak lze identifikovat i přes šest desítek 

těch, kteří pobyli ve 2 a více funkcích. 

Počet funkcí vystřídaných úředníky, jejichž doba služby nepřekročila 5 let 

Počet funkcí Počet osob % 
1 174 72,5 
2 36 15,0 
3 22 9,2 
4 6 2,5 
5 2 0,8 
Celkem 240 100,0 

Celkově prošlo 240 osob 346 úředními funkcemi, což je pro srovnání přibližně 75% veškeré 

"radní" kapacity rožmberských měst a městeček v době největšího pozemkového rozsahu dominia. 

Urbánní lokality zjevně nemohly takovou možnost úřední empirie ani nabídnout. Navíc, plných 37% 

úředníků s nedlouhou praxí poznalo práci v aristokratické rezidenci, což byrokratická elita měst rovněž 

nemohla zprostředkovat. 189 

Úvahy o krátkodobých úřednících a jejich opětovném "domácím" postavení se dosud bez 

rozlišení vztahovaly automaticky většinou na vlastní rožmberské (švamberské) poddané. Bylo by 

metodickou chybou neuvést zastoupení cizinců ve vzorku. Tabulka potvrzuje, že v absolutní většině šlo 

-u-
o osoby zemí Koruny české a jen ojediněle se ve službě vyskytl jedinec z ostatních zemí 

habsburského soustátí. V takovém případě samozřejmě nemohlo jít o výše popsanou "službu", ale 

spíše jen o jakousi "zastávku" migrujícího cizince. Stejně tak nelze o "službě" v několika málo 

procentech (asi 6%) jedinců, kteří v době služby nepatřili mezi rožmberské (švamberské) poddané. Je 

zřejmé, že téměř z 90% se tedy výše uvedené závěry skutečně týk<tií zaměstnanců, kteří byli poddaní 

své zaměstnávající vrchnosti. 

Původ úředníků, jejichž doba služby nepřekročila 5 let 

Původ Počet osob % 
Země Koruny české ("domácí") 225 93,8 
Mimo země Koruny české 15 6,2 
("cizinci") 
Celkem 240 100,0 

189 Většina z 88 sloužících v blízkosti dvora nepobyla ve službách ani 3 roky (69 osob). 
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V závěrečné partii podkapitoly bude pozornost upřena nikoliv ke členům správy 

s podprůměrnou dobou služby, ale naopak seskupení "věrných" služebníků. Pro srovnání uveďme, že 

jen asi každý sedmý byrokrat vydržel sloužit déle než 15 let a pouze 4 7 osob se mohlo pyšnít více než 

dvacetiletou praxí. Jako u skupiny "dočasných" úředníků se zaměříme na stejné otázky týkající se 

stavovského složení, postavení v hierarchii správy, stavovské mobility, profesní flexibility a původu. 

Hranice dvou desítek let služby byla zvolena jako pracovní, avšak ne zcela náhodná. Jednak by interval 

měl přesahovat dobu vladaření alespoň Petra V oka z Rožmberka (1592-1611) 190 a obou příslušníků 

švamberského rodu ( 1612-1616 ), jednak by se v takovém případě měl fyzický věk byrokrata při 

skončení služby měl pohybovat přinejmenším mezi 45-50 lety, čímž by byla splněna podmínka 

"profesionálního" aktivního přístupu jedince k úřední službě jako součásti celkové životní strategie. 

Vyjádřeno jednoduše, takový úředník od mladého věku uvažoval o vrchnostenském úřadu jako o 

součásti životního cyklu a snažil se trvale udržet uvnitř hypertrofované sociální skupiny (podskupiny 

?). 

Úvodní tabulkové údaje shrnují stavovské charakteristiky a příslušnost k hierarchizovaným 

úrovním správy u 4 7 byrokratů s více než dvacetiletou služební zkušeností v rámci sledovaného 

dominia. 

Stavovská (sociální) charakteristika "vyšších" a "nižších" úředníků, jejichž doba služby 

přesáhla 20 let 

Doba služby nad 20 let 
Postavení ve správní Rytíři a erbovníci Měšťané a vesničané Celkem 
hierarchii a jeho 
změny 

Trvale "nižší" úředník 3 1 I 14 
(" písař") 

Trvale "vyšší" úředník 11 - ll 
{.,úředník'') 

Průběžné změny 15 7 22 
"písař" B " úředník" 

Celkem 29 18 47 

Mezi 14 trvale "nižšími" úředníky se nacházeli opět logicky většinou měšťané (14 ), trojice 

erbovníků, ale už žádná osoba rytířského stavu. Mezi stálé "vyšší" úředníky náleželi již výlučně rytíři. 
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Nejpočetnější "věrní" působili obojace - jednou jako "písaři", jednou v pozici "úředníka" . Za 

zdůraznění stojí, že většina z nich ( 16 ze 22) musela v průběhu služby přejít hierarchickou hranici 

správy alespoň dvakrát (minimálně "vyšší"-"nižší"-" vyšší" úředník, nebo ,,nižší"-" vyšší" -"nižší" 

úředník). Jen 6 byrokratů se z "písařství" nastálo usadili{ v horním patře administrativy ("vyšší" 

úředníci). Z těchto 22 osob byla polovina rytířů a polovina měšťanů, erbovníků a vesničanů. O čem 

tyto údaje vypovídají ve srovnání s úředníky s minimální délkou praxe? Skupina "věrných", s jistým 

zjednodušením asi velmi vlivných byrokratů, kteří dlouhodobě zasahovali do osudů administrativy, 

byla z hlediska formálních pater správy stavovsky výlučnější, uzavřenější. U těchto nejdéle 

"viditelných" a tím i známějších úředníků se pojem "vyšší" a "nižší" úředník přesně kryl se 

stavovským dělením na privilegované (rytíři) a ty ostatní (včetně erbovníků). Avšak zároveň, což je 

neméně důležité, muselo být uskupení mnohem tolerantnější k nelogickému střídání vyšších a nižších 

postů . Ve srovnání s krátkodobými úředníky byli mezi letitými služebníky (záměrně se vyhýbám 

pojmu úřednická elita, neboť mocenský vliv nemusel přímo odrážet délku služby) spíše osoby vyššího 

sociálního statusu. Skupině "věrných" vládli spíše rytíři než měšťané. 191 

V případě převahy rytířů ve skupině se naskýtá otázka, zda se jednalo spíše o "staré" rody nebo 

o nově povýšené v souvislosti se služebním poměrem. První část odpovědi konvenuje naší představě o 

"věrném", který se za letité služby dočká velmožovy přímluvy a ocitne se za odměnu mezi 

povýšenými. Skutečně, 36% ze 47 úředníků (17) dosáhlo přijetí do rytířského stavu nebo erbovnického 

povýšení. Problém spočívá v tom, že plných 13 ze 1 7 ale muselr" projít v průběhu kariéry i "nižší" 

úřednickou funkcí, tedy být alespoň nějaký čas (a bylo jedno, zda to bylo po povýšení nebo před nim 

!) "písařem". Lze konstatovat, že pojetí úřednické služby jako stavovského (sociálního) "výtahu" 

podléhalo spíše než osobní strategi~ kalkulaci, v níž více figuroval ohle~d než na individuální 

výhody z eventuelního povýšení. V případech, kdy jedinec sloužil více než dvě desetiletí a dočkal se 

povýšení většinou až v poslední čtvrtině služebního vztahu, šlo ztěží jen o všední "privátní" prestiž 

nejméně čtyřicetiletého člověka. Profit z jeho "věrné" služby mohl užít potomek. 

190 Interval by měl přesahovat alespoň tuto hranici z důvodu vyloučení služby jako období pouhé "osobní 
věrnosti" jednomu velmoži. Ideální by bylo rozpětí větší, avšak při délce vladaření Viléma z Rožmberka (41 let) 
bychom takových úředníků mnoho nenašli. 

191 Zatímco u úředníků s délkou služby do S let připadalo na 1 rytíře nebo erbovníka 1, 7 měšťana, v tomto 
případě je poměr obrácený ( 1 měšťan ku 1,6 rytíře nebo erbovníka). 
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Další analytický krok úzce souvisí s rodinnými vazbami. Jestliže byla u dlouhodobě sloužících 

byrokratů několikrát nepřímo detekována snaha trvale působit ve vrchnostenské administrativě, naskýtá 

se otázka po hustotě nejbližších příbuzenských vazeb v rámci správy. 

Příbuzenské vazby "vyšších" a "nižších" úředníků, jejichž doba služby přesáhla 20 let 

Postavení ve správní hierarchii Příbuzní - ano Příbuzní - ne 
a jeho změny 
Trvale "nižší" úředník (,,písař'} 9 5 
Trvale "vyšší" úředník 6 5 
(., úřednik") 

"Nižší" úředník ("pisař") ~ 1 5 
"vyšší" úředník ("úřednik", 
trvale) 

"Vyšší" úředník(" úřednik ") - -
~"nižší" úředník ("pisař", 

trvale) 
Průběžné změny "nižší" úředník ll 5 
("písař") B "vyšší" úředník 
("úředník '} 

Celkem 27 20 

Bezmála v 60%, tedy v nadpoloviční většině, měli "věrní" mezi ostatními úředníky otce, syny, 

synovce strýce nebo bratry. Pokud je možné to vyjádřit číselně, o 20% víc než úředníci sloužící do 5 

let motivovali ke vstupu do administrativy své potomky nebo byli sami motivováni k témuž kroku 

svými staršími příbuznými . Nepřímo by se mohlo tudíž zdát, že rodová strategie založená na 

úřednickém postavení se s větší pravděpodobností přenesla alespoň přes dvě generace. 192 

Úředničtí matadoři se logicky výrazně odlišovali od krátkodobě sloužících kolegů ve 

zkušenostech s různými vlastníky celé domény. Výsledky shrnuje další tabulkový přehled . 

Počet (kombinace) vrchností vystřídaných úředníky, jejichž doba služby přesáhla 20 let 

Počet a kombinace vrchností Počet osob % 
Jediná vrchnost 12 25,5 
Vilém a Petr V ok z Rožmberka 22 46,8 
Poručnická správa a Vilém 7 14,9 
z Rožmberka 
Poručnická správa, Vilém a Petr I 2,1 
V ok z Rožmberka 
Petr V ok z Rožmberka a 4 8,5 

192 Lze namítnout, že i 43% krátkodobě sloužících mělo ve správě příbuzné. Domnívám se ale, že v tomto 
případě se spíše než o ražení rodové strategie jednalo o důsledek snazšího přinucení ke "službě" na základě již 
v administrativě známého úředníka. Tedy o důsledek snazšího "vyhledávání" potenciálních úředníků a patrně i o 
zvláštní formu jakéhosi "rukojemství" v případě častých malverzací nebo obyčejných účetních nedoplatků . 

K potřebě zkoumání generační "mobility" blíže P.Burke, History and Social Theory, s.64. K praktickému dopadu 
blíže F.Braudel, Sozialgeschichte, s.528, 531 (trend investic do půdy a zakupování úřadů podnikateli ve třetí 
generaci) 
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Š vamberkové 
Vilém, Petr V ok z Rožmberka a I 2, l 
š vamberkové 
Celkem 47 100,0 

Konstatování, že každý druhý zažil oba poslední Rožmberky, není z hlediska cíle prosopografie 

zvlášť zajímavé. Podstatnější je, že právě každý druhý měl možnost osobně porovnat hospodářskou 

politiku spojenou do roku 1589 se jménem vrchního regenta Jakuba Krčína z Jelčan s modifikovaným 

pojetím, které se po kolapsu Krčínovy éry a generální revizi v letech 1589 a 1590 prosadilo právě na 

závěr života Viléma z Rožmberka a dále bylo propracováno Petrem Vokem. 193 S generální revizí se 

rovněž částečně změnil přístup k hodnocení úřednické práce. I to svědčí o často připomínané úřednické 

flexibilitě jako povinné dani za setrvání v administrativě. 

Z údajů je evidentní, že značná část aktivity nutné k dlouhodobé službě musela bezpodmínečně 

vyvěrat ze zaměstnaneckého prostředí. Vždyť jen čtvrtina úředníků spojila nebo byla nucena spojit 

svou dráhu s osobou jedin'ťieudála, převážně Viléma z Rožmberka. Zbytek zřejmě rád pokračoval 
v kariéře i po smrti prvního zaměstnavatele. Kdyby šlo jen o vazbu interpersonální či velmožem bez 

podpory zaměstnance vyžadovanou, jistě by málokdo s odchodem ze služeb po aristokratově skonu 

otálel. 

Bylo konstatováno, že funkční a geografická mobilita byla až na výjimky jedním z důležitých 

předpokladů úspěšného setrvání ve správě. A to ať se jednalo o zájem úřednických skupin nebo 

homogenního ústředí v čele s velmožem. Posuďme tyto parametry rovněž v rámci dlouholetých 

příslušníků správy. 

Počet funkcí vystřídaných úředníky, jejichž doba služby přesáhla 20 let 

Počet funkcí Počet osob 
l 2 
2 8 
3 3 
4 10 

5 7 
6 2 
7 7 
8 1 
9 2 
ll 1 
12 1 

193 Konkrétněji v následujících dvou kapitolách. 
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Vyřčená premtsa o flexibilitě bezezbytku platí také pro služební matadory. 47 úředníků 

vystřídalo během služby 257 funkcí, v průměru připadlo 5-6 funkcí na osobu, ti nejaktivnější prošli 10-

16 úředními místy. Průměrný byrokrat poznal během kariéry 2-5 panství, někteří získali zkušenosti 

běžně ze 4 různých panství, tedy z poloviny rozsáhlého dominia. 75% osob sloužilo v rezidenci a 

nepřekvapí, že 80% z těchto známých postav zapsal Václav Březan do svého soupisu. 194 S jedinou 

výjimkou šlo opět o "domácí" jedince. 195 Mezi "věrnými" byrokraty se vyskytly pouze 4 osoby, které 

se v průběhu (nikoliv na konci !) kariéry ocitly na čas ve dvořanské skupině aristokrata. To vše jsou 

jistě pádné důkazy o dani, kterou musel zájemce o trvalejší prospěch ze služby dobrovolně podstoupit. 

Nepřekvapí, že většina jejich profesních drah se proto odvíjela v intencích toho nejkomplikovanějšího 

typu kariéry, jak dokazuje závěrečná tabulka. Dodejme, že plat (služné) tedy ani nemohl být dostatečně 

motivujícím prvkem touhy po byrokratické kariéře a je tudíž zbytečné rozmělňovat tabulkové a grafové 

přílohy o data, která by jen potvrdila stabilní úroveň platů a jejich tradiční a málokdy měněnou výši pro 

jednotlivé úřednické funkce. 

Typy kariér úředníků, jejichž doba služby přesáhla 20 let 

Typ kariéry Rezidence Počet osob 
Jediná funkce na jediném panství ano 1 
Jediná funkce na jediném panství ne 2 
Jediná funkce na více panstvích ano 2 
Jediná funkce na více Q_anstvích ne -
Více funkcí na jediném panství ano 4 
Více funkcí na jediném panství ne 9 
Více funkcí na více panstvích bez ano 26 
respektování správní normy 
Více funkcí na více panstvích bez ne 3 
resp_ektování správní normy 
Více funkcí na více panstvích bez ne (Praha) -
respektování správní normy 
Celkem 47 

194 Neznúnil se většinou o měšťanech (7 osob), výjimečně o erbovnících (2) a jednom rytíři . 
195 Navíc u šestice ze 47 (13%) Březan zaznamenal přezdívku. 
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4. Tradice a "novoty". Dva nezamýšlené důsledky podnikatelského velkostatku 

4.1 Cíle 

Jestliže předcházející kapitola nastínila na základě prosopografické analýzy některé nové 

kontury složení a profesních kariér příslušníků rožmberské byrokracie, je možné přistoupit 

k charakteristice dvou nezamýšlených důsledků, které doprovázely genezi podnikatelského 

velkostatku a v souvislosti s jeho bouřlivým rozvojem i ony "hypertrofovaly" natolik, že začaly 

významně ovlivňovat nejen pouhou finanční sféru a bilanci vrchnostenského podnikání, ale měly 

zpětný vliv i na samotnou rožmberskou, méně už švamberskou byrokracii. V centru zájmu kapitoly 

stojí dvě sociálněekonomické kategorie, se kterými se sice lze běžně setkat již v dřívější i pozdější 

době, ale patrně nikoliv v takovém rozsahu a s takovými důsledky pro formování administrativy. Je to 

finanční nedoplatek a peněžní zpětná dotace z centra dominia zpět do hospodářství na jednotlivých 

velkostatcích. Zvláště nedoplatek nelze přímo ztotožňovat s úřednickými malverzacemi. Jedná se o 

tehdy legální, účetnictvím "prošlé", avšak ve skutečnosti úředníkem, respektive kupujícím (tedy 

většinou osedlým bez ohledu na sociální zařazení) neodvedené finanční prostředky, na které měla 

centrální pokladna i po letech, pokud disponovala dobově uznávaným dokumentem, nárok. Obě 

sociálněekonomické kategorie, které dosud stály stranou badatelského zájmu nebo je strohé prameny 

zjiných dominií či velkostatků neumožnily studovat, mají nejen svůj význam jako desiderium 

k několik desetiletí trvající diskusi o charakteru před bělohorského šlechtického velkostatku a 

k problematice jeho výnosu, ale dále také "komplikují" již beztak složitou (viz závěry prosopografie) 

a interpretačně jednotně takřka neuchopitelnou představu o "skutečném" fungování vrchnostenské 

byrokracie na pozadí vrchnostenských norem. 

Hlavní cíl kapitoly spočívá v rozboru vzniku, rozsahu a dosahu nedoplatku i zpětné dotace a 

v analýze způsobů řešení problémů s nimi spjatými. V souvislosti s prosopografickým rozborem se 

naskýtá otázka, nakolik tyto dvě pro podnikatelský velkostatek typické kategorie napomáhaly 

vytváření úřednických skupin. V centru zájmu se začíná objevovat velká, dosavadní literaturou 

nezmíněná generální reforma z let 1589-1590, která definitivně poslala do služebního "důchodu" 

Jakuba Krčína z Jelčan a která poněkud změnila (alespoň na čas) komunikační modus mezi 
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administrativou a rožmberskými velmoži . Zvláštní pozornost je věnována dopadům nedoplatečnosti i 

způsobů řešení v rámci dominia jako celku i v rámci jednotlivých panství. Dosud poněkud 

podceňovaná existence obou zkoumaných kategorií výrazně ovlivňovala právě komunikaci na mezi 

vrchností, úřednictvem a poddanými. Přestože jde i v tomto případě spíše o strukturální "anonymní" 

rozbor, je zřejmé, nakolik právě identifikace důležitých, často v pramenech explicitně 

neformulovaných průvodních jevů geneze podnikatelského velkostatku, může do budoucna historika 

obohatit při kladení si otázek a "dekódování" rozsáhlé úřednické korespondence. 

4.2 Nedoplatek a zpětná dotace. Sociálněekonomické kategorie rožmberských velkostatků 

v letech 1550-1611 1 

4.2.1 Nedoplatek, zpětná dotace a česká literatura 

" Hospodářská soustava Vilémova ukázala se finančně nesprávnou. Skončil ohromnými dluhy, 

jichž nevyloží ani jeho skvělý dvůr s nádhernými slavnostmi. "2 Touto premisou z roku 1922 otevřel 

Josef Salaba dveře dějin jednoho labyrintu - problematiky tzv. režijního hospodaření posledních 

Rožmberků. Důkazy pro svou spíše intuitivní tezi nacházel ve výši zadlužení. Potud byla jeho 

argumentace přesvědčivá . Jakmile však připustil paralelní růst výnosů statků i růst zadlužení jako 

lakmusového papírku hospodářské úspěšnosti, dostal se do neřešitelného problému příčin neustálé 

potřeby úvěru. Spatřoval je převážně v charakteru raně novověkého úvěrování (pravidelné 

prolongování dluhu), z něhož vyplývala potřeba udržování neustálé komunikace s věřitelem (dary, 

úplatky). J. Salaba se obratně vyhnul otázce "prapůvodu" rožmberských dluhů a milionové manko z 

roku 1592 se pro něj stalo výchozí konstantou úvah, které rozvinul pro devadesátá léta 16. století. V 

nich figuroval vysoký čistý výnos statků jako částka, kterou pravidelně pohlcovaly splátky dluhů a 

úroků; na další výdaje (chod rezidence, reprezentace, nákupy apod.) si bylo zapotřebí půjčit. Na 

závěrečnou dekádu existence rožmberského rodu svou metodu neaplikoval. Důvod se zdá být zřejmý. 

Pokud během devadesátých let vykazované částky jen na vyplácení úroků tvořily skutečně zhruba 20-

1 Kapitola byla v podobné formě publikována pod názvem Nedoplatek a zpětná dotace -
sociálněekonomické kategorie rožmberských velkostatků 1550-1611 . ČNM-řada historická, 164, 1-4, 1995, s.6-
39. Vzhledem k tomu, že výsledky analýzy nebyly vyvráceny ani korigovány, je studie prezentována s doplněním 
podstatné novější literatury v obdobném tvaru. 

2 J. Salaba, Boj půdy s kapitálem. Praha 1922, s. 20-21 . 
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45% ze sumy financí odvedených do komory z jednotlivých velkostatků ("čistý výnos"); v letech 

1602-1611 to bylo jenom 5-8% . Přitom zadlužení ztenčeného a téměř oddluženého dominia se 

prokazatelně za stejnou dobu ( 1602-1611) přinejmenším zdvojnásobilo. 3 Po jedné trpké zkušenosti s 

úvěrem by ani tradičně pojatý "živější" Petr V ok z Rožmberka jistě podruhé neopakoval osudovou 

chybu. "Salabův paradox", postižitelný v literatuře dodnes, spočíval v tom, že autor dal při 

konstruování svých názorů přednost údajům ze sumárních účtů a preliminářů. Vztahem veřejně 

proklamovaného a skutečného se ve své průkopnické práci nezabýval.4 Pokud akceptoval tzv. 

nedoplatek (pohledávky vrchnosti vůči garantovi hospodářsko-finančního subjektu, které nebyly 

odvedeny v příslušném termínu a byly zpětně, podle dobových norem, prokazatelné), pak to bylo 

pouze na úrovni vztahu vrchnost-stát (vybrané, ale neodvedené berně). Již Salabova sémantika -

označil neodváděné berně za " nechutnost" - poukazuje na poněkud asynchronní promítnutí jeho 

sociální praxe do situačních kontextů raně novověkých. 5 Pokus Josefa Salaby postihnout 

"makroekonomicky" hospodářskou a tím i finanční situaci posledních Rožmberků měl pravdivou 

premisu, ale metodicky ztroskotal. Byť byl pokrokem v pokusu o syntézu, nepřekonal drobnou, ale 

pronikavou studii Josefa Šusty z let dávno minulých. Ten v analýze rozsahem skromného pramene z 

přelomu 14. a 15. století upozornil na asynchronnost zapisování v účtech (čas zápisu neznamenal čas 

splátky), problematické převádění peněz, dobu prodlení mezi vypršením hospodářského termínu a tzv. 

přijetím účtu a kromě jiného (námezdní práce, měnové problémy) i na součást finančního života -

odvádění nedoplatků ze strany písařů. Přestože se J. Šusta snažil pomocí "mikrohistorické analýzy" 

vytyčit " limity finanční každodennosti", nebyla jeho varování dlouhou dobu brána v potaz.6 

Ani Alois Míka, designovaný znalec hospodářských dějin posledních Rožmberků, nevzal při 

líčení své "obrysové ilustrace hospodářství"7 v potaz Šustovy závěry a pracoval pouze s takovou 

3 Údaje jsou čerpány z komorních účtů SOA Třeboň (dále SOA T), Cizí rody-registratura, z Rožmberka 
(dále CRR), sign. 23a, fasc. V, VI, VII, rubriky splácení dluhů ; J.Salaba, Boj, s. 49nn. 

