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ABSTRAKT  

V teoretické části této diplomové práce jsou rozebírány koncepty kolektivní paměti 

Maurice Halbwachse, Pierra Nory a Jana Assmanna, které autor považuje za podnětné i 

v rovině utváření kolektivní identity. Část případová je věnována jihočeskému městu Písek a 

proměnám jeho identity ve druhé polovině 19. století. Podává přehled dostupných pramenů a 

podrobné životopisy osob, které se na formování místní identity nejvíce podílely. Pomocí 

rozboru slovníkových hesel jsou zachyceny základní složky lokální identity a jejich různé 

podoby, přičemž je sledováno zejména působení modernizace. 
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ABSTRACT 

In the theoretical part of this thesis are discussed concepts of collective memory 

created by Maurice Halbwachs, Pierre Nora and Jan Assmann, the author considers them 

inspiring for the research about forming of collective identity. Case study is given to the 

South Bohemian town of Pisek and the changing of its identity in the second half of the 19th 

century. It gives an overview of available sources and detailed biographies of people, who 

were most important for the forming of local identity. By using the analysis of dictionary 

entries are recognized basic attributes of local identity and their various forms, focusing 

particularly on process of modernization. 
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1. PŘEDMLUVA  

Město Písek leží v jižních Čechách na řece Otavě přibližně 50 km severně od Českých 

Budějovic a 100 km jižně od Prahy. Tam jsem se narodil a obraz, který se cestujícímu 

naskytne právě z pražské silnice, si nemusím dlouho vybavovat: Město uprostřed prostranné 

kotliny, které vévodí vysoká věž děkanského chrámu před zelenou oponou lesů Píseckých 

hor. Jiný obraz ale stejné dominanty nabízí i železnice. Jen řeka objímací městský ostrov a 

rozvážně tekoucí dále k historickému jádru je tu z viaduktu dráhy Protivín – Zdice navíc. 

Stejně snadno jako polohu a cestu umím popsat i město samé. Kamenný most, nejstarší stojící 

v České republice, zbytky přemyslovského hradu, barokní radnice, Fráňa Šrámek, Adolf 

Heyduk, August Sedláček… Některými místy jsem denně procházel, o slavných rodácích 

slýchával ve škole, věci s nimi spjaté viděl v muzeu. Leccos se dalo vyčíst v průvodcích a 

článcích, které ze zvědavosti hltá každý, kdo narazí na zmínku o svém rodišti. Stejný popis by 

přespolnímu nabídl kdokoliv písecký a na totéž by cizinec narazil v turistické příručce. Je to 

přece samozřejmé, jsou to ty nejlepší a nejvýjimečnější věci, kterými se Písek může 

pochlubit! Nikdy mě nenapadlo se ptát: „Proč právě tyto?“ Jak se vlastně konstruuje obraz a 

představy o městě, jak vzniká jeho identita a jak se mění? To jsou otázky, na které bych chtěl 

v této diplomové práci dát odpověď. 

Název práce byl volen tak, aby na první pohled čtenáři nabídl představu o jejím 

obsahu. Význam jednotlivých pojmů je však pro vědecké pojednání příliš neurčitý a 

v závislosti na úhlu pohledu různých vědních disciplín proměnlivý, proto jsou v úvodní 

kapitole blíže vysvětleny a pro účely práce definovány. Stejně tak jsou v úvodu pojednány i 

metodologické inspirace a cíle práce. Dále se stručně zmíníme o dosavadní literatuře na poli 

výzkumu městské společnosti. Po obecné části budou následovat kapitoly věnující se již 

konkrétně píseckému případu. 
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2. ÚVOD – TEORETICKÉ UCHOPENÍ TÉMATU  

2.1. Modernizace a časové vymezení 

Od konce 18. a po celé 19. století jsou intelektuály v západní Evropě pozorovány a 

následně reflektovány hluboké změny společnosti. Nastupuje modernita a v těchto reflexích 

koření klasická sociologie1. Jak píše Jan Keller: „D ějiny klasické sociologie jsou dějinami 

úsilí o záchranu sociálna poté, co se jeho tradiční formy zhroutily a přestaly společnost 

dostatečně spolehlivě integrovat. Byl to boj za udržení sociálna jinými, moderními prostředky. 

Již Auguste Comte usiluje o to, nahradit jedno velké vyprávění (náboženství) jiným velkým 

vyprávěním (pozitivismem), jež by mělo pro společnost stejně konstitutivní význam.2“  

Sociologie tedy modernizaci (chápanou jako proces nástupu modernity) první vědecky 

tematizovala a začala koncipovat teorie modernizace a teorie modernity3, které tvoří jádro 

sociologických výzkumů. Rozebírat tyto teorie podrobněji ovšem není předmětem tohoto 

textu ani historické vědy samotné a nebudeme se jimi zabývat více, než je pro potřeby této 

práce účelné4. 

Přestože jednotlivé analýzy modernity rozpracovali již klasikové sociologie 19. 

století5, teorie modernizace vznikající v USA po druhé světové válce na ně nenavázaly6. První 

typická teorie modernizace je spjata se jménem Mariona J. Levyho (The Structure of Society, 

1952), který ve svých výkladech využil koncepce Talcotta Parsonse (The Social System, 

1951). Z jejich teorií vychází polaritní chápání tradiční a moderní společnosti. Moderní 

společnosti se v navržené dichotomii vyznačují racionálními, univerzalistickými a funkčně 

                                                      
1 KELLER, Jan. Dějiny klasické sociologie. Vyd. 2. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. Studijní texty; sv. 
32., str. 14: „Sociologie je produktem historického přechodu od tradiční společnosti ke společnosti moderní.“ 
2 KELLER, Jan. Dějiny klasické sociologie. Vyd. 2. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. Studijní texty; sv. 
32, str. 14. 
3 „Teorie modernity představují velké a poměrně abstraktní myšlenkové systémy, s jejichž pomocí se klasičtí 
sociologové 19. století a po nich řada teoretiků této disciplíny ve 20. století snažili jednak objasnit povahu 
moderní společnosti v protikladu k tradičním společnostem, jednak pojmenovat síly, které stály u vzniku 
modernity, a také popsat procesy, skrze které se tato nová a zcela ojedinělá fáze v lidských dějinách zformovala. 
Teorie mode rnity se tedy snaží zpětně vysvětlit, co se v moderní době přihodilo se společností, jaké změny v ní 
proběhly a stále probíhají. … Naproti tomu teorie modernizace vznikají zpravidla jako politicky motivované 
projekty, jejichž úkolem je zdůvodnit intervence do společnosti s cílem podpořit v ní určité změny. V jejich 
případě tedy sociální změna není zpětně a s odstupem analyzována, má být naopak zcela cíleně vyvolána.“  
KELLER, Jan. Teorie modernizace. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. Studie; sv. 46, str. 18. 
4 Podrobněji o modernitě a modernizaci např.: 
KELLER, Jan. Teorie modernizace. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. Studie; sv. 46. 
KELLER, Jan. Dějiny klasické sociologie. Vyd. 2. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. Studijní texty; sv. 
32. 
5 Např. Karel Marx, Max Weber, Émile Durkheim. 
6 KELLER, Jan. Teorie modernizace. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. Studie; sv. 46, str.  19. 
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specifickými hodnotovými orientacemi a rolemi. Pro tradiční společnosti jsou naopak 

příznačné neracionální, partikulární a funkčně difuzní role a orientace7. 

Na dichotomii „tradice – modernita“ založil svou analýzu v knize The Passing of 

Traditional Society (1958) i americký badatel Daniel Lerner. Podle něj je klíčem 

k modernizaci šíření racionálního a pozitivního myšlení a nositelem těchto kulturních změn je 

spolu s urbanizací a alfabetizací především působení masových médií. Ta v lidech rozvíjejí 

psychickou mobilitu a schopnost empatie – schopnost překročit svoji omezenou zkušenost a 

přenést se do pozice druhých lidí. Lidé překračují horizont, který byl v tradiční společnosti 

omezen okruhem nejbližší rodiny, a jsou nuceni rozhodovat se na základě abstraktních 

kritérií8. Proces modernizace tak můžeme shrnout do čtyř vzájemně provázaných a 

ovlivňujících se dimenzí: urbanizace, scholarizace (účast na intenzivním a systémovém 

vzdělávání), účast na intenzivní komunikaci či mobilitě a politické spolupůsobení. Zastoupení 

těchto dimenzí je pak indikátorem modernity a umožňuje zařadit jednotlivé společnosti do 

typu tradičního, přechodného nebo moderního9. 

Z protiváhy dvou ideálních typů tradiční a moderní společnosti vyšel ve svém 

modernizačním modelu i německý historik Hans-Ulrich Wehler. Definici zveřejněnou v díle 

Modernisierungstheorie und Geschichte (1975) označuje Milan Hlavačka pro historiky za 

kanonickou10. Modernizace podle ní sestává ze šesti vzájemně propojených procesů: 

1) hospodářský růst, respektive generalizace trhu a nová organizace výroby, 

2) strukturální diferenciace a sociální prostupnost, 

3) proměna hodnot a přechod od partikulárních k univerzálním zájmům, 

4) prostorová a sociální mobilizace, 

5) participace na moci, 

6) institucionalizace konfliktů. 

                                                      
7 KELLER, Jan. Teorie modernizace. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. Studie; sv. 46,  20 – 21. 
Podobně: HLAVAČKA, Milan. Co je to modernizace? In: KLADIWA, Pavel, ed. a ZÁŘICKÝ, Aleš, ed. Město 
a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918: výstup z vědeckého semináře ..., pořádaného katedrou 
historie a Centrem pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve 
spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky v Praze ve dnech 6. a 7. listopadu 2008 v 
prostorách auly Ostravské univerzity. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009, str. 13. 
8 KELLER, Jan. Teorie modernizace. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. Studie; sv. 46.,  22. 
9 HLAVAČKA, Milan. Co je to modernizace? In: KLADIWA, Pavel, ed. a ZÁŘICKÝ, Aleš, ed. Město a 
městská společnost v procesu modernizace 1740-1918: výstup z vědeckého semináře ..., pořádaného katedrou 
historie a Centrem pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve 
spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky v Praze ve dnech 6. a 7. listopadu 2008 v 
prostorách auly Ostravské univerzity. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009, str. 17. 
10 HLAVAČKA, Milan. Co je to modernizace? In: KLADIWA, Pavel, ed. a ZÁŘICKÝ, Aleš, ed. Město a 
městská společnost v procesu modernizace 1740-1918: výstup z vědeckého semináře ..., pořádaného katedrou 
historie a Centrem pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve 
spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky v Praze ve dnech 6. a 7. listopadu 2008 v 
prostorách auly Ostravské univerzity. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009, str. 14. 
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Společným jmenovatelem těchto procesů je permanentní navyšování racionalizačního 

potenciálu a zcela jiné chápání času a prostoru než v minulosti11. 

 

Tab. 1: Wehlerova deskriptivní dichotomie tradiční a moderní společnosti12 
 Tradiční společnost Moderní společnost 

Alfabetismus Nepatrný Vysoký 

Povolání Jednoduchá, stabilní Diferencovaná, měnící se 

Sociální hnutí Stabilní Mobilní 

Diferenciace příjmů Nízká, velké rozdíly Vysoká, tendence vyrovnávání 

Empatie Nízká Vysoká 

Rodina Dominance velkých primárních skupin Malá rodina, konkurující vliv skupin 

Funkce Nejasné Specifické 

Vláda Lokální, personální Centralistická, anonymní 

Komunikace Osobní Média 

Konflikty Otevřené Institucionalizované, ohrazené 

Sociální kontrola Přímá, personální Nepřímá, byrokratická 

Délka života Nízká Vysoká 

Mobilita Nízká Vysoká 

Normy Konzistentní Nestálé 

Organizační stupeň Nízký, neformální Vysoký, formální 

Politická participace Nízká Vysoká 

Rekrutace pozic Uzavřená, připsaná Otevřená, nabytá 

Produktivita Nízká Vysoká 

Právo Náboženské, osobní Abstraktní, formální smlouvy 

Náboženství Dogmatické, podpora státu Sekularizované, odluka státu a církve 

Role Všeobecné Specializované 

Osídlení Venkovské Městské 

Sociální struktura Homogenní, stabilní lokální skupiny Městská, heterogenní, vysoká mobilita 

Stratifikace Stavy 
Egalitářské rozvrstvení spočívající na 

profesní pozici 

Technika Zaostalá Rozvinutá 

Jednání Vnitřní řízení Vnější regulace 

                                                      
11 HLAVAČKA, Milan. Co je to modernizace? In: KLADIWA, Pavel, ed. a ZÁŘICKÝ, Aleš, ed. Město a 
městská společnost v procesu modernizace 1740-1918: výstup z vědeckého semináře ..., pořádaného katedrou 
historie a Centrem pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve 
spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky v Praze ve dnech 6. a 7. listopadu 2008 v 
prostorách auly Ostravské univerzity. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009, str. 14. 
12 HLAVAČKA, Milan. Co je to modernizace? In: KLADIWA, Pavel, ed. a ZÁŘICKÝ, Aleš, ed. Město a 
městská společnost v procesu modernizace 1740-1918: výstup z vědeckého semináře ..., pořádaného katedrou 
historie a Centrem pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve 
spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky v Praze ve dnech 6. a 7. listopadu 2008 v 
prostorách auly Ostravské univerzity. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009, str. 14. 
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 Tradiční společnost Moderní společnost 

Hodnoty Partikulární Univerzální 

Hospodářství Agrární Průmyslové či průmyslově agrární 

 

Výše zmíněné teorie modernizace vycházejí z popisu dichotomických znaků tradiční a 

moderní společnosti, což se ukázalo velmi problematické. Vznikla tím paradoxní situace, kdy 

východiskem teorie změny byl statický popis dvou stavů společnosti, přičemž chybělo 

uspokojivé vysvětlení, jak vlastně dochází k přechodu od prvého ke druhému z nich13. Příčina 

tkvěla nemalou měrou již v samotných teoretických základech strukturního funkcionalismu a 

Parsonsova systému, který v této fázi kladl větší důraz na popis struktur než na studium 

změny14. Kritiky se soustředily zejména do následujících okruhů: 

a) Tradiční společnost nebyla až tak výlučně statická. 

b) Evoluce není nutně lineárním vzestupem, ale zná i přerušení, propady a regresy. 

c) Struktury jsou příliš nadřazovány procesům. 

d) Nový hodnotový systém nemusí nutně likvidovat ten starší, může vznikat syntéza. 

e) Modernizace se snaží překonat krizi tradiční společnosti, přitom však přináší krize 

nové a mnohdy závažnější15. 

Vědomi si těchto oprávněných výtek, můžeme ovšem s ohledem na účel této práce 

uvedené teorie označit pro naše vymezení za dostačující. Ostatně ani v sociologii se dodnes 

nedospělo ke shodě v tom, co pojem „modernizace“ vlastně znamená16 a jeho odlišné pojetí 

v sociologii a historiografii je spíše typické17. 

Dopustíme se ještě jednoho zjednodušení. Pro sociology modernizace neustále 

pokračuje18. Abychom ji pro historickou vědu učinili uchopitelnější, zahrneme pod dobu 

modernizace pouze úseky nazývané v periodizaci použité Janem Kellerem19 „omezeně 

liberální modernita“ a „první krize modernity“. V tomto období stál nový liberální řád na 

občanských a politických svobodách a jejich zárukou mělo být soukromé vlastnictví a 
                                                      
13 KELLER, Jan. Teorie modernizace. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. Studie; sv. 46, str.  31. 
14 KELLER, Jan. Teorie modernizace. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. Studie; sv. 46, str. 31. 
15 HLAVAČKA, Milan. Co je to modernizace? In: KLADIWA, Pavel, ed. a ZÁŘICKÝ, Aleš, ed. Město a 
městská společnost v procesu modernizace 1740-1918: výstup z vědeckého semináře ..., pořádaného katedrou 
historie a Centrem pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve 
spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky v Praze ve dnech 6. a 7. listopadu 2008 v 
prostorách auly Ostravské univerzity. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009, str. 15. 
16 KELLER, Jan. Teorie modernizace. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. Studie; sv. 46, str. 28. 
17 HLAVAČKA, Milan. Co je to modernizace? In: KLADIWA, Pavel, ed. a ZÁŘICKÝ, Aleš, ed. Město a 
městská společnost v procesu modernizace 1740-1918: výstup z vědeckého semináře ..., pořádaného katedrou 
historie a Centrem pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve 
spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky v Praze ve dnech 6. a 7. listopadu 2008 v 
prostorách auly Ostravské univerzity. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009, str. 18 – 19. 
18 KELLER, Jan. Teorie modernizace. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. Studie; sv. 46, str. 9. 
19 KELLER, Jan. Dějiny klasické sociologie. Vyd. 2. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. Studijní texty; sv. 
32, str. 28. 
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svobodné podnikání. Došlo k uspokojení nových majetných vrstev, které přestaly pociťovat 

deficit sociálního statusu, ale zároveň došlo k faktickému vyloučení nižších vrstev (spolu 

s nimi žen, etnických menšin a nebělošského obyvatelstva). Masy těch, kteří na 

proklamovaných svobodách nemohli z důvodu majetkové nedostatečnosti, pohlaví nebo rasy 

participovat a zároveň ztratili oporu tradičních hodnot a vztahů, náhle zažívaly silný pocit 

vykořenění. Rozvoj dělnického hnutí a hnutí národního měl umožnit masám 

neprivilegovaných získat novou identitu a měl začlenit tyto početné vrstvy do univerzálního 

projektu modernity. První krize modernity se rozvíjí a postupně sílí v poslední třetině 19. 

století a kulminuje na přelomu století devatenáctého a dvacátého20. Vycházíme tedy z toho, 

že v okamžiku, kdy se modernita dostává do krize, musel již být uskutečněn přerod od 

společnosti tradiční ke společnosti moderní, byť s problematickými výsledky. 

Procesem modernizace v této práci tedy rozumíme přeměnu tradiční společnosti ve 

společnost moderní, která proběhla na vlnách průmyslové revoluce a liberálních politických 

revolucí21, vyznačující se sekularizací, liberalizací, rozšířenou participací na politické moci a 

úpadkem tradičních forem legitimizace moci, centralizací, byrokratizací, profesionalizací, 

unifikací, individualizací, racionalizací, industrializací, urbanizací, alfabetizací a scholarizací, 

medikalizací a částečnou feminizací veřejného života. Tento proces v Čechách vrcholil 

v druhé polovině devatenáctého století a byl z velké míry ukončen před první světovou 

válkou, kdy se začínají objevovat první příznaky krize nového uspořádání společnosti. 

Konkrétní vymezení lety 1861 a 1914 odkazuje k vydání rakouské Únorové neboli 

Schmerlingovy ústavy, na jejímž základě došlo k obnovení obecní samosprávy omezené 

bachovským absolutismem22, a k vypuknutí první světové války. Jedná se o léta, kdy měla 

společnost nejlepší podmínky pro rozvíjení a uplatnění svých nových charakteristik. „Eric 

Hobsbawm provokativně nazval pozdní 19. století věkem „vynalézání tradice“. Jistě to byla 

doba hledání národních tradic, v níž se budovaly národní památníky, vymýšlely se národní 

rituály (jako Den Bastily) a národní dějiny zaujaly v evropské vzdělanosti důležitější místo 

než kdy předtím či potom23,“  píše Peter Burke. 

Tématiku městské identity rámujeme obdobím modernizace i z dalších důvodů. 

Sociálním nositelem rétoriky práv a svobod proti bezpráví a nesvobodě společností tradičních 

                                                      
20 KELLER, Jan. Dějiny klasické sociologie. Vyd. 2. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. Studijní texty; sv. 
32, str. 29. 
21 KELLER, Jan. Dějiny klasické sociologie. Vyd. 2. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. Studijní texty; sv. 
32, str. 16. 
22 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3., přeprac. vyd. Praha: Linde, 
2003, str. 254. 
23 BURKE, Peter. Variety kulturních dějin. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 
2006. Klasikové společenských věd, str. 61. 



14 

byly především měšťanské vrstvy, které v předrevolučních poměrech trpěly výraznou 

statusovou inkonzistencí: Jejich privilegované majetkové poměry byly v ostrém protikladu 

s diskriminovanou pozicí v oblasti moci a výkonu práva24. Koncentrovaná městská společnost 

navíc první musela řešit změny a konflikty, které společenská změna přinášela. Nebyla ale jen 

prostředím celospolečenské modernizace, ale města, resp. městské komuny, začaly právě 

v druhé polovině 19. století jednat cílevědomě jako agenti technicko-stavebně-architektonické 

modernizace25. Hygienizace, prozelenění, prosvětlení a dopravní zfunkčnění města nebylo 

doprovázeno jen řešením sociální a bytové otázky, ale také zbyrokratizováním a 

zprofesionálněním městské správy. Města se tak stala prvním prostředím aplikované 

funkcionality a racionalizace26. 

2.2. Pojem identita 

Slovo identita pochází z latiny a do češtiny se překládá slovem totožnost27. 

V odborném názvosloví má hned několik významů. Termín je používaný ve filozofii 

(resp. logice), právu, matematice, ale zejména v sociologii a psychologii28. V této práci jej 

chápeme jako vědomí svébytné totožnosti, jednotnosti a neměnnosti celku v prostoru a 

v čase29. Celkem může být vlastní já, lidé a jejich skupiny, jiné živé a neživé věci, ale i 

nehmotné entity. Identita je založena na porovnávání celků a hledání jejich specifických 

znaků30. Ačkoliv se připisované rysy a charakteristiky i celek sám v čase a prostoru měnit 

mohou, v našem myšlení si jej stále uvědomujeme jako tentýž31. Díky tomu můžeme 

uvažovat v pojmech a integrovat celky do větších skupin. 

                                                      
24 KELLER, Jan. Dějiny klasické sociologie. Vyd. 2. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. Studijní texty; sv. 
32, str. 28. 
25 HLAVAČKA, Milan. Co je to modernizace? In: KLADIWA, Pavel, ed. a ZÁŘICKÝ, Aleš, ed. Město a 
městská společnost v procesu modernizace 1740-1918: výstup z vědeckého semináře ..., pořádaného katedrou 
historie a Centrem pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve 
spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky v Praze ve dnech 6. a 7. listopadu 2008 v 
prostorách auly Ostravské univerzity. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009, str. 16 – 17. 
26 HLAVAČKA, Milan. Co je to modernizace? In: KLADIWA, Pavel, ed. a ZÁŘICKÝ, Aleš, ed. Město a 
městská společnost v procesu modernizace 1740-1918: výstup z vědeckého semináře ..., pořádaného katedrou 
historie a Centrem pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve 
spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky v Praze ve dnech 6. a 7. listopadu 2008 v 
prostorách auly Ostravské univerzity. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009, str. 17. 
27 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. fotoreprint. Praha: Paseka, 1998, 
str.  478. 
Jan. Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Praha: Československý Kompas, 
1927, str. 532. 
28 „Termín je značně používaný v (sociální) psychologii a v sociologii ve velmi široké paletě často až 
protichůdných významů podle východisek jednotlivých škol a směrů.“  
GEIST, Bohumil. Psychologický slovník. 2. vyd. Praha: Vodnář, 2000,  str. 88. 
29 GEIST, Bohumil. Psychologický slovník. 2. vyd. Praha: Vodnář, 2000, str. 88. 
30 GEIST, Bohumil. Psychologický slovník. 2. vyd. Praha: Vodnář, 2000, str. 88. 
31 „A č jest nezbytnou podmínkou správného myšlení, abychom trvali na zásadě, že za okolností všech každý 
pojem sám sobě rovným zůstává (principium identitatis), přece ze zásady té nových poznatků vyvozovati nelze.“ 
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Některé složky identity jsou dané (např. pohlaví, věk, poloha místa), jiné jsou získané 

a jedinec mezi alternativami volit může nebo musí (např. náboženská a politická 

příslušnost32). Mezi tyto složky patří i hodnoty, vůči nimž se jedinec pozitivně nebo negativně 

vymezuje („světonázor“, osobní ideologie33). Složky (složkové identity) jsou hierarchicky 

seřazeny podle významu, v jakém se podílejí na identitě celku34. Přestože proces identifikace 

(vytváření identity) probíhá v hlavě konkrétního jedince, je podmíněn sociálně35. 

Specifických významů nabývá identita ve spojení s různými přívlastky (i zde se 

projevuje již zmiňovaná terminologická nejednoznačnost a překrývání). Sociální identita je 

identifikací s konkrétním sociálním útvarem, vědomí příslušnosti k určitému společenství, 

které si jedinec zvolil a s jehož hodnotami, názory, postoji atd. souhlasí a uznává je za platné 

a závazné36. Podobně je skupinová identita ztotožněním se s určitou soc. skupinou nebo 

institucí, politickou stranou, zájmovým sdružením, ale též národem či státem; sounáležitost 

s nimi, přesvědčení o jejich smysluplnosti, ochota souhlasit s jejich programem a obhajovat 

je37. Kolektivní identita je zase definována jako společná shoda členů o podstatných rysech 

skupiny, o tom, kdo k ní patří a kdo nikoli a co by skupina měla a co by neměla dělat38. 

Kulturní identita je potom ztotožněním jedince se soc. a mravními normami urč. etnické či 

soc. skupiny39. Vyjdeme-li z těchto definic, lokální identitou nazveme společnou představu 

skupiny osob o charakteristických rysech místa. 

Konstrukcí lokální a regionální identity se na příkladu Plzně zabývá Jiří Štaif40, další 

autoři používají obsahově podobné pojmy obraz41, tvář (tvářnost)42, paměť43, historické 

                                                                                                                                                                      

Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. fotoreprint. Praha: Paseka, 1998, 
str. 478. 
32 JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, str. 104. 
33 JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, str. 104. 
34 Protože smysl identity tkví právě v chápání sebe sama a jiných entit jako jednotných a totožných, zdá se pojetí 
složkových identit v rámci jedné celkové identity přesnějším vyjádřením než mnohost identit v rámci jedné 
entity, jak je uvedeno např. v Psychologickém slovníku: „Na základě zjištění jiných autorů (G.J. McCall - J.L. 
Simmons 1978,  Stryker 1980, týž a R. Seipe 1981, J.W. Hoelter 1986 ad.) dovozují, že každý jedinec má mnoho 
rozdílných identit, které jsou hierarchicky seřazeny podle jejich význačných rysů, tj. jejich přínosu k pojetí 
vlastního Já. Přesto lidé sami sebe zakoušejí jako jednotnou entitu, neboť nejcharakterističtější identity zajišťují 
konzistentní styl chování a priorit a tím dávají chování kontinuitu a jednotu.“ 
GEIST, Bohumil. Psychologický slovník. 2. vyd. Praha: Vodnář, 2000, str. 88. 
35 „Hluboký pocit vlastní totožnosti založený na prožívání vlastní komunity.“ 
JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, str. 104. 
36 GEIST, Bohumil. Psychologický slovník. 2. vyd. Praha: Vodnář, 2000, str. 89. 
37 HARTL, Pavel a HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000, str. 222. 
38 JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, str. 104. 
39 HARTL, Pavel a HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000, str. 222. 
40 ŠTAIF, Jiří. Smetanova Plzeň? Poznámky k roli místních elit v konstrukci lokální, regionální a nadregionální 
identity během 19. století. In: KLADIWA, Pavel, ed. a ZÁŘICKÝ, Aleš, ed. Město a městská společnost v 
procesu modernizace 1740-1918: výstup z vědeckého semináře ..., pořádaného katedrou historie a Centrem pro 
hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci s Historickým 
ústavem Akademie věd České republiky v Praze ve dnech 6. a 7. listopadu 2008 v prostorách auly Ostravské 
univerzity. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009, str. 56 – 70. 
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vědomí44, emblematika a symbolika45, přičemž se většinou odvolávají na tvůrce konceptu 

kolektivní paměti Maurice Halbwachse a jeho pokračovatele. Stejné konceptuální zakotvení 

má i tato práce. 

2.3. Konceptuální inspirace 

Sepětí konceptu kolektivní paměti s identitou není, jak upozorňuje i Jacques Le Goff, 

náhodné: „Paměť je základním prvkem toho, co se bude napříště nazývat identitou, 

individuální či kolektivní, jejíž hledání, horečnaté a úzkostné, je v současnosti jednou 

z hlavních aktivit jednotlivců i společností 46.“  Obdobně se vyjadřuje Milan Hlavačka47 a 

stejně smýšlejí i Jiří Šubrt se Štěpánkou Pfeiferovou: „Jedním z podstatných problémů, o 

který se zde jedná, je identita. Dvě základní otázky, které jsou v této souvislosti obvykle 

kladeny, znějí: kým jsme (?) a kam patříme (?); jsou to otázky, jež se dotýkají dvou základních 

dimenzí: času a prostoru. Paměť je v obou případech klíčová a funguje vzhledem k identitě 

jako jakási její „výztuž“. Zachování paměti je v tomto kontextu nahlíženo jako předpoklad 

totožnosti, zatímco zapomínání jako synonymum její ztráty48.“  Proto i při výzkumu lokální 

identity města Písku vycházíme z myšlenek Maurice Halbwachse, Pierra Nory, manželů 

Assmannových a dalších49, které na následujících řádcích stručně představíme. 

                                                                                                                                                                      
41 PELC, Martin. Utváření obrazu města Opavy ve druhé polovině 19. a první polovině 20. stol. In: 
FERENCOVÁ, Michaela et al. Paměť města: obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.-21. 
století. Vyd. 1. Brno: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, pracoviště Brno, 2009, str. 43 – 65. 
42 Tvář (tvářnost) se týká spíše zachycení vnější podoby a rysů města. 
PELC, Martin. Utváření obrazu města Opavy ve druhé polovině 19. a první polovině 20. stol. In: FERENCOVÁ, 
Michaela et al. Paměť města: obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.-21. století. Vyd. 1. 
Brno: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, pracoviště Brno, 2009, str. 43. 
43 WEGER, Tobia Görlitz – Zgorzelec. Paměť dvou sousedních měst na německo-polské hranici. 
In: FERENCOVÁ, Michaela et al. Paměť města: obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.-21. 
století. Vyd. 1. Brno: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, pracoviště Brno, 2009, str. 151 – 176. 
44 ŠUBRT, Jiří, ed. Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: teorie a výzkum. Vyd. 1. Kolín: 
Nezávislé centrum pro studium politiky, 2010. Historická sociologie. 
45 KOŘALKA, Ji ří. Tábor: realita, mýtus, symbolika. In: HLAVAČKA, Milan, MARÈS, Antoine a POKORNÁ, 
Magdaléna. Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace. Praha: Historický ústav, 2011. 
Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti historici Pragae. Řada A, Monographia; sv. 38, str. 463 – 
478. 
46 LE GOFF, Jacques. Paměť a dějiny. Vyd. 1. Praha: Argo, 2007. Historické myšlení; sv. 36, str. 111. 
47 „Víme, že kolektivní paměť – ať už negativní či pozitivní – je klíčovým prostředkem k udržování identity…“ 
HLAVA ČKA, Milan. Místa paměti a jejich „místo“ v historickém a společenském „provozu“. In: HLAVAČKA, 
Milan, MARÈS, Antoine a POKORNÁ, Magdaléna. Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a 
manipulace. Praha: Historický ústav, 2011. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti historici Pragae. 
Řada A, Monographia; sv. 38, str. 20. 
„Z této kolektivní paměti lze také čerpat kolektivní identitu a také jistotu vlastní sociální soudržnosti.“ 
Tamtéž  11. 
48 ŠUBRT, Jiří. PFEIFEROVÁ, Štěpánka. Kolektivní paměť jako předmět historicko-sociologického bádání. 
In: Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy 1/2010. Kolín: Nezávislé centrum pro studium 
politiky, 2010, str. 26. 
49 Sociologové: Émile Durkheim, Niklas Luhmann, Talcott Parson Filozofové: Henri Bergson, Paul Ricoeur. 
Historici: Étienne François, Hagen Schulze. Výčet zdaleka nepostihuje všechny... 
HLAVA ČKA, Milan. Místa paměti a jejich „místo“ v historickém a společenském „provozu“. In: HLAVAČKA, 
Milan, MARÈS, Antoine a POKORNÁ, Magdaléna. Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a 
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2.3.1. Maurice Halbwachs a kolektivní paměť 

Otázkou paměti se Maurice Halbwachs50 začal zabývat ve dvacátých letech 20. 

století51. V roce 1925 napsal knihu Les cadres sociaux de la mémoire (Sociální rámce 

paměti52). Pojem „kolektivní paměť“ použil poprvé koncem třicátých let v článku nazvaném 

Kolektivní paměť hudebníků53, v roce 1942 následovala studie La Topographie légendaire des 

Évangiles en Terre sainte (Legendární topografie evangelií ve Svaté zemi). Práce na 

posledním shrnujícím díle o paměti byla v závěrečné fázi přerušena jeho zatčením. Rukopis 

byl po druhé světové válce editorsky zpracován Halbwachsovou sestrou Jeanne Alexandre54 a 

pod titulem La Mémoire collective (Kolektivní paměť55) vydán v roce 1950. Maurice 

Halbwachs byl na lyceu studentem Henri Bergsona, ale po ukončení univerzitních studií se 

orientoval na sociologii. Byl předním žákem a spolupracovníkem Émila Durkheima, v jehož 

časopise L´Année sociologique publikoval od r. 190456. Stopy vlivu obou jeho učitelů nese i 

koncept kolektivní paměti. 

V Bergsonově filozofickém systému hraje paměť důležitou roli. Reprezentuje 

předpoklad trvání (durée), vědomí a času. Prodlužuje minulost a přivádí ji do přítomnosti. 

