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Zájem o dějiny aristokracie v raném novověku prošel od 90. let 20. století v české 
historiografii prudkým rozvojem, charakterizovaným aplikací kulturněhistorických, sociálně 
historických a historickoantropologických východisek ve snaze proniknout k podstatě 
myšlenkového světa urozenců jakožto svébytné společenské skupiny. Postupně se vyčlenilo 
několik základních směrů bádání: zájem o politickou kulturu a dějiny moci, o aristokratické dvory 
a rezidence a o životní cykly šlechtické rodiny. Výzkum, původně pevně zakotvený v 16. století, 
se v poslední době úspěšně rozšiřuje také do druhé poloviny 17. a do 18. století. Rovněž výzkum 
aristokratických sídel má v domácím prostředí bohatou tradici, v posledních letech rozvíjenou 
také pod dojmem sociálně pojatých dějin umění. Naopak dějiny vojenství nejsou mezi historiky 
raného novověku příliš pěstovanou disciplínou, což platí i o vztahu aristokracie a vojenské 
problematiky 16. – 18. století. Chybí například základní analytické studie o kariérách urozenců 
v řadách habsburské armády tohoto období. 

Předkládaná práce se hlásí ke kulturně a sociálně pojatým dějinám vojenství, tak jak byly 
postulovány od pozdních 70. let v USA a ve Velké Británii. Klade si dva základní cíle. Tím 
prvním je představení svého času velmi vlivného konceptu tzv. vojenské revoluce, který popisuje 
dynamiku klíčových změn ve válečnictví raného novověku a jejich zásadní dopady na soudobou 
společnost. Teze o vojenské revoluci byla na sklonku 20. století v západní historiografii živě 
diskutována, v domácích pracích však doposud neexistuje téměř žádná reflexe tohoto přístupu.  

Je zřejmé, jak ukazuje kapitola II. věnovaná vojenské revoluci, že faktická váha aristokracie 
jako celku v ozbrojených konfliktech a její účast na nich postupně klesá. Monopolizace války 
přechází do rukou sátu, zatímco na bojišti plně ozbrojeného šlechtického těžkooděnce nahrazuje 
masa neurozené pěchoty. Druhým cílem práce je prozkoumat, jaké reprezentační strategie raně 
novověká aristokracie volila, aby tváří v tvář měnící se realitě bitevních polí neztratila svůj 
válečnický statut. Primárně se přitom nezaměřuji pouze na ty jednotlivce, kteří skutečně volili 
kariéru v armádě, naopak můj zájem je upřen na aristokracii jako celek. Základním kritériem je to, 
aby ve sledované disponovala rezidencemi v Čechách a na Moravě. Další dvě stěžejní kapitoly 
(kapitola IV. a V.) se zaměřují právě na tyto rezidence, respektive na určitou část jejich interiérů. 
Zatímco kapitola IV. zkoumá vývoj privátních šlechtických zbrojnic, změny jejich funkcí a 
proměny jejich chápaní ze strany urozených vlastníků, kapitola V. interpretuje uměleckou 
výzdobu veřejných prostor rezidence ve snaze postihnout, do jaké míry její ikonografický 
program akcentuje válečnické kořeny a hrdinské skutky předků daného aristokrata. 

Na základě provedeného výzkumu je patrné, že i pro aristokraty, kteří rezignovali na 
vojenskou kariéru jako na základní prostředek realizace hrdinských ctností, hraje militární 
tématika zásadní roli. Uplatňují ji ve svých reprezentačních strategiích prostřednictvím jasně 
čitelných symbolů. Nejen v rámci vybavení a uspořádání interiéru rodových rezidencí (zbrojnice), 



 
 

ale také pomocí ikonografického řešení svých sídel vědomě budují obraz sebe a svého rodu 
v kontextu dobově srozumitelných rytířských a militárních ctností. 

Díky právu (a povinnosti) válčit se v raném středověku šlechta postupně vydělovala jako 
specifická a privilegii nadaná sociální vrstva. Obraz šlechtice-válečníka proto patřil k základním a 
dlouhodobě neměnným distinktivním znakům aristokracie. Přes všechny proměněné vojensko-
společenské podmínky a přes častou absenci aktivní vojenské seberealizace hraje hrdinský étos 
pro aristokracii jako svébytnou elitní sociální skupinu nadále důležitou úlohu jako prostředek 
budování prestiže a veřejného obrazu urozence. Pro reprezentaci vojenských kořenů šlechty 
nebyla určující ani konkrétní profese jedince, ani osobní preference, ale privilegovaná stavovská 
příslušnost. 
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