4 J.Salaba, Boj, s. 43nn., kde neuvažuje o možné preliminaci zaplacených dluhů, naopak předpokládá 
25% podhodnocení oproti skutečným odvodům (s. 51). 

5 Tamtéž, s. 47; na s. 51 hovoří o nedoplatcích, ale není zřejmý přesný obsah pojmu. J.Salaba se dopustil i 
řady faktografických chyb, např. při změně komorních písařů v roce 1595-1596 (s. 52, pozn. I), což potvrzuje 
domněnku, že se sign. 23a příliš nepracoval. 

213. 

6 J.Šusta, Purkrabské účty panství novohradského z let 1390-1391. Praha 1909, s. 7, 10, 12, 13, 14, 2lnn. 
7 A.Míka, Feudální velkostatek v jižních Čechách (XIV.-XVII. stol.). Sborník historický I, 1953, s. 122-

140 



pramennou základnou, jež souhrnně a mnohdy prognosticky poskytovala reprezentativní údaje o 

výsledcích hospodářského (nikoliv finančního) dění na dominiu.8 Je otázkou pro historiky 

dějepisectví, proč A. Míka nekorigoval publikované závěry jinými prameny, jež zřejmě velmi dobře 

zna1.9 Z důvodu svého ideového zaměření nemohl počítat se skutečností nedoplatků či zpětných 

investic do režijního hospodaření, interpretovaného jako účinnější nástroj pacifikování individuálních 

i kolektivních tužeb jednolitě chápané skupiny poddaných. 

Větš í střízlivost při prezentaci výsledků finančního hospodaření šlechty přinesla teoretická 

studie Eduarda Mikuška. 10 Počítal podobně jako J. Šusta s existencí značných a těžko vymahatelných 

nedoplatků , způsobených časovou dimenzí (přijímací termíny sv. Jiří a sv. Havla) a především silným 

působením tradice na ekonomiku. Analýzou tzv. jednoduchého kamerálního účetnictví došel ke 

skeptickému závěru, že pokud se badateli nepodaří rozlišit v příjmových položkách hotovost od 

pohledávek (tzv. rest), mají číselné konstrukce pramalý smysl. Tím jen potvrdil , že účetní prameny 

jednoduchého kamerálního slohu dokumentují spíše hospodářskou než finanční dynamiku na 

velkostatcích . Samotnou výši tzv. restu mohl v prostředí roudnických Lobkoviců doložit až pro 

počátek 18. století a největší zjištěné nedoplatky evidoval u krčmářů . Konstatoval poněkud 

překvapivě značné dluhy mezi jednotlivými velkostatky téže vrchnosti, které nebyly přímou součástí 

účtů." 

Ve stejné době jako E. Mikušek a s podobnou ostražitostí vůči účetním pramenům se pokusil 

objasnit fungování úvěru v hospodaření pánů z Hradce Václav Ledvinka.12 Z heuristických důvodů 

nemohl potvrdit výši a četnost nedoplatků, byť s jejich existencí, způsobenou hospodářskými termíny, 

automaticky počítal. Nepřímým důkazem byly vybrané a neodvedené berně a značná rozkolísanost 

převodů do centrální pokladny. Při realizaci svého metodického cíle- rekonstrukce vztahů mezi účty-

byl dochovanými prameny limitován a podařilo se mu sestavit úplnější obraz pro přelom osmdesátých 

8 Tamtéž, s. 202-204, kde A. Míka cituje hlavní zdroje svých infonnací. 
9 Vyplývá to z doposud zachovaných marginálních poznámek na volných listech z různých signatur fondu 

Velkostatek Český Krumlov (dále VsČK), které musel mít prokazatelně k dispozici; rovněž některá jeho tvrzení 
tomu nasvědčují (např . na s. 153, 154 o možném pěstování žita pro trh, které pak nelogicky na s. I 55 popírá). 

10 E.Mikušek, Účetní systémy a metody na majetku roudnických Lobkoviců . SAP 36, 1986, s. 53-102. 
11 Tamtéž, s. 54-71. 

141 



a devadesátých let 16. století. 13 Protože neměl k dispozici podobné údaje v delším časovém úseku, 

nemohl zkoumat systém zpětných dotací na velkostatky. 14 Jeho práce představovala zřetelný příklon k 

postižení způsobů finančních převodů na rozdíl od argumentace pomocí sumarizovaných absolutních 

čísel. 15 

Nosnost takového postupu potvrdila v studie Jaroslava Čechury, která se téměř symbolicky 

vrací na přelom 14. a 15. století. 16 Potvrzuje, že sledováním rozdílů mezi provedením finanční operace 

a zaknihováním, hotovostním a bezhotovostním výdajem, lze postihnout na rozdíl od normativů limity 

finanční každodennosti nepoměrně přesněji. Týž autor předložil v roce 1992 jako první analýzu řad 

účetního materiálu z provenience třeboňského velkostatku za éry posledních Rožmberků (mimo 

ostatní sondy do jiných dominií). 17 V intencích své hypotézy o šlechtickém podnikatelském 

velkostatku a rolnickém mikrokapitalismu se zaměřil na objasnění příčin a fungování komunikace 

mezi sedláky a vrchností, modelované byrokratickým aparátem. Konstatoval, že vztahy obou (všech 

tří?) byly zjevně založeny na komerční bázi a potvrdil skutečnost, že charakter ekonomiky vykazoval 

prudší dynamiku než transformace příslušných normativů. Rozsáhlou práci nelze na tomto místě 

rozebírat, je však nezbytné poznamenat, že její výsledky nabízejí nový rámec pro studium sociální 

praxe na raně novověkém velkostatku. Zajímavou otázkou zůstává, do jaké míry potvrdí Čechurovy 

závěry studium epistolografického materiálu. 18 

4.2.2 Nový rámec pro sociální praxi na rožmberském dominiu ? Indicie 

v epistolografických pramenech 

Na základě dosavadního studia velkostatkové korespondence lze zformulovat několik tezí. 

12 V Ledvinka, Úvěr a zadlužení feudálního velkostatku v předbělohorských Čechách (Finanční 
hospodaření pánů z Hradce 1560-1596). Praha 1985. 

13 Tamtéž, s. 79-81. 
14 Tamtéž, s. 79-80. 
15 Podobné metodicky obezřetné postupy praktikova! pro municipální prostředí L.Lancinger, Příspěvek ke 

studiu cen městských domů (Český Krumlov). Hospodářské dějiny 8, 1981, s. 141-182. 
16 JČechura, Finanční hospodaření Českých Budějovic v letech 1396-1416. Numismatický sborník 19, 

1993, s. 33-66. 
17 Jčechura, Šlechtický podnikatelský velkostatek v předbělohorských Čechách. Praha 1992, rkp. Za 

zapůjčení rukopisu jsem autorovi srdečně zavázán; jednu tematickou část publikoval týž, Dominium Smiřických
protokapitalistický podnikatelský velkostatek předbělohorských Čech, ČČH 90, 1992, s. 508-538. 

18 Nově ve shrnutí JČechura, Adelige Grundherrn als Untemehmer. Zur Struktur slidbohmischer 
Dominien vor 1620. Mtinchen-Wien 2000, bibliografie na s. 195-212. 
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1. Zkomercionalizované vztahy mezi vrchností (byrokracií) a poddanými sedláky tvoří jednu z 

hlavních součástí dochované hospodářské korespondence přinejmenším pro období 1550-1620. 19 Lze 

dokázat, že se jednalo ze všech zúčastněných stran o uvědomělé a cílené chování. Stejnou měrou 

postihuje doposud prošlá korespondence tržní zájmy obou rožmberských vladařů (Viléma i Petra 

Voka) i sémantiku adekvátní komerčním vztahům . Aktivní a samostatnou činnost při organizování 

vztahů lze nejčastěji pozorovat u příslušníků byrokratického aparátu, a to na všech funkčních místech. 

Rovněž sedláky nelze považovat za pasivního účastníka nebo obět vztahu; doposud v žádném případě 

jsme nebyli svědky jednostranného, silou prosazeného a jednoznačně úspěšného uplatnění tzv. 

přímusů. Důležitou úlohu, zejména při zprostředkovávání prodeje vrchnostenského obilí a dobytka do 

zahraničí , sehrávaly městské rady příhraničních měst a městeček, které byly mnohdy personálně 

propojeny s úřednickým vrchnostenským aparátem. Rysy zmíněného sociálního chování až na malé 

výjimky (instrukce pro pivovarní písaře) nepronikly do dobových normativů . 

2. Stále důležitější podmínkou pro fungování oboustranně výhodných vztahů se stávala ze 

strany vrchnosti jako garanta sociální rovnováhy tvorba dostatečných zásob zboží. V konkrétním 

případě se jednalo o zásoby tržního žita a ovsa v obročnících , prodávaného, vyměňovaného nebo 

zapůjčovaného sedlákům , kteří na oplátku poskytovali kvanta pšenice pro zvyšující se výrobu piva-

konečného tržního produktu. Během půlstoletého vývoje tyto vztahy natolik gradovaly, že krátkodobý 

výpadek ve spolupráci mohl způsobit řetězovou reakci a ohrozit labilní vrchnostenskou ekonomiku. O 

ekonomice poddanské nejsme doposud schopni tvrdit totéž. Podobně praktikovaný úzus panoval při 

obchodování s dobytkem v méně úrodných částech dominia (Vimperk, Drslavice). Zvláště za situace, 

kdy vykazované příjmy, výdaje i zadlužení oproti polovině 16. století několikanásobně vzrostly, si 

19 Z důvodů limitovaného rozsahu pojednání odkazuji pouze na nejdůležitější signatury a fascikly 
jednotlivých prošlých fondů a sbírek, jejichž písemnosti nebyly doposud téměř vůbec využity. Při citaci je 
odhlédnuto od úplné sémantiky, detailních personálií a přesné datace korespondence. Pokud se zmíněná 
skutečnost objevuje ve více signaturách, je odkázáno pouze na nejdůležitější. Ke schwarzenberskému systému, 
podle něhož je většina fondů a sbírek zde zmiňovaných uspořádána srov. J.Záloha, Několik poznámek ke vzniku 
a k zásadám pořádacího systému velkostatkových fondů schwarzenberské provenience. SAP 26, 1976, s. 341-
366; pro následující teze k podstatě a průběhu sociální praxe (body 1-6), kterou lze postihnout téměř ve všech 
schwarzenberských signaturách, Srov. alespoň SOA T, Cizí statky-registratura (dále CS), k. 108; Velkostatek 
Třeboň (dále VsT) sign. lB 6Wgama 5; sign. lA SAS 2; CRR, sign. 9c, fo!. 132,266, 275,282, 287nn; SOA T, 
pobočka Český Krumlov (dále SOA T, pob. ČK), VsČK, sign. lB 8B I; sign. I 7C 2; Vrchní úřad Český 
Krumlov (dále VÚČK), sign. IIA 7C 2; sign. liD 7J lb; sign. IIA 7Falfa 6; sign. IIA 7Falfa 10; sign. IIA 7Falfa 
I c; sign. IIA 4Lalfa 20a; sign. IIA 4Lalfa ll a další, méně k tématu obsažné signatury různých uvedených fondů. 
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původní iniciátor režijního podnikání - vrchnost - nemohl dovolit vzhledem k naprosto mizivému 

podílu renty jinou praxi . Od padesátých let až do konce zkoumaného období tvořila druhou podmínku 

"komunikace" solventnost sedláků , na níž měla vrchnost evidentní zájem. Je otázkou, jakým 

způsobem zasahoval při každodenní organizaci zmíněné praxe úřednický aparát. Vzhledem k tomu, že 

směna typu vrchnostenský oves a žito - selská pšenice byla pouze prostředkem vrchnosti k 

shromáždění dostatečných zásob, můžeme v korespondenci často postihnout bezhotovostní styk 

(prostou výměnu). Protežovanější byl ovšem kontrakt finanční. Lze rovněž evidovat rostoucí averzi 

úředníků vůči osedlým, kteří se nezúčastňovali tržního obchodování. Pro ně se ve zvláštních 

případech užívalo zajímavého označení - " nedělající nic". 20 Jednalo se většinou o jedince žijícího 

podle slov písaře pouze z inkasovaných vejrunků nebo zabývajícího se obchodováním s grunty 

(potulní hospodáři). 

3. Doposud není možné doložit, že by charakteristickou součástí sociální praxe byl monopolní 

diktát cen ze strany vrchnosti. Pří jejich tvorbě fungoval až na výjimky vztah mezí nabídkou a 

poptávkou. Účinnou zárukou působení tohoto vztahu byla blízkost zahraničních trhů nebo činnost 

migrujících, vesměs (alespoň podle slov vrchnosti) zahraničních obchodníků, kteří nabízeli své zboží 

doslova u každého gruntu. Ceny nebyly taxativně určovány pro celé dominium, ale jejich tvorbou 

nebo návrhy se zabývali úředníci podle specifických podmínek příslušné oblasti a momentálních 

možností i situace v blízkém okolí. Nebylo nezvyklé, že je regulovali naprosto sami a zodpovídali 

vrchnosti pouze za výsledek "marketingu" v podobě odvedených peněz za vydatné podpory 

vyhotoveného účtu. Ceny smluvené při obilním kontraktu bývaly nižší než ceny stanovené při prodeji 

na žádost kupujícího (neúroda, absence jiného zboží jako protihodnoty). Bylo běžným jevem, že 

sedláci neakceptovali z volních důvodů poprvé proklamovanou cenu, kterou musel vladař domu 

pětilisté růže na dobrozdání úředníků snížit, pokud nechtěl přijít o odbytiště. Lze zaznamenat i 

případy, kdy byly ceny upravovány s ohledem na tradicí dané zatížení poddaných robotní povinností a 

desátky. V takové situaci cena ustupovala před vítězící tradicí. Každou větší transakci předcházelo 

jednání, které bylo uzavřeno (nejčastěji ústně) dohodou o tržní ceně. 

20 SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIA 7Falfa I O. 
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4. Prioritním cílem pro vrchnost i úředníky bylo "peněžení statku Jeho Milosti Páně". Lze 

pozorovat, jak se zmíněný obrat stával běžnou součástí úřednického slovníku. Vrchnost, úředníci i 

sedláci uvažovali a vyjadřovali se v kategoriích "lacinější" (výhodnější), " dražší" (prodělečné), 

"odbyt", "zisk", "prodělek" a sledovali průběžný pohyb cen v oblasti svého geografického horizontu 

(i na sousedních panstvích a v blízkém zahraničí) . Ceny neměly s tzv. sezónností mnoho společného a 

byly závislé především na příjezdu různých formanských kolon, dopravujících zboží z nejrůznějších 

oblastí. Lze se rovněž domnívat, že zamýšlený cíl vrchnosti poněkud paradoxně vytvářel vhodné 

podmínky pro zásadní transformaci obsahu pojmu "práce" pro úředníky. 

5. V souvislosti s výše uvedeným bodem je značným překvapením, že komerční zřetele 

fungovaly záhy nejenom v kontaktu úředník-sedlák a úředník-řemeslník, ale byly uplatňovány také 

mezi úředníky jednotlivých panství navzájem. Vzhledem k tomu, že rožmberské velkostatky nelze 

považovat co do své struktury za homogenní (J.Čechura), jedná se o jev, který mohl ve své době hrát 

důležitou roli (např. závislosti na zápůjčkách surovin i pracovní síly). 

6. Výše nastíněný obraz sociální praxe, čerpaný ze závěrů literatury a z prostudovaných 

epistolografických pramenů, nebyl v dobových normách zaručujících rovněž potřebnou kontinuitu 

trvání (tradici) zakotven . Ve skutečnosti se jednalo o nekodifikovaný úzus, jenž mohl být právně ze 

strany vrchnosti ovlivňován málo účinnými prostředky. Nepřímé epistolografické důkazy pro 

existenci takového komunikačního úzu lze nejlépe postihnout na dvou skutečnostech - v hodnocení 

úřednické práce vrchností a především v případech, kdy byla tato nekodifikovaná praxe porušována?1 

Těžko rozhodnout, jaká strana se k porušování uchylovala častěji. Ze zkoumaných pramenů však 

vychází jako serióznější vrchnost, jejíž škála možností nebyla tak široká. Je totiž nepravděpodobné, že 

by každoroční potřebu pivovarské pšenice dokázala průběžně a trvale zajišťovat nákupy mimo vlastní 

dominium . Ojediněle taková snaha v pramenech probleskne, ale kontrakty lze považovat spíše za 

dopli1kové. Daleko častěji se vrchnost (úředník) pokoušela zvýšit cenu v mezidobí, které uplynulo 

mezi uzavřením kontraktu a odvedením zboží spojeného s placením. Pokud můžeme usuzovat, příliš 

2 1 K porušování úzu srov. např. SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIA 4Lalfa Sb; sign. IIA 7Falfa I O; SOA 
T, CRR, sign. 9c, fo!. 24, 33,58-60,63,66, 73, 91, 156, 152, 198,213,260,279, 281 ; CS, k. 205; VsT, sign.IB 
6Wgama 5 a další. 
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účinný tento postup nebyl - poddaní zpravidla nakoupili jinde a v přijatelnějších cenových relacích. 

Nezřídka se rožmberští vladaří pokusili interpretovat všeobecné zákazy vývozu obilí do zahraničí tak, 

že je proklamativně vztáhli i na ty své poddané, kteří by obchodovali s jiným partnerem než s nimi. 

Faktickou bezzubost rožmberských nařízení v tomto smyslu dokazuje např. moratorium na prodej 

obilí třeboňským poddaným z roku 1595,22 které bylo iniciováno jako výhrůžka proti porušování 

práva přednostní koupě. Celý akt měl pro krumlovskou komoru neblahé důsledky. Sedláci skoupili 

žito a oves na jiných trzích a obilí v přeplněných rožmberských obročnicích se začalo rychle kazit. 

Tisíce strychů obilovin se staly neprodejným artiklem a komora přišla řádově o tisíce kop grošů 

hotových peněz nebo alespoň pohledávek. Skutečnou bezmoc musel Petr Vok z Rožmberka pocítit 

sedm let poté, když řada sebevědomých úředníků využila problematického postupování 

českokrumlovského sídla v roce 1602 a zmrazila jak převody peněz, tak obilní zásoby obročnic ve 

výši téměř 15000 strychů. Přes dva roky trvající vyjednávání v Praze se zástupci Petra V oka, kancléři 

Jindřichu Vintířovi z Vlčkovic, podařilo dostat zpět pouze část pohledávek. Tento příklad musel být 

více než přesvědčivým varováním pro posledního Rožmberka. Pro badatele může znamenat symptom 

signalizující ústup aktivní úlohy vrchnosti v ekonomice a stavící jeho osobu do role sice důležitého, 

ale pouze garanta sociálněekonomické praxe. Tomu by nasvědčoval i způsob, jakým vladař získával 

(vedle sporých osobních zkušeností) hlavní informace o stavu dominikální ekonomiky jako celku. 

Kromě průběžných zpráv si nechával předkládat od buchalterie výroční (sv. Jiří a sv. Havel) sumární 

bilance. V podstatě se jednalo o několik nicneříkajících astronomických cifer -jakési "analgetikum" 

vrchnosti, které však na přelomu 16. a 17. století zdaleka nepostihovalo možný vliv sedláků. O to více 

zdůrazňovalo rostoucí informační a dezinformační možnosti byrokratů.23 

Jestliže účetní prameny příliš plasticky o důsledcích konstituování nové sociální reality druhé 

poloviny 16. století nevypovídají, studium korespondence poukazuje na rostoucí obezřetnost vrchnosti 

vůči sedlákům. Patrná je obava z přetěžování poddaných robotami a dopravními povinnostmi (fůry), a 

22 SOA T, V sT, sign. lB 6Wgama 5. 
23 Srov. pozn. 17. 

146 



to především v době eskalace napětí v hornorakouských zemích ve druhé polovině devadesátých let 

16. století.24 

Ačkoliv se jedná o téměř neprobádanou problematiku, v současné fázi studia lze zhustit 

charakter přístupu rožmberských vladařů (nikoliv úředníků) vůči sedlákům zúčastňujících se komerční 

praxe do dvou dobových sentencí hejtmana Jetřicha Slatinského ze Slatinky, které si v roce 1582 

poznamenal na zadní stranu svého pracovního diáře : 

"Kde dobrejm napomenutím ne ní vzdělání, tu hněv ne pomůže ani zlobivé jebání" 

"Hněv bezmocný jest tak užitečný 

co světlo slepému v noci"25 

7. Epistolografické prameny potvrzují nové závěry literatury o značné finanční solventnosti 

sedláků . 26 Zřetelnými indiciemi rostoucího sebevědomí této sociální skupiny mohou být rovněž z 

pramenů trestněprávní povahy např. značně vysoké kauce (200-500 kop grošů míšeňských), jež byli 

jednotlivci a rukojmí (pocházející mnohdy i z jiných panství) schopni v krátké době složit, schopnost 

poddaných shromáždit několik tisíc kop za účelem poskytnutí úvěru vrchnosti nebo jejich rostoucí 

nechuť k žádostem o bezúročné půjčky. Doposud neprobádanou oblastí zůstávají příjmy poddaných z 

obchodu se dřevem (v západní i východní oblasti rožmberské domény), k němuž měli volný přístup a 

jenž nebyl "stavovsky" limitován. 27 Jeho atraktivitu by nepřímo potvrzovaly množící se spory o 

těžební práva. Přímočaré selské sebevědomí je dobře patrné při průběhu (výsledcích) nejrůznějších 

sporů na jednotlivých panstvích. Rovněž je potvrzuje např. nezájem mnoha reprezentantů 

poddanských vsí a městeček o zrušení odúmrtního práva. Je pravděpodobné, že skutečné možnosti 

zájemců o grunt převyšovaly poněkud opožděně nabízené šance na jeho dědičné držení. Prokazatelná 

geografická mobilita poddaných i existence volných gruntů potvrzují myšlenku, že pokud měl adept o 

grunt zájem, dokázal jej získat včetně ceny za přemrštěné akcidence ze strany úředníka, o nichž jsme 

24 SOA T, CRR, sign. 9b, fasc . III; SOA T, pob. ČK, VsČK, sign. I 88 14. 
25 SOA T, Rukopisy Třeboň, sign. C 2, 8, č . 56. 
26 Teze k bodu 7 vycházejí ze SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIA 7C 2; VsČK, sign. I 88 14; sign. I 8D 

3m; SOA T, VsT, sign. lB 7D 2; sign. lB 58C 12; CS, k. 212 ; CRR, sign. 14; sign. 9b, fasc . III; o nápolcích též 
V Černý, Hospodářské instrukce. Přehled zemědělských dějin v době patrimonijního velkostatku v XV.-XVI. 
století. Praha 1930, s. 51, 99nn. 
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často informováni. Bude nutno ještě zvážit, jak silnou měrou je představa o "rodovém držení" gruntu 

ovlivňována neadekvátními měřítky minulého století a běžnou sémantickou praxí pojmenovávání 

nových držitelů po předchozích vlastnících ze správních důvodů. Je paradoxní, že mnoho práce, až 

leckdy nevědomky, zde vykonali soukromí genealogové tvořící tak místo "dějin rodu" "dějiny 

gruntu". 