Každý duševní stav je bohatší jenom tím, že trvá, neboť přítomný okamžik je vždy bohatší o 

                                                                                                                                                                      

manipulace. Praha: Historický ústav, 2011. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti historici Pragae. 
Řada A, Monographia; sv. 38, str. 10. 
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jeho tematický záběr byl mnohem širší. Zabýval se statistikou, ekonomikou, demografií, psychologií a sociální 
psychologií. Věnoval se filozofii výchovy i životní úrovni dělnické třídy. Od poloviny 20. let se systematicky 
zabýval kolektivní pamětí. V roce 1930 vydal spis o příčinách sebevraždy, kterým navazoval na zakladatelské 
dílo svého učitele Émila Durkheima. Byl profesorem na univerzitě ve Štrasburku a na pařížské Sorbonně. 
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51 Ve stejné době použil německý historik umění Aby Warburg (1866 – 1929) pojem „sociální paměť“. Ve svém 
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evokovat vzpomínky a vytvářet kontinuitu kultury. 
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53 Článek jako první kapitola zahrnut do českého vydání Kolektivní paměti: HALBWACHS, Maurice, NAMER, 
Gérard, ed. a JAISSON, Marie, ed. Kolektivní paměť. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. Klas: 
klasická sociologická tradice; sv. 5, str. 19 – 49. 
54 K editorským zásahům více v Předmluvě k českému překladu: HALBWACHS, Maurice, NAMER, Gérard, 
ed. a JAISSON, Marie, ed. Kolektivní paměť. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. Klas: klasická 
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55 HALBWACHS, Maurice, NAMER, Gérard, ed. a JAISSON, Marie, ed. Kolektivní paměť. Vyd. 1. Praha: 
Sociologické nakladatelství, 2009. Klas: klasická sociologická tradice; sv. 5. 
56 ŠUBRT, Jiří. PFEIFEROVÁ, Štěpánka. Kolektivní paměť jako předmět historicko-sociologického bádání. In: 
Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy 1/2010. Kolín: Nezávislé centrum pro studium 
politiky, 2010, str. 11. 
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vzpomínku na okamžik předchozí, což můžeme připodobnit k pospojování tónů v melodii57. 

Díky paměti jsme sami sebou a rozumíme věcem kolem sebe. Vzpomínky, které se během 

lidského života neustále vytvářejí, se neaktualizují naráz, ale selektivně podle aktuální 

potřeby, aby mohly posloužit při řešení současných, resp. budoucích problémů58. 

Výrazně ovlivnil Maurice Halbwachse také „sociologismus“ Durkheimovy školy, 

který chápal sociální skutečnost jako zvláštní, na jednotlivce nepřevoditelnou kvalitu59. 

Durkheim rozlišoval individuální a kolektivní úroveň vědomí: „Skupina myslí, cítí, jedná 

zcela jinak, než by jednali její členové, kdyby byli osamoceni60.“  Příčiny vzniku kolektivního 

vědomí a kolektivních představ spatřoval nikoliv ve stavech individuálního vědomí, nýbrž 

v samotné povaze společenského soužití61. Kolektivní vědomí je určující pro vytvoření 

kategorií lidského myšlení (čas, prostor, množství, příčina, substance, osobnost62 atd.). 

Halbwachs přišel nejprve s teorií tzv. „sociálních rámců paměti63“. U jejího zrodu stála 

myšlenka, že paměťové procesy u jednotlivců probíhají v sociálním kontextu a v sociálních 

interakcích64. Reagoval tak na soudobé výzkumy snažící se vysvětlovat lidskou paměť 

v izolaci od sociálních jevů65. Jednotlivci ukotvují své vzpomínky v prostoru a čase, na jejichž 

členění se shodnou s ostatními, a zařazují je mezi údaje, které dávají smysl pouze ve vztahu 

ke skupině, jejíž jsou součástí66. Společnost a vzájemné sociální působení vytvářejí rámec, 

který umožňuje vzpomenout si, rozpoznat a lokalizovat vzpomínky. Bez této sociální lokalizace 
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nejsme schopni vzpomínku nejen nalézt, ale ani ji jakkoli pojmově uchopit67. Nejdůležitějším 

sociálním rámcem paměti je jazyk. Halbwachs uvádí, že každé slovo, jehož významu 

rozumíme, je provázeno vzpomínkou, a není vzpomínek, jimž neodpovídají žádná slova. Proto 

právě jazyková komunikace umožňuje výměnu a cirkulaci vzpomínek ve skupině, a tedy 

lokalizaci těchto vzpomínek v kolektivní paměti68. 

Inspiraci Durkheimovým myšlenkovým odkazem lze lehce rozpoznat právě 

v rozlišování individuální a kolektivní paměti. Jejich vztah popisuje Halbwachs takto: 

„Vezměme si nyní osobní paměť. Není zcela oddělená a uzavřená. Aby si člověk mohl vybavit 

vlastní minulost, musí si často vypomoci vzpomínkami jiných. Odvolává se na záchytné body, 

které existují mimo něj a které jsou určeny společností. Osobní paměť se navíc neobejde bez 

nástrojů, jako jsou slova a myšlenky, které nejsou individuálním vynálezem a které si jedinec 

půjčuje od svého okolí. Je také pravda, že si vzpomeneme jen na to, co jsme v určitý moment 

viděli, dělali, cítili, mysleli, což znamená, že naše paměť není zaměnitelná s pamětí druhých. 

Je celkem úzce vymezena v čase a prostoru. Kolektivní paměť také, ale její hranice jsou jiné. 

Za mého života se v národní skupině, k níž přináležím, odehrálo množství událostí, o kterých 

říkám, že je pamatuji, které jsem však poznal jen prostřednictvím novin a svědectví těch, kteří 

je zažili na vlastní kůži. Tyto události zaujímají určité místo v paměti národa. Ale já jsem se 

jich osobně neúčastnil. Když si je vybavuji, musím se beze zbytku spolehnout na paměť 

ostatních, a ta v tomto případě nepřichází doplnit ani posílit moji paměť, nýbrž je výhradním 

zdrojem toho, co můžu sdělit 69.“  

Správnost svých tvrzení dokládal Goetheho vzpomínáním na dětství v díle Wahrheit 

und Dichtung: „Když si chceme vzpomenout na to, co se nám stalo v útlém dětství, často 

zaměňujeme to, co nám o tom řekli jiní, se svými vlastními vzpomínkami70.“  Potvrzení jeho 

úvah o fungování paměti lze nalézt i v pramenech k této práci. Třeba Alois Rašín ve svých 

nepravidelných deníkových záznamech uvádí: „ Čtu nyní blednoucí obrázky od Ignáta 

Hermanna, jsou to povětšině jeho hradecké vzpomínky, takže se vžívám do svých studentských 
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let hradeckých, což bude velmi dobré pro pokračování v mých pamětech71,“  a na jiném místě: 

„ Čtu Jiráskovo „U Nás“ a velmi mne zajímá, že podřečí v letech 20tých v Podkrkonoší bylo 

stejné, jako za mých mladých let u nás. Zajímá mne to proto, jak zůstal náš kraj (bez železnic 

a jiného styku s Prahou) jazykově neporušen, jak nemohla naň působit splošťující síla 

tištěného jazyka. Pilně si vypisuji ony srovnalé zvláštnosti, budu jich potřebovati pro svoje 

vzpomínky72.“  

Jak osobní, tak kolektivní paměť jsou tedy podmíněny sociálně. Přísně individuální 

jsou pouze přímé vjemy73. Kromě sociálních rámců paměti se kolektivní rovina objevuje ve 

funkci „externích paměťových klíčů74“, které spouštějí vlastní mechanismus vzpomínání. 

Maurice Halbwachs hovoří o organických oporách paměti, jež jsou přirozené (např. zvuky), a 

materiálním základu paměti, který je umělý (např. text75). Znaky písma v textu jsou 

výsledkem společenské konvence a mají smysl jen ve vztahu ke skupině, která je vytvořila a 

přijala76. Aby mohly být používány, musí mezi jednotlivci panovat předchozí a kontinuální 

shoda o jejich významu77. 

Za kolektivní paměť bývá někdy označován soubor různých druhů sdílených 

reprezentací a vzorů chování. Suma všeho, co si jednotlivci patřící k určité skupině 

pamatují78. Maurice Halbwachs ale zdůrazňuje, že kolektivní paměť není pouhým seznamem 

historických dat a událostí79. Neurčuje jen to, co si pamatovat, ale jak si to pamatovat80. Na to 

upozorňují i Michaela Ferencová a Jana Nosková, když zmiňují dvojí pojetí kolektivní paměti 

v článku Jeffreyho Olicka81. Pro kolektivní paměť rozuměnou pouze jako soubor „sociálně 

rámcovaných individuálních vzpomínek“ zavedl pojem „collected memory“ (sesbíraná 
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paměť). Teprve pokud kolektivní jevy považujeme za fenomény jiného druhu než 

mechanismy probíhající na individuální úrovni, jedná se o kolektivní paměť v pravém slova 

smyslu, „collective memory“. 

Kritiky Halbwachsova konceptu směřovaly zejména vůči představě, že si sociální 

skupiny pamatují v tomtéž doslovném smyslu jako jednotlivci82 nebo že se kolektivní vědomí 

nachází vně jednotlivců. Podle Aleidy Assmann se ovšem jedná o nepochopení jeho 

myšlenek: „Halbwachs nepočítal se žádnou „mystickou participací“ na paměťových 

procesech, ale ve skutečnosti hovořil o distribuci informací prostřednictvím komunikace83.“  

K tomuto neporozumění vedl právě termín kolektivní paměť. Pamětí nazýváme ukládání 

informací u jednotlivců. Pojem kolektivní paměť se používá analogicky v souvislosti 

s uchováváním poznatků uvnitř společenství napříč generacemi. Je však třeba si uvědomit, že 

klasická paměť je kognitivním procesem, který je vázán pouze na jednotlivce a jeho psychiku. 

Skupina tyto kognitivní schopnosti nemá a mít nemůže84. Na úrovni skupiny mají tyto 

procesy zcela jiný charakter. 

Už Maurice Halbwachs postřehl vliv určitých specifických okolností na paměť: 

„ Často se nedaří nalézt vzpomínky, protože je třeba vyčkat okolností, které je probudí a 

ztvární a které naše vůle ovlivňuje jen částečně85.“ Kromě sociálního milieu86 vyzdvihoval 

vliv místa a prostoru87. Tyto myšlenky našly odezvu v díle francouzského historika Pierra 

Nory. 

2.3.2. Pierre Nora a místa paměti 

Obnovení zájmu o téma kolektivní či sociální paměti se datuje do sedmdesátých let 20. 

století, kdy nastal „věk vzpomínání88“. Tím, kdo jej přenesl na pole historické vědy, byl Pierre 
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Nora89 (* 1931). Pierre Nora staví paměť a historii do ostrého protikladu: „Historie jakožto 

úkon intelektuální a zesvětšťující vyžaduje analýzu a kritickou rozpravu. Paměť usazuje 

vzpomínku v posvátnu, historie ji z něj vyhání a vždy ji převádí do prózy. Skrytá paměť 

skupiny, kterou sjednocuje, což řečeno spolu s Halbwachsem znamená, že existuje tolik 

pamětí, kolik existuje skupin; že paměť je přirozeně mnohočetná a zmnožovaná, skupinová, 

vícenásobná a individualizovaná. Historie náleží naopak všem a nikomu, což jí propůjčuje 

sklon k tomu, co je univerzální. Paměť zapouští kořeny v konkrétnu, v prostoru, gestu, obrazu 

a předmětu. Historie ulpívá pouze na tom, co trvá v čase, na evolucích a na vztazích mezi 

věcmi. Paměť je absolutnem a historie zná jen to, co je relativní90.“  

Globalizace, demokratizace, masovost a vliv médií podle něj vedly k úpadku 

tradičních společenství paměti, která zajišťovala uchovávání a předávání hodnot, ať jimi byla 

církev nebo škola, rodina nebo stát91. A spolu s nimi zmizela i celistvá a vládnoucí paměť, 

která si není vědoma sebe sama, paměť uspořádávající a všemocná, spontánně aktualizující, 

paměť bez minulosti, která věčně obnovuje dědictví tím, že dávnou dobu předků klade až do 

věku hrdinů, počátku a mýtu92. O paměti se mluví tolik jen proto, že již žádná není93. Naše 

současná paměť je již jen historií, stopou a tříděním94. 

Tyto myšlenky vedly Noru k úvahám o místech paměti: „Kdybychom ještě obývali 

svou paměť, nepotřebovali bychom jí zasvětit určitá místa. Taková místa by neexistovala, 

protože by neexistovala paměť stržená historií. Každé gesto, včetně toho nejobyčejnějšího, by 

bylo prožíváno jako nábožné opakování toho, co se dělá od věků, v tělesné totožnosti úkonu a 

smyslu. Jakmile se objeví stopa, vzdálenost, zprostředkování, nejsme již v pravé paměti, ale 

                                                      
89 Pierre Nora (* 1931 v Paříži) je francouzský historik a nakladatel. Kvůli svému židovskému původu se za 
druhé světové války musel skrývat. Mimo jiné působil jako profesor historie na Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales, založené Lucienem Febvrem. Od roku 2001 je držitelem 27. křesla Francouzské akademie 
věd. 
90 NORA, Pierre. Mezi pamětí a historií. In: BENSA, Alban, ed. Politika paměti: antologie francouzských 
společenských věd. Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 1998. Cahiers du CEFRES; 
no. 13, str. 9. 
91 NORA, Pierre. Mezi pamětí a historií. In: BENSA, Alban, ed. Politika paměti: antologie francouzských 
společenských věd. Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 1998. Cahiers du CEFRES; 
no. 13, str. 8. 
92 NORA, Pierre. Mezi pamětí a historií. In: BENSA, Alban, ed. Politika paměti: antologie francouzských 
společenských věd. Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 1998. Cahiers du CEFRES; 
no. 13, str. 8. 
93 NORA, str. Pierre. Mezi pamětí a historií. In: BENSA, Alban, ed. Politika paměti: antologie francouzských 
společenských věd. Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 1998. Cahiers du CEFRES; 
no. 13, str. 7. 
94 NORA, Pierre. Mezi pamětí a historií. In: BENSA, Alban, ed. Politika paměti: antologie francouzských 
společenských věd. Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 1998. Cahiers du CEFRES; 
no. 13, str. 8. 
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v historii95.“  Výsledkem bylo rozsáhlé sedmisvazkové dílo Les lieux de mémoire (1984 – 

1992) o francouzské národní paměti, na kterém se podílela celá řada významných historiků. 

Úvod, kde Nora osvětluje svou koncepci míst paměti, vyšel i v českém jazyce96. Místo paměti 

je jakoukoli významovou jednotkou materiálního či nemateriálního rázu, z níž vůle lidí nebo 

působení času učinily symbolický prvek dědictví paměti určité komunity97. 

Otázku, zda je přístup odpovědí na specifický vztah francouzské společnosti ke své 

minulosti, záhy vyřešila celá řada publikací o místech paměti u jiných národů a kultur 

vzpomínání98: Itálie99, Rakousko100, Německo101… Nechybí ani česká místa paměti102. 

Z intelektuálního odkazu Maurice Halbwachse vycházejí také teorie Jana Assmanna. 

2.3.3. Jan Assmann a kulturní paměť 

Jan Assmann103 (* 1938) vidí příčiny rostoucího zájmu o téma paměti a vzpomínky ve 

třech faktorech: Nástupu nových elektronických médií (umělé paměti), šířícím se postoji 

„post-kultury“ vzhledem k vlastní evropské kulturní tradici a vymírání generace očitých 

svědků nejtěžších zločinů a katastrof lidských dějin104. 

V lidských kulturách existují konektivní struktury, které vážou člověka v dimenzi 

časové a společenské. Konektivní struktury propojují včerejšek s dneškem (mýtické počátky 

se současností) a mezi lidmi nastolují „spravedlivé“ společenské vztahy. Oba aspekty, 

                                                      
95 NORA, Pierre. Mezi pamětí a historií. In: BENSA, Alban, ed. Politika paměti: antologie francouzských 
společenských věd. Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 1998. Cahiers du CEFRES; 
no. 13, str. 8-9. 
96 NORA, Pierre. Mezi pamětí a historií. In: BENSA, Alban, ed. Politika paměti: antologie francouzských 
společenských věd. Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 1998. Cahiers du CEFRES; 
no. 13, str. 7-31. 
97 FRANÇOIS, Etienne. Místa paměti. Lieux de mémoire. Erinnerungsorte. In: Český časopis historický = The 
Czech Historical Review. Praha: Academia, 2009. Roč. 107, č. 3, str. 559. 
98 FRANÇOIS, Etienne. Místa paměti. Lieux de mémoire. Erinnerungsorte. In: Český časopis historický = The 
Czech Historical Review. Praha: Academia, 2009. Roč. 107, č. 3, str. 560. 
99 ISNENGHI, Mario, ed. I luoghi della memoria. Nuova ed. ampliata. Roma: GLF editori Laterza, 2010. 3 sv. 
Biblioteca Universale Laterza. 
100 BRIX, Emil, ed., BRUCKMÜLLER, Ernst, ed. a STECKL, Hannes, ed. Memoria Austriae. I, Menschen, 
Mythen, Zeiten. Wien: Verlag für Geschichte und Politik, 2004. 
101 SCHULZE, Hagen, ed. a FRANÇOIS, Étienne, ed. Deutsche Erinnerungsorte. München: C.H. Beck, 2001. 
102 HLAVAČKA, Milan, MARÈS, Antoine a POKORNÁ, Magdaléna. Paměť míst, událostí a osobností: historie 
jako identita a manipulace. Praha: Historický ústav, 2011. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti 
historici Pragae. Řada A, Monographia; sv. 38. 
103 Jan Assmann (* 1938 v Langelsheimu) je německý archeolog, egyptolog a hellénista. Přednášel v Jeruzalémě, 
Paříži a na Yaleské univerzitě ve Spojených státech. Od roku 1978 vede výzkumný projekt v hornoegyptském 
Luxoru. Publikoval například práce: Das kulturelle Gedächtni Schrift, Erinnerung und politische Identität im 
frühen Hochkulturen (Kultura a paměť. Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách 
starověku, Mnichov 1997), Herrschaft und Heil. Politische Theologie in Altägypten, Israel und Europa (Panství a 
spása. Politická teologie ve starém Egyptě, Izraeli a Evropě, Mnichov 2000), Weisheit und Mysterium. Das Bild 
der Griechen von Ägypten (Vědění a mysterium. Obraz Řeků o Egyptě, Mnichov 2000), Der Tod als Thema der 
Kulturtheorie. Todesbilder und Todesriten im alten Ägypten (Smrt jako téma teorie kultury. Obrazy a rituály 
smrti ve starém Egyptě, Frankfurt 2000). 
104 ASSMANN, Jan. Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. 
V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2001. Obzor; sv. 33, str. 15. 
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narativní i normativní, zakládají sounáležitost neboli identitu. Základními principy 

konektivních struktur je opakování a zpřítomnění. Čím přesněji rituály následují stanovený 

řád, tím více převažuje opakování, čím větší svobodu vyhrazují konkrétnímu provedení, tím 

více se do popředí dostává zpřítomnění. Tyto dva póly ohraničují dynamické pole, na němž 

získává písmo svůj význam pro konektivní struktury kultur. Jak se ústní podání mění 

v písemné, uskutečňuje se postupný přechod od dominance opakování k nadvládě 

zpřítomnění. Vzniká nová konektivní struktura, jejíž vazebné síly se již nenazývají nápodoba 

a uchování, ale výklad a vzpomínka105. 

Vzpomínka a výklad mají tedy v kultuře základní vazebnou funkci. Od roku 1984106 

pracoval Jan Assmann s manželkou Aleidou Assmann107 (* 1947) na prohlubování 

Halbwachsových tezí. U vnější dimenze paměti rozlišili čtyři oblasti108: 

1. Mimetická paměť. Tato oblast se vztahuje k jednání. Jednání se učíme 

napodobováním. Užití písemných pokynů k jednání (návody k použití, kuchařky a stavební 

instrukce), představuje poměrně pozdní fázi, která se nikdy zcela neprosadila. Dodnes se 

široké oblasti každodenního jednání, zvyklostí a mravů opírají o mimetické tradice. 

2. Paměť věcí. Člověk je odedávna obklopen věcmi, do nichž vkládá své představy o 

účelnosti, pohodlí a kráse, a v jistém smyslu tedy sebe sama. Věci mu tak jako v zrcadle 

ukazují určitý obraz jeho samotného, upomínají ho na něj, na jeho minulost, jeho počínání 

atd. Svět věcí, v němž žije, se vyznačuje určitým časovým indexem, který spolu s přítomností 

zároveň poukazuje na různé vrstvy minulosti. 

3. Komunikativní paměť (jazyk a komunikace). Jedná se o spontánní, neregulovanou a 

neinstitucionální distribuci reprezentací. Informace patřící do této domény se šíří výhradně 

prostřednictvím verbální komunikace, která poskytuje jen dočasné impulzy mizející 

bezprostředně po jejich objevení109. 

                                                      
105 ASSMANN, Jan. Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. 
V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2001. Obzor; sv. 33, str. 20-21. 
106 ASSMANN, Jan. Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. 
V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2001. Obzor; sv. 33, str. 15. 
107 Aleida Assmann (* 1947 v Gadderbaumu nedaleko Bielefeldu) je německá vědkyně v oboru anglistiky, 
egyptologie, literární vědy a kulturologie. Vyučovala v Heidelbergu, Kostnici a Princetonské univerzitě v New 
Jersey. Je autorkou např. těchto prací: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen 
Gedächtnisses (Prostory vzpomínání. Formy a proměny kulturní paměti, München 1999), Einführung in die 
Kulturwissenschaft. Grundbegriffe, Themen, Fragestellungen (Úvod do kulturologie. Základní pojmy, témata a 
otázky, Berlin 2006), Geschichte im Gedächtnis. Von der individuellen Erfahrung zur öffentlichen Inszenierung 
(Dějiny v paměti. Od individuální zkušenosti k veřejné inscenaci, Mnichov 2007). 
108 ASSMANN, Jan. Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. 
V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2001. Obzor; sv. 33, str. 23. 
109 FERENCOVÁ, Michaela et al. Paměť města: obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.-21. 
století. Vyd. 1. Brno: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, pracoviště Brno, 2009., str. 22. 
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4. Kulturní paměť (přenos smyslu). Kulturní paměť obsahuje soubor opakovaně 

použitelných textů, obrazů a rituálů, které jsou specifické pro každou společnost v každém 

období, jejichž kultivace slouží ke stabilizaci a zprostředkování autoobrazu společnosti110. 

Kulturní paměť vytváří prostor, do kterého víceméně plynule přecházejí všechny tři výše 

uvedené oblasti. Když mimetické rutiny získají postavení „rituálů“, tj. navíc ke svému 

účelovému významu získají také smysluplnost, vykročí z oblasti mimetické paměti jednání. 

Rituály náleží do oblasti kulturní paměti, neboť představují určitou formu tradování a 

zpřítomnění kulturního smyslu. Totéž platí i pro věci, jestliže poukazují nejenom na svůj účel, 

ale také na smysl - symboly, ikony či reprezentace typu pamětních kamenů, náhrobků, 

chrámů atd. Komunikativní a kulturní paměť od sebe odděluje tzv. floating gap (plynoucí 

proluka)111. Právě rozpojenost komunikace vyžaduje možnost dočasného vnějšího uložení 

informací a sdělení, tj. kulturního smyslu112. Klíčovou úlohu zde hraje písmo. Sdělení, která 

přečkají období plynoucí proluky, se znovu zapojí do kultury a stávají se kulturní pamětí. 

„Písmo jakožto externalizovaná paměť umožňuje nevídané rozšíření opětovného 

uchopení uložených sdělení a informací, zároveň ale vede k ochromení přirozené paměťové 

schopnosti113,“ píše Jan Assmann a poukazuje na zvýšenou náchylnost k manipulaci: 

„Pozitivním novým formám podržení a opětovného uchopení přes celá staletí odpovídají 

negativní formy zapomnění v důsledku uložení a potlačení vlivem manipulace, cenzury, 

zničení předpisu a nahrazení114.“  

2.4. Cíle práce 

Problematika lokální identity úzce souvisí s úvahami o kolektivní paměti a můžeme ji 

stručně shrnout do následujících pěti otázek: 

1) Jaké bylo povědomí a sdílené představy o Písku? 

2) Jaká byla kolektivní paměť obyvatel města? 

3) Která místa paměti produkovala městská společnost? 

                                                      
110 FERENCOVÁ, Michaela et al. Paměť města: obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.-21. 
století. Vyd. 1. Brno: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, pracoviště Brno, 2009., str. 23. 
111 Termín zavedený etnologem Janem Vansinou. Pamětníci podávají hodně zpráv z období živého v jejich 
vzpomínkách a z dávné minulosti. Zpráv z období těsně předcházejícího jejich vzpomínkám je poměrně 
nejméně. Tuto mezeru ve zprávách označuje Vansina „floating gap“ (plynoucí proluka), protože se posouvá 
s generacemi. 
ASSMANN, Jan. Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. V 
českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2001. Obzor; sv. 33, str. 47. 
112 ASSMANN, Jan. Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. 
V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2001. Obzor; sv. 33, str. 25 
113 ASSMANN, Jan. Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. 
V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2001. Obzor; sv. 33, str. 26 
114 ASSMANN, Jan. Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. 
V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2001. Obzor; sv. 33, str. 26 
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4) Jak se místní identita prolínala s identitou regionální, státní, náboženskou, národní? 

5) Jak se do naznačených okruhů výzkumu promítla modernizace a plynutí času? 

ad 1) Lokální identita v nejužším smyslu slova znamená soubor informací, které 

společnost pro dané místo považuje za charakteristické. Kánon těchto informací vzniká 

postupným výběrem v procesu komunikace, až je na závěr kodifikován v písemné podobě na 

místě, odkud může být kdykoliv opětně vyvolán do individuální či kolektivní paměti. 

(Vycházíme z Assmannových tezí o písmu jako externalizované paměti.) Takovým místem 

může být naučný slovník či obraz, méně již archiv nebo knihovna, protože vykazují 

nedostatečnou míru selekce. Vyhledat, které informace byly pro Písek považovány za 

charakteristické, je jedním z vytčených úkolů. 

ad 2) „Žije-li rodina dlouhodobě v určitém městě nebo v sousedství stejných přátel, 

vytváří město a rodina, nebo přátelé a rodina, komplexní společenství. Výsledkem jsou 

vzpomínky zahrnuté do dvou rámců myšlení, vlastních členům obou skupin115,“  píše Maurice 

Halbwachs. Život ve městě tedy generuje specifickou kolektivní paměť. V literárních 

počinech s uměleckými ambicemi se často můžeme setkat se souslovím „génius loci“. I to je 

jedna z podob lokální identity. Písecký génius loci se stal pověstným. V 19. století prošla 

městem celá řada osobností nadregionálního významu a v Písku se vytvořilo specifické 

kulturní milieu, které bychom v jiných srovnatelně velkých městech těžko hledali. I tento 

moment činí Písek pro studium místní identity a kolektivní paměti přitažlivým. Tázání se na 

obsah této paměti je dalším z cílů této práce. 

ad 3) V městském prostředí nalezneme celou řadu prvků, které mohou fungovat jako 

tzv. externí paměťové klíče. Pro lokální identitu jsou však důležité pouze ty, které evokují 

vzpomínky obdařené určitým symbolickým smyslem. Pierre Nora tuto užší skupinu 

paměťových klíčů nazývá místa paměti. Otázky, na které v této souvislosti budeme hledat 

odpovědi, jsou: Která místa paměti byla ve městě Písku? Jaký byl jejich symbolický smysl? 

Byla někým systematicky vytvořena nebo vznikala plynutím času? Popřípadě kým a za jakým 

účelem? 

ad 4) Město Písek bylo krajským městem a střediskem regionu. Přestože v 19. století 

status krajského města ztratilo, správním centrem a posádkovým městem zůstalo nadále. 

Zároveň se hlásilo k české národní myšlence. V souvislosti s tím docházelo k vyzdvihování 

husitské minulosti, ač bylo téměř všechno obyvatelstvo katolického vyznání. Zjistit, jak se do 

lokální identity promítaly tyto rozpory, bude také předmětem bádání. 

                                                      
115 HALBWACHS, Maurice, NAMER, Gérard, ed. a JAISSON, Marie, ed. Kolektivní paměť. Vyd. 1. Praha: 
Sociologické nakladatelství, 2009. Klas: klasická sociologická tradice; sv. 5, str. 73. 
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ad 5) Pro utváření identity, potažmo kolektivní paměti, je plynutí času jedním 

z určujících faktorů. Období modernizace navíc bylo v mnoha ohledech přelomovým. 

Proměnila se společnost, myšlení lidí, ale i vnější podoba měst. Prozkoumat, jak se všechny 

tyto změny podepsaly na lokální identitě města Písku, je posledním cílem této práce. 

Identita ze své podstaty vytváří vědomí jednotnosti celku a proto je jasné, že i její 

rozdělení do několika okruhů je do značné míry umělé. Pomůže nám ale vytvořit si představu 

o rovinách jejího působení a formulovat otázky. Jednotlivé roviny se ovšem během výzkumu i 

v jeho výsledcích budou prolínat. 
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3. PŘEHLED LITERATURY  

3.1. Město z pohledu politických a právních dějin 

3.1.1. Literatura české provenience 

Téma města a městské společnosti v 19. století není v české historiografii nové, ale 

doposud bylo zkoumáno spíše v rovině politické a právní. Autoři se hlavně zaměřovali na 

genezi národního a dělnického hnutí, fungování obecní samosprávy a elity jednotlivých měst. 

Z novějších prací týkajících se národnostní otázky v českých zemích jmenujme analýzu 

německé pražské menšiny od Garyho Cohena116, studii o nástupu moderního nacionalismu 

v Českých Budějovicích117 a z okruhu badatelů spjatých s Archivem hl. m. Prahy dílo 

Václava Ledvinky a Jiřího Peška118. K dějinám dělnického hnutí vznikla před rokem 1989 

celá řada prací, často s ideologickým zaměřením a kolísavé odborné kvality. Život dělnictva 

v městském prostředí se stal předmětem zájmu etnografů119. Rozsáhlostí vyniká zejména 

výzkum dělnické Prahy120. Fungování obecní samosprávy po právní stránce důkladně rozebral 

Jiří Klabouch121, na střety mezi různými stupni samosprávy se zaměřil Milan Hlavačka122. 

Těžiště výzkumu obecních samospráv se od konce devadesátých let výrazněji 

přesunulo na Moravu. Z hlediska metodologického používají moravští badatelé spíše 

kvantitativní přístup, drží se striktněji metod sociálních dějin a snaží se navázat na 

frankfurtský projekt Stadt und Bürgertum autorů kolem Lothara Galla123. Za příklad 

profilujícího díla z ostravského prostředí může posloužit několikasvazková Kladiwova práce 

Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914124 anebo syntetická práce 

                                                      
116 COHEN, Gary B. Němci v Praze 1861-1914. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2000. 
117 KING, Jeremy Rupert Nicola Budweisers into Czechs and Germans: a local history of Bohemian politics, 
1848-1948. 2nd print., and 1st pbk. print. Princeton: Princeton University Press, 2005. 
118 LEDVINKA, Václav a PEŠEK, Jiří. Praha. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2000. Dějiny českých 
měst. 
119 FERENCOVÁ, Michaela et al. Paměť města: obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.-21. 
století. Vyd. 1. Brno: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, pracoviště Brno, 2009, str. 14. 
120 ŠŤASTNÁ, Jarmila, ed., ROBEK, Antonín, ed. a MORAVCOVÁ, Mirjam, ed. Stará dělnická Praha: život a 
kultura pražských dělníků 1848-1939. Vyd. 1. Praha: Academia, 1981. 
121 KLABOUCH, Jiří. Die Gemeindeselbstverwaltung in Österreich 1848-1918. Wien: Verlag für Geschichte 
und Politik, 1968. Österreich Archiv. Schriftenreihe des Instituts für Österreichkunde. 
122 HLAVAČKA, Milan. Zlatý věk české samosprávy: samospráva a její vliv na hospodářský, sociální a 
intelektuální rozvoj Čech 1862-1913. 1. vyd. Praha: Libri, 2006. 
123 FASORA, Lukáš a KLADIWA, Pavel. Obecní samospráva a lokální elity v českých zemích 1850-1918. 
In: FASORA, Lukáš, ed., HANUŠ, Jiří, ed. a MALÍŘ, Jiří, ed. Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. 
1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2006, str. 12. 
124 KLADIWA, Pavel. Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. I. díl, Vývoj legislativy. 
Vyd. 1. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2007. 
KLADIWA, Pavel, POKLUDOVÁ, Andrea a KAFKOVÁ, Renata. Lesk a bída obecních samospráv Moravy a 
Slezska 1850-1914. II. díl, 1. svazek, Muži z radnice. Vyd. 1. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 
2008. 
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o Moravské Ostravě Obecní výbor v Moravské Ostravě 1850-1914125. Z děl vzešlých z 

brněnského prostředí je jistě třeba upozornit na knihu Lukáše Fasory Svobodný občan ve 

svobodné obci126, ale i jiné příspěvky moravských badatelů127. K výzkumu městských elit 

vznikl také sborník Občanské elity a obecní samospráva 1848 – 1948128. 

Problematiku bádání na regionální úrovni z důvodu omezeného prostoru přejdeme 

odkazem na článek Marie Mackové129. 

3.1.2. Zahraniční badatelské projekty 

Kromě výše zmíněného projektu Stadt und Bürgertum realizovaného autory kolem 

Lothara Galla ve Frankfurtu nad Mohanem existují ještě dva výzkumné projekty, které 

významně ovlivňují badatele v České republice. Jedná se o bielefeldský projekt 

„Sozialgeschichte des neuzeitlichen Bürgertums: Deutschland im internationalen Vergleich“ 

skupiny kolem Jűrgena Kocky a vídeňský „Bürgertum in der Habsburgermonarchie“ 

badatelského centra kolem Hannese Stekla a Petera Urbanitsche. Jak píší Lukáš Fasora a 

Pavel Kladiwa, na Moravě přebírají spíše metody frankfurtského projektu Stadt und 

Bürgertum, na kterém oceňují především celkovou kompaktnost vydané „modré řady“ a 

exaktnost výsledků. Projekt bielefeldský zpravidla vnímají jako velmi inspirativní v rovině 

tezí, jeho výstupy ovšem nejsou pro silnou tendenci k přesahům z oblasti sociálních dějin do 

dějin kultury a mentalit dostatečně přesvědčivé, interdisciplinární metody práce používané 

autory z bielefeldské skupiny nemají v českomoravském prostředí příliš dlouhou tradici a 

skepse panuje také v oblasti vymezení klíčových pojmů130. 