Na konci 16. století nemůžeme považovat za náhodný případ skutečnost, kdy samostatné, 

svévolné a často úspěšné jednání sedláka v majetkových záležitostech pociťovala vlastní vrchnost 

doslova jako "posměch".28 Za takového stavu už mohlo těžko někoho překvapit, že finanční zájmy 

snadno překryly svou naléhavostí tradiční zvyky. Ani samotný iniciátor rožmberského režijního 

podnikání - Vilém z Rožmberka - se nedočkal výjimky. Na počátku roku 1593 nikdo nedbal slov 

duchovního, aby byl za nedávno zesnulého velmože držen " šenkovni smutek". S poukazem na 

potřebnější odběr piva vřely desítky krčem svým specifickým životem dál.29 

Stručně, ale pregnantně vystihl mentalitu a pozici sedláků později omilostněný defraudant a 

toho času rožmberský úředník Ondřej Smetánka: "To sedlský plemeno nijakž jináč neudělá, než co z 

moci udělati musi. "30 

Pokud přijmeme tezi o změně sociální praxe, která proběhla během půl století na rožmberských 

statcích, budeme postaveni zárovei1 před tyto, pro přítomnou studii důležité problémy: 

-Tato praxe se nestala hlavní osou při vytváření dominikálních, písemně fixovaných normativů. 

Při jejich vzniku působila především tradice. Rozšířenější praxi ústních instrukcí nejsme schopni až 

na nepatrné výjimky postihnout. Lze se domnívat, že mnohem více odpovídaly skutečné situaci . 

- Závěry literatury nejednou upozornily na skutečnost, že především tzv. koncové - bilanční 

účty neodpovídaly skutečnému pohybu financí a výše hotovosti nedosahovala vykazovaných částek. 

Struktura a rubrikování rožmberských účtů se až do devadesátých let 16. století netiší od dochovaných 

zlomků materiálu z konce 14. století. Nezměněna zůstala metodika vedení účtů. 

27 Srov. V.Scheufler, Voroplavba na Vltavě v období předbělohorském. Československá etnografie, 1957, 
s. 35nn. 

28 SOA T, CRR, sign. 9c, fo!. 53. 
29 SOA T, pob. ČK, VsČK, sign. I 7Bdzéta 27. 
30 SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIA 7Falfa 2. 
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-Poslední výzkumy upozorňují na silnou pozici a finanční možnosti sedláků. Potvrzují ji i první 

sondy do epistolografického materiálu . Zjištěné výsledky jsou v rozporu s tvrzeními starší literatury 

konstatující značné zad\už.ení poddaných vůči v\astní vrchnost\. Taková forma d\uhů nepodléha\a 

zaknihování v gruntovnicích a neodrážela se přímo vzhledem k metodice ani ve výročních účtech.31 

Domnívám se, že uvedené rozpory nejsou primárně způsobeny metodickými přístupy k bádání, 

ale že ztělesňují pro druhou polovinu 16. století typický rys- konjugaci tradice a změny . Potom může 

být oprávněnou otázka, jakým způsobem a s jakými důsledky působila tato konjugace v komerčním 

vztahu mezi vrchností (úředníky) a částí poddaných - tedy v jednom ze základů změněné sociální 

praxe na dominiu posledních Rožmberků. Mottem uzavírajícím obsáhlejší zdůvodnění postupu se 

může stát další dobový výrok Michala Litochleba ze Strachotína, cílený opět do řad rožmberských 

sedláků: .,Když smějí bráti, nechť smějí i platiti. "32 

4.2.3 Generální revize režijního hospodaření v roce 1589. Výsledek střetání tradice a 

změny. Nedoplatek v účetních pramenech 

Před několika desetiletími uvedl Václav Pešák do českého dějepisectví obsáhlou studii, ve které 

vylíčil pokus o správní reformu komorních panství, probíhající během šedesátých let 16. století. 33 

Byla iniciována Uako v jiných případech) nově nastoupivším vlastníkem, zvědavým na možnosti 

finančních příjmů. Po všeobecné revizi v roce 1565 došly kontrolní orgány komorních panství k 

tomuto verdiktu - hlavní příčinou nízkého zisku jsou vysoké náklady na úřední aparát a 

všudypřítomné malverzace. Obviněná strana však uváděla jiný důvod svých nedoplatků; totiž dluhy 

poddaných, kteří prý neplatí za odebírané zboží, a poukazovala na zkostnatělost správních postupů při 

31 Srov. pozn. 16 (práce J . Čechury); populárně J. Čechura, Sedláci Petra V oka. Historický obzor 5, 1994, 
s. 50-53 ; dále B.Chocholáč, Selské peníze. Sonda do finančního hospodaření poddaných na západní Moravě 
koncem 16. a v 17.století. Brno 1999. Sonda do finančního hospodaření poddaných na západní Moravě 16.a 
17 .století. Brno 1999, týž, K hospodaření poddaných na pernštejnském panství v druhé polovině 16. a první 
polovině 17. století. Časopis Matice moravské 109, 1990, s. 83-113 ; týž, Zadluženost a poddanské dávky. 
Příspěvek ke studiu sociálněekonomických problémů ve druhé polovině 16. století na základě rozboru 
pernštejnských pozemkových knih. Jižní Morava 25 , 1989, s. 75-87; na část českokrumlovského a 
novohradského panství aplikoval Chocholáčův postup MHolakovský, Finanční hospodaření na selských gruntech 
v předbělohorských jižních Čechách . JSH 62, 1993, s. 70-92; o zadluženosti poddaných vůči vrchnosti 
V Procházka, Česká poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17. století. Praha 1963, s. 329, 330nn; 
obecné charakteristiky podává J. Petráň, Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války. Praha 1964. 

32 SOA T, VsT, sign. lB 6Wgama 5. 
33 V.Pešák, Hospodářství a správa komorních panství v Čechách za Maxmiliána II. Časopis pro dějiny 

venkova 16, 1929, s. 50-58, 116-134, 195-216; 279-296. 
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jejich vymáhání. Že to nebyla jen planá výmluva, dosvědčila navrhovaná opatření - od radikálního 

názoru doporučujícího pronájem celých panství úředníkům na fixní, ale jistý poplatek až po řadu 

kosmetických úprav správních procedur, protahujících ze strany české komory jednání mezi písaři a 

dlužníky na dlouhé měsíce i roky. Mnohaletá nekonečná jednání, návrhy a vizitace přinesly hubený 

výsledek v podobě císařské instrukce z dubna 1570, nařizující vybírat peníze od písařů přímo na 

panstvích . Za patnáct měsíců poté radové České komory, kteří tak přicházeli o výhodnější kontakty s 

úředníky, prosadili vzhledem k tradicím i bezúčelnosti nového nařízení star3fzpůsob (přijímání přímo 

v České komoře), potvrzený císařem v petici 30. července 1571.34 Poznámku V. Pešáka, že "všechna 

tato nařízení vyzněla naprázdno a velké dluhy a nedoplatky písařů trvaly ve stejné ne-li větší míře",35 

potvrdily výsledky další vizitace komorních panství, provedené na konci roku 1571 úředníkem 

komorní účtárny Pavlem Šturmem z FUrstenfeldu. Nalezl na 18000 kop gr. míš. nevyupomínaných 

dluhů; přičemž se předpokládal roční čistý výnos např. panství Brandýs 6 300 kop, Poděbrad 6 300 

kop nebo Pardubic asi na 22000 kop gr. míš . Komorní režijní hospodaření, jehož tíhy se právě 

arcikníže Ferdinand chtěl zbavit radikálním pronájmem, žilo se svým neduhem- nedoplatkem- dál. 36 

O necelé dvacetiletí později došlo k podobné akci na dominiu Viléma z Rožmberka. V průběhu 

roku 1589 se poprvé po téměř čtyřech dekádách let dokázal čtyřiapadesátiletý politik podívat tváří v 

tvář výsledkům svého finančního hospodaření jinak, než bylo dosud na jihu zvykem, tj. v 

jednoročních bilancích. Ač nemocen, nezamýšlel Vilém z Rožmberka sestavit podklady pro 

"předávací inventář" pro mladšího bratra. Doposud nedokážeme přesně říci , kdo skutečně generální 

revizi inicioval. 37 Jisté je, že s jejími formálními vykonavateli a s jejich potomky se dříve či později 

setkáváme po dlouhá desetiletí 17. věku na exponovaných místech vrchnostenských úřadů a hlavně v 

městských radách .38 Nikdo z nich však nedosáhl faktické moci osoby, která chytře a poněkud 

34 Tamtéž, s. 54, 55 , 201-204, 216. 
35 Tamtéž, s. 280. 
36 Tamtéž, s. 281 (vizitace 1571), s. 214 (uváděné výnosy), s. 128 (Ferdinandův návrh na pronájem). 
37 O míře podílu Viléma z Rožmberka a zájemců o Krčínovo nástupnictví bude možné se vyjádřit až po 

prostudování veškeré korespondence k danému tématu. Nabízí se také otázka, že celá revize byla logickou 
uzávěrkou Krčínova působení, který předtím oznámil odchod z rožmberských služeb. 

38 Lze to dobře pozorovat ze seznamů a obnovování městských rad, které je možné doplnit studiem 
římskokatolických farních matrik ze SOA T . 
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nečekaně v roce 1589 rožmberské služby opustila- Jakuba Krčína z Jelčan. 39 Není asi náhodou, že z 

období, které se revize snažila zmapovat a které se v podstatě kryje s Krčínovým působením, se nám 

dochovalo podstatně méně důležitých pramenů než např. z let padesátých a devadesátých. Bezpečně 

však víme, že kolínský rodák soustředil na křepenické tvrzi řadu zejména kartografických 

strategických úředních dokumentů, jež nevydal dva roky před svou smrtí ani císaři Rudolfovi 11.40 

Pravděpodobně už bez jeho přímé účasti napřeli mladíci z buchalterie,41 motivováni asi i obdobnými 

kontrolami císaře v citlivé oblasti důlního podnikání,42 pozornost na uplynulé čtvrtstoletí rožmberské 

ekonomiky. Zdá se, že císařský postup Vilém z Rožmberka kopíroval i v časovém záběru, neboť 

Rudolf ll. zkoumal správu a horní účty s třiadvacetiletou zpětnou platností. Ačkoliv měl "rok revizí a 

prognóz"43 některé strukturální, ekonomické i konfesionální a řadu personálních, pro životy některých 

jedinců doslova osudových konsekvencí, jsou v této stati považovány za okrajové a bude o nich 

pojednáno na jiném místě .44 Hmatatelným výsledkem revizního chaosu je pramen uložený v 

třeboňském archivu.45 Jedná se o soupis finančních restů, vedený zpětně nejdéle do roku 1564, které 

písaři tzv. koncových úřadů (tj. takových, jež měly, moderně řečeno, "právo finančního subjektu") 

prokazatelně (tzn. že v roce 1589 existoval účetní podklad ve formě různých cedulí, škartek, kvitancí 

atd.) dlužili přímému nadřízenému orgánu - vesměs krumlovské truhle nebo (v případě nedoplatků 

truhly samotné) krumlovské komoře. Nutno zdůraznit , že se nejedná o evidenci zpronevěr, ale 

nedoplatků, jejichž původ písaři dokázali zdůvodnit jakýmkoliv dobově akceptovatelným způsobem 

39 Většina autorů vychází ze dvou podobně laděných výročních prací (JSchneider, Kolínský rodák Jakub 
Krčín z Jelčan a Sedlčan, vynikající hospodář a rybníkář XVI. století. Kolín 1936 a V.A . Hadač, Staročeský 

rybníkář Jakub Krčín z Jelčan. Tradice I, 1934-1937, s. 175-182) a veršované autobiografie (J.Pánek led .!, V. 
Březan , Žívoty posledních Rožmberků. Praha 1985, s. 244-256). Literaturu shrnuje JPánek, Poslední 
Rožmberkové- velmoži české renesance. Praha 1989, s. 349-385; týž, V. Březan , Životy, s. 728-742. 

40 Jednalo se o podrobné mapy jednotlivých panství, které si s sebou Krčín odvezl a odmítal je vydat; 
srov. SOA T, CRR, sign. 9c, fo!. 54. 

41 K určení věku některých úředníků srov. kromě korespondence např. SOA T, VsT, sign. lB 5AU No. 1; 
o dalších soupisech JHanzal, K populačním poměrům v rožmberských městech před Bílou horou. JSH 36, 1967, 
s. 1-6. 

42 Sněmy české od léta 1526 až po naší dobu, Vll (dále jen SČ) , 1586-1591. Praha 1891, s. 433. 
43 Za zlomové období jej považuje i J Čechura, Šlechtický podnikatelský velkostatek, rkp.; křížové 

kontroly z let 1589-1590 dokládají zbytky agendy v SOA T, CS, k. 21 O. 
44 O jednom z důsledků pro úřednické kariéry stručně A.Stejskal, Finanční zpronevěry a jejich funkce v 

politické a kulturní reprezentaci vrchnostenské byrokracie v Čechách na přelomu 16. a 17. století (Perspektivy 
výzkumu). ln: Život na šlechtickém sídle v XVI.-XVIII. století. Ústí nad Labem 1992, s. 82-94. 

45 SOA T, CRR, sign. 24c, fo!. 1-167 ( .. Restantové starší z počtův vytažené a písaři sečtené až do sv. Jiří 
léta 1589"). 
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(mnohdy pouze ústně, pod přísahou apod.). Po formální stránce je kniha vedena podle jednotlivých 

panství, uvnitř je členěna s ohledem na typ úřadu. U každého je podle chronologie poznamenána 

konkrétní osoba s výší nedoplatku v kopách grošů míšeňských, pocházejícího z uvedeného roku. Dále 

máme možnost sledovat průběh "likvidace" nedoplatku - pokud se písaři podařilo prosadit eliminaci i 

sebemenší částky, je poznamenáno, kdy a jakým způsobem k tomu došlo. " Kniha restů" je evidentním 

čistopisem sestaveným na základě dnes již torzovitě dochovaných (a také náhodně objevovaných) 

podkladů. Nedoplatky, tj. finanční částka, kterou měl písař odvést, ale neodvedl, a zůstala tudíž "na 

místě", jsou zaznamenávány rovněž pro desetiletí 1590-1600. Jejich informační hodnota je však 

nesrovnatelná s obdobím 1564-15 89. Nejen proto, že od roku 1590 se evidence tohoto druhu stala 

pravidelnou náplní práce kontrolního orgánu, ale také z důvodu, že pro období devadesátých let máme 

k dispozici poměrně solidně . zachované účty a "rektifikační" korespondenci různého druhu.46 Rozdíl 

oproti evidenci z období 1564-1589 spočívá také v obsahu zapisovaných částek. V případě sum z let 

1590-1600 vlastně nejde o nedoplatky, nýbrž o "zůstání" (tj. finance, které písař odváděl v dalším 

hospodářském pololetí), vzniknuvší z běžných časových disproporcí mezi účetním termínem, 

prodejem a zaplacením. Za nedoplatek považuji pouze neodvedené finance starší než jeden fiskální 

rok47 
- u takových musel jako příčina působit jiný faktor než pouze sezónní důvod. 

V průběhu druhé poloviny roku 1589 zveřejnila krumlovská buchalterie výsledky svého šetření 

a na navrátivšího se Viléma z Rožmberka z Polska radostně rozhodně působit nemohly.48 

Přesvědčivěji o tom vypovídá tabulka shrnující sumy nedoplatků, které se retrospektivně z pozice 

osmadevadesátého roku podařilo prokázat. 

Výše nedoplatků prokázaná revizí 1589 se čtvrtstoletou zpětnou platností 

(údaje jsou zaokrouhleny na celé kgm) 

Rok Prokázaná suma nedoplatků Dohromady od roku 
v roce 1564 

1564 429 429 

46 SOA T, CRR, sign. 23a, fasc. II-VII ; sign. 23b, fasc . I-II; k důležitosti korespondence V Černý, 
Hospodářské instrukce, s. 7nn . 

47 Fiskální rok je počítán od sv. Havla do téhož termínu dalšího roku. 
48 Tennín retrospektivní revize byl uzavřen ke 24.4. 1589; k polské legaci a zdravotnímu stavu Viléma z 

Rožmberka J.Pánek, Poslední Rožmberkové, s. 230-234. 
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1565 604 1033 
1566 21 1054 
1567 8 1062 
1568 9 1071 
1569 o 1071 
1570 339 1410 
1571 1505 2915 
1572 27 2942 
1573 5647 8589 
1574 725 9314 
1575 569 9883 
1576 21998 31881 
1577 265 32146 
1578 289 32435 
1579 287 32722 
1580 6117 38839 
1581 8336 47175 
1582 5672 52847 
1583 4428 57275 
1584 7672 64947 
1585 18789 83736 
1586 11213 94949 
1587 4209 99158 
1588 3086 102244 
1589 2633 104877 

Již sumární součty potvrzují, že dobová tvrzení revizorů komorních panství a Pešákovy závěry 

o nedoplatku jako jednom z možných signifikantních znaků režijního hospodářství rozhodně nebyla 

nadsazená a uváděná čísla nereálná. Pouze pro jediný rok ( 1569) se rožmberské revizi nepodařilo 

usvědčit žádného písaře ze zadržených peněz. Šlo nepochybně o úspěch v její činnosti a je zřejmé, že 

ještě v průběhu roku měla k dispozici účetní podklady, které nejenom že dnes neexistují, ale 

pravděpodobně zmizely už v průběhu devadesátých let, jak můžeme usuzovat z praxe a způsobu 

archivování písemností rožmberskou buchalterií49 i z bezmocných stesků na neexistující dokumentaci 

z korespondence.50 Zda se jednalo o běžný postup nebo zda byla ztráta záměrná, nedovedeme za 

současného stavu posoudit. 51 Rovnoměrné rozložení dluhů během revidovaného období vylučuje 

nahodilost a jedinečnost jevu a podporuje hypotézu o nedoplatku jako systémovém fenoménu. Zvlášť 

vyrovnanou bilanci vykazuje poslední desetiletí. Zřejmě nejde jen o efekt "nedávno minulého"; lze 

49 SOA T, pob. ČK, VsČK sign. I 8R 3. 
50 Srov. např . SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIA 7C 2. 
51 SOA T, V sT. sign. 18 6Wgama 5; krádeže dokumentace nejsou mezi kriminálními delikty téměř vůbec 

doloženy; za informace děkuji Mgr. M. Bastlovi. 
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počítat i s činností právě založené buchalterie ( 1579) a s jejími písemnostmi.52 Výslednou sumu 

I 05000 kop gr. míš. je nutné považovat pouze za minimální; přesto není nezajímavé porovnat výše 

nedoplatků z různých období s hypotetickými čistými výnosy dominia - sumou, která by měla být 

vrchnosti ročně (zprúměrováno) k dispozici po uhrazení všech nákladů. 53 V celku přesněji (stejně jako 

důležité meziroční výkyvy) můžeme zjistit pro období, kdy existují komorní (popř. truhelní i komorní) 

pololetní účty ( I590-I6I6). 54 Všechny výnosy uváděné v této studii jsou výsledkem postupu "shora" 

(tzn. jsou zkoumány vykazované převody panství podle agendy nadřízeného orgánu - komory nebo 

truhly) a korelují s údaji J. Čechury, jenž analyzoval důchodní, popř. pivovarní a rybní účty (postup 

"zdola"). 55 Zde jsou údaje ještě sníženy o tzv. zpětné dotace, o nichž bude pojednáno dále. Výnosy 

dominia z Jet I567-1581 jsou výsledkem částečné konstrukce ze zachovaných výdajových sumářů 

pololetních komorních účtů. 56 Vyjdeme-li z poznání účetní systematiky devadesátých Jet 16. a prvních 

dvou desetiletí I7. století, můžeme uvést čtyři typické konstanty pro komorní účty. 

I. Vykazované výdaje komory byly téměř v rovnováze a vždy o minimum nižší než vykazované 

příjmy . 

2. Čisté příjmy z panství (převody z truhly do komory) nemohly nikdy přesáhnout vykazovaný 

komorní výdaj, v němž byla zahrnuta značná položka převážně fiktivně vyplacených dluhů (nově 

přijatá a zapsaná půjčka se okamžitě zapsala rovněž jako splacená do výdajů) . 

3. Truhla jako pouze přerozdělovací úřad bez vlastních nákladů na reprezentaci převáděla 

komoře téměř veškerý zisk z jednotlivých panství v hospodářském pololetí (60-95 % střídavě podle 

toho, zda se v hospodářském pololetí dotoval nákup pšenic pro pivovary či nikoliv). 57 

4 . Známe-li stabilní strukturu vykazovaných komorních příjmů z devadesátých Jet 16. a počátku 

I7. století, můžeme odečtením výdajů na hrazení úvěru (dluhy a úroky) od celkových komorních 

52 Bohužel se nezachovala tzv. červená kniha z počátku devadesátých let, která zahrnovala všechny 
rožmberské řády a instrukce; o její existenci SOA T, pob. ČK, VsČK, sign. I 8R 3. 

53 K pojmu a literatuře V.Ledvinka, Úvěr, s. 61-81. 
54 SOA T, CRR, sign. 23a, fasc . ll-Vll ; 23b, fasc . I-11. 
55 J. Čechura, Šlechtický podnikatelský velkostatek, passim. 
56 SOA T, CRR, sign. 23a, fasc. I; tyto účty jsou zřetelně neúplné a jiné se, pokud víme, nedochovaly. 
57 Údaje o procentuálním odvodu srov. SOA T, CRR, sign. 23b, fasc. 1-11. 
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výdajů dospět k přibližné sumě, která pocházela jako příjem převedený z truhly do komory z 

jednotlivých panství. 58 

Roční průměrné převody do krumlovské (třeboňské) komory v letech 1567-1616 

(čistý výnos dominia pro jeden'hospodářský rok v kgm)59 

Období Přibližně Objektivně Nejvyšší možné 
maximum 

1567-1570 20000 35000 
1571-1575 33000 60000 
1576-1581 50000 96000 
1581-1590 ? ? ? 
1591-1595 93000 
1596-1602 112000 
1603-1611 71000 
1612-1616 68000 

Přestože vztáhneme na období 1581 -1589 (chybí komorní účty) vyšší průměrný roční výnos, 

adekvátní pro léta 1591-1595, kdy ještě nevyprchal reformní zápal a bylo třeba úspěch reformy i 

jejích iniciátorů prokázat vyššími zisky,60 tvoři míra nedoplatků značné procento. 

Nedoplatky a čistý výnos dominia (zaokrouhlené údaje v kgm) 

Období 1585- 1589 (5 hospodářských let) 

Celkový Nedoplatek o/o 
výnos 

465000 39930 8,6 

Období 1580-1589 ( 1 O hospodářských let) 

Celkový výnos Maximum Nedoplatek o/o 
(přibližně) 

844000 936000 72155 8,6-7,7 

Období 1570-1589 (20 hospodářských let) 

I Celkový výnos I Maximum I Nedoplatek I % 

58 Skutečnost bude asi ještě nižší, neboť v sumě může být zahrnut i příjem z důlního podnikání. 
59 Převod nikdy nemohl být vyšší než celkový vykázaný výdaj, ke kterému se započítávaly i výdaje 

vykazované na splácení dluhů (vesměs fiktivní) a úroků . Pro srovnání uvedena i léta 1612-1616 (švamberská). 
60 Mistrem v propagaci vlastní osoby byl zejména Martin Grejnar z Veveří, jenž jako truhelní písař 

zlikvidoval roku 1596 komorního písaře Matyáše Fucha z Fuchýřova a zaujal jeho post, přičemž obě funkce 
spojil dohromady; posléze se společně s kancléřem Jindřichem Vintířem z Vlčkovic stal jedním z nejmocnějších 

mužů rožmberské domény. 
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1246000 1691000 103806 

Z údajů vyplývá, že problém nedoplatků nebyl pravděpodobně po celou předchozí dobu 

vladaření Viléma z Rožmberka "plošně" řešen, i když nelze vyloučit individuální případy způsobené 

příliš zřejmou písařskou malverzací.6 1 I při naší snaze maximalizovat průměrné výnosy dominia 

tvořily nedoplatky průměrně nejméně l O % z výnosu v pěti-, deseti- i dvacetiletém retrospektivním 

záběru revize. Je nezbytné znovu zdůraznit, že jde o nedoplatky dobově identifikovatelné; úmyslné 

zpronevěry nebo účetně nedoložitelné dluhy (při běžné ústní praxi jich nebylo málo), které dále 

prohlubovaly finanční ztráty, zde nejsou zahrnuty Zjednodušeně řečeno, pokud písař záměrně 

jakýkoliv příjem (nejčastěji pokuty a akcidencet2 nikam nezapsal , měla revize malou šanci jej 

identifikovat, jestliže nedošlo ze strany všímavých sousedů či poškozených k denunciaci.63 

Systémovost nedoplatku nabývá na zajímavosti, připomeneme-li, že léta ( 1569) 1570-1589 se 

kryjí s dobou působení Jakuba Krčína z Jelčan ve funkci rožmberského regenta.64 Již za současného 

stavu poznání je zřejmé, že skutečné kořeny jeho úspěchů je třeba hledat v jiné než pouze 

hospodářské sféře, která mu posloužila za přispění vytrvalé sebereklamy i doposud nevysvětlitelného 

respektu okolí jako vhodný prostředek k osobní realizaci .65 

Neméně důležité je sledování enormně vysokých nedoplatků v jednotlivých letech. Např. v roce 

1585 dosáhly přinejmenším 20% z průměrného ročního výnosu, v roce 1573 17% a o tři roky později 

rekordních 25-44 % !66 Nabízí se hypotéza, zda samotný nedoplatek nemohl narušit v určitých letech 

beztak labilní rovnováhu rožmberské ekonomiky a zapříčinit průnik úvěru, aniž by z náročnosti vedení 

chodu rezidence či reprezentačních snah Rožmberka vyplývaly neadekvátní finanční požadavky.67 

61 Např. SOA T, CRR sign. 24c, fol. 2, 3, l8nn; J.Pánek (ed.), V. Březan , Životy, s. 327 . 
62 O akcidencích V. Černý, Hospodářské instrukce, s. 51 . 
63 SOA T, CS, k. I O I; pob. ČK, VÚČK, sign. IIA 7G gama2. 
64 Srov. pozn. 37 . 
65 Tamtéž. 
66 Zajímavá může být další komparace s politickou situací. 
67 O stabilitě výdajů na hmotnou kulturu rezidence srov. SOA T, CRR, sign. 23a, fasc . II-Vll; sign. 23b, 

fasc . 1-11. 
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Lze namítnout, že určité procento nedoplatků tvořily zadržené berně či posudné. Soudobé 

normativy, nařizující oddělené vedení berní od důchodní agendy, dochovaná řada berních register z 

různých panství i samostatná evidence berních dluhů to však vyvracejí.
68 

Teoretickou možnost, že převážná část dluhů by\a způsobena neodváděnými stálými platy ze 

strany osedlých, jež by vrchnost očekávající mnohem vyšší příjmy z režijních podniků mohla 

velkoryse opomíjet, koriguje rozpis nedoplatků podle funkcí úředníků.69 

Rozložení nedoplatků v letech 1564-1589 podle typu úřadu (údaje v kgm) 

Funkce Výše o/o Počet % 
nedoplatků identifikovaných 

osob 
pivovarní písaři 52279 49,8 62 62,7 
důchodní písaři 29988 28,6 22 22,2 
pocestní písaři 17357 16,5 6 6,1 
truhelní písaři 3452 3,3 3 3,0 
písař sklářské 912 0,9 1 1,0 
huti 
porybní písaři 868 0,8 4 4,0 
Sekretář 117 O, 1 1 1,0 
Celkem 104973 100,0 99 100,0 

Hlavní personální i finanční podíl (63% a 50%) na tvorbě nedoplatků měli pivovarní písaři, 

tedy osoby, které s tzv. stálými platy (poddanské dávky) nepřišli vůbec do styku. V jejich případě 

mohl nedoplatek vzniknout prakticky jedinou cestou - nezaplacením odebraných piv. Buďto 

konzumací štamgastů v krčmě "na sekeru", což při každodenním vysedávání nebyl problém, nebo 

zadržením peněz ze strany krčmáře, jenž piva vyšenkoval, zinkasoval, ale neodvedl nebo 

nezodpovědnou činností osoby pověřené "roztahováním" piv (rozvážením do krčem).70 Pokud 

pivovarní písař nezaplatil obročnímu za pšenice dodané k vaření piva (příčina bude táž - neměl k 

dispozici finance za vyšenkovaný mok), mohla se evidence nedoplatků plynule promítnout do agendy 

důchodních písařů, kteří byli druhým nejsilnějším nedoplatečným typem úřadu (22 a 29%). Vzhledem 

k tomu, že osedlí byli zvyklí pravidelně poddanský úrok či případný nájem ve svém vlastním zájmu 

68 SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIA 4Lalfa; SOA T, CRR, sign.9c, fo!. 128nn. 
69 U některých zápisů nejsou uvedeny momentální úřední funkce příjemce, jsou proto dodatečně doplněny 

z prosografického studia. Celková suma v následující tabulce je o málo vyšší než uvedená výše nedoplatků z toho 
důvodu, že do tabulky o výši nedoplatečnosti nebyly záměrně započítány tzv. problematické peníze. 

70 SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. liD 88 Je. 
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odvádět (stejně jako vejrunkové dávky), lze se domnívat, že dlužné částky důchodních písařů jsou 

pozůstatkem odebíraného, ale nezaplaceného žita a ovsa, nezbytného pro další existenci sedláků 

orientovaných na tržní pěstování pivovarské pšenice. Zápůjčka obilovin poddaným nebo i rytířským 

klientům postiženým živelnou katastrofou nebyla klasifikována jako typická půjčka, která je nezbytně 

návratná, ale spíše jako jeden ze zvykových způsobů "ochrany", jejíž trvání vrchnost garantovala. V 

tomto případě se jednalo v podstatě o dar, který nemohl sumu nedoplatků rozšiřovat.71 

Třetí značně nedoplatečný úřad představovali pocestní (cestovní, dvorští) písaři. Ve správní 

hierarchii zaujímal, podobně jako u pánů z Hradce, tento typ zvláštní místo. 72 Je zajímavé, že se nikdy 

plně nevčlenil mezi ostatní "tradiční" úřady, i když odrážel zvýšenou potřebu a nutnost cestování 

aristokrata a jeho dvora od druhé poloviny 16. století. Neměl stabilní způsob financování a jeho 

peněžní zázemí bylo plně dáno osobní schopností písaře získat peníze od různých kolegů 

prostřednictvím dotace nebo použitím úvěru. Za současného stavu bádání se druhá možnost jeví jako 

využívanější. 73 Vzhledem ke správní nezakotvenosti nemůže překvapit, že šest postižených osob (6 %) 

se podílelo na celkové sumě nedoplatků 17%! Domnívám se, že tento příklad je reprezentativním 

dokladem toho, jak složitě se tradiční správní zvyklosti adaptovaly na změněný skutečný stav. 

Zaslouží pozornost, že fakt raně novověkého rožmberského cestování se stal součástí běžné 

komunikace v korespondenci (a to i s intuitivně domýšlenými důsledky neustálé migrace) daleko 

dříve, než se začal okrajově odrážet ve správě a v normativech. 74 

Překvapivý se zdá být nízký podíl nedoplatečnosti porybních písařů . Zvlášť proto, že v 

literatuře byly nejednou prokázány vysoké rybní dluhy. 75 Důvod je pravděpodobně dvojí. V čele 

rybniční agendy nejvýnosnějšího panství- třeboňského - stál totiž nepřetržitě po půl století Vavřinec 

Benda, jenž sedm let po svém zapsání na univerzitu v roce 1561 76 nastoupil do úřadu/7 který zastával 

71 SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIA 7Falfa 6 (1533, 1534); sign. IIA 7Falfa 9. 
71 . • 
- V Ledvmka, U věr, s.l 00. 

73 J.Pánek, Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551-1552. Praha 1987; dále též SOA T, CRR, sign. 
21, fasc. III-IV. 

74 Např. SOA T, V sT, sign. IB 6Wgama 5. 
75 Srov. F. Teplý, Dva staří hospodáři čeští. In: Příspěvky k dějinám českého zemědělství. Praha I 926, s. 

I O 1- 108; V Ledvinka, Rozmach feudálního velkostatku, jeho strukturální proměny a role v ekonomice Českých 
zemí v předbělohorském období. FHB ll, 1987, s. 103-132. 

76 K. Beránek, Bakaláři a mistři Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ( 1586-1620). Praha 1989. 
77 SOA T, pob. ČK, VsČK, sign . I SR 3. 
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až do 24. 4. 1615.78 Tento "živý inventář" rožmberské historie je za současných znalostí úřednické 

prosopografie naprostou kuriozitou. Vzdělaný Benda nebyl po celé půlstoletí nucen vyhotovovat 

"předávací inventáře" jako 99% ostatních úředníků, a tak mu byly rybní dluhy převáděny plynule do 

dalšího hospodářského období. Samotnou existenci rybních dluhů prokazují rybní účty z počátku 17. 

století, v nichž je vyčíslen podíl úředníků a jejich rodinných příslušníků na odběru ryb z velkých 

podzimních výlovů sedmi hlavních třeboňských rybníků za dva roky. 79 Celých 30% výlovu odebírali 

přímo na hrázi rožmberští úředníci. Nutno upřesnit, že se nejednalo o nákupy pro panství, ale o 

"soukromou" (má-li vůbec v dobovém kontextu tento termín adekvátní význam) investici úředníka. Je 

vcelku lhostejné, zda se úředník sám stal konzumentem nebo pouze prostředníkem, pro což měl díky 

kontaktům do zahraničí snadné podmínky, ale podstatné je, že oněch 30 % bylo zřídkakdy skutečně 

zaplaceno. To potvrzuje ojediněle dochovaný pramen dluhů za dodané ryby, vedený zpětně (!) od 

roku 1607-08 do devadesátých let 16. století. 80 Ani víceméně přesná evidence nezmohla nic proti 

staletému zvyku, neboť kvanta ryb se téměř bez placení brala dál. V tomto konkrétním případě se 

výnos hlavní složky třeboi1ského rybníkářství ve skutečnosti snižoval o 1
/ 3, čímž se živila i realita 

rybního nedoplatku, jenž z výše uvedených důvodů (setrvávání písaře ve funkci) rožmberská revize 

nepostihovala, neboť mezi potenciálními a hotovými penězi nebyl v účetní systematice, na rozdíl od 

skutečného života, valný rozdíl. 

Ostatní typy úřadů uvedené v tabulce (truhel ní písař, písař skelné huti , sekretář) jsou pro úvahy 

o systémovosti nedoplatku sekundární, protože osoby, které je zastávaly, nepřicházely přímo do 

organizačního a finančního kontaktu s režijními podniky.81 

Lze si rovněž položit otázku, zda nedoplatek nebyl geografickou (rezidenční) zvláštností 

zapříčiněnou např . potížemi při přepravě peněz z periferních oblastí do centra.82 

Rozložení nedoplatků v letech 1564-1589 podle panství (údaje v kgm) 

78 SOA T, CRR, sign. 23a, fasc . Vll. 
79 SOA T, V sT, sign. 18 6R 66. 
80 SOA T, VsT, sign. lA SAS 19. 
81 Blíže o funkcích jednotlivých úředníků E. Cironisová, Vývoj správy rožmberských panství ve 13 .-17. 

století. SAP 31 , 1981, s. I 05-178 . 
82 SOA T, CRR, sign. 9c, passim. 
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Panství Nedoplatek Nedoplatek Počet osob Počet 

celkem pivov.písařů celkem pivov.písařů 

Český Krumlov 33053 8081 34 
Roudnice 27781 8234 16 
Praha - purkr. statky 14210 13307 ll 

Třeboň 10046 4312 16 
Drslavice 5519 5519 3 
Nové Hrady 4277 3365 4 
Netolice 4212 4212 2 
Libějovice 2595 2595 5 
Helfenburk 2324 2324 3 
Miličín 626 o 1 
Borovany 218 218 3 
Stráž 112 112 1 
Celkem 104973 52279 99 

Z tabulky vyplývá, že nedoplatek nelze interpretovat jako jednoznačně geografickou specifiku. 

Je však zřetelné, že výnosnost či strategická důležitost (zejména pražské purkrabské statky) hrála 

určitou roli. U rozsahem i výnosem menších panství se jednalo téměř výhradně o nedoplatky 

pivovarních písařů, což podporuje hypotézu o neplacené konzumaci piva. 

S ohledem na současné znalosti úřednické prosopografie se můžeme pokusit rovněž o 

zodpovězení otázky, jakého počtu jednotlivců, kteří působili v pivovarních, důchodních, porybních a 

pocestních úřadech na rožmberském dominiu v letech 1564-1589, se nedoplatek týkal. 83 

Počty úředníků s prokázanými nedoplatky v letech 1564-1589 podle typu úřadů na jednotlivých 
panstvích 

Pivovarní písaři 

Panství Počet Doložený počet % Průměrná 

nedoplatečných působících doba 
písařů písařů držení 

úřadu84 

Český Krumlov 18 23 78,3 2,4 
Roudnice 7 7 100,0 1,6 
Pražské statky 6 6 100,0 2,0 
Třeboň 1 1 16 68,8 3,5 
Drslavice 3 10 30,0 2, I 
Nové Hrady 3 8 37,5 6,0 
Netolice 2 8 25,0 4,6 

83 Základem pro personální obsazení úřadů SOA T, pob. ČK, VsČK, sign. I 8R 3 a SOA T, CRR, sign. 
24c; vše je doplněno údaj i z korespondence a jednotlivých dochovaných soupisů služebnictva .. 

84 U mnoha úřadů se průměrná doba držení po roce 1589 zkracovala. 
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Libějovice 5 7 71,4 3,2 

Helfenburk 3 4 75,0 5,8 

Miličín o 3 o 2,5 
Borovany 3 5 60,0 3,4 

Stráž I 3 33,3 3,8 
Rožmberk o 3 o 5,8 

Nedoplatky doložené revizí na II ze 13 panství (85%)85 postihovaly podle našich zjištění téměř 

60% (62 osob) ze 107 doposud identifikovaných pivovarních písařů, kteří působili v úřadech v letech 

1564-1589. U 45 osob (42%) komise nedoplatky nedoložila. Zaměříme-li pozornost na 

nejexponovanější panství (Český Krumlov, Roudnice, Třeboň , Libějovice, pražské statky), kde se 

průměrná doba držení úřadu pro léta 1570-1616 pohybovala od 2 do 3 let, zvýší se procento 

nedoplatečných osob v průměru na 75% (47 nedoplatečných osob z celkově doložených 63 písařů 

působících na těchto pěti panstvích) . Tento reprezentativní výběr panství,personálně postihuje 76% 

všech neplatičů ( 47 ze 62 doložených). V samotném rezidenčním Českém Krumlově, kde fungovala 

pochopitelně zvýšená kontrola či spíše konkurenční ostražitost, zůstalo povinno nedoplatkem 18 ze 

všech 23 pivovarních písařů, na Roudnici a v pivovarech na purkrabských statcích dokonce každý 

nastoupivší úředník! 

Důchodní písaři 

Panství Počet nedoplatečných Doložený počet působících o;o 

písařů písařů 

Český Krumlov 5 6 83,3 
Roudnice 7 10 70,0 
Pražské statky 5 12 41,7 
Třeboň 4 5 80,0 
Drslavice o ll o 
Nové Hrady o 3 o 
Netolice o 6 o 
Libějovice o 8 o 
Helfenburk o 4 o 
Miličín 1 5 20,0 

Borovany o 8 o 
Stráž o 4 o 
Rožmberk o 3 o 

85 Některá panství nebo úřady bývaly spojeny v osobě jediného úředníka (např. porybný písař 
krumlovského panství obhospodařoval rovněž na čas agendu panství Netolice a Libějovice) . 
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Nedoplatky důchodních písařů (doložené na 5 ze 13 panství- 38%) zahrnovaly 26% (22 osob) z 

doposud doložených 85 důchodních písařů. Téměř výhradně šlo o písaře výše uvedených 

exponovaných pěti panství, kde se průměrná doba držení úřadu za léta 1564-1616 pohybovala v 

podobném rozmezí 2,5-3 roky. Na těchto panstvích působilo v letech 1564 až 1589 asi 41 osob 

(některé opakovaně); u více než poloviny z nich (51%) byl nedoplatek zpětně doložen. Jinými slovy, 

revize prokázala v průměru u každého druhého důchodního písaře na.nejdůležitějších panstvích 

neodvedený vrchnostenský dluh. Na českokrumlovském velkostatku to bylo dokonce 83%, na 

třeboňském panství 80% , na Roudnici 70% . Průměr snižují pouze Libějovice s nulovým podílem. 

Lze tvrdit, že míra nedoplatečnosti důchodních písařů na hlavních velkostatcích odpovídá zjištěným 

údajům u pivovarních úřadů. 

Pocestní (dvorští) písaři 

Panství Počet nedoplatečných Doložený počet působících % 
písařů písařů 

Český Krumlov 6 8 75,0 

Pro období 1564-1589 je doloženo 8 (9)86 pocestních písařů, z nichž bylo nejméně 75% (6 

osob) povinno nedoplatkem. Průměrná doba držení úřadu je zde o málo vyšší než v předcházejících 

případech - 3,5 roku . Funkce cestovního písaře byla instalována pouze v rámci českokrumlovského 

panství, ovšem s platností pro celé dominium. 

Porybní písaři 

Panství Počet nedoplatečných Doložený počet o;o 
písařů působících písařů 

Český Krumlov 3 5 
Třeboň I 2 
Netolice spojeno s Č. Krumlovem 
Libějovice spojeno s Č. 
Krumlovem 

Ve sledovaném období existovaly pouze dva samostatné úřady pro vedení porybní agendy. V 

Třeboni a na českokrumlovském panství, jehož písař obhospodařoval rovněž rybní důchody panství 

86 V jednom případě ne ní jisté, zda šlo o skutečného pocestního písaře , nebo o písařský omyl zapisujícího 
úředníka. 
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Netolice a Libějovice.87 Ze šestice doložitelných osob pro tyto funkce byli čtyři písaři započítáni mezi 

neplatiče (67%). 

Souhrnně lze konstatovat, že revizní komisi z roku 1589 se podařilo prokázat u každého 

druhého úředníka (důchodní, pivovarní, pocestní, porybný písař) působícího na jakémkoliv 

velkostatku ve zmíněných čtyřech funkcích mezi lety 1564-1589 různou výši nedoplatku (94 z 206 

osob). Zvláště na rozsáhlých čij inak důležitých panstvích šlo bezmála o každého jedince. 

Po čtyřech stoletích lze tedy jen potvrdit slova rožmberského kronikáře Václava Březana, který 

k roku 1571 mimo jiné poznamenal, že "ne může písař bez dluhů býti".88 

Po detailní analýze funkčního, geografického a personálního rozložení nedoplatků a jejich výše 

bude účelné sledovat průběh interakce mezi buchalterií a usvědčenými úředníky. Jedná se vlastně o 

odpovědi na otázku, zda zveřejňování neúspěchů režijního hospodaření v roce 1589 splnilo svůj 

minimální smysl - navrácení dlužných peněz. 

Průběh a způsob vyrovnávání nedoplatků k roku 1589 (zaokrouhlené údaje v kgm) 

Termín Konfiskace Převod Odpis Ostatní Náhrada za Prominutí Rezignace 
vyrovnání služné 

Krčín I Ostatní 
1564-1570 - - - - - - ? 
1571-1575 - 555 108 - - - ? 
1576-1580 lil 171 10 432 - - - ? 
1581-1585 - 1675 4838 - - - ? 
1586-1589 6712 43875 468 7198 2295 740 ? 
Celkem 6823 46276 15846 7198 2295 740 25699 
o;o 6,5 44,1 15,1 6,9 2,2 0,7 

Údaje uvedené v tabulce odrážejí stav vyrovnávání nedoplatků (1564-1589) k roku 1600. Po 

jedenáctileté snaze buchalterů, jejichž pozice postupně sílily, rezignoval Petr V ok z Rožmberka na 

čtvrtinu z úspěšně odhalených dluhů. 89 Ačkoli v přítomné studii není vzhledem k rozsahu přihlíženo k 

prosopografii (resp. k strategii kariér úředníků), je zajímavé, že valná většina z těch, jejichž 

nedoplatky byly odloženy ad acta, působila na různých místech rožmberské správy úspěšně s 

nevymahatelným dluhem dál. Jen menšina písařů zvolila serióznější přístup k zaměstnavateli a 

87 SOA T, CRR, sign. 23a, fasc. ll-Vll; sign. 23b, fasc . I-ll. 
88 J.Pánek (ed.), V . Březan, Životy, s. 443. 
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formálně zasuplikovala s poukazem na věrnost a chudobu o prominutí dluhu. Ani s těmito penězi se 

do budoucna nepočítalo (0,7%). Převážná většina ze stovky postižených dlužníků také využila 

obvyklé možnosti a uváděla jako důvod svých nedoplatků nezaplacenou službu (2,2% ze sumy). 