Pro české a moravské badatele je pochopitelně nejdůležitějším kontakt s vídeňským 

badatelským centrem. Výsledky práce131 tohoto centra upozorňují zejména na významné 

                                                                                                                                                                      

KLADIWA, Pavel, POKLUDOVÁ, Andrea a KAFKOVÁ, Renata. Lesk a bída obecních samospráv Moravy a 
Slezska 1850-1914. II. díl, 2. svazek, Finance a infrastruktura. Vyd. 1. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské 
univerzity, 2009. 
125 KLADIWA, Pavel. Obecní výbor Moravské Ostravy 1850-1913: komunální samospráva průmyslového města 
a její představitelé. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2004. Spisy Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity; 152/2004. 
126 FASORA, Lukáš. Svobodný občan ve svobodné obci?: občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851-
1914. Vyd. 1. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, 
kultura, 2007. Země a kultura ve střední Evropě; sv. 6. 
127 MARKEL, Martin. Dějiny Jaroslavic. Vyd. 1. [Rajhrad]: Martin Markel, 2006. 
128 FASORA, Lukáš, ed., HANUŠ, Jiří, ed. a MALÍŘ, Jiří, ed. Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. 
1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2006. 
129 MACKOVÁ, Marie: Obecní samospráva v kontextu českého regionálního bádání. In: FASORA, Lukáš, ed., 
HANUŠ, Jiří, ed. a MALÍŘ, Jiří, ed. Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. 1. vyd. Brno: Centrum pro 
studium demokracie a kultury (CDK), 2006.  
130 FASORA, Lukáš a KLADIWA, Pavel. Obecní samospráva a lokální elity v českých zemích 1850-1918. 
In: FASORA, Lukáš, ed., HANUŠ, Jiří, ed. a MALÍŘ, Jiří, ed. Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. 
1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2006, str. 12. 
131 RUMPLER, Helmut a Peter URBANITSCH. Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Wien: Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2000. 
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odlišnosti ve vývoji občanské společnosti v habsburské monarchii ve srovnání se západními 

oblastmi Německa, kam svůj zájem soustředí oba výše jmenované německé projekty. Jedná se 

o rozdíly v míře urbanizace, kontaktu se západními civilizačními centry, vlivu liberálních 

vrstev měšťanstva v industrializované a naopak agrární společnosti, vztahu státu a církve a 

také v etnickém složení obou oblastí. Jedním z výstupů vídeňského projektu je i zpracování 

několika českých a moravských měst: Ústí nad Labem, Berouna, Šumperku a Uherského 

Hradiště132. 

3.2. Město z pohledu studia identit a paměti 

Téma paměti prožívá v historické vědě renesanci, kterou odstartoval zejména Norův 

projekt Les lieux de mémoire. Přestože byl poslední svazek ve Francii vydán už v roce 1992, 

jsou ve střední Evropě místa paměti zpracovávána s téměř až desetiletým odstupem. Německá 

„Erinnerungsorte133“ roce 2001, rakouská134 v roce 2004 a konečně sborník k českým 

(a slovenským) místům paměti v roce 2011135. 

Ten se v několika článcích věnuje i paměti měst136. Aplikace konceptu na menší 

sociální skupiny než jsou národy, je poměrně novým trendem. Příkladem může být kniha 

Moritze Csákyho Paměť měst: kulturní propojení – Vídeň a městské prostředí ve střední 

Evropě137 nebo sborník Paměť města vzniklý pod hlavičkou etnografických ústavů české a 

slovenské akademie věd138. S odkazem na inspirativní článek Jiřího Štaifa ke konstrukci 

plzeňské identity nelze opomenout ani sborník Město a městská společnost v procesu 

                                                      
132 Hye, H. P.: Aussig – eine Industriestadt am Rande des Reiche In: URBANITSCH, Peter, ed. a STEKL, 
Hannes, ed. Bürgertum in der Habsburgermonarchie. IX, Kleinstadtbürgertum in der Habsburgermonarchie, 
1862-1914. Wien: Böhlau, 2000, str. 25 – 78. 
Čoupek, J.: Ungarisch-Hradisch – Bürgertum und Stadtpolitik. In: Tamtéž,  str. 355 – 381. 
Spurný, F.: Mährisch-Schönberg – Eine Domäne der deutschen Industrie. In: Tamtéž,  str. 307 – 354. 
Tošnerová, M.: Beraun – Im Sog fortschreitender Industrialisierung. In: Tamtéž,  str. 137 – 169. 
133 SCHULZE, Hagen, ed. a FRANÇOIS, Étienne, ed. Deutsche Erinnerungsorte. München: C.H. Beck, 2001. 
134 BRIX, Emil, ed., BRUCKMÜLLER, Ernst, ed. a STECKL, Hannes, ed. Memoria Austriae. I, Menschen, 
Mythen, Zeiten. Wien: Verlag für Geschichte und Politik, 2004. 
135 HLAVAČKA, Milan, MARÈS, Antoine a POKORNÁ, Magdaléna. Paměť míst, událostí a osobností: historie 
jako identita a manipulace. Praha: Historický ústav, 2011. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti 
historici Pragae. Řada A, Monographia; sv. 38. 
136 ČORNEJ, Petr. Přibyslav – město Žižkovo? In: HLAVAČKA, Milan, MARÈS, Antoine a POKORNÁ, 
Magdaléna. Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace. Praha: Historický ústav, 2011. 
Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti historici Pragae. Řada A, Monographia; sv. 38, str. 442 – 
462. 
KOŘALKA, Ji ří. Tábor: realita, mýtus, symbolika. In: HLAVAČKA, Milan, MARÈS, Antoine a POKORNÁ, 
Magdaléna. Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace. Praha: Historický ústav, 2011. 
Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti historici Pragae. Řada A, Monographia; sv. 38, str. 463 – 
478. 
137 CSÁKY, Moritz. Das Gedächtnis der Städte: kulturelle Verflechtungen - Wien und die urbanen Milieus in 
Zentraleuropa. Wien: Böhlau, 2010. 
138 FERENCOVÁ, Michaela et al. Paměť města: obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.-21. 
století. Vyd. 1. Brno: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, pracoviště Brno, 2009. 
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modernizace139. Lokální identity se (minimálně okrajově) dotýká i celá řada diplomových 

prací140, což můžeme považovat za důkaz aktuálnosti tématu. 

Z prací a periodik, ve kterých můžeme nalézt nové podněty k bádání o paměti měst, 

byť se jim přímo nevěnují, upozorněme alespoň na Pomníky a zapomníky Zdeňka Hojdy a 

Jiřího Pokorného141, knihu Kamila Činátla o vlivu Františka Palackého na představy o české 

minulosti142, Český časopis historický143, Prager wirtschafts- und sozialhistorische 

Mitteilungen144 a časopis Lidé města145. Na tomto místě rovněž nelze nezmínit pro dějiny 19. 

století v českých zemích stěžejní Urbanovu Českou společnost 1848 – 1918146. 

                                                      
139 KLADIWA, Pavel, ed. a ZÁŘICKÝ, Aleš, ed. Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-
1918: výstup z vědeckého semináře ..., pořádaného katedrou historie a Centrem pro hospodářské a sociální 
dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd 
České republiky v Praze ve dnech 6. a 7. listopadu 2008 v prostorách auly Ostravské univerzity. Ostrava: 
Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. 
140 Např.: KUČEROVÁ, Hana. Stavební vývoj Kolína jako prostředek realizace ambic městských elit v letech 
1918-1939 na příkadu staveb spořitelny, divalda, obchodní akademie a sboru Církve československé. Praha: 
Univerzita Karlova v Praze, 2010. 208  Vedoucí práce Jiří Štaif. 
PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Mnichovo Hradiště 1866-1895. Každodenní život malého města ve druhé polovině 
19. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011. 133  Vedoucí práce Magdaléna Pokorná. 
VOBOŘIL, Jan. Komunální elity v Libni v letech 1880-1901. Praha, 2006. 171  Vedoucí práce Jiří Štaif. 
141 HOJDA, Zdeněk a POKORNÝ, Jiří. Pomníky a zapomníky. Vyd. 1. Praha: Paseka, 1996.  
142 ČINÁTL, Kamil. Dějiny a vyprávění: Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa. Vyd. 1. 
Praha: Argo, 2011. 384  Historické myšlení; sv. 55. 
143 Český časopis historický = The Czech Historical Review. Praha: Academia, 1990- . 
144 Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen = Prague economic and social history paper Praha: 
Philosophishe Fakultät der Karlsuniversität, 1994- . 
145 Lidé města: revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace. Praha: SOFIS, 1999- . Dostupné také z: 
<http://www.lidemesta.cz>. 
146 URBAN, Otto. Česká společnost 1848-1918. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1982. 690 , Členská knižnice. 
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4. METODA , PRAMENY A JEJICH TV ŮRCI  

Metodický postup koresponduje s výše uvedenými teoriemi, ale je do značné míry 

předurčen existujícími prameny, proto je pojednáme zároveň. Vzhledem k časovému odstupu 

od zkoumaného období jsme odkázáni pouze na písemné prameny a památky hmotné kultury. 

Toto omezení je však pouze zdánlivé, protože dle Jana Assmanna má právě písmo rozhodující 

úlohu v přenosu obsahů mezi individuální a kolektivní (či kulturní) pamětí. 

4.1. Písek v představách širší veřejnosti 

Těžko si lze představovat, že by se Písek stal součástí kolektivní paměti celého 

národního nebo státního společenství. Nezkoumáme tedy přímo tuto paměť, ale ptáme se po 

informacích, které byly vybrány a v písemné podobě externě uloženy na místě, odkud mohly 

být jak do osobní tak kolektivní paměti kdykoliv a snadno povolány. Za taková místa můžeme 

nepochybně považovat místopisy a naučné slovníky. Vybrali jsme popisy města 

v Topographie des Königreichs Böhmen od Jaroslava Schallera147 a Das Königreich Böhmen 

statistisch-topographisch dargestellt od Johanna Gottfrieda Sommera148, v Riegerově 

Slovníku naučném149, Ottově slovníku naučném150 a Masarykově slovníku naučném151. 

Časově pokrývají celé mezidobí 1861 – 1914 s nutnými přesahy před i za sledované období 

(počáteční a konečný stav) a dosahují vysoké míry společenské relevance. Byly to publikace 

dostupné, používané a ve své době požívající jistou dávku autority. Vytváření slovníkových 

hesel navíc plně odpovídá paměťovým procesům, obojí implicitně nese prvek selekce 

informací. Rozborem a porovnáním těchto textů zjistíme, jak byl Písek prezentován širší 

veřejnosti, což je jedna z rovin lokální identity. 

4.1.1. Místopisy a jejich autoři 

Josef František Jaroslav Schaller152 (* 6. 3. 1738 v Konopišti, † 6. 1. 1809 v Praze) byl 

od roku 1753 členem piaristického řádu a učil na různých řádových školách. V letech 1766 –

 71 a pak od r. 1775 až do své smrti byl v Praze vychovatelem v rodině hraběte z Nostic-

                                                      
147 SCHALLER, Josef František Jaroslav. Topographie des Königreichs Böhmen: darinn alle Städte, Flecken, 
Herrschaften, Schlösser, Landgüter, Edelsitze, Klöster, Dörfer, wie auch verfallene Schlösser und Städte unter 
den ehemaligen und jetzigen Benennungen samt ihren Wertwürdigkeiten beschreiben werden. Dritter Theil. 
Prachiner Kreis. Prag: Schönfeld, 1790, 267 , str. 7 – 15.  
148 SOMMER, Johann Gottfried. Das Königreich Böhmen. Achter Band, Prachiner Kreis Prag: J.G. Calve'sche 
Buchhandlung, 1840. 
149 RIEGER, František Ladislav, ed. a MALÝ, Jakub, ed. Slovník naučný. Díl šestý, P-Quousque tandem. [Část 
1, P-Polsko]. V Praze: I.L. Kober, 1867, str. 584.  
150 Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Devatenáctý díl. P – Pohoř. 1. vyd. 
Praha: Jan Otto, 1902. 
151 Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Díl V., N-Q. Praha: 
Československý kompas, 1931. 
152 Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Dvacátýdruhý díl. Rozkošný – 
Schloppe. 1. vyd. Praha: Jan Otto, 1904, str. 950. 



33 

Rhieneků. Svou vědeckou činnost rozvíjel na poli historie a geografie ve styku s Pelclem, 

Dobrovským a Dobnerem. Ve věku téměř čtyřiceti let začal sbírat materiál pro své první153 a 

nejdůležitější dílo, šestnáctidílnou Topographie des Königreichs Böhmen, které vycházelo 

v letech 1785 – 1791. Přes počáteční odpor a nedůvěru se mu podařilo zajistit si podporu 

duchovních i světských úřadů, které mu dodávaly potřebný materiál. Schallerova nekritičnost, 

s jakou tento materiál přejímal, je největším nedostatkem tohoto díla. Přesto dílo získalo 

takový odbyt, že r. 1790 musely být první svazky tištěny znovu. Písek je v necelých deseti 

tisících znacích bez mezer pojednán v díle třetím, věnovaném Prácheňskému kraji154. Poprvé 

byl vydán v roce 1786, a tak nám podává obraz města v poměrech modernizací ještě málo 

zasažených a spolu s následující topografií Sommerovou pro nás reprezentuje výchozí stav. 

„Jozef Eichler, c. k. gramatikální professor na gymnasiu Malostranském v Praze, 

zabýval se od několika let přepracováním topografie Čech, kterou vydal Jaroslav Schaller. Se 

svými předběžnými pracemi byl l. 1825 hotov a aby nová topografie byla důkladná a 

pravdivá, sestavil podrobný dotazník, který byl na náklad vlasteneckého musea vytištěn a po 

celé zemi rozesílán. Krajský úřad poslal jej dne 29. července po všech městech, panstvích a 

statcích, žádaje, aby sestavili odpověď co nejdůkladněji a pravdivě. Tento oběžník dodala 

rada dne 3. srpna návladnictví. Jestliže pak krajský úřad žádal, aby hotový elaborát byl 

předložen do 8. srpna, zajisté si nebyl vědom obtíží takového sepsání, neb návladní nejen že 

musil hledati ve starých spisech, nýbrž i o mnohých věcech přítomného stavu očitě se 

přesvědčovati. Nicméně byl návladní za poměrně krátkou dobu hotov a předložil svou práci 

dne 13. srpna. Práce tato jest sice hezká a důkladná pro přítomný tehda stav, ale pro minulost 

měl návladní po ruce jedině Rotterovu zprávu o panství a horách, jiných pak pomůcek nemohl 

užíti, poněvadž byly staré spisy rozházeny. Z prvotního konceptu l. 1825 učiněn na rozkaz 

krajského úřadu výtah l. 1828, 14. června, k němuž jsou připsány od neznámého některé nové 

věci; ze všeho lze viděti, jak málo se znala minulost Písku. Avšak právě v ten čas jal se 

přehledávati spisy ctihodný prefekt Schön155 a mnohé z nich otiskl v následujících letech. 

Z těchto prvopisů bohužel se velká část zatím ztratila, jiné však mnohé, které Schön probíral, 

                                                      
153 Další Schallerova díla: Beschreibung der Hauptstadt Prag (Praha, 1794 – 1797, 4 sv.) a jeho výtah 
Kurzgefasste Beschreibung von Prag (Praha, 1798); Geschichte der k. k. Bücherzensur (Praha, 1796); Kurze 
Lebensbeschreibungen gelehrter Männer aus dem Orden der frommen Schulen etc. (Praha, 1799); 
Neuverfertigtes Catastrum des Königreichs Böhmen (Praha, 1803) a Gedanken über die Ordensverfassung der 
Piaristen und ihre Lehrart (Praha, 1805). 
154 SCHALLER, Josef František Jaroslav. Topographie des Königreichs Böhmen: darinn alle Städte, Flecken, 
Herrschaften, Schlösser, Landgüter, Edelsitze, Klöster, Dörfer, wie auch verfallene Schlösser und Städte unter 
den ehemaligen und jetzigen Benennungen samt ihren Wertwürdigkeiten beschreiben werden. Dritter Theil. 
Prachiner Kreis. Prag: Schönfeld, 1790, str. 7 – 15. 
155 Josef Schön (* 1790 v Josefově, † 1838 v Písku). Více o něm v části „Paměti písecké od Františka Rudolfa 
Bezděky“. 
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poznamenávaje si inkoustem na kraji německý překlad staročeských neb mu nesrozumitelných 

slov, se zachovala. Eichler pak topografie své pro dlouhou nemoc úplně nezpracoval a tuším 

brzo po tom zemřel. Všechna jeho práce a četné doklady odevzdány r. 1831 od výboru 

musejního J. G. Sommerovi, aby zpracoval novou topografii. Týž vydal l. 1833 první díl 

(Litoměřický kraj) a l. 1840 osmý díl čili Prachenský kraj. K popisu Písku užil elaborátův z l. 

1825 a 1828 někde až doslovně, avšak doplnil je také několika poznámkami a příspěvky, jež 

obdržel od korporací učencův156,“  popisuje důkladně vznik Sommerovy topografie August 

Sedláček. 

Johann Gottfried Sommer157, pravým jménem Volte, (* 1782 v Leuben nedaleko 

Drážďan, † 12. 11. 1848 v Praze) po soukromých studiích a absolvování učitelského semináře 

v Drážďanech vyučoval tamtéž několik let na vojenské škole. Donucen rodinnými poměry 

odešel r. 1809 do Prahy, kde se živil jako soukromý učitel a spisovatel. Od r. 1818 učil na 

pražské konzervatoři, redigoval časopis Hesperus, později Oekonomische Neuigkeiten, a 

dopisoval do zahraničních listů. Od r. 1827 až do své smrti vydával v Praze geografický 

almanach Taschenbuch zur Verbreitung geographische Kenntnisse. Byl členem Královské 

české učené společnosti a Vlasteneckého musea v Čechách a přispíval také do Monatschrift 

des Böhmische Museums a Jahrbücher des Böhmische Museums. Sepsal celou řadu spisů, 

kterými širším vrstvám veřejnosti zpřístupnil nové poznatky z geografie a přírodovědy. 

Poslední díl svého místopisu Das Königreich Böhmen; statistisch-topographisch dargestellt o 

Berounském kraji vydal r. 1849. Všechny nedostatky topografie Schallerovy se opakují i 

v topografii Sommerově, rozmnoženy navíc o neúplnost materiálu, neznalost českého jazyka, 

historie, starší topografie a genealogie. Výjimkou je část fyzikální a geologická, napsaná prof. 

F. X. Zippe, která vyniká přesností a vědeckou důkladností. Kapitola Königliche Kreisstadt 

Pisek sammt ihren Dörfern čítá bez mezer více než 28 tisíc znaků a nalezneme ji v osmém 

svazku Prachiner Kreis z roku 1840 na stranách jedna až šestnáct158. 

4.1.2. Riegerův Slovník naučný a Karel Ninger 

Heslo Písek v Riegrově desetisvazkovém (a jednom svazku doplňků) Slovníku 

naučném159, který vycházel v letech 1860 – 1874160, má bez mezer přes 27 tisíc znaků, je tedy 

                                                      
156 SEDLÁČEK, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. II, Od zřízení král. úřadu až do 
dnešní doby. Písek: Obec písecká, 1912, str. 90 – 91. 
157 Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Dvacátýtřetí díl. Schlossar – 
Starowolski. 1. vyd. Praha: Jan Otto, 1905, str. 672 – 673. 
158 SOMMER, Johann Gottfried. Das Königreich Böhmen. Achter Band, Prachiner Kreis. Prag: J.G. Calve’sche 
Buchhandlung, 1840. xliv, str. 1 – 16. 
159 RIEGER, František Ladislav, ed. a MALÝ, Jakub, ed. Slovník naučný. Díl šestý, P-Quousque tandem. [Část 
1, P-Polsko]. V Praze: I.L. Kober, 1867, str. 385 – 390. 
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z vybraných místopisů a slovníků nejdelší. Autorem je Karel Ninger161 (* 12. 1. 1827 

v Chotěboři, † 28. 2. 1913 v Písku). Jeho životní osudy popíšeme podrobně, protože se stal 

jednou z klíčových osobností společenského dění v Písku v druhé polovině 19. století. 

Ningrovy zásluhy byly dokonce oceněny na schůzi obecního zastupitelstva 3. 2. 1900162, kdy 

byl spolu s Adolfem Heydukem jmenován čestným měšťanem. Na témže zasedání po nich 

byly i pojmenovány ulice v centru města. 

Studoval na gymnáziu v Havlíčkově (tehdy Německém) Brodě a pak od r. 1847 

bohoslovectví v hradeckém semináři, kam jej 

zahnala bída chudého českého studenta. 

S pomocí Karla Havlíčka, který mu zajistil 

místo v redakci Národních novin, se roku 1849 

přestěhoval do Prahy a přestoupil na 

filozofickou fakultu. 

V pamětech diktovaných po roce 1903163 

vzpomíná Ninger na svůj příchod do Písku 

takto: „V měsíci lednu 1852 dokončil jsem státní 

zkoušku z historie a geografie pro vyšší státní 

gymnázium s vyučovací řečí německou a českou. 

Za několik dní po zkoušce přišel ke mně do bytu 

v Praze úředník od policie a řekl, že se jedná o 

mé ustanovení a proto že přichází se mě vyptat, 

co jsem kdy dělal. Ačkoliv jsem věděl, že 

Havlíček je u vlády ve veliké nemilosti, předc 

                                                                                                                                                                      
160 Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Dvacátýtřetí díl. Schlossar – 
Starowolski. 1. vyd. Praha: Jan Otto, 1905, str. 464. 
161 Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Osmnáctý díl. Navary – Oživnutí. 
1. vyd. Praha: Jan Otto, 1902, str. 331. 
NĚMEC, Bohumil, ed. Ottův slovník naučný nové doby: dodatky k Velikému Ottovu slovníku naučnému. Dílu 
čvrtého svazek prvý. Majon – Od. V Praze: Novina, 1936, str. 582. 
LUDVÍK, Lubor a PRÁŠEK, Jiří. Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace. Písek: J & M, 1998, str. 31. 
162 Protokol sepsán ve schůzi zastupitelstva obce Král. města Písku dne 3. února 1900. In: SOkA Písek: Fond 
MÚ Písek, kniha inv. č. 49. Protokoly obecního zasedání 1900,  133. 
163 Paměti existují ve dvou verzích. První verzi sepsal profesor Otakar Josek během letního pobytu v Písku 
v roce 1903 na základě vyprávění Karla Ningra, které po návratu ze společných procházek v Palackého sadech 
zaznamenával. Druhá verze vznikla na žádost Augusta Sedláčka pro jeho Dějiny královského krajského města 
Písku. Tyto paměti diktoval Ninger (zřejmě netuše o Joskově záznamu) své neteři a obětavé ošetřovatelce Anně 
Brychtové r. 1909 a zachovaly se v pozůstalosti Ningrova příbuzného prof. Zdeňka Nejedlého. Nebýt žádosti 
obou pánů, skromný Ninger by paměti zřejmě nikdy nesepsal, navíc mu v pozdějším věku bránila oční choroba. 
Kritické vydání pamětí z obou verzí připravil k roku 1932 Jaromír Malý. 
NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: písecké vzpomínky. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1932. 
Knihovnička „Otavana“, str. 8 – 13. 

 

Obr. 1: Karel Ninger v roce 1912 
Zdroj: SEDLÁČEK, August. Dějiny královského 
krajského města Písku nad Otavou. II, Od zřízení 
král. úřadu až do dnešní doby. Písek: Obec 
písecká, 1912. str. 240 – 241. 
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jsem zjevně vyznal, že jsem byl v jeho redakci, poněvadž naše redakce a policie byly nedaleko 

od sebe a policie všechny členy redakce dobře znala. V měsíci únoru dodán mě byl od 

místodržitelství dekret, kterým jsem byl jmenován suplentem na gymnáziu v Písku. 

Nyní mně nastala starost, kde bych si mohl peníze vypůjčiti. Tu jsem se setkal s Dr. 

Aloisem Krásou, spolučlenem někdy v redakci Národních Novin. Když jsem mu svěřil své 

starosti, potěšil mě tím, že jde do české společnosti a tam, že bude hledět půjčku pro mě 

uzavřít, abych druhý den na témž místě se mu zas ukázal. Přišel jsem v pravý čas. On z daleka 

již se usmíval a když jsme se k sobě přiblížili, odevzdal mi 50 zl., které pro mě složili dr. 

Rieger a dr. Hamerník164.“ 

„Dne 1. března 1852 ředitel, oděv se v slavnostní kleriku, předvedl mne žákům nižších 

tříd gymnasijních, abych zahájil své školní výklady z historie, zeměpisu a češtiny. Chutě 

chytal jsem se toho úkolu, pevně si umiňuje, že první rok svého učitelování nebudu si všímati 

něž toliko školy. Studuje dopodrobna učebnice (mezi nimi také Tomíčkovu a Čelakovského), 

čině si výpisky z organisační osnovy a připravuje se doma z větších příruček na látku, kterou 

jsem měl probírati před žáky, často i písemně, byl jsem na začátku svého pobytu v Písku 

takořka zaklet v svém poustevnickém příbytku; jen na večer vydával jsem se na krátkou 

procházku165,“ pokračuje Ninger v líčení svých učitelských začátků. V povolání se mu dařilo. 

V říjnu 1853 byl jmenován definitivním profesorem166. Hrozilo mu přeložení do Černovic 

v Bukovině, ale odvolával se na starou matku, která byla v Čechách a potřebovala podporu, a 

tak mohl zůstat v Písku. Ve svých pamětech vzpomíná na žáky167: Klasického filologa Josefa 

Václava Douchu, senátního prezidenta Nejvyššího soudu ve Vídni Jana Hellmanna; redaktora 

Viléma Kienbergra a profesora Josefa Perwolfa168, který k němu docházel na lekce 

staroslověnštiny a polštiny169. 

                                                      
164 NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: písecké vzpomínky. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1932. 
Knihovnička „Otavana“, str. 13 – 14. 
165 NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: písecké vzpomínky. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1932. 
Knihovnička „Otavana“, str. 17. 
166 NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: písecké vzpomínky. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1932. 
Knihovnička „Otavana“, str. 24. 
167 NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: písecké vzpomínky. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1932. 
Knihovnička „Otavana“, str. 36. 
168 Josef Perwolf (* 14. 2. 1841 v Čimelicích, † 2. 1. 1892 ve Varšavě), univerzitní profesor slovanských 
starožitností. Syn pokrokového Schwarzenberského správce, který pod tlakem okolností roku 1848 spáchal 
sebevraždu. Na gymnáziu v Písku maturoval r. 1858. Podílel se na Riegrově Slovníku naučném, pracoval 
v knihovně Muzea Království českého. R. 1871 se stal docentem na nově zřízené ruské univerzitě ve Varšavě, 
kde se po celý zbytek života věnoval své vědecké kariéře. 
BLÜMLOVÁ, Dagmar. Sto tváří z jihočeské kulturní historie. Vyd. 1. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 
2000, str. 82 – 85. 
169 SEDLÁČEK, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. II, Od zřízení král. úřadu až do 
dnešní doby. Písek: Obec písecká, 1912, str. 241. 
NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: písecké vzpomínky. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1932. 
Knihovnička „Otavana“, str. 29. 
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Na gymnáziu jej také zažili spisovatel Josef Holeček a August Sedláček: „Dobře líčí 

Holeček profesora Karla Ningra. Mužíček drobný a útlý, velice krátkozraký. Na tři kroky 

nepoznal člověka ani maje brýle, ani bez nich. Byl neohrožený, břitký, skorem bezohledný. 

K tomu dodávám, že Ninger byl jako otevřená kniha, každému upřímně řekl, co si myslil. Byl 

uvědomělý Čech, jenž své vlastenectví takořka na odiv nosil. Volíval nepokrytě proti vládě, 

čehož mu k jeho škodě vzpomínáno. Straně vlastenecké se podřizoval s pravou nezištností, aby 

nerušil kázně. Ucházel se o poslanectví a v Praze to schvalovali, když však V. V. Tomek chtěl 

býti poslancem, odstrčili Ningra a odporoučeli voličům Tomka. Ninger se tomu mlčky 

podrobil170. 

To, čemu učil, ovládal dokonale a vědomosti jeho byly důkladné, vždyť na osvojení 

jich obětoval zrak. Já jsem vždy litoval, že jsem nebyl jeho žákem, mohl jsem v krátké době 

tolik záskati, kolik jsem později sám doháněl171.“  

 Podobně se vyjadřuje i Ningrův nejproslulejší žák, Karel Klostermann: „Promluvím 

nyní o svém učiteli dějepisu a češtiny, prof. Karlu Ningerovi, dojista nejvýznačnějším členu 

tehdejšího učitelského sboru. Malý, hubený mužíček, velmi krátkozraký – jsem jist, že by byl 

nepřehledl nejsvětlejší učebnu na celém světě, neřku-li tmavé, u věčném šeru tonoucí komory 

tehdejší gymnasiální budovy, jsoucí na posměch i nejprimitivnějším požadavkům školní 

hygieny, do nichž jsme byli vtěsnáni a jimiž z valné části nebylo lze ani procházeti – 

neimponující svým zevnějškem, nevtírající se očím úpravou svého oděvu, ale přes to vyzíralo 

z jeho obličeje, mluvilo z každého slova, jež pronesl, cosi jako vtělená nezdolná energie, 

sebevědomá a tíhnoucí do krajnosti důsledně za cílem, jež si vytkla. Ať přednášel, vykládal při 

četbě nebo zkoušel, bylo ticho jako v kostele, nikdo se neodvážil vyrušovati jej byť šeptem 

promluveným slovem. Nikdy jsem neslyšel z jeho úst slova, dovolávajícího se ticha nebo 

pozornosti – naprostá ukázněnost byla v jeho hodině věcí tak samozřejmou, že nebylo třeba se 

jí dovolávati. 

                                                      
170 „Když se dály přípravy k volbám do sněmu zemského (rok 1861, pozn. B. B.) byl jsem nemálo překvapen 
zprávou v Národních Listech, že jsem já také od Palackého, Riegra a Braunera za kandidáta navržen pro okres 
klatovský a domažlický. Já za to nežádal, nic takového netušil, ba na Klatovsku jsem nikoho neznal a nikdo asi 
též mne. Má povinnost byla voličům se představit, ale já nedůvěřuje sobě nic takového jsem nečinil, proto slavně 
jsem propadl. Za to Krejčí zvolen byl zároveň na dvou místech: na Netolicku a Březnicku. Nabízel mi tedy, že mi 
postoupí Březnicko. Když se blížily volby druhé, přemluvil mě, abych s ním jel do Mirovic a Březnice, tam on že 
mé zvolení provede. Poslechl jsem. V Březnici zvlášť dr. Jurenka (MUDr. Hanuš Jurenka narozený 19. 4. 1831 
v Kolešovicích, přítel Boženy Němcové, od r. 1856 působil v Březnici, r. 1878 zvolen starostou, zesnul tamtéž 
27. 1. 1881. Pozn. B. B.) sliboval, že všemožně o mé zvolení se přičiní. Vyhlídky byly dobré. Tu přišla z Prahy 
zpráva, že Palacký tam chce kandidovat professora Václava Vladivoje Tomka. Byloť se totiž stalo v Praze 
smíření mezi Tomkem a Palackým. Palacký prominul Tomkovi jeho předešlé odchýlení od strany národní a váže 
si jeho důkladných vědomostí chtěl ho míti na sněmu zemském.“ 
NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: písecké vzpomínky. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1932. 
Knihovnička „Otavana“, str. 129 - 130. 
171 SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997,  str. 42 – 43. 
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 Nedovedu si představiti lepšího učitele dějepisu a dějin literatury. Mluvil neobyčejně 

přesně, stručně a poutavě, poukazuje neustále k tomu, že, co se událo, není dílem náhody ale 

vývojem, řízeným odvěkými zákony. Fakt plyne z faktu s železnou důsledností; vše, co přišlo, 

přišlo ve svůj čas, ani dříve ani později. Vykládaje běh dějin, vracel se neustále do minulosti, 

ježto mu záleželo nejvíce na tom, abychom pochopili souvislost dějinného vývoje a jí podrželi 

v paměti. Výklad děje provázel zpravidla případným, řízným a vtipným líčením osob, 

nesených dějem nebo zasahujícím do děje, povahy těchto osob, jejich názorů a úmyslů172.“ 

„Zkoušeje žáky, žádal přísně a dopodrobna vše, co tito věděti měli a mohli; po této 

stránce nebylo s ním radno žertovati. Přes to, pokud se pamatuji, počínajíc sextou nepropadl 

u něho nikdo – v kvintě snad z 53 dva, jež uznal za nezralé k dalším studiím. Zpozoroval-li u 

koho mezery v tom, co věděti měl, dovedl ho donutiti, aby je vyplnil173.“ 

„V kvintě mě pokládal prof. Ninger za nezralého pro další studia; zdál jsem se mu 

nejspíše příliš mladým a soudil proto, že by se doporučovalo, abych třídu opakoval – můj 

zevnějšek nevyspělého klučiny jedva čtrnáctiletého, zdá se mi, svedl ho k tomuto úsudku, 

možná také různé stížnosti do mé nestálé pilnosti a těkavosti, jež se s jiných úst o mně ozývaly. 

Tenkrát jsem o tom nepřemýšlel, ale později jsem dospěl ku přesvědčení, že tomu tak bylo. 