Vladař v tomto případě doplatil na poněkud zastaralý, ale obecně rozšířený přístup k funkci platu v 

počátcích byrokratizace sociální praxe na dominiu. 90 Na tomto místě lze jen uvést, že příslušníci 

velkostatkového úřednictva (mimo hejtmany) se v sestavené platové tabulce pohybovali se služným 

I 0-30 kgm (s výkyvy na obě strany) v její spodní části a jejich platy nebyly (až na výjimky) po celou 

druhou polovinu 16. a první tři desetiletí 17. století zvyšovány. Je proto pochopitelné, že plat jako 

důležitý prostředek reprezentace zaměstnance i zaměstnavatele se stal spíše jednou ze součástí 

individuální strategie úředníků, kteří o jeho včasné vyplácení neměli zájem a v případě potíží 

(defraudace, nedoplatek, suplikace, zájem o podstatně dražší nemovitost, různé protekce) z něj učinili 

příhodný terč svých výmluv.91 Ve velkostatkovém prostředí navíc přistupovala jako zatemňující filtr 

skutečnost, že jmenovité zapisování vyplaceného služného do účtů se ujímalo velmi pomalu a lze jej 

mnohdy jen tušit v sumárních rubrikách .92 Jde patrně o důsledek chápání služného jako "odměny" za 

možnost sloužit, nikoliv jako zaměstnaneckého nároku za odvedenou práci, jenž by formálně upravil 

vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

Další čtvrtinu z objevených nedoplatků (22 % ) se podařilo desítkám usvědčených s úspěchem 

odepsat. Využili přitom správního vakua- doby regentství Jakuba Krčína z Jelčan (1570-1589). Titul 

regenta totiž nebyl (podobně jako uvedený cestovní písař nebo zajímavá instituce tzv . nařízených 

radů) inkorporován tradičním systémem rožmberské správy. Regentství samo o sobě úřad netvořilo, 

bylo pouze dodatečně výjimečné osobě s faktickou mocí přisuzováno. To jednoznačně potvrzuje 

situace po Krčínově odchodu, kdy řada úředníků, považovaných za možné nástupce, byla ze strany 

89 Ani po roce 1600 nebyly tyto pohledávky zaplaceny (SOA T, CRR, sign. 23a, fasc . V-Vll). 
90 Srov. např. postoje Karla st. ze Žerotína k funkci platu; L. Urbánková-Hrubá, Kancelář Karla st. ze 

Žerotína. SAP 4, 1954, s. 85nn. 
91 Hlavní část platových tabulek je zrekonstruována z údajů SOA T, V sT, sign. 18 78 7; CRR, sign. I O, 

fasc. 1-11 ; SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIA 88 15; k výjimečným žádostem o zvýšení platu SOA T, Historica 
Třeboň , č . 6223; CRR, sign . 10, fasc. II ; SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIA 88 38; výmluvy na nezaplacené 
služné např. v SOA T, CRR, sign. 24c fol. 1-167 passim. 

92 SOA T, pob. ČK, Velkostatek Vimperk (dále VsV), k. 88. 
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velkostatkového aparátu pro jistotu dopředu titulována jako "regent". 93 Regent, pokud víme, nevedl 

žádnou souvislou účetní agendu a jeho příjmy těžko mohly podléhat kontrole, což neplatiči hojně 

zužitkovali. 94 Bez nadsázky lze říci, že "duch Krčína", odpočívajícího s konečně mladou manželkou v 

Křepenicích,95 pronásledoval mnohé i v devadesátých letech a pravděpodobně se podepsal na tvorbě 

jeho mýtu, přežívajícího dodnes.96 

Téměř polovinu dlužných peněz ( 44%) dokázali písaři převést na účet jiného úřadu, což 

znamenalo faktické nebo fiktivní splacení dluhu. Jen necelých 7% z celé dlužné sumy 105000 kgm se 

vesměs v podobě nemovitostí dostalo jako konfiskáty zpět do majetku vrchnosti. V takových 

případech se břemeno přeneslo na. rodiny a ojediněle mohly kauzy končit i sebevraždou či bezhlavým 

útěkem.97 

Jaká tedy byla návratnost zpětně objeveného nedoplatku? Z celkové sumy se nikdy do 

vrchnostenských pokladen nevrátilo 49,4% (rezignace, prominutí, odpisy); formou konfiskace se 

přímo navrátil nemovitý majetek pouze ve výši 6,5% . Zbytek (44,1 %) vlastně znamenal oddálení 

platby, jehož důsledkem mohl být možný návrat peněz v budoucnu nebo další zadlužení úřadu, na 

který byly finance účetně poukázány.98 

Všechny zkoumané nedoplatečné úřady, jichž se výše uváděné závěry týkaly, patřily do skupiny 

tzv. koncových úřadů; předpokládali bychom tedy, že "cesta převáděných peněz" bude směřovat 

pouze do českokrumlovské truhly - do roku 1596 jejich přímého nadřízeného úřadu, od tohoto roku 

pak do českokrumlovské komory. Realita, kterou nabízejí zápisy v "Knize restů" konfrontované s 

výsledky prosopografického studia (ne vždy je uvedeno u příjemce převodu jméno a funkce 

dohromady), byla poněkud pestřejší. Pro způsob převodu bylo pracovně zvoleno 6 možností. 

1. Převedeno témuž úřadu, ze kterého nedoplatek pocházel (např. pivovar Krumlov - pivovar 

Krumlov). 

93 Vágní užívání se objevuje i v Krčínově době, srov. SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIA 7Bdzéta 28; 
sign. IIA 7Ralfa 22; SOA T, V sT, sign. lB 7D 2. 

94 " • " SOA T, pob. CK, VUCK, sign. IIA 7C 2. 
95 K manželkám J. Krčína srov. J.Pánek (ed.), V. Březan, Životy, s. 250, 341, 350, 351. 
96 Srov. pozn. 37. 
97 SOA T, CRR, sign. 24c (Šebestián Pils, Ondřej Třeboňský). 
98 O zadlužení jednotlivých úřadů informují především předávací inventáře. 
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2. Převedeno přímému nadřízenému orgánu (do 1596 truhla, od 1596 komora). 

3. Převedeno nejvyšší finanční instituci do roku 1596 (např. pivovar Krumlov- komora). 

4 . Převedeno stejnému typu úřadu v odlišném místě mimo i uvnitř jednoho panství (např. 

pivovar Krumlov- pivovar Černá, pivovar Třeboň). 

5. Převedeno podřízenému úřadu (důchody Krumlov- obroční Krumlov). 

6 . Převedeno jinému úřadu bez instanční návaznosti (např. důchody Krumlov - ptvovar 

Třeboň). 

Podle četnosti zápisů 

Způsob převodu Počet o;o 

zápisů 

č. 2 100 56,8 
č. I 36 20,5 
č. 6 18 10,2 

č. 3 15 8,5 
č.4 7 4,0 
č. 5 o 0,0 
Celkem 176 100,0 

Podle výše převedených sum 

Způsob převodu Suma (zaokrouhleno, o;o 

kgm) 
č. 2 23908 51,7 
č. I 14509 31,4 
č. 6 4310 9,3 
č. 3 2799 6,0 
č. 4 750 1,6 
č. 5 o 0,0 
Celkem 46276 100,0 

Pouze polovina z převedených peněz putovala podle správního schématu tam, kam náležela. 

Přes 31% financí se podílelo na dalším zadlužení téhož úřadu, což revize považovala za dostatečně 

přesvědčivé vyrovnání nedoplatku! Tím se nejenom živila realita "dvojích peněz" moderněji stínové 

ekonomiky, ale po několika letech evidence takových závazků docházelo ke značnému deficitu úřadu, 

k jehož převzetí novým písařem (střídání po 2-3 letech) nemuselo být zdaleka tolik chuti, jak mnohdy 

předpokládáme.99 Navíc, pokud neměl kandidát na písařské místo movité rukojmí nebo alespoň vlivné 

99 O problémech získávání kvalitního personálu srov. SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIA SAS 21 a/2. 
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přímluvce, bylo převzetí úřadu spojeného s dluhem značně riskantní. Řadě lidí, zvláště obyvatelům 

poddanských měst a městeček, kteří asi takto složitě neuvažovali (správa byla pro ně důsledně 

"personalízována", nemělí s propletencem úředních vazeb zkušeností), to však, kupodivu k jejích 

prospěchu, vůbec nevadílo. 100 Téměř 10% z převáděných peněz zcela ignorovalo jakoukoliv správní 

hierarchií a skončilo buď v pokladnách, nebo jen na papíře písařů, jejíchž úřad neměl s úřadem plátce 

žádnou správní souvislost. Lze se domnívat, že některé z takových úředních převodů sanovaly zcela 

soukromé dlužní závazky mezí dvěma úředníky. 101 Šest procent financí (8,5% ze všech převodů) 

putujících přímo do rukou komorního písaře, defraudanta a manžela dcery italského stavitele U. 

Aostalís de Sala Matyáše Fucha z Fuchýřova, rovněž porušovalo správní hierarchií, stejně jako 

převody mezí funkčními kolegy v odlišných místech. 102 

Analýzu splácení nedoplatků lze uzavřít tvrzením, že návratnost evidovaných písařských dluhů 

z let 1564-1589 se pohybovala maximálně mezí 5-30%. Zdá se, že výše zmíněný citát Míchala 

Litochleba ze Strachotína lze vztáhnout s omezenou platností rovněž na některé velkostatkové písaře 

režijních podniků. 

4.2.4 Nedoplatek v epistolografických pramenech 

Od doby nástupu Viléma z Rožmberka jako vrchností se všudypřítomnou součástí úřední 

korespondence stávají informace o vyhotovování a zejména přijímání (schvalování) účetní agendy. O 

nedoplatku, tak jak byl formulován a analyzován výše, se na rozdíl od detailního líčení hospodářského 

stavu a budování režijních podniků mnoho nedozvídáme. Typická "hospodářská" korespondence od 

osmdesátých let pomalu ustupuje a klíčové místo v dopisech začínají zabírat informace o sociální 

situací na velkostatku, stavu kriminality, různých aférách (většinou z pražských statků) i "názorové 

hladině" osedlých. Součástí epistolografických pramenů se pozvolna stává i líčená obava některých 

úředníků z nepřijemné kontroly vlastní agendy ze strany buchalteríe. Písaři tento akt často pociťovali 

jako značnou psychickou zátěž. Za všechny uveďme příklad vimperského hejtmana Jakuba 

100 Srov. pozn. 44. 
10 1 Řada vazeb vznikala také prostřednictvím manželek, které se po ovdovění vdávaly většinou opět za 

úředníky. 
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Roudnického, který necelý rok před velkou revizí 1589 žadonil u Jiřího Homuta z Harasova o rychlé a 

co možná neproblematické přijetí účtu s následujícím odůvodněním: "nebo bych rád tu starost již s 

mysli spustil ... "103 Je příznačné, že pouze ojediněle se v korespondenci vyskytuje opačný případ 

nedoplatku přeplacení vrchnosti ze strany písaře. 104 

Radikální změnu pohledu na význam nedoplatku můžeme zaznamenat až po revizi roku 1589. 

Normativně je náznak této proměny poprvé patrný v instrukci Petra V oka z Rožmberka z roku 1594, 

kterou sestavil pro úředníky řídící dominium po dobu svého uherského válečnického tažení. 105 Od 

poloviny devadesátých let se v korespondenci množí výhrůžky na jedné a stesky na druhé straně, 

týkající se nekompromisního vybírání nedoplatků i v důsledku udání, s nimiž se pak setkáváme 

pravidelněji. 106 Zvláště po roce 1602 můžeme pozorovat opětovný vstup vrchnosti do řešení běžných 

účetních záležitostí. Petr V ok často osobně řídil (zvláště v letech 1602-1604) účetní agendu a snažil se 

kontrolovat její nedostatky. Osobně korespondoval s reprezentanty panství, permanentně vracel 

odevzdané pololetní účty s poukazem na nedostatky především v oblasti účetní systematiky 

(rubrikování, nesprávné zapisování, přílišná stručnost). Sám se mohl přesvědčit, že ještě v roce 1604 

si někteří písaři dovolili poslat ke kontrole účty sestavené doslova "od zeleného stolu". Snažil se, snad 

poněkud nešťastně, také kombinovat zodpovědnost jednotlivých úředníků. Například někteří z 

hejtmanů, pociťující obavy z odpovědnosti za nedoplatky důchodních či pivovarních písařů, začali 

bezhlavě a nesmyslně věznit (i po několik měsíců) své důchodní písaře, jejichž dlužníky, které naopak 

písaři nechali internovat, pustili zase na svobodu. Proplétání zodpovědností mohlo mít i opačný efekt 

než spory hejtmanů s majetnými písaři - propojování zájmů a tvorbu klanů na velkostatku. 107 

Studium korespondence může přinést i řadu podnětů při zkoumání příčin nedoplatků a snah o 

jejich eliminaci po roce 1589. 108 

102 K příbuzenství srov. Jahrbericht der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhochsten Kaiserhauses 
XII, reg. 8299, 830 I; též V.Klecanda, Přijímání do rytířského stavu v zemích českých a rakouských na počátku 
novověku. ČAŠ 6, 1928, s. 31-32. 

103 SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIA 7Ggama 2 a další. 
104 SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIA 7Ralfa 22. 
105 SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIA SB I; sign. IIA 7Ggama 2. 
106 SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIA 7Ggama 2; SOA T, CS, k. lOl. 
107 SOA T, CRR, sign. 9c, fo!. 297, 302; YsT, sign. lB 7B 22b. 
108 Vzhledem k rozsahu a rozptylu jednotlivin je dále odkazováno pouze na nejdůležitější signaturu; odkaz 

proto neobsahuje všechny zmínky, které se dosud podařilo nalézt. 
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Příčiny klimatického rázu (neúroda, živelná pohroma) nelze v rozporu s očekáváním 

zaznamenat vůbec. Je poněkud překvapivé, že se úředníci při zdůvodňování dlužných částek 

nevymlouvali na neúrodu. Nejdůležitější důvody jsou patrně dva: 1. Předisponování obilovin z 

panských sýpek bylo v takovém případě Uak bylo výše zmíněno) chápáno spíše jako dar, nikoliv jako 

návratná půjčka. Ze strany vrchnosti to byla vzhledem k "ochraně" vlastních poddaných téměř 

povinnost, na kterou stěží mohli písaři svádět svůj dluh .109 2. Vzhledem ke zvěcnělým vztahům mezi 

sedláky a vrchností je zřejmé , že sedláci museli disponovat možností alternativního nákupu obilovin v 

případě neúrody nebo předraženého vrchnostenského zboží. Podle doposud zkoumaných pramenů 

sedláci často navštěvovali sousední Bavorsko nebo chodili pěšky pro levné obilí či přímo chléb do 

Horních Rakous (nejčastěji okolí Drkolné- Schlaglu). 11 0 

Příčiny, které lze souhrnně označit jako demografické, hrály podstatně důležitější roli. Čas od 

času problesknou v korespondenci zprávy o rozmáhajících se potulných hospodářích, kteří na určitou 

dobu obsazovali grunty, napůjčovali si "do začátku" peníze i obiloviny, posléze grunt prodali, 

vyinkasovali závdavek a s celým inventářem zmizeli z dosahu . Tyto kuriozity kriminálního významu 

však nebyly podstatným, ale pouze doplňujícím zdrojem tvorby nedoplatků . 111 Mnohem podstatnější 

problémy způsobovaly morové rány - tematika pro období 16. století téměř neprozkoumaná. 112 Přitom 

zpráv o morech, trvajících i přes zimní období celý rok a pravidelně se navracejících, nacházíme 

kupodivu značné množství. 113 Zvláště na dosud detailněji sledovaném Vimpersku je nápadné, jak 

často se silné morové epidemie objevovaly během celé druhé poloviny 16. století. 114 Nejednou i 

starousedlíci tvrdili " že nikdy prý nebejval tak všudy jako nyní, ani vonen velkej mor že tak hlavní 

nebyl .. . "115 Umírali sedláci, mající dluhy za obilí a pivo, jejich rodiny, těžko nahraditelné osazenstvo 

panských dvorů, písaři i jejich manželky. Zvlášť úředníci se při objíždění šacuňků a vybírání berní 

stávali snadným terčem nákazy a zdrojem jejího dalšího šíření. Mnohdy zavlekli mor do 

109 Srov. pozn. 69 . 
110 Srov. řadu zmínek ve fondech velkostatků (též VÚČK) pod signaturou 7Falfa, 88 a 80. 
111 SOA T, VsT, sign. lB 6Wgama 5. 
11 2 Jako metodické vodítko srov. E.Maur, Morová epidemie roku 1380 v Čechách . Historická demografie 

10, 1986, s. 37-71. 
11 3 Velkou pozornost jim ve své historii věnoval Václav Březan . 
114 SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIA 4Lalfa 2; sign. IIA 7Ralfa 22. 
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nenakažených oblastí permanentně migrující skupiny obyvatelstva - kriminální delikventi, potulní 

kramáři , formani i výběrčí posudného. Vznik takového "trvalého" nedoplatku osvětlí i citát snad 

nejpilnějšího psavce rožmberské epochy - vimperského hejtmana Jana Černého z Vinoře, 

komentujícího překvapivou smrt kolegy Jiřího Hořčice, jenž hojně úředních peněz rozpůjčoval 

poddaným a který do posledního dne svou nákazu před veřejností tajil(!):" .. . v záblatským ouřadě za 

piva mnoho dlužni, a mnoho, bojím se, že dlužníkův zemřelo, neb včera mi rychtář praví!, že jest na 

padesát gruntů šacovat . : . " Když zinventarizoval Hořčicovu hotovost, jen lakonicky poznamenal: 

" ... našlo se nemnoho peněz v pytlíku." 116 Obavy z dalších komplikací nutily v takových případech 

ústřední správu přijmout okamžitě a bez problémů narychlo sestavené účty, neboť pro jejich náplň 

práce představoval sice špatný, ale existující účet větší pozitivum, než když jim úředník zemřel "pod 

rukama" bez agendy. Není divu, že někteří písaři této cesty zneužívali a podstrkovali k parafování 

písemnosti na hony vzdálené skutečnosti. 117 Důležitost morových ran potvrzuje skutečnost, že 

rožmberští vladaři z obavy před šířením nákazy z jednotlivých ohnisek vyžadovali od úředníků 

pravidelné zprávy o počtu zemřelých, zasažených oblastech, postupu moru i způsobu nakládání se 

zemřelými. 118 S odstupem staletí je zajímavé sledovat, jak zvýšený tlak na informace podporoval 

současně i šíření dezinformací. Někdy na počátku prosince roku 1560 donesl přičinlivý třeboňský 

úředník Kašpar Ebner z Vosule Vilémovi z Rožmberka zprávu o řádění morové rány na vimperském 

panství. Vladař neprodleně vyzval vimperského hejtmana, aby mu poskytl podrobné informace o 

průběhu a důsledcích nákazy a neopomněl jej konejšit spoluúčastí na utrpení i boží ochranou. 

Šokovaný hejtman bleskurychle odepsal, že o moru na celém svém panství vůbec neví a že pouze v 

Prachaticích zemřel syn hospodáře, který přišel již nakažen z Českého Krumlova. Jan Černý z Vinoře 

si neodpustil několik jízlivých poznámek na adresu Vilémova informátora a dopis plný 

mnohomluvnosti bližních, který z Třeboně obdržel, nechal přečíst pro pobavení i Petru Vokovi. Ten 

"ráčil se tomu smáti ajinejm rozprávěti, že někdo Vaší Milosti zprávu dal, že na Vintrberce mrou ... " 

Starší bratr si tak uřízl kus ostudy a celou historkou se zřejmě dobře bavila Vokova dvorská 

11 5 Tamtéž. 
116 Tamtéž. 
117 Požadavky na rychlé přijetí účtu v SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIA 7R 2; sign. IIA 4Lalfa 2. 
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společnost. Dva roky poté pragmatismus vimperského hejtmana dostal těžkou ránu a Jan Černý měl 

sdostatek důvodů k rozjímání o "věcech mezi nebem a zemí", když se jeho manželka stala poslední 

obětí dýmějového moru - právě v okamžiku, kdy vladaři ulehčeně oznamoval definitivní konec 

nákazy. Zničený Černý se v dalším úředním dopise veřejně a bez ostychu vyznal z lásky k milované 

ženě . 11 9 

Kromě morových ran způsobovala nedoplatky řada příčin vyplývajících z laxního přístupu k 

povinnostem či z nepřipravenosti úředníků. Problémem byla především nevzdělanost a neznalost 

účetnické práce, v mnoha případech ani správního postupu. 120 Řada písařů nazírala úřady důsledně 

"personálně" a časté změny na postech komplikovaly jejich orientaci. Ještě v devadesátých letech 

nebylo těžké např. na třeboňském panství potkat hejtmana, který nevěděl, jak se sestavují pololetní 

účty , za které zodpovídal , a sám se k této neznalosti veřejně přiznával. 121 Teprve koncem století, zdá 

se, začala buchalterie vnášet do situace větší systém a pokoušela se vytvořit jakousi "databanku" 

vhodných uchazečů na úřednická místa z městského prostředí, kteří splňovali její podmínky -

vzdělání , věk, vítán byl i svobodný stav adepta. 122 Ztráta účtů rovněž nebyla výjimečná, zvláště v 

situaci , kdy řada specializovaných velkostatkových písařů ( obroční, pivovarní, dobytčí apod .) neměla 

zpočátku zabezpečené úřední místnosti , někteří je postrádali úplně a často úřadovali doma. 123 Z účtů, 

inventářů a pramenú trestněprávní povahy lze usuzovat, že situace se v tomto ohledu poměrně zlepšila 

ke konci století; pravděpodobně i v souvislosti s proměnou objektu zájmu kriminálních skupin, které 

se přirozeně orientovaly tam, kde očekávaný tučný zisk (pivovary, sýpky, dvory, bohaté grunty, 

pokladnice důchodních písařů apod .). Pravidelnou součástí kancelářského inventáře se tak stává 

kromě stolu, židle, almary, kalamáře, posýpátka a pasti na myši i železná mříž v okně a několik 

"západitých" i "visacích" zámkú.124 K "přijatým" (schváleným) účtům se velkostatkoví úředníci 

rozhodně nechovali s archivářskou péčí, pouze někteří byli schopni se po letech prokázat 

11 8 SOA T, pob. ČK VÚČK, sign. IIA 4Lalfa 2. 
11 9 Tamtéž; též VÚČK, sign. IIA 4Lalfa 20a. 
120 Srov. např. SOA T, V sT, sign. IB 70 2. 
12 1 Tamtéž (Adam Kroupa z Rejštejna). 
122 SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIA SAS 2la/2. 
123 Srov. např. SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. liD 5AE lal ! a další. 
124 SOA T, CS, k. 142; SOA T, pob. ČK, VsV, k. 814 . 
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sankcionovaným dokumentem. Pokud staré účty nezůstaly na čas součástí písemností v kanceláři , byly 

potom stěží k dispozici , zvlášt' v období do konce sedmdesátých let (1578, založení buchalterie). 125 

Poměrně velmi tolerantní byla velkostatková společnost i rezidenční úředníci k všudypřítomné lidské 

chybě. Nešlo ani tak o aritmetické nedostatky (chybných součtů můžeme identifikovat pramálo a 

hlavní smysl dokumentu ozřejmuje i jeho označení - .,počet') jako spíše o nepřesnosti vzniklé při 

převodech rozkolísaných metrologických jednotek. 126 Úřednický obrat užívaný při odměřování obilí 

.,ježto tu nemůž býti bez ňákýho omylu", není neobvyklým doplňkem při vyřizování úřední 

korespondence. 127 Leckdy se ani soudobí kontroloři sami nemohli vyznat v došlých účtech a nebyli s 

to rozšifrovat obsah zápisů. Současný badatel musí s uspokojením kvitovat bezradnost jednoho z 

koryfejů nastupující byrokratické elity - Martina Grejnara z Veveří, který roku 1595 napsal: ., ... 

správy obilní ... sou mi od posla vašeho dodaný. Nežli tomu se ne mohu vynadiviti, že tak nesprávně 

sou sepsaný, tak že se tomu dokonce rozuměti nemůže, co se sutého obilí na týchž obročnicích, na 

dluzích a v slámách nachází, tak že ... Jeho Milosti Pánu odeslati jest ne bezpečno ... " 128 Rovněž 

Vilém z Rožmberka proklamativně brojil proti bezduchosti zapisování na velkostatkových úřadech, 

v o o k o d k h 1" ll !29 oznaCUJICe ta ove o umenty za pou ou .,sumu tter . 