Choval se ke mně, jakoby mne vůbec tam nebylo, zřídka kdy mě zkoušel, a uvázl-li jsem v řeči 

jen poněkud, nebo přihodil-li se mi nějaký omyl, beze všeho mi kázal sednout a zanesl mi 

špatnou známku. Tak zvláště pamatuji, že v druhém pololetí kvinty mě zkoušel všeho všude 

dvakrát; při druhé zkoušce se mi přihodilo, že pouhým omylem jsem řekl, že Makedonie 

hraničí s Trakií na západě, chtěje říci, že Makedonie leží na západě od Trakie. „Dost“, 

zaskuhral zlostně Ninger, „patrně asi nevíte, kde je západ a kde východ.“ – Nezkoušel mě 

dále, a již mě nevyvolal a na vysvědčení mi dal známku „méně dostatečně.“ 

Než počínajíc sextou počal na mne pohlížeti jinýma očima. Nemohl neviděti, s jakým 

zájmem jsem sledoval jeho výklady, a přesvědčil se, že nejsem nezralým chlapcem, za něhož 

mě pokládal; mně také jeho hodiny byly nejmilejší. Nebylo mi třeba učiti se dějepisu doma – 

stačilo, slyšeti co vykládal, a pamatoval jsem si to tak, že bych třebas po několika týdnech a 

měsících to byl dovedl vypravovati téměř slovo za slovem po něm a nenadsazuji, povím-li, že 

mnohé z jeho výkladů jsem podržel do dnešního dne u věrné paměti, a jeho zásluhou jest, že i 

nadále jsem rád se probíral v knihách dějepisných a že jsem se zabýval zejména studiem dějin 

kultury s větší zálibou a s hlubším porozuměním nežli jiní neodborníci. Jsem jist, že všichni 

jeho žáci ho vzpomínají stejně vděčně jako já, kromě snad malého počtu bezduchých dříčů, 

                                                      
172 KLOSTERMANN, Karel. Červánky mého mládí. Díl 2. Praha: Jos. R. Vilímek, 1926, str. 128 – 129. 
173 KLOSTERMANN, Karel. Červánky mého mládí. Díl 2. Praha: Jos. R. Vilímek, 1926, str. 133. 
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kteří, nepochopivše ho a nemajíce zájem na věci, jej prohlašovali za pedanta, už proto, že 

dření lekce po lekci ho neuspokojovalo174.“ 

Neovlivnil jen Karla Klostermanna, ale stál i u počátků profesní dráhy Augusta 

Sedláčka: „První badatel, se kterým jsem mluvil, byl Karel Ninger, gymnasijní profesor 

v Písku. Jako studující měl jsem k němu úctu a vyprosil jsem (skrze koho, již nevím), abych jej 

směl někdy navštíviti. Návštěvy nebyly časté a měly ovšem pro mne ráz informace. Ninger byl 

panslavista v tom smyslu, že se mají pěstovati dějiny všech Slovanů; doporučoval mi 

pracovati pilně v dějinách byzantské říše a odtud osvětlovati dějiny Rusů a jižních Slovanů, 

což však mě nevábilo. Když jsem byl u něho naposled odcházeje z Písku, daroval mi výtisk 

učebnice, kterou sepsal pro nižší školy střední. Byla psána dobrým slohem a prohledáváno tu 

hojnou měrou k dějinám vzdělanosti Slovanů a zvláště Čech175.“ 

Zmiňovanou učebnicí jsou třídílné Dějiny všeobecné pro nižší třídy škol středních, 

které vyšly v Písku v roce 1863 (podruhé vydány Janem B. Novákem v l. 1872 – 1873 

v Táboře176), mluví o nich i Klostermann: „Jakožto učebnice byla u nás zavedena německá 

povšechná světová historie Pützova, vydaná v Německu, nepamatuji se, ve kterém městě; byla 

to celkem kniha dobrá, psaná srozumitelně a pěkným slohem, také dobře roztříděná pokud se 

však týká dějin naší vlasti, obsahem velmi chudá. Tuto mezeru prof. Ninger hleděl vyplniti 

tím, že zavedl vedle Pütze jakožto pomocnou učebnici knihu dějin, již sám vydal a podle níž 

probíral dějiny české a také rakouské. Výklad, jejž k ní podával, byl prodchnut duchem jeho 

ryzího vlasteneckého smýšlení. Není proto divu, že učebnice Ningerovy se neudržely 

v seznamu učebnic, zavedených na školách českých; učebnice Gindelyovy, jež se objevily na 

jejich místě, odpovídaly bez odporu mnohem lépe a specielně habsburskému nazírání na svět 

a jeho dějiny a zásadám c. k. vlastenectví českého, jež se měly vštěpovat české studující 

mládeži. Nu, símě, jež zasel prof. Ninger, vyklíčilo i přes to, že jeho knihy byly vyřazeny ze 

seznamu středoškolských učebnic. 

Stejně výborným učitelem jako v dějepise byl prof. Ninger i v češtině. Dějiny literatury 

vykládal neméně jasně, poutavě a důkladně jako dějiny všeobecné. Pamatuji se zejména na 

jeho výklad Tomy ze Štítného, působení humanismu, Adama Daniela Veleslavína, 

Komenského, Dobrovského a doby probuzení, Palackého a Čelakovského; divím se jen, že 

mlčením přešel Karla H. Máchu a Erbena; snad proto jen, že Čelakovský nepojal tyto naše 

velké básníky do své čítanky, u nás zavedené177“. 

                                                      
174 KLOSTERMANN, Karel. Červánky mého mládí. Díl 2. Praha: Jos. R. Vilímek, 1926, str. 136 – 138. 
175 SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997, str. 73 – 74. 
176 NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: písecké vzpomínky. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1932. 
Knihovnička „Otavana“, str. 6. 
177 KLOSTERMANN, Karel. Červánky mého mládí. Díl 2. Praha: Jos. R. Vilímek, 1926, str. 133 – 134. 
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Profesor Ninger napsal také učebnici literatury pro první vyšší dívčí školu v Čechách, 

na jejímž zakládání se v Písku roku 1860 podílel178. Jmenuje se Krátký přehled literatury 

české (Písek; 1862; edice Dívčí škola) a v roce 1874 jí pod názvem Historie literatury české 

ve 2. rozmnoženém vydání upravil Petr Koudela. 

Tím se ovšem Ningrova angažovanost ve společenském a národním životě 

nevyčerpala. Od května 1858 přispíval a opravoval články do Poutníka od Otavy179, prvního 

beletristického časopisu na českém venkově, který byl v Písku vydáván Vojtěchem 

Vlastimilem Janotou od 3. 1. 1858. V roce 1860 účinkoval při založení písecké záložny, druhé 

české po Vlašimi. Psal také do Národních listů a v neposlední řadě byl spolupracovníkem 

redakce Riegrova Slovníku naučného. Právě kvůli němu poprvé pocítil tíhu denunciací a tlak 

rakouských úřadů: 

Sešli jsme se jednou v gymnasium: Ctibor, Kleemann, Babánek a já. Přišla řeč na 

Naučný Slovník. Já podnik ten chválil, ale Ctibor spustil, že je to pouhý překlad z němčiny. Já 

odpíral a ukazoval na to, že o slovanských věcech bude tam jinak mluveno nežli v německých 

spisech. Za několik dní přinesl Poutník od Otavy zprávu o Naučném Slovníku, že takové 

podniky u všech národů s chválou se přijímají, ale v Písku že se zjevili Naučného Slovníku cti 

bořitelé. Odbyl jsem kritikáře stručnými řádky (dne 26. června 1859), které, nikoho jménem 

neuvádějíce, končily se těmito slovy: „V Polsku, vydávajíce slovník, zasvětili jej slavným 

obřadem náboženským; – u nás – jaký rozdíl! S takové kruchty dívají se na vědu ješitní 

slovníkovy cti- kazi a bořitelé!“ Prof. Ctibor, pokládaje si ta slova za urážku, radil se zprva 

s některými právníky, jak by mne před soudem obžaloval. Zvěděv, že nemá naděje vyhráti 

proces, odebral se s Kleemannem a Babánkem k řediteli žalovat na mne. Nevěděli, kdo článek 

ten psal, ale připisovali ho mě. Co všecko o tom do protokolu napsali, nevím, ale poslali to do 

Prahy školnímu radovi Effenbergovi, jako úřednímu dozorci ústavu, a Kleemann hned to psal 

do Vídně svému všemohoucímu bratrovi v ministerstvu kultu. Effenberger, zakusiv sám za 

svého učitelování v Jičíně podobného osočování a jsa mě jako učiteli nakloněn, uschoval spis 

do svého stolku a již se o něj nestaral. To vše se dálo za mými zády. 

Zajev si o prázdninách toho roku (1859) do Prahy, setkal jsem se tam na ulici s prof. 

Koubou, vášnivým puristou, jenž rád i při hře na kulečníku říkával: „Nemohu té koule do díry 

uvrci.“ Kouba spustí na mne ihned: „Nevíte-li, že jste obžalován jako ultračech?“, což bylo 

tehdáž tolik co revolucionář a protivník Rakouska, „a že svědčí proti Vám také Kleemann?“ 

                                                      
178 MALÝ, Jaromír. Písek kolébkou českého vyššího dívčího školství. Písek: Fr. Podhajský, 1935. Knihovnička 
Otavana; Čís. 15, str. 14. 
179 NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: písecké vzpomínky. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1932. 
Knihovnička „Otavana“,  str. 68. 
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Běžel jsem do bytu k Zikmundovi, ví-li co o tom; nevěděl. Chystal jsem se tedy navštíviti 

Effenbergra, ale uslyšev, že odjel z Prahy, napsal jsem mu list, abych se uhájil proti všem 

pomluvám, a jiný zaslal jsem do Budějovic biskupu Jirsíkovi, oznamuje mu, proč jsem byl 

obviněn jako ultračech, a prose ho, aby klevetám o mně šířeným nevěřil. Kleemann zatím již 

oznámil všecky ty klepy do Vídně svému bratrovi (jak mi později sám Ctibor prozradil), načež 

ten pan rada odepsal, že budu hned z Písku přeložen jinam, jakmile se jen něco sebemenšího 

pronese. Ta pověst kolovala po městě mezi studenty i mezi měšťany, a leckdo již přicházel 

prohlížet si můj byt, aby si jej po mně najal. Naproti tomu Effenberger potěšoval mne 

laskavým listem, v němž o důtce nebylo ani potuchy, a Havelka žádal o své újmě Zikmunda, 

aby dojda osobně ke školnímu radovi, poučil jej o povaze mých protivníků. Zikmund vysvětlil 

mu písecké poměry; přečetl Effenbergerovi onen můj článek z Poutníka, načež tento na opětné 

dopisy ředitele Wintra odpověděl: „Dejte mi s tou věcí pokoj180!“   

Vážnější důsledky měly pro Ningra volby poslanců na zemský sněm roku 1869, při 

nichž volil deklaranta Tomáše Šobra: „Volba poslance zemského za doby deklarační (r. 1869) 

dála se v Písku za svrchovaného terrorismu vládního, kterému sloužil nejochotněji krajský 

Urban. Krajský upozorňuje vládu, že Šobr hmotně hyne, sliboval jí, že vládní kandidát – 

lékárník Stotzký – při volbě jistě zvítězí, a umínil si tedy stůj co stůj triumfu mu dopomoci. Z té 

příčiny sám místodržící Koller přijel do Písku, doporučuje Stotzkého úředníkům; přijel také 

šk. dozorce Pátek domluvit svým podřízeným, aby se volby buď zdrželi nebo volili dle přání 

vlády. Místodržitelský rada Grohmann neváhal dopsati Kleemannovi, aby podobným 

způsobem professory přemlouval. Ředitel, předvolav si také mne, vynasnažoval se, aby mne 

vládnímu kandidátovi naklonil. Vida, že jeho napomínání neprospívají, zakončil je slovy: „Ich 

habe meine Pflicht gethan“, načež já: „Auch ich werde meine Pflicht thun“. 

Nastal den volby, která dála se tehdáž ústně a veřejně, takže každý volič předstupuje, 

ohlašoval hlasitě, komu odevzdává svůj hlas. Někteří professoři, jež bych mohl jmenovati, ale 

nechci, zalekli se a k volbě nešli; já však k ní šel a hlasoval pro Šobra181.“  Věta: „Já volím 

deklaranta Tomáše Šobra,“ údajně jadrně pronesená a zdůrazněná Ningrovým ráčkováním, se 

pak v Písku stala téměř legendární182. Tomáš Šobr volby nakonec vyhrál183, ale Ninger byl 

                                                      
180 NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: písecké vzpomínky. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1932. 
Knihovnička „Otavana“, str. 32 – 34. 
181 NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: písecké vzpomínky. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1932. 
Knihovnička „Otavana“, str. 213 – 218. 
182 „Ningrovu větu „Volím deklaranta Tomáše Šobra“ promlouval ke mně otec mnohokrát a s úctou nad pevným 
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LIPŠ, František. Tomáš Šobr, deklarant a starosta král. města Písku. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1930. 
Knihovnička "Otavana"; č. 11, str. 5. 
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hned 6. října 1869 suspendován184 s 3/8 dosavadního platu, který byl 945 zl. V květnu roku 

1870 byl dán na rok do disponibility a plat mu vrácen s tím, že se má jinde hlásit na uvolněné 

profesorské místo. Žádat o místo jinam nechtěl, protože se ničeho nedopustil, a tak i 

vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu zažádal o penzionování. 1. července 1871 byl 

dán do výslužby s platem 700 zl. Ještě nyní pouhá vzpomínka na mé tehdejší utrpení uvádí 

mou mysl v nové rozčilení. Nemohu až do své smrti nenaříkati, že se mi křivda dála, ta křivda, 

že pracovav pro školu mnohem více nad povinnost, byl jsem potrestán trestem krutým a to za 

nemoci své, a že byl jsem nucen jíti do pense s platem nepatrným na udání svých nepřátel, 

z nichžto jeden byl usvědčený lhář a falsifikátor. 

A já bohužel potřeboval jsem právě tehdáž peněz nejvíce; neboť útrapy nervové 

choroby nutkaly mne k pobytu ve Vartenberku (lázně Sedmihorky, pozn. B.B.), pak v Sedle – 

Geltschberku na Litoměřicku – a posléze v Mariánských i Františkových Lázních, když 

k chorobě té přidružila se ještě žaludeční. Zotavoval jsem se náramně pomalu a nervosy jsem 

se již vůbec nezbavil, jak poznati lze dosud na barvě mých tváří, na mých víčkách očních a 

jiných příznacích; nad to na jedno oko jsem téměř oslepl, k čemu arci zdědil jsem také 

rodinnou disposicí. Nemohu již po léta vycházeti na procházku bez temných brejlí, a kdykoli 

koná se výroční trh u mého bytu na Malém náměstí, ukládám si domácí vězení, abych 

nezabloudil mimoděk – mezi vyložené hliněné hrnce a džbány a nenadělal z nich střepů. 

Něž – k čemu ty vzdechy? – Roku 1873, když se mi trochu ulevilo, bylo mi nabízeno 

lákavé vychovatelství v rodině knížete Schwarzenberga v Libějicích, ale odřekl jsem jednak 

z příčin zdravotních, jednak proto, že jsem nechtěl vedle jiných předmětů vyučovati také 

spisovné němčině185. 

Odměnou za jeho odhodlané vystoupení ve prospěch národní věci mu byla nehynoucí  

úcta písecké veřejnosti. V letech 1875 – 1883 byl píseckým radním a v l. 1883 - 1886 byl už 

jen volen do obecního výboru186, než se veřejného působení pro stáří úplně vzdal. Až do smrti 

byl přesvědčeným staročechem, přál si národní jednotu, litoval odcizení dělnictva a velebil 

politiku Palackého a Riegrovu. Ukazoval, čeho se domohla, a její chyby omlouval 

                                                                                                                                                                      
183 „Z Písku. Deklarant Tomáš Šobr obdržel 273 hlasů; vládní kandidát Stotzky dostal 142 hlasův od úřadníků a 
pensionistů. Volilo 415 voličů.“ 
Národní listy. Praha: Julius Grégr, 1861-1941. Výtisk č. 265/1869 ze dne 25.9. Rubrika Zvláštní telegramy 
Národních listů, str. 1. 
184 „Další ilustrace „svobody“ voleb. Prof. K. Ninger na gymnasiu píseckém, jenž volil deklaranta Šobra a ne 
jako vlastenec prof. Babánek vládního kandidáta Stotzkého – jest suspendován.“ 
Národní listy. Praha: Julius Grégr, 1861-1941. Výtisk č. 280/1869 ze dne 10.10. Rubrika Denní zprávy, str. 2. 
185 NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: písecké vzpomínky. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1932. 
Knihovnička „Otavana“, str. 222 – 223. 
186 NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: písecké vzpomínky. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1932. 
Knihovnička „Otavana“, str. 224. 
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začátečnickou nevyškoleností, machiavellistickými úklady, četností a mocností nepřátel187. 

O dalším horizontu Ningrova intelektuálního rozhledu opět vypráví Karel Klostermann: „Že 

prof. Ninger byl přesvědčen o pravosti básní rukopisu Královodvorského, jest, vzhledem 

k tehdejší době, věcí samozřejmou. Tehdá, krátce po při Hankově proti Fejfalíkovi, 

projednané před soudem, jenž Hankovi dal za pravdu a jeho protivníka odsoudil, nebylo 

dojista ni jediného českého vlastence, nevyjímajíc ani přední naše učence, jenž by pravost 

rukopisu byl bral v pochybnost. Prof. Ninger, všecek nadšen tímto domnělým odkazem 

neznámých pěvců z dávno minulých různých dob českého národního života, vykládal nám tyto 

básně s mladickým zápalem a přenesl na nás vlastní své nadšení. Na jejich základě vybudoval 

také s obvyklou u něho dovedností a důkladností soustavu staročeské mluvnice, jejíž znalost 

potom požadoval až do krajních podrobností. Netřeba říci, že jsme se jí jak náleží naučili a 

v paměti podrželi188.“  

„Za onoho sporu, jenž se přenesl do všech novin a konečně rozrušil veškerou naši 

veřejnost, a také později, když věc – aspoň pro mne – byla již vyřízená, vzpomínal jsem mnoho 

prof. Ningera. Znaje jeho nadšení pro „starobylá skládanie“, soudil jsem, že prošel trpkými 

duševními mukami. Co asi soudí nyní o básních, jež nám vykládal s tak horoucím zanícením? 

– setrvával při bývalých svých názorech, as tak, jako při nich setrvával zvěčnělý Vácslav 

Vlček, jehož žádný z podaných důkazů, že rukopis je podvržený, nestačil zviklati v jeho 

přesvědčení, že rukopis je pravý a původ čistý a že, kdož tvrdí opak, se dopouštějí zrady na 

národě? – nebo ustoupil před pádností podaných důkazů a smířil se s prokázanou pravdou, 

byť tato byla sebe trpčejší? … 

Nedověděl jsem se toho nikdy, třeba že jsem se později několikráte sešel v Písku s prof. 

Ningerem a se s ním rozhovořil o různých věcech, týkajících se našich veřejných poměrů. 

Zdálo se mi, že by se mi neslušelo, učiniti mu takovou otázku a neodvážil jsem se jí, on sám 

pak se tohoto předmětu nedotknul189.“  

Duševní zdraví sloužilo Karlu Ningrovi téměř až do konce života. V Písku byl 

kdekomu známý. Starší jej respektovali jako váženou osobu a jak muži tak ženy jej 

vyhledávali jako zábavného společníka a dobrého debatéra. Mladší jej vnímali jako figurku, 

která se den co den zjevovala ve stejný čas na stejných místech v placaté čepici se štítkem, 

černými brýlemi a zarudlou tváří vroubenou šedivými vousy190. O této době více hovoří 

                                                      
187 NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: písecké vzpomínky. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1932. 
Knihovnička „Otavana“, str. 229. 
188 KLOSTERMANN, Karel. Červánky mého mládí. Díl 2. Praha: Jos. R. Vilímek, 1926, str. 133 – 135. 
189 KLOSTERMANN, Karel. Červánky mého mládí. Díl 2. Praha: Jos. R. Vilímek, 1926, str. 136. 
190 NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: písecké vzpomínky. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1932. 
Knihovnička „Otavana“, str. 225. 
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August Sedláček: „S Ningrem sešel jsem se potom teprve roku 1899, když jsem se přestěhoval 

do Písku. Již několik let nemohl nic čísti maje zakalený zrak, a proto chodil větší část dne 

v parku. Průvodcem jeho bývali někteří pensisté, zejména také strážník Rubringer, již 

vysloužilec, kterému říkal Ninger „národní policajt“, protože se za Čecha hlásil i za německé 

vlády Ottovy191. Někdy chodil sám a tu jsem se k němu přidružil a zpravoval jsem ho o 

novějších bádáních a zhroucení starých domněnek. Když jsem rovnal písecký archiv, vyslechl 

každou novinku s velkým zalíbením a ku podivu si mnoho pamatoval. … Nad tím člověkem 

zhřešila rakouská vláda velice, ana připravila školy o výtečného pěstouna a zmařila vydání 

nových školních knih. Neradi jsme ho ztratili, když zemřel, ale smrt se po tom neptá192.“  

V poslední fázi svého života oslepl úplně, takže si nechával od studentů denně 

předčítat noviny a dva roky před smrtí jej mrtvice definitivně upoutala v bytě. Jeho pohřeb se 

konal za slunečného dne za účasti všeho občanstva. Člen zastupitelstva JUDr. František 

Daneš193 ukončil smuteční řeč výzvou: „A již zasypme vzpomínkami hrob našeho velkého 

Karla a zvolejme: Zemřel Ninger! Ningrové kéž ožijí a rodí se mezi námi194!“  

Dovětek k životopisu Karla Ningra nechme opět na profesionálovi Karlu 

Klostermannovi: „Poslední leta jeho života dolehla těžce na prof. Ningera: oslepl téměř 

úplně. Snášel krutý svůj osud s vlastním sobě mužným klidem. Jak udeřila jedenáctá, objevil 

se, nebránilo-li mu špatné počasí, v městském sadě, kde se procházel vždy po téže postranní 

cestičce, vyhýbaje se místům, kudy chodilo více lidí. Nevyhledávaje ničí společnost, procházel 

se obyčejně sám; přidal-li se však k němu některý z jeho známých, rád přijímal jeho 

společnost, rád si s ním pohovořil a rád slýchal, co kdo mu vypravoval nového nebo 

zajímavého. Ve tři čtvrtě na dvanáct se vracel domů. 

Na této osamělé procházce jsem jej vyhledal, kdykoli jsem přišel do Písku, tj. počínajíc 

r. 1899 téměř každého roku. Byl jsem hluboce dojat, spatřiv jej po prvé po 34 letech, jež 

uběhla od doby mých gymnasiálních studií, a těšilo mě neobyčejně, že mě podržel v paměti. 

                                                      
191 Ignác Otto byl v letech 1850 – 1866 prvním samosprávným píseckým starostou. Zemřel 13. 3. 1880 ve věku 
79 let. 
Nekrolog otištěn zde: Otavan. Týdenník pro zábavu, poučení, zájmy politické, obecné a spolkové. Písek: Václav 
Šimek, roč. 11, č. 12 ze dne 20. 3. 1880, 96.  
Sedláček píše: „Muž zámožný, pořádný; jsa oblíben v obecenstvu udržel se ve svém úřadě 15 let. Novotám 
nepřál, všecko řídil po německu, ač v rodině se mluvilo více česky než německy a některé jeho dcery i 
vlastenčily.“  
SEDLÁČEK, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. II, Od zřízení král. úřadu až do 
dnešní doby. Písek: Obec písecká, 1912, str. 360. 
192 SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997, str. 74. 
193 Advokát JUDr. František Daneš (* 1848, † 1928) byl synovcem a univerzálním dědicem peruckého faráře, 
pedagoga a buditele Františka Daneše (* 1807, † 1892). 
Biografický slovník českých zemí. 12. seš. D-Die. Vyd. 1. Praha: Libri, 2009, str. 122. 
194 Nekrolog otištěn zde: Otavan: Státoprávně pokrokový týdenník pro král. město Písek a Pošumaví. Písek: 
Theodor Kopecký, č. 10 roč. XXXV ze dne 8. března 1913, str. 1. 
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Jeho paměť byla vůbec krajně věrná do těch nejmenších podrobností. Jevil se dobře 

zpraveným o všem, co se u nás dělo v politice, ve veřejném životě, v literatuře, a o vše se 

zajímal; bylo patrno, že se stýkal pilně se svými přáteli, kteří ho navštěvovali a zpráv mu 

podávali, jichž nedávala stará hospodyně, která mu obstarávala domácnost. Věděl i o mé 

skromné literární tvorbě, což mě velice těšilo. 

Prof. Karel Ninger zemřel krátce než vypukla světová válka. Zvláštní ironie osudu 

tomu chtěla, že tento neobyčejně čilý a dělný muž ztrávil na vlas polovici svého požehnaného 

věku 86 let na „zaslouženém“ odpočinku. Rakousko jej přečkalo asi o pět let. Co by byl asi 

řekl, kdyby on je byl přečkal195!...“ 

                                                      
195 KLOSTERMANN, Karel. Červánky mého mládí. Díl 2. Praha: Jos. R. Vilímek, 1926, str. 136 – 140. 

 

Obr. 2: Karel Ninger krá čí do „své“ ulice cestou na procházku do sadů 
Karel Ninger se nechal fotografovat pouze jednou, a to v r. 1912 pro Sedláčkovy „Dějiny“. 
Zde jej z okna přízemního bytu zachytil JUDr. Karel Hermann Otavský mezi l. 1903-06. 
Zdroj: NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: písecké vzpomínky. V Písku: Fr. 
Podhajský a spol., 1932. Knihovnička "Otavana"; č. 14, str. 231. 
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4.1.3. Ottův slovník naučný a August Sedláček 

V Ottově slovníku naučném je pod heslem Písek196 (přes 14 tisíc znaků bez mezer) na 

straně 782 zkratka Sčk, která neomylně označuje Augusta Sedláčka197 (* 28. 8. 1843 v Mladé 

Vožici, † 15. 1. 1926 v Písku). I on si v této práci zaslouží obsáhlejší medailon, neboť v Písku 

prožil jak léta středoškolská, tak léta odpočinku, ale především je autorem obsáhlých 

trojdílných Dějin královského krajského města Písku nad Otavou198. Na jednání obecního 

zastupitelstva 1. 2. 1902 mu bylo jednomyslně spolu s prof. Janem Matznerem199 uděleno 

čestné měšťanství s následujícím odůvodněním: „P. prof. Nedvídek podotýká, že pan školní 

rada Sedláček, jenž pilnou prací spojenou s urovnáním městského musea a archivu získal si 

velikých zásluh o obec, vyslovil přání, že by rád byl v Písku doma a navrhuje (p. prof. 

Nedvídek), aby p. Sedláčkovi bylo dáno právo domovské a měšťanské s prominutím tax a 

později aby jmenován byl čestným měšťanem. … Člen výboru p. Kalaš Jan doplňuje návrh p. 

prof. Nedvídka v tom smyslu, aby p. škol. radovi Sedláčkovi udělen byl titul čestného měšťana 

již v dnešní schůzi200.“  

K tomu Sedláček ve svých pamětech, které jsou dalším z pramenů této práce s jeho 

podpisem, poznamenává: „Starosta Karel Lukáš svěřil mi rovnání, když jsem slíbil, že práci 

budu konati zdarma. Za to mi bylo ihned odhlasováno příslušenství a čestné měšťanství. 

Starosta měl radost hned z prvních prací, řka: „To Vás sem Pán Bůh poslal.“ Rovnání trvalo 

zhruba devět let201.“  Srovnáním píseckého archivu, který byl dlouhodobě v tristním stavu, a 

sepsáním dějin města vytvořil August Sedláček předpoklady pro další formování písecké 

kolektivní paměti a identity. 

                                                      
196 Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Devatenáctý díl. P – Pohoř. 1. vyd. 
Praha: Jan Otto, 1902, str. 778 – 782. 
197 Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Dvacátýdruhý díl. Rozkošný – 
Schloppe. 1. vyd. Praha: Jan Otto, 1904, str. 749 – 750. 
Ottův slovník naučný nové doby. Dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému. Dílu pátého svazek druhý. 
Rón  – Sl. Praha: Novina, 1939, str. 1068 – 1069. 
LUDVÍK, Lubor a PRÁŠEK, Jiří. Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace. Písek: J & M, 1998, str. 92 a 
93. 
SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997.  
BLÜMLOVÁ, Dagmar. Sto tváří z jihočeské kulturní historie. Vyd. 1. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 
2000, str. 90 – 93.  
198 SEDLÁČEK, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. I, Od nejstarší doby až do 
zřízení král. úřadu. Písek: Obec písecká, 1911.  
SEDLÁČEK, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. II, Od zřízení král. úřadu až do 
dnešní doby. Písek: Obec písecká, 1912.  
SEDLÁČEK, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. Díl III, Dějiny zvláštních částí. 
Písek: Obec písecká, 1913. 
199 Viz kapitola „Královské město Písek. Průvodce městem a okolím, jakož i dějiny jeho od Jana Matznera“. 
200 Zápis, který se stal o schůzi obecního zastupitelstva král. města Písku dne 1. února 1902 v zasedací síni 
obecní. In: SOkA Písek: Fond MÚ Písek, kniha inv. č. 51. Protokoly obecního zasedání 1902,  str. 23. 
201 SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997, str. 149. 
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Na píseckém gymnáziu studoval August Sedláček v letech 1859 – 1863. Zálibu 

v hradech měl vždy: „Když jsem došel ve Vožici na dolejší konec náměstí a zabočil do ulice, 

viděl jsem v dáli hrad Šelmberk. Snažně jsem si přál býti tam, neboť všechny matčiny pohádky 

o králích a hradech mi jej líčily v nejkrásnějších barvách. Mé přání se neplnilo, a tak jsem si 

hrady kreslil, po dešti z bláta stavěl a jsa žákem píseckého gymnázia se spolužáky si po 

vyučování v opuštěném kamenném lomu pod 

hajnicí Merglovnou z kamenů hrad stavěl, 

potom jsme se proměnili v Žižkovo vojsko a 

házením kamení na naši stavbu jsme hrad 

dobývali202.“  Ale teprve v Písku se rýsují 

zárodky jeho budoucí vědecké činnosti: Sepsal 

si pro sebe 13 sešitů rozdělených podle krajů 

Čech o hradech a tvrzích, které navštívil, 

včetně jejich plánů203, a pod patronací 

profesora Ningra rozvíjel své historické 

znalosti: „Jinou vydatnou pomůckou byla mi 

Beckovského Poselkyně. Měl ji můj spolužák 

Sejkot, jenž mi ji ochotně zapůjčil. Mne bavily 

tam hlavně věci přejaté z Hájkovy kroniky. 

Lahodná mluva mě vábila, jakýsi cit mi šeptal, 

že to snad není pravda, když jsem četl výklad 

Postoloprt a Oustí, ale vábilo mě to přece jako 

sladký jed, opisoval jsem pilně a s chutí. 

Domácí pán zpozoroval, že jsem si zamiloval jednu, a to ze všech knih, které byly v domě, 

největší; překážeti mi přímo nechtěl, ale ptal se napřed profesora Ningra, co má dělati. Ten 

mu poradil, aby mi nepřekážel a nechal psáti, pokud tím svých školních věcí nezmeškám204.“  

V Janotově Otavanu byla tiskem vydána jeho první práce, popis Malovic a jiných tvrzí v okolí 

Vodňan, ovšem pod pseudonymem, protože studentům gymnázia nebylo dovoleno své práce 

zveřejňovat205. U píseckého hudebního skladatele Františka Gregory se také učil zpěvu a hře 

na kytaru a harmonium. „Na svůj poslední štědrý večer zahrál zpaměti snad všechny české 

                                                      
202 SEDLÁČKOVÁ, Tereza. Osobní paměti Terezy Sedláčkové na historika doktora Augusta Sedláčka. In: 
SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997,  str. 187. 
203 SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997, str. 118. 
204 SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997, str. 118. 
205 SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997, str. 119. 

 

Obr. 3: August Sedláček v roce 1925 
Zdroj: SEDLÁČEK, August. Paměti z mého 
života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997, str. 141. 
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koledy a skončiv, vzal mne do náruče a usedavě plakal206,“  píše jeho druhá žena Tereza, když 

naráží na jeho lásku ke zpěvu a hudbě vůbec. 

Po studiích na pražské univerzitě (1863 – 1867) působil jako suplent na gymnáziu 

v Litomyšli (1867 – 1869) a poté jako gymnazijní profesor v Rychnově nad Kněžnou (1869 – 

1875), kde se v roce 1871 oženil s Ernestinou Hlavatou. Roku 1875 se usadili v Táboře, na 

tamní gymnázium byl Sedláček na vlastní žádost přeložen. Zde do jejich společného života 

zasáhla smutná událost, o které později vyprávěl své druhé ženě: „Když jsem po svém 

provdání se Sedláčkem navštívila Tábor, vedl mne pod hrad Kotnov, kde se nachází domek se 

zahrádkou, jeho první byt. I povídal mi, že v té zahrádce je jeho život věčný, neboť věřil, že 

jen v dětech je trvání života. … Erna rozhodla, že si jiné služebné dívky nevezme, domácnost 

si obstará sama a zjedná si jen ženu na praní prádla a drhnutí podlaží. Později jsouc těhotna, 

pomáhala zjednané ženě při praní a šla prádlo do zahrádky věšet. Šňůry byly vysoko uvázané, 

proto používala podnožky. Ale jednou se tato zvrhla, Erna spadla, pádem potratila. Sedláček 

zárodek dítěte v zahrádce zakopal. Než Erna onemocněla a musela býti odvezena do Prahy 

k operaci. Následkem toho nebyla schopna míti dítě
207.“  

Sedláček se rozhodl, že bude výslužbu trávit v Písku. Vyhlédl si dům v Žižkově ulici, 

ale Ernestina onemocněla rakovinou konečníku208 a po třech bolestných letech 9. května 

1899209 zemřela, a tak se Sedláček stěhoval jen se služebnou a rodinnou přítelkyní, 

Františkou. Tři roky se nemohl řádně vpravit do své práce210, ale stejně nezahálel. I přes vadu 

zraku211 je dílo tohoto „nejpilnějšího českého člověka“ obdivuhodné212. Byl mimojiné pilným 

spolupracovníkem Ottova slovníku naučného, od r. 1870 dopisujícím členem 

archaeologického sboru Musea Království českého, od r. 1881 konservátorem pro okr. 

hejtmanství vltavotýnské, písecké, blatenské, příbramské, strakonické, táborské a milevské, 

dopisujícím členem Královské české společnosti nauk a od r. 1892 mimořádným členem 

české akademie. Údajně na něj bylo naléháno, aby svá díla psal za velký honorář německy. 

                                                      
206 SEDLÁČKOVÁ, Tereza. Osobní paměti Terezy Sedláčkové na historika doktora Augusta Sedláčka. In: 
SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997, str. 203. 
207 SEDLÁČKOVÁ, Tereza. Osobní paměti Terezy Sedláčkové na historika doktora Augusta Sedláčka. In: 
SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997, str. 188. 
208 SEDLÁČKOVÁ, Tereza. Osobní paměti Terezy Sedláčkové na historika doktora Augusta Sedláčka. In: 
SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997, str. 188. 
209 SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997, str. 97. 
210 SEDLÁČKOVÁ, Tereza. Osobní paměti Terezy Sedláčkové na historika doktora Augusta Sedláčka. In: 
SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997, str. 189. 
211 „Při všech pracích mně můj zrak dobře sloužil. Nemám tak zvaného ostrého zraku, protože každé oko jinak 
vidí; z té příčiny jsem někdy některou podrobnost přehlédl, také lidí na ulici nepoznával, ale celkem mi zrak pro 
mé práce dostačoval.“ 
SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997, str. 95. 
212 Podrobný soupis všech Sedláčkových prací zde: SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. 
Praha: Argo, 1997, str. 162. 
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„To bych býval neměl nedostatku za světové války a byl bych boháč, jehož žena by nemusela 

na živobytí vydělávat. Ale já stál na svém, že moji předkové jsou Češi a já svému českému 

jménu věrný zůstanu, i když proto nezbohatnu213,“  řekl své ženě. 

„Mojí touhou bylo od mládí viděti do zelena, což vyplnilo se na počátku nynějšího 

století. Léta 1899 koupil jsem si dům v Písku (B. p. č. 355) s rozsáhlým dvorem a velikou 

zahradou. V této byly ovocné stromy, ale já si ji upravil tak, že jsem měl kromě stromoví čtyři 

políčka na jahody, hrách a mák. Po krajích cest, založených do kříže, nasadil jsem si cibulové 

rostliny (sněženky, scilly, krokus, jacinty, tulipány, narcisky a rozmanité lilie), jež jsem hojně 

doplňoval z Holandska. … Dvůr rozdělil jsem na dvě části: v zadní jsem udělal nádržku, v níž 

jsem se od května až do 1. října denně koupával, a pak v teplé kuchyni oblékal. Při nádržce 

zasadil jsem lípu, dnes již vysokou a košatou. Okolo nádržky byly rostliny a něco dále keře. 

V přední části byl kus po straně posázen křovím a po dvoře bylo stromoví z počátku tak husté, 

že jsem uznal za dobré čtyři stromy pokáceti. Stojí tu moje zamilované stromy, střemcha, 

moruše, jasan, dub, liliovník a keř kdoule. Dívaje se z okna, viděl jsem do zelena, a to do 

takového, které jsem si sám utvořil 214,“  popisuje svůj vdovecký příbytek Sedláček. 

K jeho spartánské, někdy až asketické povaze, nepatřilo jen denní koupání ve 

venkovní nádržce (naposledy 4. října 1925215) a to, že měl jen čtvery šaty a letní prádlo nosil 

po celý rok216, ale i pravidelný denní režim, který i ve výslužbě úzkostlivě dodržoval: 

„P ředpoledne jsem trávil v píseckém archivu, rovnaje jej, zřizuje knihovnu jen rázu 

vědeckého z knih bývalého magistrátu a z té hojnosti, která byla odkázána anebo darována. 

Také jsem tu pracoval pro sebe, maje tu hojnost zřídel po ruce. V samé poledne se obědvalo. 

Odpoledne bylo určeno pro procházku. Z počátku jsem chodil na procházku po čtvrté hodině 

jako jsem chodíval v Táboře, ale později jsem měnil. Uvažuje při sobě, že práce po obědě je 

málo platná a procházek v zimě po čtvrté hodině pro tmu nemožná, zařídil jsem to tak, že jsem 

vyšel v jednu hodinu po obědě a chodil do půl čtvrté. Poté následovala svačina a po ní jsem 

se dal do práce. Osvěžen jsa lesem a vzduchem pracoval jsem pilně až do tří čtvrtí na sedm. 

Pak následovala večeře skrovná a po té tabákové kollegium v hostinci, první léta v Besedě, 

potom v restauraci u Reinerů a v jiných lokálech, kamž mne vábila společnost. Oddávali jsme 

se často veselým rozmluvám, ale nikdy jsme nedosáhli hranic rozpustilosti. Řídě se heslem 

„Ni čeho neodříkati, ale v ničem nepřebrati“, nepřebral jsem i tu. Do devíti jsem byl doma, 

                                                      
213 SEDLÁČKOVÁ, Tereza. Osobní paměti Terezy Sedláčkové na historika doktora Augusta Sedláčka. In: 
SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997, str. 209. 
214 SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997, str. 174. 
215 SEDLÁČKOVÁ, Tereza. Osobní paměti Terezy Sedláčkové na historika doktora Augusta Sedláčka. In: 
SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997,  str. 212. 
216 SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997, str. 212. 
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pak ležel a spal asi pět až šest hodin. V létě jsem vstával o šesté, v zimě o něco později; ale 

vždy jsem byl mezi sedmou a osmou hodinou při práci217.“  Ve vztahu k písecké identitě je 

úsměvná historka z doby nedostatku první světové války: „Abych měl nějakou dobrou košili, 

navrhla Františka, abych si dal ušíti nové košile z prostěradel. Udělal jsem tak a vydržel na 

chvíli. Bylo potřebí zase nočnic. Zase poradila Františka. Měl jsem prapor v píseckých 

barvách, ten se rozstříhal a ušily se nové (vlastně hodně zánovní) nočnice, takže jsem pak spal 

v píseckých barvách, v zimě v modré, v létě ve žluté218.“  

Na jeho svéraznou povahu vzpomínala ve svých pamětech, které byly vydány spolu se 

Sedláčkovými, i jeho druhá žena Tereza219: „Za jeho života se mnoho nenosila guma na 

podpatcích, a když on slyšel, jak po chodníku klapou za námi podpatky, obyčejně se zastavil, 

ohlédl a hlasitě pravil: „Vidíš, za námi jde dáma, a já se domníval, že to šlape husar.“ Stálo-

li několik žen na chodníku v rozmluvě (u nás jsou chodníky úzké), šel přímo mezi ně se slovy: 

„Zde je chodník a ne stojník. K zábavě se postavte vedle chodníku,“ a na mne se zlobil, viděl-

li, že chtíc se vyhnouti, s chodníku sestupuji. … Kdo by z toho soudil, že by byl hrubý, velice 

se mýlí. Byl krajně pozorný ke každému, ale nesnášel nepozornost druhých a módní výstřelky. 

Když za Františčiny churavosti napadl v zimě sníh, vzal koště a zametal chodník. Šikmo přes 

ulici bydlel úředník. Jeho žena měla posluhovačku, ta prala u ní prádlo. By se v praní 

nezdržovala, řekla paní své dcerce: „Zde máš dvacetník, dones jej dědovi, co zametá chodník, 

ať nám přijde odklidit sníh.“ Ta vidouc Sedláčka žádala, by jim chodník zametl, a on tak 

učinil 220.“  

26. 4. 1922221 se August Sedláček podruhé oženil s Terezou Barcalovou222, učitelkou 

v Písku. Jejich seznámení r. 1915 popisuje Tereza takto: „Nato se mne Sedláček ptal, zda 

jsem byla už někdy v píseckém archivu, a na zápornou mou odpověď mne pozval, bych tam 

přišla, že si o Mostecku pohovoříme více. Řekla jsem, že budu tak smělá, a rozloučili jsme se. 

Za několik dní potkal Vilmu na náměstí i ptal se jí, proč jsem dosud nepřišla. Když mi to při 

schůzce řekla, namítla jsem, že musí jíti se mnou. I rozhodla se, že požádá svou švagrovou, 

učitelku hudební školy, až tato bude míti volno, by jí počkala u dětí, a my spolu do archivu 

půjdeme. Stalo se tak krásného dne, kdy slunce zářilo. Archiv se tehdy nacházel ve sklepení 

královského hradu. Když jsme z ozářeného nádvoří vešly do chodby, neviděli jsme ve tmě 

                                                      
217 SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997, str. 173. 
218 SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997, str. 177. 
219 SEDLÁČKOVÁ, Tereza. Osobní paměti Terezy Sedláčkové na historika doktora Augusta Sedláčka. In: 
SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997, str. 181 – 222. 
220 SEDLÁČKOVÁ, Tereza. Osobní paměti Terezy Sedláčkové na historika doktora Augusta Sedláčka. In: 
SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997, str. 207 - 208. 
221 SEDLÁČKOVÁ, Tereza. Osobní paměti Terezy Sedláčkové na historika doktora Augusta Sedláčka. In: 
SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997, str. 192. 
222 Tereza Sedláčková, roz. Barcalová (* 3. 2. 1883 v Písku, † 24. 11. 1972 v Písku). 
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dveří. I smály jsme se obě hlasitě. Tu se dveře otevřely a v nich stál Sedláček i zval nás dále. 

Já chtíc něco moudrého říci, jsem pravila: „To nemá Písek pro Vás lepší místnosti? 

V takovém sklepě Vás nechá pracovat.“ To jsem si dala! Spustil, že on není vyhýčkaná 

slečinka, že on místnost pro archiv sám vyhledal, neboť se mu jedná o bezpečné uchování 

spisů, z té příčiny nedovolil zavésti sem elektrické světlo, by nenastalo krátké spojení a z toho 

požár, že on zde mešká od osmi do jedenácti hodin a tu trochu nepohodlí vydrží. V duchu jsem 

si zlořečila, že jsem vůbec sem šla. Potom nám ukazoval Alšovy památky, nejstarší knihy 

zápisů o Písku, listiny různých králů. Vilma se omluvila, že musí jíti vařiti, i chtěla jsem s ní 

odejíti. Optal se mne, zda bych chtěla zvěděti něco o svém rodě. Netroufala jsem si říci, že ne. 

Vyhledal a přinesl fascikl rodu Barcalů a jal se mi jednotlivé listiny čísti. Když skončil, 

podíval se na hodinky. Bylo jedenáct. Ptal se, kde bydlím, a když jsem řekla, že v Prokopově 

ulici u Heřmana Procházky, smál se, že tam jednou týdně chodí napít se budějovického piva, 

a protože máme stejnou cestu, doprovodí mne. Cestou se vyptával na školu. Přijdouce před 

dům povídal, že se zajde podívati na mou maminku, a v rozhovoru u nás se tázal, co dělám 

odpoledne. Maminka řekla: „Je nouze o palivo, a tak dvakrát až třikrát týdně vezmeme tašky 

a jdeme do lesa sbírat šišky a krutky, dovolí-li počasí.“ Načež on odvětil, že jde do lesa 

denně, a protože domů ho vede cesta kolem, zajde se někdy optat, zda bych šla s ním, tašky si 

mohu naplnit, on nosí šišky v kapsách, by chalupě něco přinesl, aby tato neplakala. Namítla 

jsem, že chodívám s Vilmou, nechce-li máti do lesa, neboť jsem nevěděla, o čem bych s ním 

mohla mluviti. Smál se, že týden má sedm dní, a když nechodím jako ostatní slečny si sednout 

do parku, zbude některý den i na procházku s ním223.“ 

Překvapivá nabídka k sňatku přišla o šest let později v Sedláčkových 79 letech: „Bylo 

to k jaru roku 1921, když mi přišel Sedláček naproti skoro až k Záhoří. Nejprve povídal o 

Františce a potom naříkal, že dnešní hospodyně žádají velký plat, on je staropenzista, i 

nemůže tolik platit, a tak mu napadlo poprositi mne, zda bych se za něho provdala. „Teď je 

zrušen celibát, vdaná učitelka smí dále vyučovat. Když já svou penzi a Vy svůj plat dáme 

dohromady, oběma se nám lépe povede a Vaše maminka obstará domácnost. Pro Vás dvě 

přibyl bych i já. Lékař říká, že Františka dlouho nevydrží, a bylo by o ni postaráno.“ … 

Nemohla jsem se zmoci na odpověď, jsouc překvapena. I spustil: „Znám Vás obě řadu let, jste 

dobré. Vdávat jste se nechtěla, i nemůže Vám vadit můj věk224.“  Přes obavy z pomluv a 

                                                      
223 SEDLÁČKOVÁ, Tereza. Osobní paměti Terezy Sedláčkové na historika doktora Augusta Sedláčka. In: 
SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997, str. 183. 
224 SEDLÁČKOVÁ, Tereza. Osobní paměti Terezy Sedláčkové na historika doktora Augusta Sedláčka. In: 
SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997, str. 190. 
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námitky matky Tereza Barcalová po týdenním rozmýšlení souhlasila. Zřejmě to nebylo špatné 

rozhodnutí, jejich vztah byl plný porozumění a oba si byli v těžkých chvílích oporou. 

August Sedláček zemřel 15. 1. 1926 půl hodiny po půlnoci. Pohřeb 17. 1. 1926 byl 

projevem poslední úcty, kterou Písek ke „svému historiografu“ choval. V neděli dopoledne 

byl odvezen na radnici, kde v hale byl postaven katafalk. U rakve tvořili stráž sokolové, 

hasiči, žáci lesnické školy. Ve dvě hodiny začly proslovy. … Za zvuků fanfár z Libuše byla 

rakev vynesena na vůz a vezena do kostela. Fanfáry troubili lesníci. … Z kostela po obřadech 

byla rakev vezena kol gymnázia, kde chvíli postála, a odtud na hřbitov. Byl mráz i líto mi bylo 

žactva všech škol, které tvořilo špalír225. Zbývá jen dodat, že na schůzi obecního výboru 19. 

10. 1907 byla po Augustu Sedláčkovi pojmenována ulice na Budějovickém předměstí vedoucí 

k železniční zastávce Písek – město. 

4.1.4. Masarykův slovník naučný 

Autorem zeměpisných hesel od písmene H až po TR v Masarykově slovníku naučném 

je PhDr. Karel Matoušek226 (* 18. 4. 1883 v Lomnici nad Popelkou, † 18. 3. 1964 v Praze), 

český zeměpisec a antropogeograf. Byl profesorem Českoslovanské akademie obchodní 

v Praze, předsedou zeměpisné společnosti St. Nikolau, redaktorem zeměpisné a cestopisné 

knihovny „Země a lidé“, od r. 1920 časopisu „Širým světem“ a autorem děl Osady v údolí 

Labe mezi Mělníkem a Lovosicemi (1911), Všeobecný zeměpis Slovenska (1922), 

Podkarpatská Rus (1924), a také učebnic Všeobecný dějepis pro obchodní akademie (3 díly, 

1932 – 34), Všeobecný hospodářský zeměpis a Zeměpisný atlas pro odborné a střední školy. 

Heslo Písek nalezneme v pátém dílu Masarykova slovníku naučného na straně 707227. 

Se svými necelými dvěma tisíci znaky je sice nejkratší, ale pro dekonstrukci identity klíčové. 

Zachycuje její konečný stav a navíc přímo pracuje se symbolickými pojmy. 

4.2. Dějiny města 

Různá sepsání dějin města jsou dalším místem, kde se tvoří a ukládá kolektivní paměť 

a formuje identita. Se slovníky je pojí odborný charakter, ale liší se v míře výběru informací. 

Zvýšený rozsah potom vede ke zmenšení okruhu čtenářů, protože už předpokládá vytříbený 

zájem o historii nebo o město samé. Byly psány na území města a tam také měly největší 

                                                      
225 SEDLÁČKOVÁ, Tereza. Osobní paměti Terezy Sedláčkové na historika doktora Augusta Sedláčka. In: 
SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997, str. 217. 
226 Ottův slovník naučný nové doby. Dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému. Dílu čvrtého svazek prvý. 
Majon – Od. Praha: Novina, 1936, str. 136. 
Masarykův slovník naučný. Lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Díl IV. Ko – M. Praha: 
Československý kompas, 1929, str. 1112.  
Československá vlastivěda. Díl X. Osvěta. Praha: Sfinx, 1931, str. 542. 
227 Masarykův slovník naučný. Lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Díl V. N – Q. Praha: 
Československý kompas, 1931, str. 707. 
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dopad. Na jejich stránkách byla utvářena představa o jednotlivých obdobích dějin města a 

jejich poměru k současnosti. Vznikaly historické dominanty a konstanty, období vzestupu a 

pádu. Místopisy a slovníky z nich v části historické vycházely (občas měly i stejného autora, 

v případě Písku Augusta Sedláčka). Jejich obsahy by proto neměly být v rozporu. Mají tedy 

úlohu formativní, ale kvůli nedostačné selekci poznatků je k rozboru lokální identity budeme 

používat spíše podpůrně. Ve sledované době byly napsány tři: Paměti písecké od Františka 

Rudolfa Bezděky (napsány před rokem 1871, litografovány 1887), Královské město Písek od 

Jana Matznera (1898) a Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou od Augusta 

Sedláčka (1911 – 1913). 

4.2.1. Paměti písecké od Františka Rudolfa Bezděky 

František Rudolf Bezděka228 (* 29. 12. 1788 v Březnici, † 19. 3. 1871 v Písku), syn 

krejčího Antonína Bezděky a Anny, rozené Hrachovcové, byl jedním z prvních píseckých 

vlastenců. Na gymnáziu v Písku studoval v letech 1803 – 1807. Ve studiích pak pokračoval 

v Praze na filozofické (1807 – 1809) a na teologické fakultě (1809 – 1811). Navštěvoval 

přednášky Jana Nejedlého o češtině. Na podzim roku 1811 vstoupil do semináře v Českých 

Budějovicích, kde během studia vyučoval 

dobrovolně češtinu. Na kněze byl vysvěcen 

15. 8. 1812. Potom zastával místo kaplana 

v Blatné, kde se r. 1812 seznámil s Janem 

Evangelistou Purkyně, který působil u barona 

Františka Hildprandta jako vychovatel jeho 

syna. Toto přátelství nezaniklo ani po odchodu 

J. E. Purkyně na lékařskou fakultu do Prahy a 

trvalo po zbytek Purkyňova života. R. 1819 

odešel Bezděka z Blatné do Písku poté, co byl 

ustanoven katechetou a učitelem řečtiny na 

zdejším gymnáziu. Mezi jeho žáky patřil 

například básník a filolog Jan Pravoslav 

Koubek. Přispíval do českých novin 

v Příbrami, Praze a v Písku. Roku 1841 bylo 

dekretem zemské vlády z 13. dubna 

ustanoveno, aby se na píseckém gymnáziu 

                                                      
228 Biografický slovník českých zemí. 4. seš. Bene-Bez. Vyd. 1. Praha: Libri, 2006, str. 467 – 468. 

 

Obr. 4: František Rudolf Bezděka. 
Zdroj: SEDLÁČEK, August. Dějiny královského 
krajského města Písku nad Otavou. II, Od zřízení 
král. úřadu až do dnešní doby. Písek: Obec písecká, 
1912, str. 240 – 241. 
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učilo české řeči a literatuře a Bezděka byl ustanoven za učitele. 

První učil češtinu prof. Zeithammer229. Když r. 1841 onemocněl, Bezděka se nabídl, 

že veškeré vyučování českého jazyka převezme, ale bylo na něm žádáno, aby předložil 

vysvědčení, jinak se bude muset podrobit zkoušce. Zeithammer o tom píše: „P řece mi 

ukázáno dobré zdání prefektovo, že Bezděka již tři leta češtině učil a sám také česky spisoval. 

Někdo chce zadarmo tomu učiti, předpis je, aby se na gymnasiích od schopných učitelův 

češtině vyučovalo, ale chce-li to někdo činiti, dělají se mu překážky. Tak chtějí českému jazyku 

a literatuře, tak i národnosti pomáhati? Je v tom ovšem konsekvencí, jestli se vysoké nařízení 

d. 1832, 19. října, i v krajském i v gymnasiálním archivu marně hledá. Katecheta předkládá 

nyní školní vysvědčení Nejedlého, odvolává se na svá spisovatelská díla a na své dřívější 

působení. Krajský byl tím rozhodnutím nemile dotčen230.“  Bezděka se snažil, jsa podporován 

krajským Šrenkem, jenž býval přítomen zkouškám a odměny udělovati dával těm žákům, kteří 

učinili pěkné pokroky. V školním roce nařízeno, aby bylo česky učeno češtině a česky a 

německy náboženství, zeměpisu, dějepisu a přírodopisu231. Pořizoval také velké množství 

českých archivních výpisků (i z mimopíseckých archivů), z nichž některé nabídl Josefu 

Jungmannovi. 

Zajímavou kapitolou z Bezděkova života je jeho vztah k prefektu Schönovi232. 

Bezděka ve své autobiografii napsal, že šestnáct let dráždil jeho trpělivost. Badatelé se tomu 

roku 1880 nemálo divili, protože oba znali jako muže vzdělané, zasloužilé vlastence a dobré 

vychovatele233. Sedláček vidí příčinu antipatií ve vzájemné řevnivosti. Oba bádali o dějinách 

Písku. Schön měl větší nadání, ale vadila mu nedokonalá znalost češtiny, takže prý musel 

žádat Bezděku, aby mu české články opravoval. Schön měl také mnohem vřelejší vztah 

k Palackému. 

                                                      
229 Řehoř Zeithammer  (* 31.7.1800 ve Štěkni u Písku, † 24. 8. 1881 v Praze) pozdější školní rada a zemský 
gymnaziální inspektor pro východní část Čech. Více o něm v části „Pomník Františka Palackého“. 
230 SEDLÁČEK, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. Díl III, Dějiny zvláštních částí. 
Písek: Obec písecká, 1913, str. 223. 
231 SEDLÁČEK, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. Díl III, Dějiny zvláštních částí. 
Písek: Obec písecká, 1913, str. 223. 
232 Josef Schön (* 1790 v Josefově, † 1838 v Písku). Studoval filosofii a oddal se učitelství. Působiv tři léta na 
Moravě na školách piaristických, vysvěcen r. 1812 jako světský kněz v Hradci Králové, načež stal se profesorem 
básnictví a řečnictví na gymnasii tamním. Později byl praefektem gymnasia jičínského, gorického (1819) a 
píseckého (1823). Vlastní Schönova činnost vlastenecká počíná se na místě posléze uvedeném. Schön konal tu 
studia v archivech okolních a psal do „Monatschrift“ a „Jahrbuch des böhm. Museums“. V německém musejním 
časopise pojednal r. 1831 o Böhmens Städtewesen im Mittelalter, v českém publikoval listář historický (1832, 
1833, 1834) s poznámkami a úvody. Jeho historie Vodňan (Die Stadt Wodňan, dokonč. 1831) chová se 
v tamním archivu městském. Za mlada Schön přispíval do časopisů: „Isis“, „Hyllos“, „Hesperus“ a do „Archivu“ 
Hormayerova. Byl čestným údem Musea českého. 
Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Dvacátýtřetí díl. Schlossar - 
Starowolski. 1. vyd. Praha: Jan Otto, 1905, str. 30. 
233 SEDLÁČEK, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. Díl III, Dějiny zvláštních částí. 
Písek: Obec písecká, 1913, str. 213. 
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Dva dochované Bezděkovy dopisy Palackému nepřekračují rámec proseb o vydání 

článku a dvě práce, které mu poslal, nenašly žádné odezvy. Oproti tomu Schön psal 

Palackému slohově dokonalé dopisy plné zdvořilosti a Palacký jej r. 1829 sám žádal, aby psal 

články národopisné a topografické z Čech a díla, která vydá, aby mu poslal darem234. Bližší 

vztah mezi oběma naznačují i žertovné poznámky v dopisech, jako když paní 

Zeithammerová235 odjela do Prahy a dlouho se nevracela: „Paní jednoho professora prchla 

odtud. Kdybyste ji spatřil v Praze, prosím ji ihned dáti do bezpečného opatrování u milostivé 

paní a s dobrým průvodem, jak jen bude možno, opuštěnému Zeithammrovi poslati, kdež 

z trestu musí přečísti všechny čtyry řeči proti Katilinovi mandante praefecto et exequente 

professore236.“  Přátelství mezi Schönem a Palackým ochladlo r. 1832, když Palacký chtěl 

tisknout staré listiny novým pravopisem, což prefekt znaje své nedostatky v češtině 

odmítal237. 

Zdánlivá svornost mezi Bezděkou a Schönem panovala až do konference 27. prosince 

1834, kdy došlo ke sporu o obsah gymnaziální knihovny. Třenice pak trvaly několik let a 

došly až tak daleko, že si Bezděka i po Schönově smrti vyžádal konferenční knihu, kam 14. 

června 1838 mimo jiné dopsal: „Kopal mi opravdu jámu a leží v ní sám, byv řízením Božské 

prozřetelnosti a skrze nenadálý pád nemocí stížen. Nechť najde v hrobě pokoje, jenž se mu tu 

na zemi všude vyhýbal, poněvadž ho upřímně nevyhledával238.“  

Karel Ninger popisuje Bezděku, jak jej poznal při svém příjezdu roku 1852, takto: 

„Vlastenecký kněz Bezděka (skladatel modlitební knihy) byl sice katechetou horlivým, jenže 

již poněkud dětiněl; s gymnasijní mládeží hrával i v míč a rád se vychloubal svou 

„kallobiotikou“, t. j. širokými výklady o tom, jak správně žíti. Vedle krajského Frant. Miltnera 

všímaje si pilně starožitností a dějin píseckých, sepsal o nich obšírnější dílo. Miltner naléhal 

později na mne, abych rukopis Bezděkův kriticky prozkoumal, že by jej snad obec dala svým 

nákladem vytisknouti. Postihl jsem hned po přečtení několika stránek nesoustavnost, 

neúplnost a slohovou nedokonalost toho spisu, ale otálel jsem s úsudkem svým ze šetrnosti 

                                                      
234 SEDLÁČEK, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. Díl III, Dějiny zvláštních částí. 
Písek: Obec písecká, 1913, str. 214. 
235 Marie Zeithammrová byla neteří Terezie Palacké. 
236 SEDLÁČEK, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. Díl III, Dějiny zvláštních částí. 
Písek: Obec písecká, 1913, str. 215. 
237 SEDLÁČEK, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. Díl III, Dějiny zvláštních částí. 
Písek: Obec písecká, 1913, str. 216. 
238 SEDLÁČEK, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. Díl III, Dějiny zvláštních částí. 
Písek: Obec písecká, 1913, str. 218. 
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k muži jinak zasloužilému. Dílo bylo pak (1887) toliko litografováno v značnějším počtu 

exemplářů, z nichžto jeden uložen také do knihovny zemského musea v Praze239.“ 

Litografovaným dílem je druhá, místopisná, část Pamětí píseckých240. V této zvláštní 

části se autor zabývá Pískem v 18. a 19. stol. podle jednotlivých tematických celků a připojuje 

i vlastní vzpomínky. První díl Pamětí píseckých se píseckými událostmi zabývá jen velmi 

málo, a to ponejvíce v 18. století, kdy jsou události řazeny chronologicky a pravděpodobně 

opsány z písecké farní kroniky. Jinak se jedná v podstatě o dějiny Čech, pro které bylo 

nejspíše čerpáno z Chronologische Geschichte Böhmens Františka Pubitschky, velmi kriticky 

z Hájka, Neplachovy a Žídkovy kroniky a zelené knihy města Písku241. Bezděka sám prameny 

nikde neuvádí. Roku 1857 chystali písečtí vlastenci profesoři Zikmund, Pažout, Ninger a rada 

krajského soudu Havelka v Písku almanach, jehož výnos měl být předán opatrovně a zároveň 

se jím mělo povzbudit vlastenecké cítění. Vše již bylo hotovo, jen s Vetterlem o výlohy na tisk 

jednalo se. Ten ale od Bezděky podněcován, žádal nejprve za arch 18 zl., konečně při 800 

exemplářích až 32 zl. a tím vše překazil. Bezděka ho k tomu měl ze strachu, že by almanachem 

jeho kronika Písecká stala se nepotřebnou242. 

Bezděka byl u písecké veřejnosti velmi oblíben a byl také švagrem prvního 

samosprávného starosty Ignáce Otty. Roku 1851 byl výnosem z 8. 10. penzionován, ale i 

v penzi ještě vyučoval italštinu. „Když jsem ho poznal, byl to stařeček, ale čiperný. Učil na 

gymnasii vlaskému jazyku a já také na ty hodiny chodil. Po způsobu starých lidí rád povídal, 

a tak všelijakými příběhy, které se mile poslouchaly, nám vyučování oslazoval. Obyčejem jeho 

bylo každého, kdo jej pozdravoval, potkávaje se s ním, oslovovati krátkou řečí, totiž: „Ty jsi 

mi kluk!“ Tak i oslovoval známé paničky. Protože měl pěknou knihovnu, půjčoval mi knihy. 

Dobnerova a jiná díla. Měl mne rád a jednou mne navštívil v Čáslavi u rodičů, což jim učinilo 

velkou radost243,“  vzpomíná August Sedláček. 

Roku 1853 jej město jmenovalo čestným měšťanem a roku 1869 se u tehdejšího 

starosty Tomáše Šobra úspěšně zasadil o udělení čestného píseckého měšťanství Janu 

Evangelistovi Purkyně. Roku 1855 se stal konzervátorem pro Písecký kraj. 

                                                      
239 NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: písecké vzpomínky. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1932. 
Knihovnička „Otavana“, str. 15 – 16. 
240 BEZDĚKA, František Rudolf. Královské město Písek. Díl druhý, zvláštní. Písek, 1887,  str. 226.  
241 Paměti písecké sepsané Františkem Bezděkou v Písku. Rukopis uložen v knihovně Okresního muzea Písek, 
inv. č. II – 377.  Pracováno s opisem s úvodem Dr. Michala z roku 1977, který je uložen v knihovně 
Prácheňského muzea v Písku pod sig. 62779 KR 9956. 
242 NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: písecké vzpomínky. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1932. 
Knihovnička „Otavana“, str. 66. 
243 SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997, str. 74. 
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4.2.2. Královské město Písek od Jana Matznera 

Jan Matzner244 (* 22. 7. 1845 v Písku, † 7. 11. 1915 v Písku) se narodil na Drlíčově 

v č. p. 153 ve starobylém domě U Stříbrných denárů245. V l. 1857 – 1864 studoval na 

píseckém gymnáziu, poté na filozofické fakultě pražské univerzity dějepis, zeměpis, češtinu a 

literaturu. Roku 1867 povolán jako suplent na reálku do Písku, aby zastupoval nemocného 

profesora E. Erbena. Po jeho úmrtí byl 22. 11. 1870 obecním zastupitelstvem jmenován 

definitivním učitelem. Zde působil až do vyžádaného odchodu na odpočinek v r. 1906, kdy 

mu byl udělen titul c. k. školního rady. 

Od 21. 12. 1889 zasedal v městském zastupitelstvu a posléze i v městské radě. Od 1. 3. 

1891 působil až do své smrti ve správě městské spořitelny, přitom v období od 1. 1. 1903 do 

1.1. 1908 byl dokonce předsedou výboru a od 1. 1. 1908 do 1. 1. 1912 předesedou 

ředitelství246. Tím se jeho veřejná činnost nevyčerpávala, byl členem i dobročinných spolků a 

vlasteneckých organizací. Na jednání obecního 

zastupitelstva 1. 2. 1902 mu bylo spolu 

s Augustem Sedláčkem za dlouholetou literární a 

badatelskou činnost o dějinách Písku uděleno 

čestné měšťanství247. Zemřel po těžké nemoci 

7. 11. 1915 a byl pochován na svatotrojickém 

hřbitově. 

S rodinou žil ve svém domě č. p. 274 na 

rohu Budějovické a Harantovy ulice. Měl dva 

syny a dceru. Starší syn Jaroslav (* 1870, † 1927) 

se stal vrchním radou krajského soudu v Písku a 

vydal tři právnické spisy, mladší Jan (* 1872, 

† 1944) se stal profesorem v Českých 

Budějovicích, napsal několik učebnic a příruček 

                                                      
244 Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Šestnáctý díl. Líh – Media. 1. vyd. 
Praha: Jan Otto, 1900, str. 1003. 
SEDLÁČEK, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. Díl III, Dějiny zvláštních částí. 
Písek: Obec písecká, 1913, str. 249. 
NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: písecké vzpomínky. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1932. 
Knihovnička „Otavana“, str. 234. 
245 LUDVÍK, Lubor a PRÁŠEK, Jiří. Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace. Písek: J & M, 1998, str. 16. 
246 MALÝ, Robert. Padesátiletí písecké spořitelny 1869 – 1919. Písek: Th. Kopecký, 1922, str. 14. 
247 Zápis, který se stal o schůzi obecního zastupitelstva král. města Písku dne 1. února 1902 v zasedací síni 
obecní. In: SOkA Písek: Fond MÚ Písek, kniha inv. č. 51. Protokoly obecního zasedání 1902, str. 23. 

 

Obr. 5: Jan Matzner 
Zdroj: 
http://www.ctenizpisku.cz/index.php/autori/16
-m/66-jan-matzner 
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chemie a pod pseudonymem  Zdeněk Otavský publikoval beletrii, zejména z písecké 

historie248. 

Odborné články z historie Písku uveřejňoval v Otavanu a v tištěných výročních 

zprávách písecké reálky249. Do Historického sborníku napsal r. 1883 „K dějinám města 

Příbrami, Pelhřimova a panství Dobříšského“ a „Příspěvky k dějinám města Písku a král. 

Hvozdu na Šumavě po smrti Martina de Huerta“ a r. 1884 „Konfiskace v městě Písku za 

válek husitských“. Do VIII. svazku Ottových Čech napsal statě „Písek“ a „Okolí Písecké250“. 

Své historické znalosti o Písku shrnul v prvním, a velmi obsažném, průvodci po Písku 

„Královské město Písek. Průvodce městem i okolím, jakož i dějiny jeho251“. Obsahuje část 

popisnou, geologickou, statistickou (statistiky převážně k roku 1896) a rozsáhlý výklad o 

dějinách města, který je jejich první souhrnnou vydanou podobou. Na základě nejvyššího 

rozhodnutí byla kniha zařazena i do c. a k. rodinné fideikomisní knihovny252. 

4.2.3. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou od Augusta Sedláčka. 

Sedláčkovy monumentální třísvazkové Dějiny královského města Písku nad Otavou253 

jsou dodnes nejobsáhlejším, doposud citovaným a vůbec v mnoha ohledech nepřekonaným 

zpracováním historie města. Vycházely po sešitech v letech 1911 – 1913 za podpory obce, 

jejich vydávání a distribuci organizačně zajišťoval Komitét pro vydávání Sedláčkových dějin 

města Písku254. Výhodou sešitového vydání bylo, že si je mohli dovolit i méně majetní 

čtenáři, popř. se na základě zběžného obsahu inzerovaného v novinách255 rozhodnout jen pro 

                                                      
248 NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: písecké vzpomínky. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1932. 
Knihovnička „Otavana“, str. 234. 
249 Město Písek za války třicetileté (1878, 1879), K rodopisu Pavla Skály ze Zhoře (1880), Účastenství města 
Písku v odporu stavů proti českých proti Ferdinandovi I. r. 1547 (1881), Město Písek po r. 1650 (1882) atd. 
Úplný výčet zde: Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Šestnáctý díl. Líh – 
Media. 1. vyd. Praha: Jan Otto, 1900, str. 1003. 
SEDLÁČEK, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. Díl III, Dějiny zvláštních částí. 
Písek: Obec písecká, 1913, str. 249. 
250 Čechy. Díl 9, Západní Čechy. Praha: Otto, 1897, str. 171 – 224. 
251 MATZNER, Jan. Královské město Písek: průvodce městem a okolím, jakož i dějiny jeho. V Písku: Jaroslav 
Burian, 1898, str. 291  
252 SEDLÁČEK, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. Díl III, Dějiny zvláštních částí. 
Písek: Obec písecká, 1913, str. 249. 
253 SEDLÁČEK, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. I, Od nejstarší doby až do 
zřízení král. úřadu. Písek: Obec písecká, 1911. 
SEDLÁČEK, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. II, Od zřízení král. úřadu až do 
dnešní doby. Písek: Obec písecká, 1912.  
SEDLÁČEK, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. Díl III, Dějiny zvláštních částí. 
Písek: Obec písecká, 1913. 
254 SOkA Písek: Fond Komitét pro vydávání Sedláčkových dějin města Písku. (Obsahuje knihy účtů, obchodní 
korespondenci s antikvariáty a tiskárnami ohledně autografů a vyobrazení. Korespondenci ohledně zaslání 
ukázkových výtisků a poděkování za ně a žádosti o poskytnutí kopií některých autografů a vyobrazení.) 
255 „Sedláčkových Dějin města Písku vyšel sešit 22. přinášející dokončení letopisů velkého kostela a počátek 
zajímavých dějin kláštera píseckého. Sešit zdobí dvě přílohy obrazové a několik ilustrací v textu.“ In: Otavan: 
Státoprávně pokrokový týdenník pro král. město Písek a Pošumaví. Písek: Theodor Kopecký. Č. 35, roč. XXXV 
ze dne 30. srpna 1913, str. 2. 
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některé části. Podruhé byl první a druhý díl „Dějin“ vydán píseckým nakladatelem 

Podhajským v letech 1928 a 1930. 