Tyto příklady však již svou podstatou náležejí mezi nejdůležitější skupinu příčin nedoplatků, 

která vyrůstala z rozporu mezi správní tradicí a požadavky měnící se sociální praxe. 

Konkrétní příčiny lze na základě současného stavu poznání shrnout do několika bodů: 

1. Setrvačnost tradice působila mimořádně silně především v rovině chápání času. Úředníci si 

poměrně pomalu přivykali na přesné plnění časových termínů (nešlo o termíny sv. Jiří a sv. Havla, 

kdy se přijímaly účty, ale o termínované odvody peněz, což nelze slučovat). "Krátký čas" a požadavek 

rychlého přizpůsobení, potřebný pro fungování komerčních vztahů, se celkově těžko prosazoval proti 

dosavadním zvyklostem, kdy písař měl ., naspěch" pouze dvakrát do roka při vybírání a odvádění 

125 Srov. E.Cironisová, Správa, s. 126-127. 
126 Často se objevuje sčítání rýnských zlatých a kop grošů míšeňských; mnohdy, zvláště kolem poloviny 

století, není zřejmé, zda se jedná v účtech o kgm nebo kgč; často se udržovaly i místní rozdíly např. ve stryších 
apod. (např . SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIA 7Falfa 16a). 

127 SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIA 7C 2; sign. IIA 7Falfa 2. 
128 SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIA 7Falfa 2. 

172 



poddanských úroků. Poměrně značné množství důkazů o zkracování času směrem ke konci 16. století 

(rychlost vyměňované korespondence, uvádění hodin v dataci, "pospěšná" psaní, tzv. dvojitá 

korespondence téže osobě na dvě různá místa s cílem zastihnout, uvádění druhého adresáta v případě 

nepřítomnosti prvního, využívání kalendářů - minúcí, harmonogramy úředních cest, stížnosti na 

"nedostatek" času, vyřizování korespondence v neděli) svědčí o postupné proměně a vytlačování 

tradice,130 ve které např. preliminace určitého úředního výkonu, tedy záměr, byl chápán již jako 

součást výkonu samotného. Pravděpodobně není jen zdvořilostní frází úřednický výrok určený 

mladému Vilémovi z Rožmberka-" . .přijmite vuoli za skutek ... "131 

2. Od sledovaných padesátých let 16, století nejméně do revize z konce let osmdesátých 

fungovala v různých geografických a personálních variantách paralelně vedle sebe písemná i verbální 

úřednická praxe, jak ve směru vrchnost - úředník - vrchnost (např . častější existence ústních instrukcí 

než písemných), tak po linii úředník - osedlý - úředník (např. způsoby evidence aktiv a pasiv v 

pozemkových knihách, dochovaných pro zkoumané prostředí většinou od osmdesátých let 16. století; 

činnost tzv. výročních soudů , z nichž nemáme prakticky žádnou agendu; vyřizování "drobné" 

riminality apod.). Teprve na konci tohoto století můžeme snad hovořit o vítězství písemné fixace nad 

slovní dohodou se všemi důsledky (důležitý mocenský nástroj pro úředníky). 132 Postupnou převahu 

účtu jako nástroje pravdy dokládá opět citát Michala Litochleba ze Strachotína z roku 1571: " ... z 

počtu, milostivý pane, se pravda nachází, kdo je práv a nebo křiv. "133 

3. Síla tradice se markantně projevovala v chování a míře uvědomění zaměstnaneckého poměru 

u personálu panských dvorů a ostatních pracovníků v režijní sféře . Vzhledem k nízkým mzdovým 

relacím nebylo nikterak snadné opatřit dvory kvalitním personálem (ze zjištěných případů se 

například šafáři rekrutovali většinou ze sedláků, kteří si z různých důvodů nemohli opatřit vlastní 

grunt). Vlastní hospodářství mělo, zdá se, větší přitažlivost a zaměstnanci dvorů stejně jako písaři, 

129 SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign . IIA 7R alfa 22 ; prameny dokumentující lidské a odborné selhání 
úředníka Tamtéž, sign. IIA 7C 2. 

130 SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign . IIA 7C 2; sign. IIA 7Falfa 2; IIA 7Falfa 6; sign. IIA 7R 2; sign. IIA 
7Mbeta Id; sign. IIA 7Mbeta lg; dále např. SOA T, CRR, sign. 9c; sign. 21, fasc. IV ; VsT, sign. lB 6Wgama 5. 

131 v • v 

SOA T, pob. CK, VUCK, sign. IIA 7C 2. 
IJO . . v v • 

- SOA T, VsT, stgn. lB 78 13; CRR, stgn. 9c, fo!. 259 ; SOA T, pob. CK, VsCK, stgn. I 7Wdzéta Ia; k 
pozemkovým knihám srov. sign. 5 AU. 
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popř. pomocný personál (distribuce piva do krčem), stěží nalézali správné dělítko mezi vlastnickými 

kategoriemi "vrchnostenský" - "úřední" - "soukromý". 134 Projevilo se to hlavně v případech , kdy se 

jedinci soustředilo v rukou pro něj nezvyklé množství úředních peněz. 135 Otázka geografického a 

sociálního původu zaměstnanců dvorů, kterou je možné ve výjimečných případech sledovat, bude 

ještě předmětem zajímavých diskusí stejně jako úplněji doložený původ úředníků . 136 Dokladem 

tradičního stereotypu je mimo jiné tripartitní představenstvo většiny velkostatků -hejtman, purkrabí, 

důchodní písař, přičemž písař nabývá v režijním podnikání fakticky větší důležitosti než hejtman, 

jehož funkce byla zvykově spojována s vrchní záštitou za dění na panství i s požadavky stavovskými 

(rytíř). S odlivem významu vojenské funkce hejtmanů začalo docházet ke křížení kompetencí, jejichž 

výsledkem byly nezřídka spory se závažnými sociálními dopady.137 Ačkoliv byli důchodní písaři 

chápáni jako pilíř úspěchu režijního podnikání, nebyl úřad hejtmanů ani v náznaku zpochybňován. 138 

4. Pravidelná týdenní agenda tak, jak stanovovaly normy, byla zřídkakdy skutečně 

vyhotovována. Nebylo výjimečné, že první a poslední účet písař sepisoval až v podobě "předávacího 

inventáře" , když opouštěl svůj úřad. 1 39 

5. Vzhledem k vladařově nepřítomnosti v rezidenci i neustálému cestování úředníků Ueden z 

důsledků kreditu) se na dlouhé měsíce protahovalo "přijímání účtů " ve stanovených termínech sv. Jiří 

a sv. Havla. Sám Vilém z Rožmberka považoval za úspěch přijetí říjnových účtů do konce 

kalendářního roku. 140 Snadno pak docházelo ke kolapsům, když nový písař převzal úřad tzv. 

nevyčteného kolegy (lze dokázat i tři písaře na jednom místě současně). 1 4 1 Na varování ze strany 

133 SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIA 7Wbeta 30. 
134 Tamtéž, sign. liD 7Bdzéta I a, I g. 
135 SOA T, VsT, sign. lA SAS 6. 
136 SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. liD 78dzéta Ia; VsČK, sign. I 7Ralfa 201. 
137 SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign . IIA 4Lalfa 21; sign . liD 88 Je. 
138 SOA T, VsT, sign. lB 78 22b. 
139 SOA T, VsT, sign. lA SAS 6; Historica Třeboň , č. 6160; CRR, sign. 10, fasc. ll ; sign. 23c, fasc. II; 

sign. 9c, fol. 362; SOA T, pob. ČK, VsČK, sign. I 7Wdzéta 3. 
140 SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIA 7R 2; SOA T, CS, k. 206; CRR, sign. 9c, fol. 192, 205; VsT, sign. 

lA 6R 1; též F. Menčik, Letopisy města Soběslavě. Muzejní sborník 4, 1901, s. 53. 
141 SOA T, CRR, sign. 24c. 
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některých úředníků nebyl brán ohled. 142 Sluchu nedošla ani kritika vladaře, jenž se odmítal věnovat 

ekonomickým problémům o tradičních svátcích. 143 

6. "Cesty peněz" negativně ovlivňoval starý zvyk odvádět finance z úřadů na přímé vladařské 

"poručení", tedy nikoliv ve stabilních termínech. 144 Průběžné odvody z rozkazu, někdy dokonce na 

prosbu vrchnosti, potvrzují i dochované řezané cedule. 145 Momentální vrchnostenský požadavek 

odvodu mohl způsobit v okamžiku nesolventnosti jednoho ze tří úřadů, kterými měly peníze projít, 

řetězovou reakci dalšího zadlužování. Pro ulehčení preferoval např. Petr V ok osobní přímé odvody do 

vlastních rukou, aby zabránil jejich postupnému "rozpouštění" v přerozdělovacích úřadech (např. 

truhla často použila dúchodní odvod na zpětné dotace, komora na sanování dluhů apod.), odkud se k 

, "b I d 146 nemu vu ec nemuse y ostat. 

Svou roli zde sehrával také rožmberský poklad, rezervní fond či osobní pokladna, jejíž 

přetrvávání nepřímo upozorňuje na problematičnost "úspěchů" režijního podnikání v oblasti 

hotovosti. O její skutečné funkci však není doposud zcela jasno. 147 

7. Vážné finanční problémy, hlavně na příhraničních panstvích, způsobovaly státní zásahy do 

mincovního oběhu. Požadavky na kvalitní minci s vyloučením lehké "polské", "slezské" a" německé" 

mince v souvislosti se zaváděním říšských mincovních řádů podporovaly jednorázové zadlužování 

poddaných, disponujících rúznorodými platidly, u krčmářů , kteří dbali na nařízení z toho důvodu, že 

jim nadřízené orgány odmítaly přijímat odvody v neadekvátní měně. 148 

8. Nejvlivnější příčiny vytváření nedoplatků vyplývaly z naprosto vágní písemné evidence a 

praktické nevymahatelnosti dluhú poddaných vúči představitelům úřednického aparátu. 149 Jednalo se 

o pohledávky za odebrané pivo, které vzhledem k trvanlivosti svůj odbyt najít muselo, a především za 

142 SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign: liB 7Bdzéta 21. 
143 Tamtéž, sign. IIA 7R 2. 
144 Tamtéž, sign. IIA 7Ggama 2; SOA T, VsT, sign . IA 6Ggama 12. 
145 SOA T, V sT, sign. lB 6Wgama S; též pozn. 142. 
146 Srov. pozn. 142. 
147 SOA T, CRR, sign. 23a; 23b. 
148 SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. llA 7Ggama 2; sign IIA 7C 2; IIA 4Lalfa 20a; VsČK, sign I 7Ggama 

Id ; SOA T, CRR, sign. JO, fasc. ll ; VsT, sign . IA 6Ggama I. 
149 SOA T, CRR, sign. I O, fasc. II ; V sT, sign. IA 6Ggama I; sign IA 6Wgama S; sign. lA SAS 2; sign. lA 

SAS 6; CRR sign. 9c, fo I. 2S3, 304, 338; SOA T, pob. ČK, VsČK, sign. I 7Wdzéta 3; sign. I 7Bdzéta 29c; 
VÚČK, sign. IIA 7Bdzéta 21; sign. liD SAE le/1; sign. IIA 7Falfa 2; sign. IIA 7Ralfa 22; sign li A 7Falfa 1 O; 

17S 



dodané obilí (hlavně oves a žito). V obou případech se jednalo, pokud můžeme soudit, o starý zvyk 

praktikovaný sice i v předchozí době, ale v podstatně menším měřítku. 150 Praktickou nevymahatelnost 

pohledávek, k čemuž se písaři sami přiznávali, podporovala i značná rotace písařů z úřadu na úřad. 

Nedoplatek v podstatě představoval běžnou komponentu "úřednické každodennosti". Proto 

nepřekvapí příklad veselských měšťanů, kteří se museli písemně dotázat na buchalterii, když chtěli 

zjistit výši městských dluhů. 151 

Řadu komplikací způsobovalo také neevidování zápůjček mezi jednotlivými velkostatky, 152 

jejichž strukturu, jak prokázal J. Čechura, ne ní možné označit za homogenní. 153 Proto i případné 

prodeje některých panství, zajištujících "mezistatkovou kooperaci", představovaly riskantní počin a 

bude nutné ještě prozkoumat platnost zažitého tvrzení o "centrálních" a "periferních" statcích. 154 

Nedobytelnost poddanských dluhů byl nucen si uvědomit i Petr Vok, když krátce po svém 

nástupu zorganizoval zjara 1593 za účelem stanovení příjmů vizitaci všech statků. Přes důrazné apely 

musel spolknout hořkou pilulku v podobě relace o neochotě svých dlužníků vyrovnávat nedoplatky. 155 

Skutečnost, že Petr V ok nebyl jen dlužníkem stavovských osob, kupců a měst, ale i věřitelem svých 

poddaných, potvrzuje kromě předávacích inventářů Ueště v prvním desetiletí 17. století šla evidence 

rozpůjčovaného obilí řádově do stovek i tisíců kop u jediného úřadu) 156 např. i prognóza na možný 

prodej tržního obilí z roku 160 I (12 let po generální revizi), jež vyčísluje, jaké množství z 

vykazovaného stavu strychů v obročníci bylo ve skutečnosti trvalým dluhem nebo neproplacenou 

, o. "k dd , I 157 zapUJC ou po anyc 1. 

Stav rožmberských obročnic a dluhy poddaných za žito v roce 1601 (zaokrouhleno na celé 
strychy) 

sign. IIA 7R 2; sign. IIA 88 38; SOA T, V sT, sign. IA 6R I; es, k. I O I; též V Černý, Hospodářské instrukce, s. 
98. 

!50 v ' v 

SOA T, pob. eK, VUeK, sign. IIA 7Falfa 6. 
151 SOA T, VsT, sign. IA SAS 26. 
152 SOA T, V sT, sign. lB 78 22; sign. lB 6Wgama 5; SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIA 7Ggama 2; sign. 

IIA 7R 2; sign. IIA 7e 2; sign. IIA 7Falfa 16a. 
153 J.Čechura, Šlechtický podnikatelský velkostatek, rkp. 
154 . . v ' v • 

SOA T, VsT, s1gn. lB 78 22; eRR, s1gn. 9c, fo!. 195, 282, 284; SOA T, pob. eK, VUeK, s1gn. IIA 
7Ggama 2; sign.IID 71 Je; sign.IIA 7e 2. 

155 SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIA 7Ggama 2. 
156 SOA T, es, k. 123; SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIA 7Ralfa 22. 
157 SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. I lA 7Falfa 3. 
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Obročnice Účetně Očekávaný Očekávaná Dluhy Nesplaceno od Skutečný 

(žito) vykázaný přírůstek spotřeba poddaných poddaných objem 
stav tržního žita 

Č. Krumlov 2874 o 1000 1197 276 400 
Č.Krum1ov- 2249 1344 350 342 1390 1500 
mlýny 
Netolice 884 384 169 37 362 700 
Drslavice 505 218 123 23 126 450 
Vimperk 73 145 90 o 68 60 
Libějovice 183 845 500 o 228 300 
Třeboň 1958 958 650 406 660 1000 
Borovany 342 97 100 64 127 147 
N. Hrady 1074 417 200 167 591 533 

Celková bilance (žito, strychy) 

Účetně vykázáno 10146 
Očekávaný přírůstek ( +) 4399 
Očekávaná spotřeba a nové zápůjčky (-) 3183 
Dluhy poddaných(-) 6272 
Skutečné množství tržního žita 5090 

Ještě v roce 1601 tvořily dluhy poddaných za žito na celém dominiu přes 60% z částky 

vykazované jako momentální stav zásob obročnic. Skutečný objem tržního žita byl poloviční oproti 

vykázání v účtech. Lze namítnout, že rubrika neproplacených zápůjček poddaným je pouze dočasnou 

součástí neprovedené bezhotovostní směny selské pšenice a vrchnostenského žita (případ Libějovic). 

Buchalter Jan Nygrýn ze Švarcperku, jeden z autorů prognózy, 158 však vedle obou rubrik (dluhy i 

zápůjčky) udělal svorku a obě sumy sečítal, čímž, podle našeho názoru, významově obě položky 

ztotožnil a považoval obnosy za nenávratné. Potvrzuje to i druhá, podstatně kratší část prognózy, která 

hodnotí stav ostatních tržních obilovin - "pšenic, ječmenův, ovsův; hrachův i jiného vobilf co na 

panstvích při obročnicích zůstává, podle rozvrhnutí mimo potřebu domácí a mimo fedruňky lidí i také 

mimo dluhy (podtrhl A. S.) nebude se moci nic prodati". 

Důležitosti výše nastíněných příčin nedoplatků proporčně odpovídají rovněž způsoby jejich 

eliminace, s nimiž se v pramenech neúčetní povahy setkáváme. Po zveřejnění finančních propadů, 

spjatých s bezproblémově líčeným režijním hospodařením, nedošlo k zásahům proti panující sociální 

praxi na rožmberském dominiu . V některých vrchnostenských výnosech z konce 16. století, 

směřujících k registraci pohybu osob, popřípadě věkové a sociální struktury, lze spíše spatřovat 
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poněkud opožděné vladařsko-úřednické snahy o zlepšení odbytu tržních produktů pomocí 

protekcionistických opatření (nelze však pominout ani tlak na berně ze strany státu). 159 V praxi však 

měla pravděpodobně mizivý dopad .160 Motivaci vydávání dokumentů s apelem na umělou ochranu 

odbytu snáze pochopíme, budeme-li reálné ekonomické chování poddaných respektovat více než 

výhrůžnou sémantiku vrchnostenských prerogativů . Např. jediná na vrchnosti nezávislá krčma v 

malém Záblatí (panství Vimperk) dokázala rapidním snížením ceny piva pašovaného z města strhnout 

na sebe valnou část odběratelů z celého drslavického a části vimperského panství, a tím v podstatě 

zastavit vaření moku v panském pivovaru v Drslavicích. Škoda šla do tisíců kop, neboť pšenice 

nakoupená draho od sedláků, pokud se ji nepodařilo rychle prodat, byla rázem zbytečnou a snadno se 

kazící zásobou. 161 V této souvislosti bude žádoucí vrátit se ještě k problému tzv. rajonizace mlýnů, 

protože existují dúkazy (schodky na berních), z nichž vyplývá, že v devadesátých letech zůstala řada 

mlýnů .. k ruce JMP obrácených" zcela pustých, při čemž důvody tohoto stavu zůstávají nejasné.162 

Krumlovská rezidence neřešila finanční potíže znásobené přiznáním velkostatkové 

nedoplatečnosti ani šetřením (i když pojem samotný se vyskytuje ve vztahu ke zpětným dotacím, o 

nichž se zmíním dále), uskrovňováním nebo restrikcí investic směřujících do sféry materiální kultury. 

Na základě probíhajících výzkumů části kulturních investic, jejich struktury a výše lze konstatovat, že 

šetření v této oblasti (bývá často součástí deduktivního schématu, že finanční problémy jsou nutně 

řešeny snížením životního standardu) by vzhledem k finančním potřebám hospodářství nepřineslo 

žádné dlouhodobější pozitivum. Vždyť například objem financí směřujících do selských měšců za 

pivovarskou pšenici několikanásobně převyšoval roční vydání na luxusní ošacení dvora a výbavu 

interiéru českokrumlovské nebo třeboňské rezidence. 163 

Zásadní způsoby, co do výše i účinnosti, eliminace velkostatkových nedoplatků spočívaly ve 

snaze zmenšit disproporci mezi správní normou a skutečností , popř. vytvořit nové odpovídající 

158 Druhým byl Jan Gerhart Lišvic z Lišvic (tamtéž). 
159 Evidence výhostních listů SOA T, pob. ČK, YsČK, sign. I 88 3. 
160 Potvrzují to charakteristiky ze soupisu poddaných 1586 (SOA T, V sT, sign. lB 5AU No.1) . 
16 1 SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. liD 7Bdzéta I. 
162 J.Honc, Spotřeba chlebového obili , rušení a rajonizace mlýnů na rožmberských panstvích v roce 1590. 

Vědecké práce ČSAZV z dějin zemědělství a lesnictví. Praha 1959, s. 147-168; SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. 
IIA 4Lalfa 21 . 
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normativy. Změnu pohledu na nebezpečí tohoto rozpon.i přesvědčivě vyjadřuje inventář buchalterie z 

roku 1593, jehož autoři symbolicky (pravděpodobně bezděčně) oddělili rokem 1589 (1588) období 

"staré" a "nové". 164 Z několika desítek inventárních položek vyplývá, že zmíněné datum se stalo 

rokem "nula" pro množství nových druhů úředních dokumentů systémové povahy, svědčících ve 

prospěch proměny buchalterie z úřadu aritmetického kontrolora v instituci plošně řídící správu a 

ekonomiku. 165 Přestože není možné zabývat se detailně dokumentem na tomto místě, je podstatný 

závěr, že od konce osmdesátých let se kontrolní orgán zaměřil v první řadě na evidenci "pohybu a 

cest" peněz a lidí v delším časovém údobí a rezignoval na vykazováni pouze momentálního "stavu" 

jako skutečnosti akceptovatelné úřadem i po několika letech (na této bázi zůstaly např. urbáře). 

Množství doposud shromážděných údajů podporujících tezi o správním způsobu "boje proti 

nedoplatkům" lze pracovně shrnout do několika bodů, jež nápadně korespondují s výše uvedenými 

příčinami nedoplatečnosti. 

I.Po zvýšené kontrolní činnosti z let 1589-1592 nastává období, v němž byl hlavní důraz v 

úřednické práci kladen na prúběžnost, pravidelné informování a adekvátní evidenci. V korespondenci 

se nejnápadněji objevují požadavky: 

-průběžné kontroly "nezávislými" osobami z dominia mimo dominium (starý, ale nepříliš 

c k . ' o b) 166 e1e t1vm zpuso , 

- vedení týdenních cedulí jako podkladu k pololetnímu počtu (nikoliv doplňku), jejich 

odvádění alespoň ve dvou až čtyřech týdnech do buchalterie, zveřejňování týdenních finančních 

zůstatků, 167 

- prúběžné evidence poddanských dluhú, k čemuž měly sloužit vedle předepsané agendy a 

úředních dnů i rozmáhající se úřednické kanceláře (minúce) s dopředu předtištěnými rubrikami pro 

k v k 'd' d 168 opy a grose na az y en, 

163 Údaje z SOA T, eRR sign. 23a, fasc. II-VII; sign. 23b, fasc. I-II. 
164 v v 

SOA T, pob. eK, VseK, sign. I 8R 3. 
165 Tamtéž. 
166 SOA T, es, k.211; eRR, sign. I O, fasc. II. 
167 . . v • v 

SOA T, eRR, s1gn. I O, fasc. II; es, k. 211; eRR, s1gn. 9c, fo!. 302, 338; SOA T, pob. eK, VUeK, 
sign. IIA 4Lalfa 21. 
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-nekumulování financí na panstvích a zrychlených převodů peněz po menších částkách 

( 

• , v 5 v v 169 neJmene x rocne, 

-kontroly a srovnání účetních výsledků a hotovosti v pokladně, 170 

-uhrazení nedoplatků nejpozději do čtyř týdnů po jeho objevení, 171 

- zpravidelnění porad úřednických elit před každou větší investicí do režijního hospodářství 

( , k v • ) 172 na upy psemce , 

- pravidelných týdenních relací ze strany úředníkú o průběhu prodeje obilí poddaným a pohybu 

cen 173 , 

- oddělené evidence obilovin skoupených z panských dvorú a od poddaných (starý, ale 

d d v , v d k) 174 ne o rzovany poza ave , 

-průběžné informování o skutečném stavu zásob obilí (zejména žita) v panských obročnicích. 1 75 

2. Teprve od devadesátých let se v rožmberském prostředí objevují nové normativy 

s následujícím obsahem: 

- zákaz samostatného vyrovnávání nedoplatků na panství rezidenčními úřady (především 

c d ') 176 10rmou otac1 , 

- sjednocování různorodé agendy a zavádění závazných a předepsaných účetních formulářů 

(tvůrcem formulářú byl osobně i Petr Vok z Rožmberka) ve formě standardizovaných tabulek (od 

počátku 17. století) 177 

- zřetelné náběhy k tzv. podvojnému účetnictví (požadavek zvláštního zapisování 

preliminovaných příjmů, které nemohou být okamžitě zaznamenány jako hotovost -1608, 1609). 178 

168 SOA T, Rkp. e 8, 2, č. 17 a další; SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIA 7Falfa 1 O; SOkA Český 
Krumlov, AM Český Krumlov, k. 338. 

169 SOA T, es, k. 140,206, 212; VsT, sign IA 6Ggama I 
170 SOA T, es, k. 21 O, 211; SOA T, pob. ČK, VsČK, sign. I 88 1. 
171 SOA T, pob. ČK, VsČK, sign. I 88 1. 
172 SOA T, pob. ČK, VsČK, sign. I 7e 2. 
173 SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIA 7R 2; sign. IIA 7Falfa 10; eRR, sign. 9c, fo!. 148. 
174 Tamtéž. 
175 Tamtéž; SOA T, eRR, sign. 9c, fo!. 317. 
176 SOA T, eRR, sign . I O, fasc. II. 
177 SOA T, es, k. 211,210. 
178 SOA T, eRR, sign. I O, fasc . II. 
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- zavádění nové obsahové (nikoliv sémantické) kategorie "užitek" (zisk), která by v sobě 

nezahrnovala riziko preliminovaných příjmů (1608, 1609), 179 

-stanovování maximální možné výše zadlužení (nedoplatečnosti?) jednotlivých pivovarů, 180 

- zpřísněný výběr rukojmích při vstupu nového adepta do úřadu (požadavky na jeho 

solventnost), 181 

- stanovování maximální výše zadlužení osedlých, 182 

- zvyšování ceny obilí prodávaného vrchností na dluh o 30 % výše než byl obvyklý průměr v 

okolí. 183 

3. Od konce osmdesátých let 16. století se důležitou a pravidelnou součástí úřednické práce 

stává prognózování jako jeden ž možných nástrojů "boje proti nedoplatkům". Jeho skutečný zrod 

můžeme očekávat opět v prostředí pivovarní výroby. 184 Řada prognóz z devadesátých let byla, 

pravděpodobně vlivem normativů, podhodnocena, což na druhé straně potvrzuje skutečnost, že 

hotovost byla podstatně nižší než účetní vykázání. 185 Jiné prognózy přesně odpovídají účetnímu 

stavu 186 aještě v průběhu prvního desetiletí 17. století se setkáváme s prognózami (1597, 1610, 1611), 

které poukazují na nerentabilnost rožmberského hospodaření. 187 Nabízí se tedy otázka po úspěšnosti 

reformních opatření v období, které v literatuře bývá označováno jako "sanační" z důvodu velice 

laciného (vzhledem k výnosu i prostředkům každoročně investovaným do chodu hospodaření) 

odprodeje vlastních statků bud přímo věřitelům, nebo jiným osobám za účelem oddlužení dominia. 188 

4.2.5 Nedoplatek v letech 1596-1616. Výsledek pokusu o reformu 

Od roku 1595 až do roku 1616 máme k dispozici údaje o nedoplatcích, které poskytují sloučené 

komorní a truhelní účty (od přelomu 1595 a 1596). Nedoplatky starší než polovina fiskálního roku 

179 SOA T, es, k. 211. 
180 ' ' SOA T, pob. eK, VseK, sign. I 88 3. 
181 Tamtéž; sign. I 88 I. 
18? ' ' . - SOA T, pob. eK, VseK, s1gn. I 5AU Ia. 
183 SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIA 7Falfa 1 O. 
184 Pravděpodobně způsobeno vybíráním posudného a hlavně předpoklady pro adekvátní nákup pšenice. 
185 SOA T, es, k. 205; J.Čechura, Šlechtický podnikatelský velkostatek, rkp. 
186 SOA T, V sT, sign. lA 6Wgama 4; sign. lA 6Wgama 5. 
187 SOA T, es, k. 205. 
188 K charakteristice období souhrnně i s literaturou J.Pánek, Poslední Rožmberkové- velmoži české 

renesance. Praha 1985. 
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byly označovány stejně jako běžná "zůstání" (zůstatky), ale evidovány byly zvlášť pro každý režijní 

podnik a každé pololetí. 189 Přehled o nedoplatcích poskytuje následující tabulka. 

Roční průměrná nedoplatečnost jednotlivých panství (pivovarů) v letech 1596-1602 
(zaokrouhlené údaje v kgm) 

Panství Roční Nedoplatky Proluka mezi Výše o;o nedoplatků 

(pivovar) průměrný v letech nedoplatkem a nedoplatku k průměrnému 
odvod odvedením ročnímu 

odvodu 
Krumlov +p. 30084 1597-1602 13 2300 8 
p. Plavnice 1462 1595-1597 2 245 17 
p. Černá 4190 o o o o 
Netolice +p. 4249 1595 10 408 10 
p. Lhenice 722 1601-1602 2 364 50 
Drslavice +p. 5503 1598-1602 5 I254 23 
Libějovice +p. 9900 1597-I606 7 4754 48 
N. Hrady +p. I4115 1598-I606 2 4I9 3 
p. Kaplice 2376 I594-1612 6 I4I8 60 
p. Sviny 1045 1602-1613 1 796 76 
Rožmberk +p. 7303(?) 1599-1609 I 843 12 
p. Dvořiště 913(?) I599-I614 I 813 89 
Třeboň +p. 22582 I597-1614 4 6370 28 

_p. Lomnice 3236 160 I-1608 I 307 9 
p. Veselí 2226 1606-1614 - 833 37 
Celkem 109906 21124 19 

Pokud srovnáme zjištěné údaje se závěry z období I565-1589, zjistíme, že průměrná časová 

proluka mezi počátkem a vyrovnáním nedoplatku (ať už jakýmkoliv způsobem) je obdobná - ll let 

(1565-1589) a 9 let (1596-1616). Pro první období byl retrospektivně zjištěn průměrný roční 

nedoplatek ve výši 9600 kgm, pro léta 1596-1616 pouze 2500 kgm - tedy čtyřikrát nižší. Přitom šlo na 

rozdíl od retrospektivní praxe z roku 1589 o evidenci průběžnou. Ještě markantněji vynikne rozdílnost 

poreformních let, když celkovou výši zjištěných nedoplatků porovnáme s ročním průměrným 

odvodem ze všech panství a samostatných pivovarů. Přestože použijeme odvody platné pro léta 1596-

1616 i pro situaci z předreformmího období, výsledek je jednoznačný - 83% a 19%. Jinými slovy, i 

kdyby v letech 1565-1589 vynášela panství tolik jako v poreformní době, pohltily by nedoplatky asi 

každý desátý roční výnos. V letech 1596-1616 by to byl každý čtyřicátý pátý. Jde přirozeně o pouhou 

konstrukci , ale uvedené údaje jsou natolik rozdílné, že nezbývá než konstatovat, že během 

189 SOA T, CRR, sign. 23a, fasc . ll-Vll; sign. 23b, fasc. I-II. 
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devadesátých let 16. a počátkem 17. století se správními prostředky podařilo buchalterii a Petru 

Vokovi z Rožmberka eliminovat nedoplatky jako jednu z příčin po desetiletí narůstajícího zadlužení 

velkostatkových úřadů. Zda účty v tomto případě odrážejí skutečnost či nikoliv, nejsme schopni 

rozhodnout, poněvadž k žádné generální revizi po roce 1589 již nedošlo. 

Určitým vodítkem dalšího bádání však může být růst zadlužení dominia, snadno dostupný z 

evidované výše vyplácených úroků (vykazovaných úroků) z let 1567-1581 a 1590-1616. Údaje jsou 

srovnatelné s občas zveřejňovaným celkovým zadlužením, mimo jiné i proto, že evidence v 

komorních účtech byla v podstatě jedinou "databankou" jednotlivých věřitelů a jejich sum. 190 Podle 

nich vzrostlo zadlužení v letech 1567-1581, tj. za 14 let, 2,72krát, kdežto v desetiletí 1602-1612, které 

je vesměs považováno již za "klidné", 5,47krát- tedy takovou měrou, jakou se zvýšily vykazované 

dluhy za léta nejaktivnější Vilémovy politické činnosti v letech 1567-1592. Přestože rožmberský úvěr 

zůstává naprosto otevřenou otázkou 191 a uvedené údaje je potřebné brát jako orientační; je tempo růstu 

zadlužení v letech 1602-1611 nevysvětlitelné pomocí metody "vytloukání klínu klínem", úspěšně 

aplikované literaturou na milionový dluh z doby Viléma z Rožmberka. 192 Zdá se, že nucené 

postoupení Českého Krumlova a dalších statků císaři Rudolfovi II. , o němž se jednalo nejméně od 

roku 1600, 193 nebylo "sanační tečkou" Petra V oka z Rožmberka, ale způsobilo další finanční a 

personální problémy, o nichž jsme dobře informováni mimo jiné z tzv. Netolického kopiáře. 194 Z něho 

vyplývá, že stárnoucí Rožmberk nebyl ani po tomto prodeji schopen dát dohromady několik tisíc kop 

a že jeho boj s neradostnou ekonomickou realitou pokračoval dál. Problém zadluženosti úřadů totiž 

nebyl ani zdaleka vyřešen eliminací hrozby nedoplatků. Druhý problém rožmberského režijního 

hospodaření představovaly zpětné dotace z centra na velkostatky, na něž si úředníci po desetiletí 

pravidelného poskytování zvykli a považovali je za nezbytnou podmínku dalšího chodu režijních 

podniků. 

4.3 Dotace jako doklad lability finančního hospodaření v letech 1567-1581 a 1591-1616 

190 Tamtéž. 
19 1 Ač pramenně pravděpodobně bohatší, nemá rožmberské prostředí adekvátní monografii jako sousední 

dominium pánů z Hradce (V.Ledvinka). 
192 J.Salaba, Boj, s. 36-38. 
193 A.Kubíková, K prodeji českokrumlovského panství císaři Rudolfovi II..JSH 48, 1979, s. 308-316. 
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Místní, funkční a personální rozložení zpětných dotací, které nemusely podléhat zaknihování v 

důchodních účtech, jsme schopni postihnout velmi přesně pro období 1591-1616. 195 V letech 1567-

1581 můžeme sledovat pouze jejich výši bez možnosti identifikace jejich určení. 196 Může tedy hrozit 

nebezpečí započítání dotací pro cestovní písaře (popř. kuchyňské), kteří sice rovněž patřili mezi 

úředníky závislé na poskytování finančních prostředků, ale nijak se nepodíleli na režijním 

hospodaření. Proto je od nich odhlédnuto a údaje budou prezentovány při jiné příležitosti. 197 

Položme si nejprve otázku, zda zpětná dotace nebyla pouze jednorázovým "dorovnáním" -

výjimečnou pomocí velkostatku ze strany centra ve svízelném období- ajaká byla její výše. 

Zpětné dotace na rožmberské a švamberské velkostatky v letech 1591-1616198 (zaokrouhlené 
údaje v kgm) 

Hospodářský rok (sv. Celkový odvod z 
Havel- sv. Havel) panství 
1591-92 
1592-93 
1593-94 
1594-95 
1595-96 
1596-97 
1597-98 
1598-99 
1599-1600 
1600-01 
1601-02 
1602-03 
1603-04 
1604-05 
1605-05 
1606-07 
1607-08 
1608-09 
1609-10 
1610-11 
1611-12 
1612-13 

194 SOA T, CRR, sign. 9c, passim. 
195 Srov. pozn. 187. 
196 SOA T, CRR, sign. 23a, fasc. I. 

Výše zpětné dotace 

99600 39789 
116050 5819 
177800 82284 
184530 77969 

? 65120 
149000 16963 
142600 17161 
124900 16000 
132400 15978 
137300 17917 
85200 15165 
69000 16449 
68000 11199 
76980 8494 
78080 9708 
82000 16345 
73940 8829 
84500 9793 
89300 8053 

116790 10405 
76160 19950 
78040 6900 

197 Dále jsou v komorních účtech zapisovány též dotace dvorskému písaři ( 1592-1608), potom 
kuchyňskému písaři ( 1608-1615) a pro léta 1607-1609 též třeboňskému stavebnímu písaři. 

o;o 

198 Tabulka je sestavena na základě údajů krumlovské truhly (léta 1590-1596) a krumlovské (od roku 
1602 třeboňské) komory (resp." komorní truhly", jak bývala zřídka označována, léta 1596-1616); komora se do 
sloučení s truhlou přerozdělováním velkostatkových financí a dotacemi nezabývala, snad proto si jich mnozí 
badatelé ani nepovšimli. 
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1613-14 83730 1081 1,3 
1614-15 71974 2238 3, I 
1615-16 60885 1370 2,3 

Z údajů vyplývá, že dotace byla pravidelným půlročním příspěvkem. Až do poloviny 

devadesátých let se 40-50% z odvedených velkostatkových peněz vracelo po přerozdělení do 

velkostatkových úřadi't , čímž se vykazovaný vysoký výnos zmenšoval téměř o polovinu . Od roku 1596 

až do konce rožmberské éry se podařilo snížit míru dotací ku odvodu z panství pod 20% . Po roce 

1602 (prodej Českého Krumlova a dalších statki't) není patrné žádné zlepšení; naopak, míra dotování 

se mírně zvýšila. Tato skutečnost vylučuje potencionální souvislost dotování s extrémním zadlužením 

dominia a podporuje "systémovost" dotačního příspěvku, čemuž odpovídá i míra jeho stability. 

Dotační absence v jednom roce se okamžitě promítla do období následujícího (léta 1593-1594). Ze 

sledovaného dvacetiletí vyplývá snaha vysoké dotace omezovat. 

Švamberská epizoda se sice vyznačuje minimálními příspěvky, ale pohled na ri'tst zadlužení 

(více než dvojnásobný nári'tst pouze v období od jara 1612 do podzimu 1614, tj. za 2,5 roku) může 

napovědět ; že míra dotací mohla být uměle snižována a finanční nároky velkostatků byly 

pravděpodobně uspokojovány přímým úvěrem. 

Di'tležitost kategorie dotace vynikne, porovnáme-li ji s výší vyplácených úroki't ve sledovaném 

období. 

Poměr vyplácených úroků a zpětných dotací v letech 1591-1616 (zaokrouhlené údaje v kgm) 

Období Výše úroků Výše dotací Ofo Roční průměr Roční průměr 

(úroky) (dotace) 
1591-96 209279 270981 +29 41860 54200 
1596-1602 128288 98914 -23 21380 16490 
1602-11 45363 99279 +119 5040 11030 
1611-16 170633 31539 -541 34130 6310 

Po celou dobu vladaření Petra Voka, s výjimkou let 1596-1602, byly zpětné dotace větším 

finančním břemenem než vyplácené úroky. V letech 1591-1596 převyšovaly tyto platby úrokové 

povinnosti o 30%, za třeboňského pi'tsobení ( 1602-1611) dokonce o 119%; pouze v mezidobí 1596-

1602 převýšily úroky nad dotacemi o 23%. Opomíjené studium "dotační politiky" proto ne1ze 

považovat za sekundární problém, zvláště za situace, kdy převážná většina z poskytovaných sum byla 
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investována (alespoň slovně) opět na nákup pivovarských pšenic od vlastních poddaných, jak bude 

dokázáno dále. 

Platnost těchto závěrů lze podpořit údaj i pro desetileté období části Krčínova regentství a 

politické aktivity Viléma z Rožmberka, i když sumáře komorních účtů ne vždy samostatně 

vyčleňovaly rubriku pro zpětné dotace. 

Poměr vyplácených úroků a zpětných dotací v letech 1572-1581 (zaokrouhlené údaje v kgm) 

Období Výše úroků Výše dotací % 
1572-1573 12 549 1821 
1573-1574. 13 386 18 269 
1574-1575 15 273 15 292 
1575-1576 14 585 15123 
1576-1577 18 858 33 064 
1577-1578 19 048 42 961 
1578-1579 23 021 10 785 
1579-1580 23 793 11614 
1580-1581 o 3 269 
Celkem 140 513 152198 

Za devět let (1572-1581) převýšily zpětné dotace vykazované výdaje na splácení úroků téměř o 

9% . Pro srovnání uveďme, že za stejnou dobu komorní písař Matyáš Fuch z Fuchýřova vykázal 100% 

nárůst zadlužení, přes 16 000 kgm investic do důlního podnikání, 199 40 791 kgm poukázal na konto 

"rožmberského pokladu" a odvedl berně ve výši 26 740 kgm, přičemž mezi lety 1572-1575 pouze 201 

kopu. Všechny tyto odvody (berně, poklad, doly) tvořily pouze 55 % ze sumy investované zpět do 

režijní sféry. V letech 1575-1581 se míra dotací ve vztahu k odvodům z panství pohybovala okolo 40 

%, což je výsledek adekvátní zjištěným údajům z počátku devadesátých let (40%, 46%, 42%). 

Prameny z let 1591-1595 skýtají rovněž ideální možnosti pro poznání finančních problémů 

režijního hospodaření. S výjimkou hospodářského roku 1592-1593 se dochovaly paralelně jak 

truhelní, tak komorní účty. 200 V období 1592-1593 nebyly truhelní počty pravděpodobně vedeny, což 

potvrzuje přebírání truhelních povinností komorou (evidence odvodů z jednotlivých panství)?01 

199 Pro srovnání - v letech 1583-1591 vydal Matyáš Fuch podle údajů buchalterie na dolování podstatně 
více- 104126 kgm (SOA T, pob. ČK; VsČK, sign. I 88 3). 

200 Srov. pozn. 193. 
201 SOA T, CRR, sign. 23a, fasc. II; Matyáš Fuch byl také jako "truhel ní a komorní" písař někdy 

označován. 
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Truhla fungovala ve skutečnosti jako přerozdělovací instituce.202 Evidovala pouze trojí druh příjmů. 

Pri'1běžně odváděné finance z velkostatků a režijních podniků (asi 80% ve struktuře příjmů), vybranou 

berni (asi 20%) a zůstatek (0-3%), což dokazuje její správní subjektivitu s vlastní hotovostí. Získané 

částky poté přerozdě lovala a poukazovala na konto tzv. dvorské truhly (asi 10%), kterou od roku 1593 

vystřídala jako příjemce osobní pokladna~Rožmberků, do úřadu komorního písaře, na velkostatky 

formou dotací (jmenovitě na konkrétní úřad), do úřadu krajských berníků a vykazovala také vlastní 

zůstatek. Jednoznačně nejdůležitější kategorie ve vydávání tvořily převody komoře a zpětné dotace 

(až 98% z vykazovaných vydání). Vzhledem k přerozdělovací funkci truhly i charakteru obou 

důležitých rubrik se v tomto případě stěží jednalo o fiktivní peníze. Navíc podíl ostatních rubrik ve 

struktuře vydání neustále klesal. Např. příjmy dvorské truhly a posléze strážců rožmberského pokladu 

klesly za období 1591-1595 z indexu I 00 na ll. Odvedené berně tvořily pouze I ,4-3,0% z celkového 

truhelního vydání. Naproti tomu se nově nastoupivší truhelní písař Martin Grejnar z Veveří mohl na 

sklonku roku 1595 pochlubit na první pohled ú spěšněj š í bilancí než jeho předchůdci Řehoř Štrup a 

Jan Louta z Pořeš ína. Příjmy i výdaje vzrostly o 75%, převody komoře se téměř zdvojnásobily. 