V souvislosti s Dějinami král. krajského města Písku vznikla díky Sedláčkově 

iniciativě i celá řada dalších obrazových či písemných pramenů. Například o Karlu Ningrovi 

Sedláček píše: „K mému přání sestavil, co pamatoval v Písku, totiž diktoval to své příbuzné, 

já pak jsem vše opsal a uložil v archivu. Pro Dějiny Písku potřebovali jsme jeho fotografie, 

které posud nebylo. Bál jsem se, že budou při tom obtíže, ale svolil ochotně256.“ 

4.3. Osobní paměti 

Ke studiu 19. století v Písku se nabízí poměrné bohatství osobních pamětí, často i 

význačných osobností. Řada z nich totiž v Písku studovala nebo učila, další přijížděli na letní 

byty. Někteří z nich se v Písku natrvalo usadili a paměti těchto osobností vhodně doplňují 

vzpomínky píseckých rodáků. Jako pramen nám poslouží k získání představy o prolínání 

individuální a kolektivní paměti a jejich vzájemném ovlivňování. 

4.3.1. Pamětní kniha Karla Tomáše Mlejnka, mistra ševcovského 

Karel Mlejnek257 (* 24. 4. 1845 v Písku, † 20. 3. 1881 v Písku) se vyučil u svého otce 

ševcovství a roku 1826 se stal mistrem, vandr přestál šťastně, rok pracoval v Praze, tři léta ve 

Strakonicích a čtyři v Písku. Stal se píseckým měšťanem a usadil se ve svém domku 

v Soukenické ulici č. p. 69. Za ženu pojal Marii, roz. Roškotovou. Mezi prací si do sešitu 

stručně zapisoval, co se mu zdálo důležité. Na prvních dvou stránkách a přivěšené čtvrtce si 

zaznamenával narození a úmrtí v rodině, na dalších stránkách zpřeházeně zapsal některé 

události ze svých dětských let a pokračoval pak až do roku 1874. Sešit má 23 stran a jsou 

k němu přivázány čtyři čtvercové listy, původně asi z nějakého kalendáře s některými zápisky 

z let 1812 – 1874. Používáme pamětí, jak byly na pokračování přetištěny v Otavanu258. 

4.3.2. Pamětní kniha Marie Axamitové259 

Marie Axamitová (* 6. 6. 1817 v Písku260, † 1. 8. 1909 v Písku261) byla dcerou 

obuvníka Ignáce Axamita a Kateřiny, roz. Mlsové. Po matce pocházela ze staré písecké 

                                                      
256 SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997, str. 74. 
257 Otavan. Měsíčník pro národní, kulturní a hospodářské zájmy král. m. Písku a kraje Prácheňského. Roč. VIII 
(XXXXIII) / číslo 1. – 2. ze dne 16. února 1924, str. 33. 
258 Z pamětní knihy Tomáše Mlejnka, mistra ševcovského. In: Otavan. Měsíčník pro národní, kulturní a 
hospodářské zájmy král. m. Písku a kraje Prácheňského. Roč. VIII (XXXXIII) / číslo 1. – 2. ze dne 16. února 
1924, str. 33 – 34. 
Z pamětní knihy Tomáše Mlejnka, mistra ševcovského. In: Otavan. Měsíčník pro národní, kulturní a 
hospodářské zájmy král. m. Písku a kraje Prácheňského. Roč. VIII (XXXXIII) / číslo 3. – 5. ze dne 12. května 
1924, str. 72 – 74. 
259 Pravopis příjmení kolísá mezi Aksamitová a Axamitová, přebíráme pravopis, jakým je příjmení zapsáno 
v matrice. 
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rodiny, matčin otec, Jan Mls, byl obecním tesařem. Jejím bratrem byl Ignác Axamit262 (* 

31. 7. 1819 v Písku), učitel fyziky na akademickém gymnáziu v Praze. 

Ve svých 78 letech napsala Českou kuchařku, 

v jejíž předmluvě píše: „Kdybych byla tázána, kde 

jsem se naučila vařiti, musila bych odpověděti, že 

nikde. Ale kdyby se mne byl někdo ptal, když mi bylo 

pět roků, jak se zajíc odkoží, to už jsem věděla. Ve 

školách naučila jsem se čísti německy, ale co čtu, to 

jsem nevěděla. Česky jsem čísti neuměla. Rodiče moji 

byli chudi, nemohli mne dáti v ničem cvičiti, žila jsem 

u své babičky, která byla rozená zemanka; též 

neuměla čísti ani psáti, ale znamenitě vařiti. … 

Dědeček zase brával mne s sebou pro maso. Jako 

čtyřleté dítě jsem už znala všecky názvy mas a nic mě 

tak nezajímalo a po ničem jsem tak netoužila, jako po 

vaření. Chodila jsem do škol nedbale, poněvadž byly 

jen německé, a to pouze do desíti let. Pak jsem se 

učila šíti rukavice. Když mi bylo 12 let, přála jsem si přijíti někam, kde bych mohla k vaření 

přihlížeti. Naskytlo se mi místo u paní, velice dbalé pořádku. Otec mne vždy napomínal: 

„Poslouchej, naučíš se pracovati, buď vždy spravedlivá a boj se Boha!“ … Moje paní byla 

však nepřízniva, záviděla mi mou znalost vaření a kdykoli něco vařila, do čeho se dal větší 

počet vajec, vždy je rozbila rychle dohromady, abych nemohla viděti, kolik jich dává. Já však 

spočítala skořápky, abych se nepomátla, kdybych měla ve vaření postupovati. … Roku 1836 

šla jsem do Prahy do služeb, kde jsem musila ve vaření samostatně pokračovati. Po otcově 

smrti, vrátila jsem se domů. Šila jsem ručně prádlo a strojila už velké tabule na místě mé 

babičky. Na to jsem opět přišla do Prahy na nějaký čas a pokračovala ve vaření. Jsem nyní 

stará, 78 roků a posud jsem s to sama vystrojiti tabuli. Nelákala mne nikdy žádná nádhera, 

držela jsem se vždy skromně a spíše na jiné pamatovala, než na sebe. Stržila jsem za to často 

jen trochu nevděku, avšak útěchou mi je, že jsem docílila, po čem jsem vždy toužila: totiž tolik 

vědomostí nejen ve vaření, ale i v jiných ženských oborech, mnoho-li je ženě nutno, a že jsem 

                                                                                                                                                                      
260 SOA Třeboň: Matrika narozených v letech 1816 – 1828 římskokatolického farního úřadu v Písku, sign. HI. 
Kniha č. 13. Dostupné na adrese: http://digi.ceskearchivy.cz/cs/6371/39. 
261 SOA Třeboň: Matrika zemřelých v letech 1902 – 1909 římskokatolického farního úřadu v Písku, sign. Q. 
Kniha č. 62. Dostupné na adrese: http://digi.ceskearchivy.cz/cs/6420/387. 
262 Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Druhý díl. Alqueire-Ažušak. 1. vyd. 
Praha: Jan Otto, 1889, str. 1115. 

 

Obr. 6: Marie Axamitová 
Zdroj: AXAMITOVÁ, Marie a FÁČEK, 
Václav Lev. Česká kuchařka: kniha pro 
každou českou domácnost. V Praze: Jos. 
R. Vilímek, 1894. 
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toho dosáhla jen svým vlastním přičiněním. Děkuji Bohu, že mě sílil jak tělesně tak duševně. 

Mohla bych ještě podati ze svého života mnohé, to však si ponechávám až zase při jiné snad 

příležitosti263.“  

Příležitost se naskytla v roce 1906, kdy jí Bedřich Brandejs požádal o sepsání 

vzpomínek na Písek jejího mládí, ze kterých pak do Otavanu na pokračování sepisoval fejeton 

„Jak to vypadalo v Písku v první polovici XIX. století264.“ V SOkA Písek jsou uloženy dvě 

verze Pamětní knihy Marie Axamitové. První je velmi špatně čitelný originál (jednak se jí 

nedostalo vzdělání, jednak jej psala v 89 letech) a druhá, kterou používáme, je přepis od 

Augusta Sedláčka265. Pamětní kniha má něco přes sto stran rukopisu, kde je po ulicích a 

částech města vyprávěno o městě v 1. pol. 19. stol. a jeho obyvatelích. 

4.3.3. Obrázky ze života Vojtěcha Vlastimila Janoty 

Vojtěch Vlastimil Janota266 (* 28. 4. 

1828 v Třímanech u Rakovníka, † 13. 4. 

1907 v Písku) patří do galerie osobností, 

které se v šedesátých letech zasloužili o 

národní obrození v Písku. Do Písku byl 

povolán v roce 1856 jako nový učitel 

opatrovny. Měl za sebou již působení na 

škole v Chříči, vzorné pražské opatrovně na 

Hrádku, dívčím ústavě paní Amerlingové, 

v rodině učence P. J. Šafaříka, na opatrovně 

v Hořicích, Josefské hlavní a nižší reálné 

škole v Praze a na dívčím ústavě paní 

Honoraty Zapové. Účastnil se také 

učitelských porad Amerlingovy Budče. 

V Písku založil v lednu 1858 časopis 

Poutník od Otavy a dále se významně 

angažoval při založení reálky, vyšší dívčí 

                                                      
263 AXAMITOVÁ, Marie a FÁČEK, Václav Lev. Česká kuchařka: kniha pro každou českou domácnost. V 
Praze: Jos. R. Vilímek, 1894, str. 256  
264 Otavan. Týdenník pro veřejné zájmy král. města Písku a okolí. Roč. XXIX, číslo I. ze dne 5. 1. 1907. Písek: 
Th. Kopecký. 1907, str. 1. 
265 SOkA Písek: Fond AM Písek, kniha č. 310. Pamětní kniha Marie Aksamitové. 
266 Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Praha: Československý Kompas, 
1927, str. 705. 
NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: písecké vzpomínky. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1932. 
Knihovnička „Otavana“, str. 60 – 61. 

 

Obr. 7: Vojt ěch Vlastimil Janota 
Zdroj: SEDLÁČEK, August. Dějiny královského 
krajského města Písku nad Otavou. II, Od zřízení 
král. úřadu až do dnešní doby. Písek: Obec písecká, 
1912, str. 248 – 249. 
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školy, záložny a později též rolnické školy, kde působil jako učitel a ředitel (od r. 1876). Také 

byl ředitelem píseckého sirotčince. Výčet jeho zásluh se tím ovšem neuzavírá. Z jeho návrhu 

vznikl spolek Zlatá kniha dívek českých neboli Dědictví sv. Ludmily, který vydával dvě 

knižnice: Zlaté lístky (pro děti do 12 let) a Zlaté klasy (pro dívky do 20 let). Janota pět let 

redigoval Zlaté lístky a v letech 1861 – 1862 pedagogický Zábavník učitelský. 

Vydal knihy: Zábavník poučný pro milou mládež (1849, II. díl 1853), Zpěvník pro 

českou mládež (1850 a 1851), Zpěvní kytičku pro dívky (1853), Přednášenky dítkám škol 

českých (1853) a Zpěvní vínek děvám českým (1856). V rukopise zanechal Malého průvodce 

pro Písek a jeho okolí (1888, kdyby byl vydán, byl by prvním průvodcem po Písku) a dva 

sešity pamětí Obrázky ze života Vojtěcha Vlastimila Janoty. První sešit pamětí končí 

Janotovým příchodem do Písku a je uložen v knihovně Prácheňského muzea pod sign. 5911 

KR 772/I., druhý sešit pak už popisuje jen písecké události a je uložen tamtéž pod sign. 5912 

KR 772/II. 

4.3.4. Rodinný deník Tomáše Šobra 

Tomáš Šobr267 (* 21. 9. 1813, † 7. 3. 

1873 v Písku) byl druhý písecký samosprávný 

starosta a vlastenec, který stál v šedesátých 

letech v Písku v čele národní strany. Jeho 

otec, také Tomáš († 14. 9. 1837), přišel do 

Písku z Jindřichova Hradce a roku 1824 byl 

měšťanstvem zvolen za prvního 

reprezentanta. Stal se tak hlavou opozice proti 

purkmistru Šurdovi, představenému 

císařského magistrátu. Tomáš Šobr mladší 

studoval v letech 1824 – 1828 od primy do 

kvarty na píseckém gymnáziu a jeden školní 

rok 1830/31 na pražské technice268. V roce 

1848 byl zvolen za setníka národní obrany, 

kterým byl až do jejich zrušení r. 1851, byl 

také členem Slovanské lípy. V tomtéž roce 

                                                      
267 LUDVÍK, Lubor a PRÁŠEK, Jiří. Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace. Písek: J & M, 1998, str. 97. 
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268 LIPŠ, František. Tomáš Šobr, deklarant a starosta král. města Písku. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1930. 
Knihovnička „Otavana“; č. 11, str. 15. 

 

Obr. 8: Tomáš Šobr 
Zdroj: NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: 
písecké vzpomínky. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 
1932. Knihovnička "Otavana"; č. 14, str. 193. 
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byl poprvé a roku 1850 podruhé volen do městského výboru. V roce 1850 byl rovněž zvolen 

za třetího radního, ale po zrušení zemské ústavy v roce 1851 na funkci radního rezignoval 

(přestal ji vykonávat r. 1852). 2. 6. 1853 se vydal přes Drážďany a Berlín do Hamburku 

s úmyslem odplout do zámoří, což nakonec nevykonal, ale v jeho deníku jsou zaznamenány 

vzpomínky na tuto cestu, která mu velmi rozšířila obzory269. 

10. 2. 1866 byl zvolen starostou města Písku: „Celé město jásalo, na jeho počest 

v divadelním sále dávána veřejná zábava. Když on tam k večeru za hlučného jásotu jel, od 

měšťanů vypřáhnuti koně a měšťané sami dotáhli kočár k divadelní budově. Taková pocta se 

v Písku dosud nikomu nestala270.“ Zavedl české úřadování na radnici, prosadil založení 

městské spořitelny a převzal opatrovnu malých dítek do obecní správy271. Roku 1869 již 

podruhé starostou zvolen nebyl. 

8. dubna 1866 byl zvolen prvním okresním starostou a 30. ledna 1867 poslancem za 

město Písek do zemského sněmu. Sněm byl 27. 2. 1867 rozpuštěn a v druhé volbě 22. 3. byl 

zvolen opět. 22. června 1869 byl podruhé volen okresním starostou, ale nebyl panovníkem 

potvrzen, když byl v druhé volbě 5. 10. zvolen znovu, bylo okresní zastupitelstvo 

rozpuštěno272.  V letech 1869 až 1871 byl jako deklarant pravidelně volen do zemského 

sněmu273. Byl také prvním starostou píseckého Sokola274 a spoluzakládal píseckou záložnu. 

„Šobr, dokud byl v oposici, vynikal jasným rozhledem, mužnou odvahou, pevností a 

vytrvalostí svého smýšlení, ale když se stal purkmistrem, zjevily se též stinné stránky povahy 

jeho. Začal stavěti své libůstky a choutky v popředí, přál jim místa více než právu a zákonu. 

On přijal purkmistrovskou hodnost v době, když finance jeho byly již trochu v nepořádku. 

Prvotně měl hodně jmění, sám byl živ jednoduše a skromně, ale okolí jeho činilo často 

zbytečné výdaje. Nyní začal toužit po místech placených275,“  popisuje obrat v Šobrově životě 

Karel Ninger. 
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Šobr pak smutně vypráví: „Rok 1872 byl pro mne osudný, strastiplný. Pro své 

potomky k cíli uvarování před podobnými svízely zaznamenávám: Ne snad nehospodářstvím 

neb marnotratnictvím, nýbrž svou touhou náruživou a upřímně řečeno, neuváženou, zlepšiti 

svůj majetek, svou přirozenou, tolikrát od nevděčníků zneužitou dobrotou, přišel jsem do 

nesnáze, mé postavení nadmíru ohrožující. Stavbami domu číslo 103 synovi Bohdanovi 

postoupeného, hospodářských budov v mém dvorci č. 179, vzděláváním pozemků, vymýtěním 

lesa skorem 70 korců, zlepšováním polností a jich arondací, překoupením Brabencovské 

chalupy s pozemky, pak louky pro svého syna Tomáška a konečně docela novou stavbou domu 

pro svou dceru Marii, která stála as 14000 zl., zabředl jsem do velkých dluhů v částce as 

40000 zl., zlepšování a přikupování mohlo mne stát ještě 60000 zl. Z toho vidno, že kdybych 

byl jenom opatrněji své hospodářství prováděl, nikoliv tak kvapně, úsilovně, nikdy bych do 

takových nesnází se nedostal. Ale i vzdor tomu by nebyla ta mizerie na mne přišla, kdyby 

nepřátelé moji ze zášti politické k mému zničení použitím všech nekalých prostředků nebyli 

pracovali. Oni rozšiřovali o mně pověsti nejhanebnější, sebe mizernější klep, sebe makavější 

lež musela jim sloužiti za prostředek; oni štvali věřitele mé k žalobám proti mně, přemlouvali 

je, by své pohledávky na mém majetku si pojistit nechali, mně kapitály vypovídali atd.276“   

Stejně jako první český starosta v Plzni, Emanuel Tuschner277, musel se i Šobr hájit 

před soudem proti podezření ze zpronevěry278. Nakonec byla provedena sekvestrace na příjmy 

Šobrova nového domu. „Pravdivé jest přísloví: „Když je nouze největší, jest pomoc Boží 

nejbližší. To jsem zažil ve svém největším pronásledování. Správa záložny poslala 10. října po 

předsevzatém zabavení své dva členy, Maxe Hájka a profesora Bílého, aby se mnou uzavřeli 

kupní smlouvu na můj celý majetek v ceně 29897 zl., totiž za úhrnnou sumu mých knihovních 

dluhů279,“  tak končí Šobrův deník s nepravidelnými záznamy, který byl příbuznými posléze 

odevzdán do městského archivu a otištěn Františkem Lipšem280. 

Tomáš Šobr zemřel za pár měsíců poté během epidemie černých neštovic. Pohřeb se 

konal v kruhu nejbližších příbuzných za chladného březnového dne na svatotrojickém 
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65 

hřbitově, kde hrobník spěšně, se strachem před nákazou, zaházel jeho rakev lopatou281. Jak 

píše Karel Ninger, stalo se tak ještě včas, aby zachránil trosky své bývalé vážnosti282. 21. 

března 1925 byla po Šobrovi pojmenována ulice na Budějovickém předměstí, jdoucí od 

budějovické silnice k jeho bývalému statku, kterému se dodnes říká Šobrovna. V této ulici se 

také nachází základní škola Šobrova postavená v letech 1976 – 77283. 

4.3.5. Paměti literátů a jiných známých osobností 

K Písku měla vztah také celá řada známých osobností, jichž není třeba představovat 

obšírnějšími životopisy. Roku 1861 přišel na píseckou reálku učit básník Adolf Heyduk 

(* 6. 6. 1835 v Předhradí u Skutče, † 6. 2. 1923 v Písku) a strávil v Písku celý zbytek života, 

který popisuje ve svých Vzpomínkách literárních284. Dále jsou to již citované Červánky mého 

mládí (zejména jejich druhý díl285) Karla Klostermanna (* 13. 2. 1848 Haag am Hausruck, 

† 16. 7. 1923 ve Štěkni u Písku), který v Písku studoval první rok 1857/1858 a po třech letech 

na klatovském gymnáziu opět od roku 1861 do roku 1865, kdy maturoval. Z jeho generačních 

souputníků jmenujme dále Augusta Sedláčka a jeho již hojně citované paměti vydané 

společně s pamětmi jeho druhé ženy Terezy v roce 1997286 a Holečkův autobiografický román 

Pero287, ke kterému August Sedláček podotýká: „Holeček psal svůj spis jako román, a proto 

se musí posuzovati jako román, totiž líčení běhů a událostí této doby. Proto styky s učiteli 

tehdejšími posuzovati a vážiti se musí jako líčení pro zábavu čtenářovu, a nikoliv jako 

vypravování historické. Jestliže však píše v 11. oddíle na straně 359, že nakreslil několik 

profesorských typů z píseckého gymnasia let šedesátých, opouští román a podává historického 

popisu. I já osobnosti tam popsané znal a mluvíval jsem o nich se spolužáky svými a cit 

srdečnosti k nim nutí mě k tomu, abych některé rysy Holečkovy na pravou míru přivedl288.“  

Josef Holeček289 (* 27. 2. 1853 ve Stožicích u Vodňan, † 6. 3. 1929 v Praze) studoval na 

píseckém gymnáziu v letech 1865 – 1868. 

                                                      
281 LIPŠ, František. Tomáš Šobr, deklarant a starosta král. města Písku. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1930. 
Knihovnička „Otavana“; č. 11, str. 34. 
282 NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: písecké vzpomínky. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1932. 
Knihovnička „Otavana“, str. 223. 
283 LUDVÍK, Lubor a PRÁŠEK, Jiří. Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace. Písek: J & M, 1998., str. 97. 
284 HEYDUK, Adolf. Vzpomínky literární. Praha: Otto, 1911, str. 153  
285 KLOSTERMANN, Karel. Červánky mého mládí. Díl 2. Praha: Jos. R. Vilímek, 1926.  
286 SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997. 
287 HOLEČEK, Josef. Pero: román : paměti. 1. Praha: Pražská akciová tiskárna, 1922.  
HOLEČEK, Josef. Pero: román : paměti. 2. Praha: Pražská akciová tiskárna, 1923.  
HOLEČEK, Josef. Pero: román : paměti. 3. Praha: Pražská akciová tiskárna, 1924.  
HOLEČEK, Josef. Pero: román-paměti. 4. Praha: Pražská akciová tiskárna, 1925.  
HOLEČEK, Josef. Má svépomoc: doplněk románu-pamětí "Pero". Praha: Pokrok, 1931. 
Výbor: HOLEČEK, Josef. Pero: román-paměti : výbor. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1976. 
288 SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997, str. 42. 
289 Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Jedenáctý díl. Hédypathie-hýždě. 
1. vyd. Praha: Jan Otto, 1897. 
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Na mládí prožité v letech 1886 – 1898 u prarodičů v Písku vzpomíná také dřevorytec 

Josef Váchal290 (* 23. 9. 1884 v Milavčích u Domažlic, † 10. 5. 1969 ve Studeňanech u 

Jičína). Politik Alois Rašín (* 18. 10. 1867 v Nechanicích; † 18. 2. 1923 v Praze) byl před 

první světovou válkou pravidelným píseckým letním hostem. Během jeho zatčení za první 

světové války ho vzpomínky na Písek odpoutávaly od neveselé reality, jak zachytil ve svých 

nepravidelných deníkových záznamech: „Pracoval jsem na výzdobě své cely. Z nejhezčích 

pohlednic jsem si nad postelí udělal „obrazárnu“. v níž jsou dva Úprkové (literáci a na 

pastvě), čtyři Prahy, Husův pomník, Písek a Bechyně, pak jeden starý polský mlýn. Všecko 

moderně na šňůře, ne na hřebících a skobách291.“  Písek ve svých Vzpomínkách a 

portrétech292 občas zmiňuje také Antonín Klášterský (* 25. 9. 1866 v Mirovicích, † 3. 11. 

1938 v Praze). 

S určitou výhradou mohou posloužit, zejména k posouzení odrazu městské identity, 

i literární díla typu Baarova Jana Cimbury či Na putimské faře Ladislava Vydry. 

4.4. Hmotné prameny 

Městská identita a kolektivní paměť nemá jen literarizovaná úložiště. Může se vázat 

jak na existující přírodní útvary, tak i na objekty vytvořené lidskou rukou. Jedná se zejména o 

obrazy, sochy a pomníky a výzdobu budov, včetně nápisových památek. V Písku byly 

symbolickým smyslem nadány následující objekty: 

Téměř jako o pomníku krajských hejtmanů by se dalo hovořit o Schrenkově pavilonu 

(dokončen 1841) v městských sadech, který je ozdoben nápisem připomínajícím posledního 

hejtmana Prácheňského kraje Schrenka. Opravdové pomníky vznikly ve sledovaném období 

v Písku dva a oba také měly okrášlit městský park. Nechtěný pomník padlým v bitvě u 

Melegnana a Solferina (odhalen 16. 8. 1861) byl ovšem „uklizen“ za děkanství, a tak 

Schrenkův pavilon sdílí stín stromů jen se sochou Františka Palackého (odhalena 8. 9. 1886). 

Komenského poselství bylo vepsáno do štítu nové budovy hlavní školy na dnešním Alšově 

náměstí (slavnostně vysvěcena 4. 10. 1859). O těchto stavbách bude podrobněji pojednáno 

v následujících kapitolách. 

Po roce 1890 byly postaveny čtyři reprezentační budovy, do kterých bylo přihlášení 

k lokální identitě přímo vtěleno. Jedná se o budovu Občanské záložny (dokončena v červnu 

1890), Kodlův dům (1892), hotel Dvořáček (otevřen 20. 8. 1899) a Okresní dům (dokončen 

1914). 

                                                      
290 VÁCHAL, Josef a Milan DRÁPALA. Paměti Josefa Váchala, dřevorytce. Vyd. 1. Praha: Prostor, 1995. 
291 RAŠÍN, Alois a Ladislav RAŠÍN. Paměti Dr. Aloise Rašína. 2. vyd. Brno: Bonus A, 1994, str. 125. 
292 KLÁŠTERSKÝ, Antonín. Vzpomínky a portréty. Praha: Borový, 1934, str. 539  
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4.4.1. Dům Občanské záložny 

Sídlo Občanské záložny bylo postaveno v letech 1888 – 1890 na rohu dnešního 

Alšova (tzv. Malého) náměstí a Chelčického ulice na místě domu č. p. 50, zájezdního hostince 

U Černého orla, a sousedního č. p. 49 dle návrhu pražského stavitele Čeňka Gregory ve stylu 

české neorenesance293. Autorem sgrafitové výzdoby fasády je arch. Weyrich294. Průčelí domu 

je mezi okny druhého patra ozdobeno alegorickými postavami dle kartonů Adolfa 

Liebschera295, které představují průmysl a obchod a galerii řemesel typických pro Písek a 

okolí. Symbolika tedy plně odpovídá účelu budovy. Výčet řemesel obsahuje: rolnictví, 

sadařství, rybářství, a hornictví.  

                                                      
293 HOLKUP, Antonín, ed. Památník Občanské záložny v Písku: [Výtah z podrob. dějin Občanské záložny v 
Písku]. Písek: Občanská záložna, 1912, str. 45 a 49. 
294 Jan Vejrych (* 6. 6. 1856 v Branné u Jilemnice, † 24. 6. 1916 v Dobré Vodě u Březnice) je autorem 
rekonstrukce kostelů v Kolíně a Klecanech u Prahy a zámků ve Zruči nad Sázavou a Holovousích. Mezi jeho 
novostavby patří radnice v Kladně a Pardubicích, budova uměleckoprůmyslového muzea v Chrudimi, Obecní 
dům v Semilech, hotel Paříž v Praze, městská spořitelna v Jilemnici a několik pavilónů pro Jubilejní výstavu 
1891. 
KOLÁŘ, Ondřej. Písecké solitéry: architektura 19. a 20. století v metropoli Prácheňska. Písek: Collegium 
Artium, 2010, str. 42. 
295 Adolf Liebscher (* 11. 3. 1857 v Praze, † 11. 6. 1919 v Potštejně nad Orlicí) malíř, autor portrétů, krajin a 
ilustrací, častý spolupracovník architektů. Je například podepsán pod výzdobou Gräbeho vily a Národního domu 
na Vinohradech, Spolkového domu ve Vyškově, radnice a záložny v Kolíně a pod návrhy výzdoby oken chrámu 
sv. Ludmily na náměstí Míru v Praze. 
KOLÁŘ, Ondřej. Písecké solitéry: architektura 19. a 20. století v metropoli Prácheňska. Písek: Collegium 
Artium, 2010, str. 42. 

 

Obr. 9: Budova Občanské záložny – současný stav 
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Kromě toho je z pohledu identity zajímavé, že ústřední místo na straně do náměstí 

zaujímá postava Přemysla Otakara II. jako budovatele města. Ještě Schallerův místopis totiž 

spekuluje o vlastnictví hradu templářskými rytíři. Tuto domněnku vyvrátilo až bádání 

prefekta Schöna, jak je uvedeno v topografii Sommerově. Obě topografie ale zmiňují jako 

nejstarší písemně doložené majitele píseckého hradu krále Jana Lucemburského a jeho syna 

Karla. Postava Přemysla Otakara II. jako panovníka, který Písku udělil městské výsady a dal 

stavět hrad, je poprvé uvedena až v Riegrově Slovníku naučném. 

Adolf Liebscher se podílel i na vnitřní výzdobě budovy. Na plátno namaloval dvě 

lunety pro chodbu záložny představující Lov a Zlatonosnou Otavu296. 

4.4.2. Kodlův dům 

Jan Kodl297 (* 25. 8. 1855 v Březnici, † 19. 12. 1903 v Praze – Krči) studoval reálku 

v Příbrami a Písku, po maturitě r. 1873 pokračoval na pražské technice, odkud po roce přešel 

na techniku ve Vídni, kde roku 1879 získal inženýrský diplom. Po návratu z vojenské služby 

jej strýc Jan Muzika (*21. 6. 1832 v Březnici, † 30. 5. 1882) zaměstnal při zaměřování a 

stavbě dráhy z Hradce Králové do Jičína. Poté pracoval na stavbě železnic v okolí Krakova. 

Stavba úseku transversální dráhy mezi Pískem a Vrcovicemi jej přivedla do Písku. V té době 

se mu narodil syn, a tak se dvěma společníky zakoupil nemovitosti z pozůstalosti bývalého 

                                                      
296 HOLKUP, Antonín, ed. Památník Občanské záložny v Písku: [Výtah z podrob. dějin Občanské záložny v 
Písku]. Písek: Občanská záložna, 1912, str. 49. 
297 KOLÁŘ, Ondřej. Písecké solitéry: architektura 19. a 20. století v metropoli Prácheňska. Písek: Collegium 
Artium, 2010, str. 26. 

 

Obr. 10: Dům U Černého orla, který uvolnil místo záložně 
Zdroj: JAVŮREK, Zdeněk a KOTALÍK, Jan. Písek ve fotografii 1860-1918. Písek: Město Písek, 2007, 
str. 114. 
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starosty Gamische a rozhodl se ve městě usadit. Peníze získané trasováním místních železnic 

po Čechách investoval do staveb obytných domů na svých pozemcích a jeho jméno je 

neodmyslitelně spjato s rozvojem Pražského předměstí, kde mimojiné nechal postavit 

cyklistickou dráhu. Je také autorem architektonického návrhu současné podoby městské 

elektrárny. 

Na Pražské ulici (dnes 

Národní svobody) si v letech 1891 

– 1892 postavil vlastní dům. Mezi 

okny prvního patra umístil 

plechové tabule podle kartonů 

Mikoláše Alše. Čtyři alegorické 

postavy představují opět tradiční 

řemesla: rybářství, stavitelství, 

řemeslné cihlářství a sadařství298. 

4.4.3. Hotel Dvořáček 

Rudolf Dvořáček299 (* 17. 

4. 1848 v Hradci Králové, † 14. 9. 

1917 v Písku) zakoupil koncem 70. 

let 19. stol. od J. Stockého lékárnu 

U Bílého lva na Velkém náměstí a 

dal ji nový název Stará lékarna u 

svaté Anny. Brzy svůj podnik 

rozšířil o výrobu malinové šťávy, export lidových léčiv a později připojil ještě prodej strojů 

pro zemědělce. Velmi se angažoval ve veřejném životě: Působil v obchodním grémiu, kde byl 

i po nějakou dobu předsedou, byl členem pěveckého a hospodářského spolku a bruslařského 

klubu. Zasedal v obecním výboru a správní radě měšťanského pivovaru. Po znovuobnovení 

Poutníka od Otavy r. 1885 poskytl listu redakční místnosti a po čtyři roky zabezpečoval jeho 

administraci. V padesáti letech, r. 1899, prodal lékárnu a nechal si postavit „Dvořáčkův hotel 

u arcivévody Františka Ferdinanda d´Este“. Komfortní hotel se stal o sedm let později sídlem 

Ševčíkovy houslové akademie. 

                                                      
298 KOLÁŘ, Ondřej. Písecké solitéry: architektura 19. a 20. století v metropoli Prácheňska. Písek: Collegium 
Artium, 2010, str. 24. 
299 KOLÁŘ, Ondřej. Písecké solitéry: architektura 19. a 20. století v metropoli Prácheňska. Písek: Collegium 
Artium, 2010, str. 60. 

 

Obr. 11: Kodlův dům - současný stav 
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Architektem hotelu byl Rudolf Štech ( * 1. 9. 1858 v Panenském Týnci u Loun, † 2. 1. 

1908 v Plzni). Studoval na Vysoké škole technické v Praze a na Akademii výtvarného umění 

ve Vídni. Nejprve působil jako stavitel ve Slaném, ale když v Plzni r. 1889 získal zakázku na 

stavbu synagogy, natrvalo do města přesídlil. Projektoval zejména v novorenesančním slohu 

ve Wiehlově duchu. Při výzdobě domů často pracoval s Mikolášem Alšem. Mezi jeho stavby 

patří radnice ve Slaném, městské divadlo, synagoga a obecní pivovar v Plzni, sokolovna 

v Klatovech... 

I k výzdobě Dvořáčkova hotelu byl na základě Štechova doporučení přizván Mikoláš 

Aleš300 (* 18. 11. 1852 v Miroticích, † 9. 7. 1913 v Praze), rodák z blízkých Mirotic a 

neúspěšný student píseckého gymnázia. Písecké prostředí dobře znal a při výběru motivů 

dostal téměř volnou ruku. Aleš do Písku postupně zasílal originály, velké kartony malované 

pouze černým uhlem, kde slovně označoval barvu. Vlastní realizaci potom prováděl malíř 

Josef Bosáček301, který takto s Alšem spolupracoval už při výmalbě kostela ve Vodňanech. 