Absolutní čísla v éře "preliminace" zřejmě působila, ale porovnáme-li obě nejdůležitější vydání 

(převod komoře a zpětnou dotaci) s příjmy z velkostatkú a režijních podniků, poodhalíme finanční 

propady truhelního úřadu alespoň pro poreformní první polovinu devadesátých let 16. století. 

Podíl převodů z truhly do komory a zpětných dotací na příjmech z velkostatků (zaokrouhlené 
údaje v kgm) 

Pololetí Příjem Převod do Zpětná dotace Zpětná dotace %podílu na 
z panství komory a převod příjmu 

1591-91 51153 35000 15500 50500 98,7 
1591-92 56531 42000 25431 67431 119,3 
1592-92 43072 35426 14359 49785 115,6 
1592-93 37610 37610 72 37682 100,2 
1593-93 78435 78435 5117 83552 106,5 
1593-94 102552 53829 61343 115172 112,3 
1594-94 75250 71490 20941 92431 122,8 
1594-95 101438 59064 55131 114195 112,6 
1595-95 83095 79461 22838 102299 123, I 

202 E. Cironisová, Správa, s. 121 ; k ostatním truhlám na s. 122. 
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Až na jediný případ převyšoval vždy součet převodu a dotace vlastní výnos z hospodářství. Za 

25-27 týdnů mohl schodek účetně dosáhnout částky až 20000 kgm! Jestliže za poslední rok a půl 

života Viléma Rožmberka tvořil schodek 16960 kgm (11,3% z vykazovaného výnosu statků), za dva 

roky "úspěšnějšího" Grejnarova působení to bylo 61762 kgm (17,1% z výnosu statků). Navíc si 

korektně vystupující a reklamou nešetřící Grejnar dovolil i jeden aritmetický lapsus v podobě 

nezapočítaných téměř 9000 kop, aby do nového pololetí vstoupil s aktivní účetní bilancí.203 V tabulce 

uvedená zjištění nabízejí dvojí heuristické a metodické východisko: 1. analýzu dalšího přerozdělení 

peněz převedených do komory (řešení problémů investic do materiální kultury, úvěru, zpronevěr na 

komorní úrovni apod.); 2. analýzu přerozdělení zpětných dotací (struktura hospodářství, materiální 

podmínky úřednických kariér, život na velkostatku apod.) Středem obou postupů je tatáž nová osoba-

úředník, v jednom případě ve vazbě na vrchnost, ve druhém vystupující jako tvůrce obrazu vrchnosti u 

poddaných . 

Zajímavým doplňkem prodělečnosti truhelního úřadu může být evidence poměru mezi 

vybranou a odvedenou berní a posudným. Pro období 1591-1595 vypadá stav následovně. 

Pololetí Příjem Výdej 

truhla komora truhla komora 
1591-91 13111 1873 
1591-92 13 810 1912 
1592-92 13 852 1728 1824 
1592-93 15051 9525 
1593-93 12554 9375 
1593-94 18325 2101 
1594-94 24648 2206 7634 
1594-95 15233 1720 11542 
1595-95 27341 2115 23895 
Celkem 153925 77450 

Z vybrané berně a posudného v letech 1591-1595 bylo prokazatelně odvedeno pouze necelých 

51%. Zbytek, tj. 76475 kop, tvoří překvapivě plných 97% z truhelního schodku, který jsme 

zaznamenali výše (78722 kop) . Vybrané berně a posudné byly tedy pravděpodobně používány jako 

203 SOA T, CRR, sign. 23b, fasc . 1-11. 
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"vyrovnávací" finanční prostředek. Jinými slovy, v letech 1591-1595 byli sedláci a stát vlastně 

"zachránci" rentability reprezentanta režijního hospodářství- českokrumlovské truhly. 

V této souvislosti zbývá zodpovědět dvě otázky - zda se vedení dominia pokusilo problém 

zpětných dotací jako v případě nedoplatků řešit a zda lze postihnout nějaký systém dotační politiky. 

Řešení prvního problému nabízí tabulka, v níž je procentuálně porovnáván skutečný odvod a 

dotace v časových periodách, které se zdají být velmi vhodnými interními periodizačními mezníky pro 

rožmberskou ekonomiku. Vzhledem ke smyslu dotací jsou částky rozděleny na ty, které byly výhradně 

určeny pivovarním písařům na nákup pšenice, a ostatní, jež zpravidla nebyly blíže specifikovány a 

skončily v pokladnách písařů důchodních. Je nutné také poznamenat, že odvody z jednotlivých 

velkostatků se v průběhu let 1591-1612 nesnižovaly, spíše lze zaznamenat nárůst výnosů - nemohlo 

tedy docházet ke spotřebovávání částky drive poskytované jako dotace přímo na velkostatku. 

Trend snižování dotací 1591-1612 (údaj vyjadřuje podíl dotace na odvodu) 

1591-93 1593-95 1596-1602 1602-09 1609-12 
důchodní 38,8% 5,6% 15,9% 

_IJ_ivovarní 27,9% 51,7% 
neprodané do 26,8% 18,8% 1,3% 
1602 
prodané do 26,5% 
1602 
Celkem 29,7% 45,3% 19,5% 14,8% 

Postupné odbourávání dotací je patrné především na eliminaci příspěvků pivovarním písařům. 

Zvlášť po roce 1609, kdy Petr Vok v instrukci komornímu písaři Janu Librovi zakázal veškeré 

dotace,204 se do většiny pivovarů nedostala ani jediná kopa grošů. Při neklesající odvodní morálce to 

bezpochyby lze označit za úspěch rožmberské ekonomiky, která se s problémem dotování stejně jako 

s nedoplatkem začala vyrovnávat až teprve po čtyřech desítkách let existence režijního podnikání.205 

Funkční a místní analýza rozložení dotací opravňuje k tvrzení, že přerozdělování pivovarním 

písařům podléhalo podstatně větší měrou určitému systému než příspěvky jejich kolegům na panství-

204 SOA T, CRR, sign. I O, fasc. II. 
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důchodním písařům. Zřetelně vystupuje na povrch také naprostá specifičnost postavení některých 

úřadů (pražské statky, Rožmberk), potvrzující již zmíněnou heterogennost jednotlivých velkostatků (J. 

Čechura). 

4.4 Dotační politika, berně a finanční hotovost v korespondenci (stav poznání) 

V epistolografických pramenech se pravidelné žádosti o dotace začínají množit od počátku 

šedesátých let 16. století, zjevně v souvislosti se zahájením činnosti velkých pivovarů?06 Ojediněle se 

sice objevují i v materiálu z první poloviny století, ale oproti mladší korespondenci s v těchto 

suplikách tak často nesetkáváme s typickými důvody pro poskytnutí dotace - potřebou skoupit 

dostatečné množství pšenice a vysokými finančními požadavky na vyplacení námezdní síly, s čímž 

mnozí úředníci, jak sami prohlašovali, neměli ještě dostatečné organizační zkušenosti. 207 Složité 

počátky režijního hospodaření mohou osvětlit rovněž doposud nevyužité řady důchodních účtů, 

dochované nepřetržitě po řadu let (např. vimperský z poloviny padesátých leti08
, stejně jako množství 

materiálu vzniklého při vybírání posudného.209 Pravidelný dotační příspěvek jako nová skutečnost 

šedesátých let nezaujímal stabilní místo mezi příjmovými rubrikami důchodních účtů. Není 

vyloučeno, vimperský účet to potvrzuje, že zpočátku nakládali důchodní písaři s hrubým výnosem 

panství zcela svévolně a o výši "potenciální" dotace rozhodovali samostatně a bez vědomí 

nadřízených orgánů. Potvrzují to rovněž počáteční nízké (neevidované?) dotační náklady ze strany 

komory. 210 

Funkční a místní rozložení dotací 1591-1612 (zaokrouhlené údaje v kgm) 

Pivovary (neprodané do 1602) 

Pivovar Odvod Dotace 0/o Odvod Dotace 0/o Odvod Dotace % 
1596- 1602- 1609-
1602 1609 1612 

Libějovice 24767 5732 23,1 22276 o 0,0 11605 o 

205 Zajímavé je v této souvislosti tvrzení Františka Hrubého o půlstoletí trvajícím hospodářském převratu; 
F.Hrubý, Z hospodářských převratů českých ve století 15. a 16. ČČH 30, 1924, s. 205-236,433-469. 

206 Stavbu pivovarů a počátky výroby v nich průběžně zaznamenával Václav Březan; na třeboňském 
panství J.Čechura, Šlechtický podnikatelský velkostatek, rkp. SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. liD 7Bdzéta I. 

207 SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. liD 7Bdzéta I. 
208 -SOA T, pob. CK, VsV, k. 88. 
209 SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. liA 4Lalfa 12. 
210 SOA T, CRR, sign. 23a, fasc. I. 
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Třeboň 30558 9899 32,4 42062 9515 22,6 25198 1000 
Borovany 10197 2823 27,7 18479 3156 17,1 8 227 o 
N. Hrady 14010 4001 28,6 19356 1717 8,9 7346 400 
Veselí 16985 3631 21,4 21884 3459 15,8 9103 o 
Lomnice 24867 5450 21,9 42298 9016 21,3 16804 o 
Kaplice 18568 4313 23,2 26580 5760 21,7 10329 o 
Benešov 10854 3687 34,0 15300 3987 26,1 7367 o 
Sviny 9674 3402 35,2 9881 4338 43,9 7947 o 
Celkem 26,8 18,8 

Pivovary (prodané do 1602) 

Pivovar Odvod 1596-1602 Dotace 1596-1602 o/o 

Č. Krumlov 24702 7622 
Drslavice 21148 3776 
Černá 29637 4496 
Plavnice 11375 2603 
Rožmberk 3219 2400 
Dvořiště ? 2500 
Netolice 12556 2562 
Lhenice 7220 2883 
Vimperk 2914 1040 

Celkem 112771 29882 

Nejméně od počátku sedmdesátých let se dotace stala trvale záležitostí rezidenčního centra -

resp. truhelního písaře, kancléře a regenta. Právo na dotační příspěvek nepodléhalo žádnému doposud 

známému normativnímu nařízení. Způsob jeho získávání se řídil ryze osobními a individuálními 

měřítky a měl závažné dúsledky na poli úřednických kariér, jejichž součástí bylo i nelegální získávání 

financí ze strany úředníků, popřípadě jejich klan ll. Souhlas k vydání dotace a především stanovení její 

výše spadalo v předrevizním období (do 1589) do kompetence výše uvedených úředníků, kterým 

vladař nechával dostatek volného prostoru a do jejich práce, zdá se, příliš nezasahoval. Stylistický 

obrat žadatele obracejícího se na úředníka v centru, že "to může pouze skrze vás bejti" (poskytnutí 

dotace), toto tvrzení podporuje?" Není dúvodu si však představovat, že vztah žadatel - centrum byl 

naprosto jednoznačný a že členové "kořistnické" rezidence seděli na truhlách plných peněz a svévolně 

dotovali své sympatizující kolegy na okolních statcích. Labyrint protekcí a závislostí totiž nabýval na 

zajímavosti při časté rotaci z úřadu na úřad, kterou rozhodně nelze interpretovat jako lineární kariéru 

ve smyslu správní hierarchie i geografické dúležitosti (typ postupu periferie-rezidence, obroční písař-

211 SOA T, VsT, sign. 18 6Wgama 5; SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIA 7Falfa 6; sign. IIA 7C 2; 
sign.IIA 7R 2. 
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důchodní písař-hejtman-regent-nařízený rada, Bavorov-Třeboň-Český Krumlov-Praha prakticky 

neexistova1). 212 Ocitl-li se jedinec na čas v úřadě se značnými pravomocemi , musel počítat s možností, 

že důsledky své úřední nadřazenosti (zajímavé bude sledovat stavovské charakteristiky) může 

zanedlouho sklidit v různých formách v jiném místě na jiné pozici. Navíc lze zaznamenat případy, kdy 

nutné příspěvky pro chod hospodaření začali písaři interpretovat jako zvykovou záležitost a břemeno 

obstarávání peněz, někdy dokonce v předem požadované měně, složili na bedra truhelní instituce s 

lakonickou poznámkou "o peníze se starejte". Výmluvný je příklad vimperského úředníka a 

nákupčího zahraničních vín, který za svou jedinou povinnost považoval organizační zajištění 

transakce, do něhož počítal vytipování laciných a kvalitních trhů v v Uhrách a Rakousích 

(zpravodajství si obstarával sám) a najmutí jindřichohradeckých formanů (!). Časový harmonogram 

obchodní cesty se řídil podle možností a vúle zcela vytížených hradeckých dopravců . Rožmberský 

úředník neopomněl kancléři několikrát zdúraznit, že jakmile nesežene do termínu stanoveného 

přepravci požadované množství financí v měně, kterou podle jeho informací byli prodejci ochotni 

akceptovat, a dostatečně platné pasy na cestu, že se transakce neuskuteční. Na adresu starého a 

vzdělaného Václava Albína z Helfenburka pak poznamenal- "a tak o ty formany přijdete". 213 Raně 

novověký obchod se evidentně řídil jinými pravidly, než byl věhlas rodu pětilisté růže. 

Rok 1594 přinesl závažné změny v dosavadní dotační praxi . Na základě rozhodnutí Petra Voka 

podléhalo poskytnutí příspěvku po individuální suplice žadatele kromě souhlasu buchalterie i jeho 

osobnímu vyjádření. 214 podmínky pro zisk dotace se tím značně ztížily a je zajímavé sledovat následné 

vyostřování úřednických sporů. Po roce 1600 se dokonce setkáváme s velmi přesným prognózováním 

zpětných dotaci pro konkrétní režijní podniky. 215 O devět let později sedmdesátiletý Rožmberk 

zakázal pivovarní dotace úplně.216 Pivovary kupodivu nevynášely méně než předtím. V souvislosti s 

tím si vyžádá další mikrostudium pozice měst a městeček ve struktuře režijního podnikání. Lze totiž, 

kromě překupnické a zprostředkovatelské role příhraničních lokalit, několikrát doložit, že městské 

212 Srov. příspěvek A.Stejska/- M Bast/, Rožmberská správa v 16. a na poč . 17. Století. Norma a její 
fungování (diskusní úvaha).ln: XXIII. mikulovské sympozium 1993 . Brno 1995, s.l45-155. 

2 13 SOA T, pob. ČK, VUČK, sign. IIA 7C 2. 
214 SOA T, CRR, sign. I O, fasc. ll. 
215 SOA T, V sT, sign. lA 6Wgama 4; sign. lA 6Wgama 5. 
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rady byly vrchností (úředníky) nuceny nemalými částkami jednorázově přispívat na nákup pivovarské 

pšenice.217 Jako prostředek nátlaku působil v tomto případě akt potvrzování (také částečný výběr) 

členů městských rad ze strany vrchnostenských úředníků, kteří nejednou zaujali vedle 

vrchnostenského postu na panství i vlivné místo v městské radě. 218 Stav poznání "cest peněz" 

poddanských městeček, sledovaných torzovitě z velkostatkových fondů, však neumožňuje žádné 

podložené závěry. 

V literatuře byly nejednou doloženy problémy s vybíráním a neodváděním berní i následné 

odpouštění dlužných částek.219 Berní schodky byly tak chronickou záležitostí, že docházelo k 

vypracovávání oficiálních postupů při jejich vymáhání. 220 Rovněž archivní fondy soustřeďující 

rožmberskou agendu nedostatkem pramenů s berní tematikou netrpí. S neochotou osedlých platit 

úředníci neměli - podle dochovaných zpráv - příliš mnoho problémů. Častějším námětem 

korespondence je samotné použití vybrané berně, což je pro přítomné pojednání důležitější. Od 

padesátých let až do roku 1589 lze doložit, že vybíraná berně se mnohdy krajským berníkům 

neodváděla a přímo z nařízení vrchnosti byla užívána pro velkostatkové účely, ponejvíce opět na 

nákupy pšenice. 221 Vyrovnávací funkci berně lze však dokázat ještě před spuštěním velkokapacitních 

pivovarů na počátku šedesátých let 16. století.222 Vnitřní využití takto vybraných částek podporovala 

skutečnost, že berní agenda se vedla samostatně a netvořila součást důchodních účtů; použitá berně se 

tudíž v agendě, dokud se podrážděný krajský berník neozva I, 223 neodrazila a nezvyšovala tak 

vykazované náklady a nenarušovala aktivní bilanci účtu. Pro vrchnost byla patrně v tomto smyslu 

lákavá i berní reforma v roce 1567, která uvolnila dominikál od břemene plateb.224 

216 SOA T, CRR, sign. 10, fasc . ll. 
217 SOA T, VsT, sign. lB 6Wgama 5; sign. lB SAS 5d. 
218 Vycházím ze studia velkostatkových signatur 5 AS. 
21 9 V.Ledvinka, Úvěr, s. 74; SČ IX. Praha 1897, s. 193,284,285,482, 484; SČ X. Praha 1900, s. 358, 

502, 503 . 
220 SČ IX. Praha 1897, s. 485, 486 . 
221 SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIA 7Bdzéta 24; sign. IIA 7Ggama 2; sign. IIA 4Lalfa 21; SOA T, 

CRR, sign. 9c, fol. 128, 319; VsT, sign. lB 6Wgama 5. 
222 Tamtéž. 
223 - ' - . . SOA T, pob. CK, VUCK, stgn. IIA 4Lalfa; SOA T, CRR, stgn. 9c, fol. 232. 
224 V širším kontextu J. Pánek, Stavovská opozice a její zápas s Habsburky 154 7-1577. Praha 1982, s. 89-

90; J.Kollmann, Berní rejstříky a berně roku 1567. SAP 13, 1963, s. 169-246. 
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Výše bylo konstatováno, že od poloviny devadesátých let 16. století prameny účetní 

provenience dokládají řádný a vysoký odvod vybrané berně. Zjištění, která poskytují epistolografické 

prameny, se s těmito závěry naprosto rozcházejí. Až do konce rožmberské éry existovaly 

mnohatisícové dluhy za neodvedené berně. Lze průběžně doložit Vokova nařízení (1593-1604) berni 

neodvádět a spolu s poddanskými úroky ji jednorázově použít jako vyrovnávací sumy pro 

velkostatkovou ekonomiku nebo k hrazení úvěru. 225 Vcelku s úspěchem se od poloviny devadesátých 

let používalo pro zadržování berní protiargumentu v podobě neproplacených útrat a náhrad škod, které 

způsobily rožmberským městům procházející a drancující kontingenty vojsk, jež směřovaly nejčastěji 

po trase Soběslav-Veselí-Lomnice-Třeboň na uherská válčiště. 226 

Největší paradox, který souběžné studium pramenů účetní a epistolografické povahy nabízí, 

spočívá, podobně jako u pánů z Hradce, v rozporu mezi účetní výnosností statků a permanentním 

nedostatkem finanční hotovosti, který dokládají stovky zmínek v úřední korespondenci. Nejčastěji se 

týkají těchto oblastí. 

1. Vrchnosti i úředníci působící v rezidenčním městě a nejednou i hejtmani na panství měli 

velmi matnou představu o zásobách hotovosti v jednotlivých velkostatkových úřadech.227 S tím 

zřetelně souvisejí snahy nových vrchností zjistit v prvním okamžiku po nástupu pomocí revize či 

prognózy skutečný stav financí nebo alespoň potenciálních možností. 228 

2. Vrchnost nikdy neprojevila pokles zájmu o poddanské platy a berně, přestože zvláště renta 

byla ve srovnání s vykazovanými zisky z režijního podnikání naprosto zanedbatelnou položkou. 

Naopak je zřetelné, že tato ,jediná jistota" byla velmi promptně vybírána a také rychle odváděna do 

krumlovské truhly nebo přímo do rukou vladaře. 229 Lze zaznamenat snahy vrchnosti zdvojnásobit 

poddanské platy (převedením z kgm na kgč) v počátcích režijního podnikání jako protihodnoty za 

225 SOA T, CRR, sign. 9c, fol. 251; srov. pozn. 219. 
226 Srov. A.Stejskal- V Bůžek, Výzbrojní program Petra V oka z Rožmberka (Příspěvek k poznání 

mentality raně novověkého velmože). FHB 15, 1991, s. 183 a pozn. 13. 
227 SOA T, CS, k. I O I; CRR, sign. 9c, passim. 
228 Srov. činnost Petra V oka z Rožmberka na jaře 1593. 
229 SOA T, pob. ČK, VÚČK, sign. IIA 7Bdzéta21; sign. IIA 7Falfa 10; VsČK, sign. I 7C 2. 
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zrušení odúmrti a s apelem na "obvyklost" takového postupu na jiných dominiích. Poddaní z valné 

části na nabídky nereflektovali.230 

3. Po celé sledované období lze postihnout snahu o ochranu jakékoliv finanční hotovosti. V 

rezidenčním městě například upřednostňováním bezhotovostního styku (způsob vyplácení služného 

připomínal situaci, kdy se ze stavu konta odepisovaly jednotlivé položky a o jeho čerpání se 

pořizovala "pamět'" (konto bylo možno přečerpat i nevybrat)231 v rámci celého dominia pak kumulací 

kvalitní mince ve formě rožmberského pokladu.232 

4. Zvláště epochu Viléma z Rožmberka provázela téměř symbolicky chiméra nalezení pokladu, 

jenž by pomohl vyřešit narůstající disproporce mezi požadavky a možnostmi. Sama existence 

kategorie pokladu v ekonomickém myšlení je výrazem lability režijního hospodaření - archaickou 

součástí pokusu o přiblížení doposud platných norem života sociální praxi na. rožmberských 

velkostatcích, "pojistkou" na případný neúspěch. 233 Vilém z Rožmberka na rozdíl od některých svých 

současníků žijících v blízkosti jeho rozsáhlých statků v tomto směru štěstí neměl. Mince zakopané v 

zemi, pokud víme, bezpracně neobjevil a nikdo z jeho věhlasných ani podvodných alchymistů při 

jejich laciné výrobě neuspěl. Ke konci 16. století zbývalo už pouze ekonomicko-sociální a personální 

řešení. 

?JO • • . 
- SOA T, pob. CK, VsCK, stgn. I 5AU 16. 
231 SOA T, pob. ČK, VsČK, sign. I 7Ralfa 20 I. ..--:----... 
232 Jedná se o zvláštní a doposud nejasnou rubriku ,,pokoj Jeho Milosti Páně" (SOA T, CRR, ~~-WVi Y )(4;·,"\. 

fasc. I-VII). • • ( .:_;, • ~ \ 
233 SOA T, CRR, sign. 25; SOA T, pob. CK, VsCK, sign. I 6Wgama 5. / ~- .,... 

( r.pt; t";.i)t:;h:J 2 
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