                                                      
300 KOLÁŘ, Ondřej. Písecké solitéry: architektura 19. a 20. století v metropoli Prácheňska. Písek: Collegium 
Artium, 2010, str. 61. 
301 Josef Bosáček (* 17. 2. 1857 v Příbrami, † 5. 9. 1934 v Příbrami) se učil malbě u řeholníků v pražských 
Emauzích, kde se setkal s tzv. Beuronským stylem. Pak pokračoval na pražské Akademii výtvarných umění, kde 
byl žákem prof. Sequense, Lhoty a Pirnera. Namaloval oltářní obrazy např. pro kostely v Lužné, Skalce a Oseku 
u Rokycan. Po rozchodu s Mikolášem a Alšem a Štechově sebevraždě žil v ústraní jako kostelník u svého bratra 
faráře na Makové hoře u Smolotel. 
KOLÁŘ, Ondřej. Písecké solitéry: architektura 19. a 20. století v metropoli Prácheňska. Písek: Collegium 
Artium, 2010, str. 65 - 66. 

 

Obr. 12: Hotel Dvořáček r. 1908 
Zdroj: JAVŮREK, Zdeněk a KOTALÍK, Jan. Písek ve fotografii 1860-1918. Písek: Město Písek, 2007, str. 
163. 
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Aleš k obrazům připojoval i průvodní dopisy, které adresoval buď malíři Bosáčkovi nebo 

hoteliéru Dvořáčkovi. Co se z dopisů týkalo okolností vzniku obrazů, otiskl Karel Janouš 

v Otavanu 16. 8. 1913302. Bosáček měl někdy při volbě barevnosti volnost, a tak, jak soudí 

Ondřej Kolář, je z některých maleb cítit beuronský styl303. Hotel byl otevřen 20. 8. 1899 při 

velké slavnosti sjezdu České lesnické jednoty. Alšovy originály byly s doprovodnými texty 

vydány v malé brožuře r. 1938304.  

Na hotelu se objevilo celkem jedenáct obrazů z dějin a života města a nejbližšího 

okolí. Čelní místa u nároží domu zaujímají alegorie lovu v píseckých lesích a apoteóza 

městského znaku. Chronologicky a zároveň od leva do prava jsou to: 

1. Rýžování zlatého písku na Otavě. 

2. Táborský hejtman Matěj Louda z Chlumčan na píseckém kamenném mostě. 

3. Rytířský turnaj v píseckém hradě v r. 1479, 

4. Osudný den 30. září 1620. 

5. Alegorie lovu. 

6. Apoteóza městského znaku. 

7. Bitva u Čížové 22. listopadu 1741. 

8. Městská slavnost písecká. 

9. Venkované z Písecka. 

10. Písečtí studenti pozdravují Zvíkov r. 1861. 

11. Voroplavba na Otavě. 

Jak probíhala komunikace mezi Alšem a Pískem můžemu ukázat na Alšově dopisu 

R. Dvořáčkovi z 13. června 1899305: 

„Vaše Blahorodí! 

Především srdečný dík! Pracuji teď to vraždění v Písku 1619 a je v tom plno figur a 

zároveň tak bohaté na figury 2 obrazy budou následovat a sice ta bitva u Čížové a to procesí. 

Bude to velice pracné, račte se prosím optati p. Bosáčka, zdali je vůbec někdo schopen něco 

dřív nakresliti nežli já a přece to vše vyžaduje čas. Musím Vám tudíž sděliti, že ten nápis by 

mne ukrutně zdržel, an se vlastně v také věci nerad míchám, patříť to v obor malířů písma 

                                                      
302 JANOUŠ, Karel: Alšovy dopisy akadem. malíři Josefu Bosáčkovi a lékárníku Rud. Dvořáčkovi. In: Otavan. 
Státoprávně pokrokový týdenník pro král. město Písek a Pošumaví. Roč. XXXV, č. 33 ze dne 16. 8. 1913, str. 1. 
Janouš měl dopisy k dipozici přímo od Dvořáčkovy rodiny a sám říká, že se nedochovaly všechny. Kde jsou 
originály dnes těžko říci, Dvořáčkova pozůstalost v SOkA Písek není.  
303 KOLÁŘ, Ondřej. Písecké solitéry: architektura 19. a 20. století v metropoli Prácheňska. Písek: Collegium 
Artium, 2010, str. 66. 
304 Královské město Písek. Jedenáct obrazů mistra Mikuláše Alše z dějin města. Písek: Cizinecká kancelář m. 
odb. Klubu českých turistů v Písku, 1938. 
305 JANOUŠ, Karel: Alšovy dopisy akadem. malíři Josefu Bosáčkovi a lékárníku Rud. Dvořáčkovi. In: Otavan. 
Státoprávně pokrokový týdenník pro král. město Písek a Pošumaví. Roč. XXXV, č. 33 ze dne 16. 8. 1913, str. 1. 
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(lakýrníků). A protož nechť raději p. architekt na to pošle někoho z Plzně s náležitou instrukcí 

jak to chce a nebo snad někdo z Písku to udělá sám. 

Nerad bych dělal zase něco jiného nežli figurky, nemámť tak beztoho dosti klidu při 

práci. 

Vyprošuji sobě uctivé poručení milostpaní. Vám pak se znamenám 

v úctě oddaný 

Mik. Aleš.“ 

K obrazu alegorie lovu Aleš v dopise J. Bosáčkovi z 12. července 1899 píše306: 

„Drahý příteli! 

Děkuji za srdečný lístek, jakož i p. Perlíkovi. – Dnes jsem poslal zase list pro risalit. 

Tu děvu loveckou ráčejí držet v šerkových šatech a ten pás modro červeno bílý. To ostatní dle 

libosti. – Teď již to půjde asi s ostra neboť nejsou již žádné pohnuté sceny. Naposledy se 

rozloučíme studenty píseckými pozdravujícími Zvíkov. M. Aleš.“ 

V obrazu Písečtí studenti podzravují Zvíkov r. 1861 vzdal Aleš poctu svým dvěma 

předčasně zesnulým bratrům, Janu a Františkovi, kterým v roce 1861 bylo patnáct a třináct let 

a studovali v Písku, zatímco nejmladší Mikoláš ještě na obecné škole v Miroticích. František 

se zajímal o historii, Jan o přírodu a měl nepochybný malířský talent307. K tomuto obrazu 

v dopisech čteme: 

„…. Sursum chorda! Habemus a domino! Nechť zhynou všichni mračnopozorové a 

krokodýlové! 

Zvíkov – ten je echt! Co? 

Na tábor se podívaji! Má krásně staré facady a Kotnov 

Všichni Jich srdečně pozdravujeme a já zůstávám oddaný 

Mik. Aleš308.“  

„Drahý příteli! 

Ti studenti jsou celí černí, jen ten „ajnsac“ v rukávě mají modrý, druhý jej může míti 

červený. Pentle na čamarách mohou býti světlejší. 

Ten Zvíkov ráčej držet hezky vzadu. im Hintergrunde. –  

To ssse udělá! - -  

Doufám pevně v pána Boha, že už Vás všechny zdržovat nebudu. 

                                                      
306 JANOUŠ, Karel: Alšovy dopisy akadem. malíři Josefu Bosáčkovi a lékárníku Rud. Dvořáčkovi. In: Otavan. 
Státoprávně pokrokový týdenník pro král. město Písek a Pošumaví. Roč. XXXV, č. 33 ze dne 16. 8. 1913, str. 2. 
307 KOLÁŘ, Ondřej. Písecké solitéry: architektura 19. a 20. století v metropoli Prácheňska. Písek: Collegium 
Artium, 2010, str. 61. 
308 JANOUŠ, Karel: Alšovy dopisy akadem. malíři Josefu Bosáčkovi a lékárníku Rud. Dvořáčkovi. In: Otavan. 
Státoprávně pokrokový týdenník pro král. město Písek a Pošumaví. Roč. XXXV, č. 33 ze dne 16. 8. 1913, str. 1. 
Alšův dopis J. Bosáčkovi z 15. června 1899. 
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Jo, vyřídějí těm pánům, že jsou to študenti z r. 1861. Někdo se snad tam na ně bude 

pamatovat309. …“ 

„Vaše blahorodí! 

Při Zvíkově musíme zůstat an je to nejbližší hrad okolí Písku a pak nemíním tím dělati 

devotní poklonu Vorlíku, nýbrž starým českým památkám Zvíkovským, jichž majitelem jest 

ostatně kníže Schwarzenberg. 

Bude to poslední obraz. 

Na jeden chci ještě ulebedit plavbu vorů po Otavě. Ty sedláci okazují jaksi k tomu 

procesí. A tou Otavou zmizíme u Zvíkova ku Praze. 

Uctivé poručení milostpaní. Vás srdečně zdraví 

       oddaný Mik. Aleš. 

Tento týden to bude. 

Na zdar p. Bosáčkovi. 

(Pak je Zvíkov malebnější tak jako tak310!)“  

4.4.4. Okresní dům 

Okresní dům byl postaven na místě bývalé nemocnice v Budovcově ulici v r. 1914 

podle návrhu architekta Viktorina Šulce311 (* 9. 10. 1870 v Lysé nad Labem, † 20. 3. 1946 

v Praze). Šulc v letech 1890 – 96 absolvoval studium architektury na Českém vysokém učení 

technickém v Praze a soukromě studoval malířství u Karla Liebschera. V letech 1897 – 99 

pracoval pro pražský magistrát a poté byl profesorem architektury, stavitelství a kreslení na 

Státní průmyslové škole v Plzni. Od roku 1912 vyučoval tyto obory v Praze a v letech 1919 – 

1931 byl úředníkem na ministerstvu školství a osvěty, přičemž stále pracoval jako architekt, 

malíř a projektant. Z jeho realizací uveďme např. Smetanův dům a divadlo v Litomyšli 

(1902), měšťanskou školu v Roudnici nad Labem (1907), školu ve Volyni (1909), Úvěrovou 

banku v Hradci Králové (1910) a radnici ve Staré Boleslavi (1910). 

V Písku byly podle jeho návrhů v letech těsně před první světovou válkou realizovány 

tři budovy: školní budovy na Budějovickém (1909) a Pražském (1911) předměstí a již 

                                                      
309 JANOUŠ, Karel: Alšovy dopisy akadem. malíři Josefu Bosáčkovi a lékárníku Rud. Dvořáčkovi. In: Otavan. 
Státoprávně pokrokový týdenník pro král. město Písek a Pošumaví. Roč. XXXV, č. 33 ze dne 16. 8. 1913, str. 2. 
Alšův dopis J. Bosáčkovi z 19. července 1899. 
310 JANOUŠ, Karel: Alšovy dopisy akadem. malíři Josefu Bosáčkovi a lékárníku Rud. Dvořáčkovi. In: Otavan. 
Státoprávně pokrokový týdenník pro král. město Písek a Pošumaví. Roč. XXXV, č. 33 ze dne 16. 8. 1913, str. 2. 
Alšův dopis R. Dvořáčkovi bez data. 
311 KOLÁŘ, Ondřej. Písecké solitéry: architektura 19. a 20. století v metropoli Prácheňska. Písek: Collegium 
Artium, 2010, str. 45. 
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zmiňovaný okresní dům312 (1914). Všechny tři budovy jsou charakteristické 

předimenzovanou střechou ozdobenou věžičkou, aby se dominantní ráz budov ještě více 

podtrhl. Je zde patrná snaha o jakousi sakralizaci veřejných budov. Zatímco školní budovy 

jsou zdobeny pouze ornamentálně, okresnímu domu se mezi okny druhého patra dostalo 

štukových figurálních alegorií tradičních řemesel píseckého okresu. 

  

                                                      
312 KOLÁŘ, Ondřej. Písecké solitéry: architektura 19. a 20. století v metropoli Prácheňska. Písek: Collegium 
Artium, 2010, str. 45 - 47. 

 

Obr. 13: Okresní dům po r. 1914 
Zdroj: JAVŮREK, Zdeněk a KOTALÍK, Jan. Písek ve fotografii 
1860-1918. Písek: Město Písek, 2007, str. 163. 
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Obr. 14: Plán města v r. 1832 (s vyznačením budoucích staveb) 
Zdroj: SOkA Písek: Fond Sbírka map, sig. XIV / 44. 
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5. ATRIBUTY MÍSTNÍ IDENTITY , MÍSTA PAM ĚTI  

Étienne François upozorňuje na jeden z problémů při studiu paměti: „Paměť se totiž 

podobá Pandořině skříňce a jakmile se o ni začneme zajímat podrobněji, je velice obtížné 

nenechat se pohltit záplavou možných položek313.“  Přestože i v případě Písku se na základě 

pamětí nabízí široká škála témat, budeme se striktně držet stanovené metody. Je třeba 

respektovat selektivní charakter paměťových procesů. Hlavní složky identity určíme na 

základě místopisů a slovníkových hesel, které mají největší společenskou relevanci. Prameny 

s nižší relevancí, dějiny města a osobní paměti, nám poslouží jen k podrobnému rozboru 

vybraných složek. Vydat se stezkami osobních pamětí by mohlo vést k nechtěnému zbloudění 

od horizontů kolektivní paměti a identity. 

Ze jmenovaných místopisů a slovníků jsme za výchozí zvolili heslo v Masarykově 

slovníku naučném, ve kterém jsou informace nejvíce zhutněny do zastřešujících pojmů a 

navíc už je zachycen stav identity, jak se v 19. stol. utvořila. „Písek, dř. král. a kraj. m. 

Prácheňska v j. Č. při ohybu d. Otavy k s.; 367 m. 16 306 ob., 97% Č., 1% Něm., 1% jiných, 

1% cizoz.; 85% kat., 3% ev., 2% čs. cír., 1% isr., 8% bez vyzn. Voj. posádka. Státní 

hřebčinec. Král. palác (zbytek král. hradu z XIII. stol.), zbytky hradeb, kamenný most ze XIV. 

stol. (dnes nejstarší v Č.), barokní radnice s museem (malby J. Quasta) a bohatým archivem, 

got. děkan. chrám s věží vys. 70 m (symbolem celého okolí). Město škol (z r. 1778 gymn., 

reálka, lesnická, obch., rolnická, pro žen. povolání, hud., košikářská) a úřadů (kraj. soud, okr. 

úřad, vojsko atd.). V zdravé kotlině rozsáhlé měst. lesy (6000 ha; v nich naleziště minerálů: 

beryl zlatý, turmalin, bertrandit, písekit, zoisit), turist. Sedláčkova stezka podle Otavy na 

Zvíkov, místo pensistů, cíl turistů, letovisko („m. v lesích“) a uměl. kolonie svět. pedagoga 

houslové hry, prof. O. Ševčíka. Doživotní působiště básníka Ad. Heyduka a dějepisce Aug. 

Sedláčka314.“  

Z těchto údajů považujeme za klíčové: Řeku Otavu s mostem a tradici správního 

centra kraje, městské lesy („město v lesích“) a písecké školství (město škol). Ve starších 

slovnících a místopisech nacházíme stejné celky, byť v jiných podobách, proto se na 

následujících řádcích budeme těmito prvky lokální identity zabývat. Na začátek ale 

předsadíme ještě podkapitolu o nových veřejných prostranstvích a píseckých pomnících, 

neboť se jedná o nejtypičtější místa paměti. 

                                                      
313 FRANÇOIS, Etienne. Místa paměti. Lieux de mémoire. Erinnerungsorte. In: Český časopis historický = The 
Czech Historical Review. Praha: Academia, 2009. Roč. 107, č. 3, str. 563. 
314 Masarykův slovník naučný. Lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Díl V. N – Q. Praha: 
Československý kompas, 1931, str. 707. 
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5.1. Vznik nových veřejných prostranství a písecké pomníky 

Jak vypadal Písek po roce 1820, jaké byly příběhy, jaká vidění ve skutečnosti a pak 

podle povídání. 

Do města se tehdá šlo třemi branami, též fortnou. Brány se o 10. hodině vždy zavíraly. 

Byla to brána Pražská, pak budějovická, pak putimská. U pražské brány byla vrata silná 

z dubového dřeva, ty druhé byly již novější. Na pražské bráně bylo černé prkno s nápisem 

k.k. Kreistadt Písek 

Bezirk Prachin315. 

Tak začíná svou Pamětní knihu Marie Axamitová. Platilo to až do r. 1821, kdy byla 

u č. p. 66 na východním okraji města zřízena tzv. Táborská branka. Šlo o místo, kde se 

počítalo s připojením nové císařské silnice na Tábor316. Roku 1835 byla hradba prolomena 

úplně a zaklenuta jednoduchým obloukem, který byl celý nakonec stržen roku 1844317, když 

byla do budoucí Nerudovy ulice zaústěna nová silnice Poličsko - Písecká. Okna se v hradbách 

ve větší míře prorážela už od konce 18. stol318. Zkrátka začínalo být jasné, že do města nyní 

čím dál tím víc povane nový, svěží vítr. 

Roku 1811 byla Putimská brána chatrná tak, že hrozila zřícením, ale město nemělo 

prostředky na opravu319. V letech 1812 – 1814 byla postupně stržena vrchní část, zbytek pak 

v letech 1834 – 1836320. Mnozí sobě přáli, aby alespoň ona brána Budějovická a Pražská pro 

památku potomkům se zachovala, aby oni někdy pochopiti mohli, jak se k. p. státi mohlo, aby 

Švédové (1648) po tři dny město Písek strašlivým namáháním a ustavičnou střelbou 

v obležení drželi a dobývali a přece ničeho nesvedli a mrzutí odtáhnouti musili… Však těchto 

dobrých hlas slyšán nebyl, zisk přemohl, a ona v r. 1850 a 1851 k sbourání přišla321. Zbyla 

tedy už jen Budějovická brána, o jejíž zachování se Bezděka coby konzervátor Píseckého 

kraje velmi zasazoval. Krajský hejtman František Karel Miltner byl sám milovníkem 

starožitností, a tak podporoval Bezděkovy snahy, ale městská rada se 18. června roku 1861 

vyjádřila takto: „My nesvolujeme na udržení této brány žádné výlohy a chceme, by ta brána 

                                                      
315 SOkA Písek: Fond AM Písek, kniha č. 310. Pamětní kniha Marie Aksamitové, str. 1. 
316 SEDLÁČEK, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. II, Od zřízení král. úřadu až do 
dnešní doby. Písek: Obec písecká, 1912, str. 80. 
317 LUDVÍK, Lubor a PRÁŠEK, Jiří. Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace. Písek: J & M, 1998, str. 30. 
318 SEDLÁČEK, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. II, Od zřízení král. úřadu až do 
dnešní doby. Písek: Obec písecká, 1912, str. 69 - 70. 
319 SEDLÁČEK, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. II, Od zřízení král. úřadu až do 
dnešní doby. Písek: Obec písecká, 1912, str. 65. 
320 LUDVÍK, Lubor a PRÁŠEK, Jiří. Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace. Písek: J & M, 1998, str. 17. 
321 BEZDĚKA, František Rudolf. Královské město Písek. Díl druhý, zvláštní. Písek, 1887, str. 14. 
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byla bouraná, na základě výměru c. k. úřadu krajského č. 4835 a tomuto výměru přiloženého 

dobrozdání technického322.“ 

Dobrozdání vyhotovil Bernhard Grueber323 (* 27. 3. 1807 v Donauwörthu, † 12. 10. 

1882 ve Schwabingu), který se podílel na novogotických přestavbách zámků Sychrov, Orlík a 

Blatná a platil za uznávaného odborníka v oblasti památkové péče. Historický i umělecký 

význam brány hodnotil vysoko, ale její technický stav označil za tak špatný, že její zachování 

by bylo možné jen za velkých nákladů. Věži také uškodilo, že překážela dopravě na jedné z 

nejfrekventovanějších ulic324. Bezděkovi nijak nepomohlo, že byl švagrem starosty, a 

Miltnerovi nakonec nezbylo nic jiného, než roku 1861 rozhodnout o zbourání i poslední 

písecké brány. Na tom ztroskotalo i přátelství obou mužů325. Bezděka bránu oplakal v článku 

Brána Budějovická v Písku, která jindy Vltavotýnskou sloula, kde ji srovnával s Rytířským 

sálem Píseckého hradu: „Byť by onen sál, neb ona síň veliká a vysoká, starými malbami, 

zvlášť znaky českých pánů a rytířů ozdobená v hradu se dala zachovati, - jest to předce docela 

něco jiného, není to věž. Tento historický pomník, tato paměti hodná brána se nedá ničím více 

nahraditi326.“  J. E. Purkyně těšil rozzlobeného přítele básní O pádu brány Budějovické ve 

městě Písku327, která začíná takto: 

„Statný Bezděko! Brána Ti padla, čas sám ji podvrátil, 

Bezděčně’s bojoval – padněte z bran kdekterá! 
 

Netřeba městům bran proti loupeživému rytířstvu, 

V rolníka se rytíř, v měšťana sám proměnil. 
 

Netřeba víc Budějovické brány, by hájila Písek. 

Netřeba Písecké brány Budějovicům. 
 

Již město proti městu se v krutou válku nechystá 

Bourati zdi, zažehnat, vraždit lid ubohý. 
 

Netřeba ni v Praze bran – prolomila je dráha železná, 

Jenž z Poříčí se čarou k Podbabě rychle vine…“ 

                                                      
322 LUDVÍK, Lubor a PRÁŠEK, Jiří. Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace. Písek: J & M, 1998, str. 23. 
323 KOLÁŘ, Ondřej. Písecké solitéry. Architektura 19. a 20. století v metropoli Prácheňska. Písek: Collegium 
Artium o. s., 2010, str. 20. 
324 KOLÁŘ, Ondřej. Písecké solitéry. Architektura 19. a 20. století v metropoli Prácheňska. Písek: Collegium 
Artium o. s., 2010, str. 23. 
325 SEDLÁČEK, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. II, Od zřízení král. úřadu až do 
dnešní doby. Písek: Obec písecká, 1912, str. 231. 
326 Poutník od Otavy. Roč. 4, č. 21 zde dne 30. 7. 1861. Písek: Václav Vetterl, 1861. 
327 VOTAVA, Karel. Písecká čítanka 2. Písek: Okresní knihovna v Písku, 1981,  str. 83. 
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Že Bezděkovy názory nacházely odezvu i u širšího obecenstva, lze doložit tím, že 

Tomáš Mlejnek volně přepsal některé pasáže Bezděkova článku ve formě jakéhosi výtahu do 

své Pamětní knihy: „1861. Brána budějovická v Písku, která jindy Vltavotýnská sloula, byla 

zbořena, která pěknou věží byla ozdobená, byla za časů Otakara II. vystavena 1290. 

Pamětihodný starej slavný Písek již měl věží mnoho jak vyobrazuje starej Písek. Však již o 7 

věží přišel, již sobě ani podoben nejni. V hradu přišel o jednu velkou s hodinami a jednu 

menší, již před sto lety ji zbořili, 4tá, která 1860 spadla, pak brána pražská 12 let dříve, 

Putimská 1821 a 1861 budějovická, která pamětihodna více nahraditi se nedá328.“  Těsně před 

zbouráním byla brána vyfotografována, jedná se o nejstarší známou fotografii města. 

3. 2. 1900 vyšel v Otavanu článek Stavitelské památky. Autor v něm hodnotí starobylý 

ráz měst jako esteticky 

hodnotný a v případě zničení 

nenávratný. Nejprve popisuje 

stavební zásahy v centru Prahy 

a pak přechází na břehy Otavy: 

„Také královský Písek býval 

městem zajímavým, krásným, a 

kdyby se ve své původnosti 

zachoval přítomnosti, byl by 

jedním z nejzajímavějších měst 

neli v Čechách celých tedy 

zajisté na českém jihu. 

Starobylý ráz zmizel ale již na 

dobro a nelze více jej nahraditi. 

Brány pražská, 

budějovická, putimská jsou 

dávno zbořeny, dvou 

starobylých karakteristických 

věží bývalého královského 

hradu také více není; jedna byla zbořena protože překážela, druhá „prý“ – spadla sama. 

Z nádherného hradu zbyla pouze jediná síň s kusem prázdného dvora, o čemž se ale cizinec 

do Písku zavítavší skoro ani nedoví. Městských hradeb a bašt, pokud nebyly zničeny, užilo se 

                                                      
328 Z pamětní knihy Tomáše Mlejnka, mistra ševcovského. In: Otavan. Měsíčník pro národní, kulturní a 
hospodářské zájmy král. m. Písku a kraje Prácheňského. Roč. VIII (XXXXIII), číslo 3. – 5. ze dne 12. května 
1924,  str. 73. 

 

Obr. 15: Budějovická brána r. 1861 
Zdroj: JAVŮREK, Zdeněk a KOTALÍK, Jan. Písek ve fotografii 
1860-1918. Písek: Město Písek, 2007, str. 133. 
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z části k novějším budovám, takže zbývá jediná bašta u putimské brány se zbývajícím kusem 

hradebního příkopu a cestou ke mlýnu pod skálou, která se dosud i s budovami sem 

obrácenými od staletí nezměnila. – Hradební ulička s částí putimské ulice a Drlíčovem obstojí 

asi sotva dlouho ve stavu posud zachovaném. … Starobylého rázu jednou ztraceného Písek 

více nezíská, proto nezbývá, leč rozhodnouti se pro ráz moderní, novověký, a tu potřebí voliti 

s největší opatrností vzory české329.“  Písek tedy přišel o své stavební historické dominanty a 

nezbývá mu, než si vytvořit nové: moderní a české. Co trvá jako věčná konstatnta je starý, 

kamenný most: „Ostatní město bude se snad modernisovati – takže na pravém i levém břehu 

Otavy rok od roku bude přibývati nových – snad i nádherných budov, jichž vzájemným 

pojítkem bude a zůstane ten starý, kamenný most přes Otavu330.“  

Ještě než byly zbourány městské brány, byly postupně zasypávány příkopy a parkány 

rušeny nebo pronajímány za zahrady. Hradební okruh na severní straně města byl periferií, 

kde stála děkanská stodola a kde se v místě zvaném na chmelnici skladovalo dřevo. V západní 

části směrem k řece se říkalo V Alejích. Byly tam pěti řadami vysázeny topoly, mezi kterými 

se „execírovalo“ vojsko331. „Také bývaly židovské oddavky v alejích, což nám dětem také 

neušlo. Židovka měla damaškový šaty zelený, fjertuch, na hlavě též zelenou kukly. Když nad 

nimi naříkal, dal jim vína do skleničky, zas nad nimi říkal, pak je píchl do prstů, když vypili, 

skočili na tu skleničku, pak říkali trejfes, procož jsme my děti skákaly na každou třepinu a 

křičeli trejfes332.“ Ve východní části stála flusárna s haldami popela, kterou měl od města 

v pachtu žid Lazar Fürth. Kolorit místa dokreslovala obecní kolna, kde byla složena šibenice a 

jiné popravčí nástroje. 

Krajští hejtmané se snažili pozvednout úroveň venkovského krajského sídla333, a tak se 

hejtman Josef Edvard Maschke rozhodl právě v tomto místě zřídit anglický park. Tomáš 

Mlejnek zaznamenává: „1830. Byl založenej Bark od pana krajskýho Maška a pana 

měšťanosta Ignáce Zurdy. 1841 byl kolem zdi vohozenej. Na náklad pana krajského Josefa z 

Šrenků byl altan zhotovenej334.“  S hejtmanovým vlivem šlo zakládání parku poměrně rychle, 

problém byl jen s flusárnou, ze které obec tržila peníze. Zbořena byla nakonec až roku 1837. 

                                                      
329 Otavan. Týdenník pro zábavu, poučení, zájmy politické, obecné a spolkové. Roč. XXII, č. 5 zde dne 5. 2. 
1900, str. 1 – 2. 
330 Otavan. Týdenník pro zábavu, poučení, zájmy politické, obecné a spolkové. Roč. XXII, č. 5 zde dne 5. 2. 
1900, str. 1 – 2. 
331 SOkA Písek: Fond AM Písek, kniha č. 310. Pamětní kniha Marie Aksamitové,  str. 4. 
332 SOkA Písek: Fond AM Písek, kniha č. 310. Pamětní kniha Marie Aksamitové,  str. 4 – 5. 
333 SEDLÁČEK, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. II, Od zřízení král. úřadu až do 
dnešní doby. Písek: Obec písecká, 1912, str. 106. 
334 Z pamětní knihy Tomáše Mlejnka, mistra ševcovského. In: Otavan. Měsíčník pro národní, kulturní a 
hospodářské zájmy král. m. Písku a kraje Prácheňského. Roč. VIII (XXXXIII), číslo 1. – 2. ze dne 16. února 
1924,  str. 34. 
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 „P řišel jsem za Krajskýho Mašek, ale on se nazýval Máške. Jak přišel, prohlížel celé 

okolí u města. Hned se mu zalíbila chmelnice, museli odtuď hned odvážet klády. Pak sem vzal 

odněkuď zahradníka. Když se chmelnice pak vyprázdnila, hned to dal ohradit prkny. Pak to 

kopali, planírovali od děkanů stodoly až po flusárnu. My děti jsme byly také hned přítomný, že 

budeme také kopat. Dostali jsme motyčky. Když jsme přišli ze školy šly jsme kopat jamky na 

sázení stromů, za to jsme dostávaly od pana krajského rohlíček. Nejdřív se kopaly na hořejší 

cestě jámky pro ty stromky. Když už byla celá ta prostora co je velký park. Teď přišlo na 

děkanů stodolu, Berkovu zahrádku, hradební zídka stála pořád. Když se to odstranilo, pak se 

alej topolový také kácel, při čem přišel Vlasatý o život. 

Pak přišel los na tu flusárnu. Když žid Lazar dostal výpověď, tak si mezi těmi káděmi 

podřízl krk, … Pak se Ti židé z té staré dřevěné chalupy vystěhovali, pak se to vše hned 

zbouralo335.“ Nové sady se s rozlohou téměř 240 arů staly největším veřejným prostranstvím 

ve městě. Osmdesáti arovou plochu Velkého náměstí převyšovaly třikrát. Byly alternativní 

komunikací k mostu přes Otavu a brzy se staly živým maloměstským korzem a prestižním 

prostorem. 

Krajský hejtman Maschke navrhoval rovněž postavení altánu v podobě chrámku336. 

Stavba otevřeného pavilónu, jehož kruhovou kupoli nese osm štíhlých toskánských sloupů, 

začala v roce 1836. Skončila ale až v roce 1841, takže se jí hejtman Maschke nedočkal, byl 

přeložen do Plzně. Dokončena byla až za posledního prácheňského hejtmana Schrenka337.  

Josef svobodný pán Schrenk byl v Písku velmi oblíben pro svou spravedlnost a 

lidumilnost. Údajně byl velmi pokrokový a liberální. Založil opatrovnu a podporoval založení 

městské čítárny. Za své zásluhy byl 22. května 1844 jmenován čestným měšťanem338. 29. září 

1845 zasáhla Písek povodeň tak vysoká, že lidé ukrytí na půdách museli prolámat střechy, aby 

se neutopili. Hejtman Schrenk druhý den osobně na lodičce rozvážel postiženým pomoc. 

V pavilónu jej připomíná český kryptogram od Františka Bezděky: „Šlechetný, Co Hodného 

Rád, Eyhle Následky Koná. MDCCCXXXXI.“ Je to první připsání veřejného prostoru 

v Písku světské osobě. Okolo pavilónu je ozdobná litinová mříž z rožmitálských železáren, 

dar hejtmanova bratra, pražského arcibiskupa, Aloise svobod. pána Schrenka339. 

                                                      
335 SOkA Písek: Fond AM Písek, kniha č. 310. Pamětní kniha Marie Aksamitové,  str. 44. 
336 SEDLÁČEK, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. II, Od zřízení král. úřadu až do 
dnešní doby. Písek: Obec písecká, 1912, str. 146. 
337 Josef Krištof Schrenck (* 1797, † 1873) hejtmanem jmenován 2. 5. 1840, 15. 1. 1850 odjel do Budějovic, kde 
se stal předsedou krajské vlády. Zemřel 14. 11. 1873. 
Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Dvacátýtřetí díl. Schlossar – 
Starowolski. 1. vyd. Praha: Jan Otto, 1905, str. 50. 
338 SEDLÁČEK, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. II, Od zřízení král. úřadu až do 
dnešní doby. Písek: Obec písecká, 1912, str. 348. 
339 BEZDĚKA, František Rudolf. Královské město Písek. Díl druhý, zvláštní. Písek, 1887, str. 222. 
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5.1.1. Pomník padlým u Melegnana a Solferina 

Poutník od Otavy zveřejnil v č. 1 roč. 1860 následující zprávu: „D ůstojnický sbor 

řadového pěšího pluku čísl. 11. zamýšlí vojínům českého pluku tohoto v lonské válce na bojišti 

padlým, kamenný pomník v Písku postaviti. Model pomníku tohoto zhotoven jest ve Vlaských 

Benátkách a představuje českého lva v boji s hadem. Svým časem podáme čtenářům 

vyobrazení tohoto pomníku340.“  Jednalo se o pomník padlým v italské válce o nezávislost 

roku 1859, v bitvách u Melegnana (8. června) a u Solferina (24. června). Krvavá solferinská 

bitva dokonce stála u zrodu mezinárodního červeného kříže. 

                                                                                                                                                                      

Alois Josef Schrenck (* 1802, † 1849), kníže-arcibiskup pražský. 
Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Dvacátýtřetí díl. Schlossar – 
Starowolski. 1. vyd. Praha: Jan Otto, 1905, str. 50. 
340 Poutník od Otavy. Zábavný a poučný časopi č. 1/1860. Písek: Václav Vetterl, 1860. 

 
Obr. 16: Schrenkův pavilon - současný stav 
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Vojáci si ze svého středu zvolili pro postavení pomníku komitét a ten vybral místo 

v městském parku. Písecká občanská společnost, která s italským národním hnutím zčásti 

sympatizovala, si ale pomník příliš nepřála, a už vůbec ne na prestižním místě v sadech. 

Peníze do sbírky na pomník se také scházely pomalu. Městská rada na svém jednání 24. srpna 

1860 odhlasovala pro postavení pomníku příspěvek 100 zl., ale jen pod tou podmínkou, že 

bude umístěn za děkanství341 (za hradbami na východní straně města). Pomník představuje 

lva, kterého obtáčejí dva hadi, na nichž je vyryto Frankreich a Sardinien. Lev hájí prapor. 

Autorem byl známý sochař Emanuel Max342 (* 19. 10. 1810 v Janově u Sloupu v Čechách, 

† 21. 2. 1901 v Praze). Písecký krajský hejtman tvrdil, že nápisy na hadech, které vadily 

nejvíce, umělec doplnil z vlastní vůle, a v zájmu upokojení veřejnosti radil nechat je 

zasádrovat. 

Podstavec nesl nápisy: „Léta páně 1859 statně bojujíce v krutých bitvách  u 

Melegnana dne 8. a u Solferina dne 24. června padli smrtí hrdinskou (následovala jména 

důstojníků) a 860 mužů.“ a „Na oslavu 

statečnosti padlých vojínů z českého pluku 

č. 11 od soudruhů a krajanů z doplňovacího 

okresu Píseckého roku 1861.“ Ze dvou stran 

čtverhranného podstavce byla verze česká, 

ze dvou německá. Český text sestavil Karel 

Ninger, ale konečná stylizace nebyla jeho. 

Ve svých pamětech uvádí, že hlavní 

myšlenka, že velení vojska bylo špatné, 

musela být vynechána. Pomník se nelíbil ani 

občanstvu. Hned po slavnostním odhalení jel 

prof. Ninger do Horažďovic a poznamenává 

si jen stručné: „Nepříznivé ohlasy o pomníku 

v Písku.“ 

16. 8. 1861 byl pomník listinou 

odevzdán do správy obce. Rada o pomníku 

jednala 23. 9. 1861: „Uzavřeno 15 hlasy 

proti 4 pomník ten nepřijímat do vlastnictví obce, protože městské zastupitelstvo na způsob i 

                                                      
341 JANOUŠ, Karel. Písecký pomník na památku padlých v bitvě u Melegnanu. In: Národní listy ze dne 31. 5. 
1919. Roč. 59, č. 128. Praha: Pražská akciová tiskárna, str. 1. 
342 S bratrem Josefem vytvořil i několik sousoší pro Karlův most. 
HOJDA, Zdeněk a POKORNÝ, Jiří. Pomníky a zapomníky. Vyd. 1. Praha: Paseka, 1996, str. 25. 

 

Obr. 17: Pomník padlým u Melegnana a 
Solferina 
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formu zhotovení a stavení toho samého se neustanovilo, dále proto, že zastupitelství městské 

nemá povolání do vysoké politiky se míchati a protože mnoho opatrování pro všecku 

budoucnost spojené z městských důchodů píseckých zapravovati nelze343.“  Proti pomníku se 

postavili profesor Pažout a Tomáš Šobr, což mělo za následek Pažoutovo přeložení do Jičína. 

Občané sepsali v Pažoutův prospěch petici, a tak z přeložení nakonec sešlo. Zastupitelstvo o 

pomníku drželo i tajné jednání, protože vojsko požadovalo přijmutí pomníku do obecní 

správy do čtyř dnů, jinak hrozilo exekucí. I tak bylo rozhodnuto nepřijímat a Šobr s Havelkou 

byli vysláni jako deputace do Prahy a Vídně. Písecký pomník se prý dostal i do francouzských 

humoristických listů, kde byla bitva karikována tak, že vojáci měli hlavy lví a velitel oslí. U 

pomníku se každoročně konala plukovní slavnost. 

Po první světové válce se ozývaly hlasy, aby byl pomník nadobro odstraněn344, ale 

nakonec bylo vše vyřešeno jen úpravou nápisů a pomník stojí na svém místě dodnes. 

                                                      
343 JANOUŠ, Karel. Písecký pomník na památku padlých v bitvě u Melegnanu. In: Národní listy ze dne 31. 5. 
1919. Roč. 59, č. 128. Praha: Pražská akciová tiskárna, str. 1. 
344 Národní listy ze dne 24. 4. 1919. Roč. 59 / čí 93. Praha: Pražská akciová tiskárna, str. 2. 

 

Obr. 18: Slavnostní odhalení pomníku padlým u Melegnana 16. 8. 1861 
Zdroj: JAVŮREK, Zdeněk a KOTALÍK, Jan. Písek ve fotografii 1860-1918. Písek: Město Písek, 
2007, str. 158. 
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5.1.2. Pomník Františka Palackého 

Na místě, které si nejprve vyhlédla armáda, byl 8. září 1886 odhalen pomník Františka 

Palackého (* 14. 6. 1798 v Hodslavicích, † 26. 5. 1876 v Praze). Jedná se o nejstarší sochu 

Františka Palackého v životní velikosti345. Autorem byl akademický sochař Ludvík Wurzel 

(* 24. 1. 1865, † 25. 11. 1913) žák J. V. Myslbeka a pozdější profesor Vysoké školy 

umělecko-průmyslové, který se mimo jiné podílel na výzdobě Čechova mostu a Wiehlovy 

budovy pražské městské spořitelny. Palacký je zobrazen jako sedící učenec, pravou rukou si 

podpírá starostmi obtíženou hlavu a její loket je opřen o několik knih, které má položeny na 

pravé noze (zřejmě symbolizují Palackého „Dějiny národu českého“). 

Myšlenka stavby pomníku vzešla od píseckých studentů, kteří založili Komitét pro 

postavení pomníku Františka Palackého v Písku346. Ustavující schůze se konala 27. 7. 1879 a 

                                                      
345 ŠTAIF, Jiří. František Palacký: život, dílo, mýtu Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2009, str. 302. 
346 SOkA Písek: Fond Komitét pro postavení pomníku Palackého. 

 

Obr. 19: Odhalení sochy Františka Palackého 8. 9. 1886 
Zdroj: JAVŮREK, Zdeněk a KOTALÍK, Jan. Písek ve fotografii 1860-1918. 

Písek: Město Písek, 2007, str. 186. 
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9. 8. 1879 byla v Otavanu zveřejněna první výzva ke sbírkám finančních prostředků347. 

Vybíralo se klasickými způsoby – pořádáním přednášek, akademií a divadelních představení 

– a shromáždit potřebné finanční prostředky trvalo plných 7 let. S odhalením pomníku byla 

spojena třídenní slavnost trvající od úterý 7. září do čtvrtka 9. září 1886. Datum bylo voleno 

s ohledem na konec prázdnin. Hlavní řeč během slavnostního odhalení v úterý 8. září držel 

František Ladislav Rieger. Na čtvrteční dopoledne byla plánována prohlídka města a zážitek 

ze slavnosti měl umocnit odpolední výlet na vojenskou plovárnu, kde se večer konala plavba 

po řece Otavě při bengálském ohni, lampionech a ohňostroji348. Vojenská plovárna se 

nacházela v malebném místě dnes nazývaném „U Smetáka“, kde Otava vystupuje ze skalnaté 

soutěsky a rozlévá se do písecké kotliny. 

Palackého k Písku pojily i osobní vazby. V Písku žil dr. Řehoř Zeithammer349 

(* 31.7.1800 ve Štěkni u Písku, † 24. 8. 1881 v Praze), který měl za manželku Marii, neteř 

Terezie Palacké, roz. Měchurové. Zeithammrův otec, Antonín, byl důchodním ve Štěkni a 

Kladrubech, matka Marie Anna, roz. Habersfeld z Haberkornu, pocházela z Tachova. Řehoř 

studoval v Praze, od r. 1823 byl adjunktem filozofické fakulty pražské univerzity a od r. 1826 

doktorem filozofie na univerzitě vídeňské. Za necelé dva roky po té přišel do Písku jako 

humanitní profesor gymnázia. 

Vzal si svou studentskou lásku Marii, dceru význačného pražského doktora medicíny 

Ignáce Peterse, jehož choť Louisa (Aloisie) byla sestrou manželky F. Palackého, Terezie 

Měchurové. Bydlel v domě U Koulí, kde se mu narodili všichni tři synové: Viktoryn Karel 

František (* 5. září 1830), Antonín Ottomar350 (* 5. listopadu 1832) a Leopold Marie Ignác351 

(* 19. prosince 1834), jehož kmotry byl advokát Leopold Měchura a Terezie Palacká, oba 

kmotři byli při křtu zastoupeni gymnaziálním profesorem Ottomarem Madlenerem a Josefou 

Zeithammrovou, chotí Zeithammrova bratra Františka, justiciára na drhovelském panství. 

Zeithammer bojoval za výuku češtiny na píseckém gymnáziu a byl jejím prvním 

známým učitelem (po něm učil češtině od r. 1841 katecheta Bezděka). Navázal kontakty nejen 

s Palackým, ale i krajským hejtmanem Josefem svob. pánem Schrenkem. Ten mu opatřil u 

zemské vlády potřebné povolení ke zřízení veřejné knihovny (1841). Kromě veřejné knihovny 

se roku 1844 Zeithammer zasadil i o zřízení dětské opatrovny. 24. dubna 1844 byl 

                                                      
347 Otavan. Týdenník pro zábavu, poučení, zájmy obecné, politické a spolkové. Roč 1 / čí 6.  
348 SOkA Písek: Fond Akademikové písečtí. Sig. III/1. Program slavnosti odhalení pomníku Františka 
Palackého. 
349 GRUBER, Jan: Městská veřejná knihovna v Písku 1841 – 1941. Písek: B. Novotný, 1941, str. 23. 
350 Redigoval časopis Politik, důl. člen Riegerovy strany, 13.4. podepsal státoprávní ohražení, které podle jeho 
návrhu nazváno Deklarací, jednání s Potockim a Taafem, poslanec zemského sněmu, náměstek pražského 
primátora, 1888 místopředseda poslanecké sněmovny, 1918 člen panské sněmovny. 
351 Schwarzenberský správce na Šumavě, zemědělský odborník a kočovný hospodářský učitel. 
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Šurdovským magistrátem jako druhý v dějinách města jmenován čestným píseckým 

měšťanem. Roku 1847 odešel na Malostranské gymnázium. Byl členem Královské učené 

společnosti a Prozatímní školní rady pro gymnázia, školním radou a zemským gymnaziálním 

inspektorem pro východní část Čech. Vymohl, aby se české řeči a literatuře vyučovalo na 

všech gymnáziích. 

O Palackého návštěvě v Písku na cestě z Orlíku do Třeboně 21. července 1863  

pojednává fejeton Dr. Františka Daneše Obrázky ze života Palackého na venkově352: „Uvítání 

dálo se v měšťanské besedě, jež oprostíc se právě svazku s utrakvistickým kasinem měla svůj 

první skromný stánek v domě mých rodičů „Na Drlí čově“ u putimské brány. Otec byl 

nesmírně dojat poctou, směti slavného hosta pod svou střechou vítati – stalo se sedmi 

výborem mu odměřenými slovy, v slzách se mu, chudáčkovi, utápějícími. Palacký, zasednuv 

v křeslo povýšené, přijímal hold deputace vlídně a děkovně, ostatní množství zadívalo se ve 

výraznou až velebnou tvář oslavencovu a s posvátnou říkajíc hrůzou naslouchalo spádu jeho 

jadrných proslovů. Všech deputací z venkova „kápo“ byli bodří sousedé rychty záhořské: 

starý Hesoun vulgo Peroutka v koženkách z Vrcovic, mladší Mezera – bez nich – z Voníkova, 

mlynář Herink ze Samoty pod Pískem sám třetí. A ti, že bez ostychu oslovovali ho vlastními 

mužnými slovy, tak naponejprv zalíbili se Palackému, že po obřadu srdečně s nimi se bavil a 

při rozchodu, když si řekli Na shledanou v Praze, upřímně po venkovsku s nimi si plácl. (To 

zůstalo jim chloubou doživotní). Z té doby požívali v kraji jména selských vlastenců. Palacký 

při mnohé příležitosti sobě i jiným rád připomínal jich a nejednou po Písečanech vzkázal jim 

uznalý pozdrav. Rok na to zajeli k sv. Janu do Prahy, kdež první jejich cesta byla do Pasířské 

ulice k slavnému pantátovi…“ 

Palackého jméno pak mělo v Písku několikerý život: V roce 1898 byl u železniční 

zastávky Písek – město postaven hotel Palacký353 a při manifestačních oslavách Palackého 

stých narozenin v témže roce se písecký Sokol rozhodl pojmenovat svou knihovnu Lidová 

knihovna Palackého v Písku354. Na schůzi obecního zastupitelstva 3. 2. 1900 byl Palackého 

jménem pojmenován městský park, Palackého sady355, a za první republiky byl v Písku 

posádkou pěší pluk 11 Františka Palackého356. Název vznikl v ruských legiích a číslo bylo 

dědictvím pluku pravidelné Rakousko-Uherské armády. 

                                                      
352 Venkov. Ústřední list Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu. Roč. XXII, č. 277 ze dne 
23. 11. 1927, str. 7. 
353 ADÁMEK, Jan et al. Písek na starých pohlednicích = Písek from the old postcards = Písek auf alten 
Ansichtskarten. Vyd. 1. Písek: Ires, 1999. 100  Arena Aurea; sv. 2, str. 85. 
354 GRUBER, Jan: Městská veřejná knihovna v Písku 1841 – 1941. Písek: B. Novotný, 1941, str. 50. 
355 LUDVÍK, Lubor a PRÁŠEK, Jiří. Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace. Písek: J & M, 1998, str. 81. 
356 PRÁŠEK, Vojtěch. Pěší pluk 11 Františka Palackého. Praha: Československý legionář. 1938, str. 165  
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5.2. Řeka Otava 

Pojímáním Otavy mezi atributy identity nezdůrazňujeme jen polohu města na jejích 

březích, ačkoliv je jen velmi málo pohledů na město, na kterých nefiguruje. Stejně tak jako 

most, o kterém se v Ottově slovníku dočteme: „P řes řeku Otavu postaven kamenný most, 

podle pověsti nejstarší most v Čechách, v pravdě bezpochyby druhý (po roudnickém), jenž od 

starodávna pokládán byl za přední klenot města357.“  Obojí patří k sobě, a tak je zařazujeme 

jako jeden prvek identity. Dílo přírody a dílo lidských rukou. 

Otava jako prvek identity má však i svůj symbolický význam. Její zlatý Písek dal 

městu jméno a prosperitu: „Den Namen sowohl, als auch den Ursprung, soll diese Stadt dem 

Berichte unsers  Hageks nach dem reichen Goldsande, bohaty Pisek, oder häufigen 

Goldkörnern zu verdanken haben, die durch das unterirdische Wasser aus den verborgenen 

Goldgängen abgestossen, mit dem Sande fortgeschlemmert, und endlich an mehreren Bächen 

und Flüssen in ganz Böhmen, hauptsächlich aber an dem Flusse Wotawa in der Grösse einer 

Erbse, bisweilen auch eines Taubeneyes angetroffen worden sind358.“ 

                                                      
357 Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Devatenáctý díl. P – Pohoř. 1. vyd. 
Praha: Jan Otto, 1902, str. 778 – 782. 
358 SCHALLER, Josef František Jaroslav. Topographie des Königreichs Böhmen: darinn alle Städte, Flecken, 
Herrschaften, Schlösser, Landgüter, Edelsitze, Klöster, Dörfer, wie auch verfallene Schlösser und Städte unter 
den ehemaligen und jetzigen Benennungen samt ihren Wertwürdigkeiten beschreiben werden. Dritter Theil. 
Prachiner Kreis Prag: Schönfeld, 1790, str. 7 – 15: „Za jméno, stejně jako za založení, může město podle Hájka 
děkovat bohatému zlatému písku, nebo spíše nalezištím zlata, které bylo ze zlatých žil vymíláno podzemní 
vodou , promícháno s pískem a konečně na mnoha potocích a řekách v celých Čechách, hlavně ale na řece Otavě 
ve velké míře nacházeno.“ 

 

Obr. 20: Adolf Liebscher - Zlatonosná Otava (luneta pro interiér záložny) 
Zdroj: HOLKUP, Antonín, ed. Památník Občanské záložny v Písku: [Výtah z podrob. dějin Občanské 
záložny v Písku]. Písek: Občanská záložna, 1912, str. 47. 
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Uibrigens rührt der böhmische Name Pisek, welcher Sand bedeutet, nicht sowohl von 

der sandigen Beschaffenheit des Bodens im Allgemeinen her, als vielmehr von dem 

Goldsande an welchem die Watawa in alten Zeiten sehr reich war, so daß an ihren Ufern 

beträchtliche Goldwäschen betrieben wurden, welcher Umstand Veranlassung zur Gründung 

der Stadt gab359. 

Královské krajské město Písek, jindy kraje Prachenského, nyní Píseckého, jméno své 

má od písku, a sice od zlatého písku, jehož se zde jindy velmi mnoho nalezalo, takže muži 

učení aneb jakýmkoli pamětihodným skutkem na slovo vzatí se nazývali ze zlatého písku neb 

z bohatého písku360. Rýžování zlata a lov perlorodek jsou také hlavními motivy alegorie 

Prácheňského kraje na úvodní stránce Schallerovy Topographie des Königreichs Böhmen, 

Prachiner Kreis. Řeka se pak stává symbolem celého Prácheňského kraje, jehož je hlavní 

osou. Spojuje největší města kraje a plyne k jejich hlavě, Písku. Nabízí se paralela Prahy a 

Vltavy. Na plynutí řeky je symbolizována logika umístění centra kraje právě do Písku. Město 

bylo se správními úřady spjato téměř životně důležitě. Zrušení krajského zřízení bylo 

pociťováno bolestně a jako předzvěst brzkého úpadku. Za první republiky se Písek stal jedním 

                                                      
359 SOMMER, Johann Gottfried. Das Königreich Böhmen. Achter Band, Prachiner Kreis. Prag: J.G. Calve’sche 
Buchhandlung, 1840. xliv, str. 1 – 16.: „Původně znamenalo české jméno Písek, které písek znamená, nikoliv 
písečné půdy v okolí, ale spíše zlatý písek, na který byla Otava ve starých časech tak bohatá, že na jejích březích 
zřízeno množství rýžovišť, které daly vzniknout okolnostem k založení města.“ 
360 BEZDĚKA, František Rudolf. Královské město Písek. Díl druhý, zvláštní. Písek, 1887, 226 , str. 1. 

 

Obr. 21: Alegorie Prácheňského kraje ze Schallerovy topografie 
(vlevo lov perlorodek, vpravo rýžování zlata) 
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z center československého regionalismu. Jan Matzner uvozuje svého průvodce pro Písek a 

okolí z roku 1898 Heydukovým překladem latinské básně, kterou věnoval humanistický 

učenec působící na písecké škole Vít Trajanus Žatecký361 Janu Hodějovskému, a kde je tato 

složitá symbolika pregnantně vyjádřena:   

V hor vznešených modrém klínu netušené vnady 

 královské si město hoví ovinuto sady;  

Otava je v náruč vine, láskou k němu jata,  

štědrá jako Paktol bystrý, Lydií jenž chvátá;  

v jejích vlnách zlatý písek hojným darem plove, 

bohatým lid po vší zemi město Pískem zove.  

Od učenců vážných ondy Pisna městu dáno,  

leč když ustal zlata pramen, zaniklo i jméno. 
 

Přebohato bylo kdysi, zlata skvostem květné,  

posud zrytá země ňadra zříš i sejpy četné  

podél bystřin bělopěnných, po nivách jež bloudí,  

bez zlata však snivá řeka srdcem města proudí. 
 

Plamenů kdys požárových moře se v něm spiklo,  

vzkřiklo žalem, z hrůzné spousty sotva k žití vzniklo. 

Bohaté však posaváde — srdcem je i duchem;  

nemá touhy občan bdělý, zlé by choutky vzruchem  

bez soucitu plod svých lánů do kruté hnal výšky,  

má-li on, má také chuďas nejskrovnější chyšky.  

Dary polí, vod i lesů, prací vytěženy,  

nemají krom družné lásky občanstva zde ceny;  

hojnost na všem dodá město v nejrůznější směsi,  

jemuž v hor velebném věnci chválu pějí lesy,  

v kterých srn i jelen pyšný hlavu na hruď sklonil, 

                                                      
361 Narodil se pravděpodobně v Žatci okolo r. 1520. Studoval na pražské univerzitě, r. 1539 se stal bakalářem. 
Vyučoval na několika městských školách, zejména pak v Písku, kde byl jeho žákem v letech 1552-1555 mj. Jan 
Kocín z Kocinétu. Vít Trajanus Žatecký patřil k družině básníků Sodalitas litteraria Jana st. Hodějovského  se 
sídlem na Řepici u Strakonic. Tomuto mecenáši, na jehož přímluvu získal přídomek z Chotěřiny, věnoval 
latinskou báseň o Písku, v níž chválí město pro jeho starobylost, bohatství a jako hlavu Prácheňska. Báseň 
podává obraz Písku okolo r. 1550. Podle překladu z latiny ji do češtiny přebásnil Adolf Heyduk pro Matznerova 
„Průvodce po Písku“ z roku 1898. Znovu byla otištěna v publikaci „A je to Písek, je to zas on“, kterou vydala 
písecká kulturně osvětová služba, a r. 1980 v 1. dílu „Písecké čítanky“. Trajanovy latinské verše (jmenovitě 
básnický popis města Písku a sídel Hodějovského hradů Řepice a Střely) jsou zachovány v básnické sbírce 
Farragines poematum, vyšlé z básnického kruhu Hodějovského. 

 

Obr. 22: Rybolov z fasády 
Občanské záložny 

Obr. 23: Rybolov z 
Kodlova domu 
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 když jsem druhdy volné chvíle básnil zde i honil,  

než jsem s druhy při zábavě u večerním času —  

padlou kořist okoušíval při hudbě a kvasu. 
 

Jako Praha městům země velí nad Vltavou 

jest i Písek, po němž toužíš, měst otavských hlavou362. 

 

Jak je patrno, dotýká se báseň i dalšího starobylého prvku městské identity – lesů. 

Propojení lesnictví a řeky nacházíme v pozdější symbolice vorařství. Rýžování zlata už se 

dávno neprovozuje, sejpy v otavském údolí jsou rozorávány, a tak úlohu charakteristického 

řemesla přebírá voroplavba. Paradoxně v době, kdy kvůli železnici začalo toto řemeslo 

pomalu upadat, začíná vstupovat do světa symbolů. V Riegrově Slovníku naučném ještě 

vystupuje kvůli svému ekonomickému významu: „Lesy P-cké stojí pod správou J. Grégra v 

stavu výborném a že se dvou řek (Otavy a Vltavy) dotýkají, jest tím odbyt dříví i cena jeho 

pojištěna363.“  Úplně jiný význam mu ovšem propůjčuje Fráňa Šrámek364 ve své básni 

Písecká365: 

                                                      
362 MATZNER, Jan. Královské město Písek: průvodce městem a okolím, jakož i dějiny jeho. V Písku: Jaroslav 
Burian, 1898, str. 1 – 2. 
363 RIEGER, František Ladislav, ed. a MALÝ, Jakub, ed. Slovník naučný. Díl šestý, P-Quousque tandem. [Část 
1, P-Polsko]. V Praze: I.L. Kober, 1867, str. 385 – 390. 
364 Fráňa Šrámek (* 1877 v Sobotce, † 1952 v Praze), v Písku v l. 1885 – 1894.  
365 Báseň byla vyžádaná pro jubilejní slavnosti píseckého gymnázia roku 1928 a k tomu vznikající publikaci 
„Stopadesát let píseckého gymnázia“ a poprvé recitovaná V. Krškou s prostým názvem „Proslov“. Šrámek ji 
zařadil do svých spisů (poprvé r. 1933 ve sbírce „Ještě zní“) s názvem „Písecká“. Když její rukopis 6. června 
1928 posílal příteli profesoru Josefu Pospíšilovi do Písku, neváhal dodat, že sám je s básní spokojen a že mu 
Ratkin dobře napovídal. Co je zajímavé, v následujícím dopise témuž adresátovi odmítá její zhudebnění: „Ve vší 
skromnosti uvádím, že jsem si tuto básničku zhudebnil již sám. Nutno ji jen čísti po jejím vlastním rytmu, tepu a 

 

Obr. 24: M. Aleš - Rýžovníci zlata na Otavě (karton pro Dvořáčkův hotel) 
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Po řece Otavě za vorem vor 

v jarech a letech odplouvaly,  

míjely v dálku, zrozenci hor,  

a my se za nimi dívávali. 
 

Za vorem vor a po šiku šik  

my odtud do světa odcházeli,  

zapadal, Otavo, tvých jezů vzlyk,  

my jej však do srdcí uzavřeli. 
 

Moh život hřímati, stohlasý sbor,  

hlas jeden věrný neumlčel,  

kdy se mi zachce jen: pluje zas vor,  

jez noční hude do harf a cell. 
 

A za hlasem věrným, šumot a shon,  

vzpomínky v průvod se přidávají,  

a je to Písek, je to zas on,  

fanfáry s věže vyhrávají. 
 

Fanfáry s věže, jak hrávaly dřív  

vstříc prvním májům do jitřních par,  

zní vítr stříbrný, jak zníval dřív  

a slibuje dar, života dar. 
 

Stříbrný větře, blažený kout,  

kdes první vlajkou třepotně dul,  

a vlajky až splihnou, přestanou dout,  

i tehdy díky, že jsi nám dul. 
 

A tehdy znovu: blažený kout  

a z něho do světa tolik je cest —  

z jar našich nebe dnes nad ním pnout,  

to by tu v noci napadlo hvězd366! 

                                                                                                                                                                      

dechu, a byl by v tom kozel, aby tu muziku nebylo slyšet.“. Převzato z: 
http://www.ctenizpisku.cz/index.php/autori/22-s/228-sramek-frana 
366 Fráňa Šrámek. Písecká. Písecká čítanka. 1. díl. Písek: Okresní knihovna v Písku, 1980, str. 9 – 10. 

 

Obr. 25: Alegorie sběru perel z 
fasády Okresního domu 

 



93 

Zajímavým způsobem se symbolikou zlatonosné Otavy zaštiťuje Vojtěch Vlastimil 

Janota ve své stati „Písek, jeho stav a úkol v jižních Čechách“ publikované v roce 1868 v listu 

Písek: „M ěsto Písek, rozkládající se na obou březích Otavy, jež se ve starých spisech nazývá 

krivou a zlatonosnou, čítá dle nejnovějšího sečtení lidu 10 400 obyvatelů, kteří se z většího 

dílu zaměstnávají polařstvím a řemesly. Nemůže se ale tvrditi, že by zde hospodářství jaksi 

vynikalo, aneb že by zde některé řemeslo zvláště kvetlo. Ale může se naopak najisto říci, že tu 

až podnes dle naší řeky mnoho „krivo“ ale málo „zlatonosno“. Velmi příznivé místo, ale 

málo využité. Například řeka. Mohutná síla vodní marně nám utíká, aniž by se na to 

pomýšlelo, jak ji zužitkovati. Mimo několik obyčejných mlýnů a jednoho pěkně zařízeného 

amerického mlýna neruší tu nic klidný tok památné řeky naší367…“  

Řeka byla také vítanou kulisou mnohých národních slavností, ať už se jednalo o 

zmiňovanou benátskou noc při slavnosti odhalení pomníku Palackého, nebo o vítání kamene 

z Práchně pro Národní divadlo, který byl do Prahy dopravován právě na voru. Samozřejmě se 

na řece odehrávaly i méně vznešené zábavy: plavání, bruslení, rybolov. Na městském ostrově 

si ostrostřelci nejprve vybudovali střelnici, poté hojně navštěvovanou restauraci s říční 

plovárnou. Milovníkem Otavy byl Karel Klostermann, který ji v mládí poznal na celém toku, 

a z jeho pamětí přepisujeme krátkou vzpomínku na jedno studentské odpoledne u řeky: 

„Kterési neděle po mši smluvili jsme se, Kerber, Vorel a já, že odpoledne podnikneme 

projížďku na loďce po Otavě. Pinsker, jenž stál poblíže a vyslechl náš hovor, přistoupil k nám 

a prohlásil, že by se té zábavy účastnil také. Byli jsme srozuměni a odpoledne na smluveném 

místě při řece jsme najali dvě malé loďky. Byl krásný, slunný, teplý den, koncem března. Řeka 

                                                      
367 JANOTA, Vojtěch Vlastimil. Písek, jeho stav a úkol v jižních Čechách. In: Písek ze dne 25. 7. 1868. 

 

Obr. 26: M. Aleš / J. Bosáček - Vory na Otavě (malba na Dvořáčkově hotelu) 
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nebyla právě rozvodněná, ale přece hodně plná, ježto odnášela sbírající se v ní vody, 

povstávající táním sněhových spoust na Šumavě. Usedli jsme do loděk, do jedné Kerber s 

Pinskerem, do druhé Vorel a já, a proháněli jsme se po široké hladině říční pod kamenným 

mostem, mezi Rybářskou ulicí na pravém a tak zvaným Portyčem na levém břehu řeky. 

Pinsker a já jsme veslovali, Kerber a Vorel seděli na zádi u kormidla. Zpočátku jsme 

prováděli dostihy po vodě dolů i proti ní, ale po nějakém čase navrhl Pinsker bitevní manévr 

podle římského způsobu. Svedla ho k tomu návrhu dlouhá odrážecí tyč, jež byla na loďkách 

vedle vesla a jíž mnozí z těch, kteří se projížděli, dávali přednost před tímto. Souhlasili jsme, 

odevzdav veslo Kerberovi, uchopil tyč, opatřenou hákem na dolejším konci, a zaujal místo na 

přídi loďky, kde stál, připomínaje na vysoký stožár. Na druhé loďce jsem se tyčí ozbrojil já a 

Vorel se ujal vesla. 

Manévr začal. Vítězem měl býti, komu se podařilo zachytiti hákem bok protivníkovy 

lodi a přitáhnout ji ke své. Však věc nebyla tak snadná, jak by se na první pohled bylo mohlo 

za to míti, protože veslaři, rozuměli-li svému úkolu a byli-li jen poněkud zruční, loďky lehké a 

pohyblivé řídili tak, že jejich boky se dostávaly z dosahu háků, jež je měly zachytiti, a že nohy 

těch, kdož manévrovali tyčemi, neměly pod sebou pevné půdy, o níž by se mohly opříti, ježto 

loďky se silně kymácely a houpaly a nepřipouštěly rychlého pobíhání po svém dně, ba, hrozily 

se překotit při každém silnějším pohybu, což by těm, kdož na nich byli, nebylo bývalo 

 

Obr. 27: Bruslaři na Otavě před starým mostem r. 1896 
Zdroj: JAVŮREK, Zdeněk a KOTALÍK, Jan. Písek ve fotografii 1860-1918. Písek: Město Písek, 2007, 
str. 220. 
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připravilo příjemnou lázeň, uváží-li se, že řeka na těch místech byla všude 2—4 metry 

hluboká a voda studená jako led. 

Útočili jsme několikrát proti sobě, ale boj zůstal nerozhodnut. Objížděli jsme se 

navzájem, snažíce se oklamati druh druha a vystihnouti vhodný okamžik k novému útoku; po 

chvíli se zdálo mému veslaři, že tento okamžik nadešel, i rozjel se prudce proti protivníkovi, já 

pak jsem se rozmáchl tyčí, abych jeho loďku zachytil. Pinsker zmařil můj útok, odraziv svou 

tyčí mou, nahnuv se poněkud dopředu, mocně se rozehnal a hák jeho tyče dopadl na kraj jeho 

loďky; než téhož okamžiku Vorel zasáhl dovedně veslem, naše loďka se uhnula a nyní nastal 

výjev, jejž do své smrti nezapomenu; milý Pinsker pozbyl rovnováhy a spadl přes okraj loďky 

po hlavě do řeky. Zmizel v brunátné vodě, jež vysoko vystříkla, a nezůstalo po něm jiné stopy 

než divoká, rozbíhající se kola na hladině a několik bublin na místě, kde hloubka jej pozřela... 

Ulekli jsme se všichni nemálo, ale za okamžik se nám ulehčilo, když hlava zmizelého se 

zase objevila nad vodou; s podivením bylo, že vysoký a tvrdý černý klobouk, jenž kryl jeho 

plavou kštici, mu nespadl hlavy, ale pevně na ní naražen zůstal, což působilo dojmem 

nesmírně komickým, takže jsme se nezdrželi smíchu. Rudý jeho obličej se zabarvil do fialova a 

kašlaje, funě a hekaje rval se zoufale proudem, aby tento jej neodnesl... 

Mně, který jsem byl polovičním obojživelníkem, se jeho situace zdála spíše nanejvýše 

směšnou nežli povážlivou. Prvnímu leknutí jsem se ovšem neubránil, ale to rázem ze mne 

spadlo, když jsem ho viděl, an statečně zápasil s proudem. Ke své hanbě se přiznávám, že oné 

chvíle mi bylo více o tyč, jež mu vypadla z ruky a plovala po řece, než o něho. Uvážil jsem, že 

bychom ji musili zaplatiti, kdyby uplavala, a vylovil jsem ji z vody, načež teprve i naše loďka 

mu přispěla na pomoci. Svrchovaný čas, ježto on zatím se chytil oběma rukama okraje loďky, 

s níž byl spadl a na níž jeho partner k němu přirazil. Snaže se vyšinouti se na ni, byl by ji jistě 

zvrátil, kdybychom Vorel a já mu nebyli poskytli podpory a nebyli mu pomohli spojenými 

silami z vody. Netřeba říci, že věc se neobešla bez povážlivého zakymácení i naší loďky, jež 

bezmála by se byla také převrátila. 

Nu, zachránili jsme ho a naše loďky také. Bylo ovšem po manévru. Ubohý Pinsker 

všecek promočen a třesa se zimou, že zuby cvakaly, seděl schoulen na loďce, maje pod sebou 

kaluž vody, jež proudem se lila z jeho šatů. Uvažoval, jak se dostane domů, do svého bytu, 

maje projiti celým městem za krásného nedělního odpoledne, kde v ulicích bylo plno lidí, jimž 

poskytne vítanou podívanou ... 
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Naštěstí bydlil Kerber hned v prvním domě Rybářské ulice, na samém pravém břehu 

řeky, sotva padesát kroků od místa, kde jsme přistáli. „Převlečeš se u mne", těšil ho, 

„uschneš, a až se setmí, půjdeš domů v mých šatech368“. 

Symbolika Otavy se do výzdoby budov promítla buď formou alegorie (Alšův karton 

pro Dvořáčkův hotel a Liebscherova Luneta pro záložnu) nebo prostřednictvím řemesel, které 

byly s řekou úzce propojeny a na ní provozovány (rybářství na průčelí záložny a Kodlova 

domu, sběr perel na Okresním domě a vorařství na hotelu Dvořáček). 

5.3. Městské lesy 

V topografiiích zaujímá podrobný popis městských lesů a jejich rozdělení do 

jednotlivých revírů značnou část textu. Jako jakýmkoliv jiným, i když nejvýznamnějším, 

městským majetkem se jimi naposledy zaobírá Ninger v Riegrově Slovníku naučném: „Písek 

                                                      
368 KLOSTERMANN, Karel. Červánky mého mládí. Díl 2. Praha: Jos. R. Vilímek, 1926. , str. 72 - 75. 

 

Obr. 28: Vítání kamene z Práchně pro Národní divadlo r. 1868 
Pod číslem jedna označen písecký starosta Tomáš Šobr. 

Zdroj: JAVŮREK, Zdeněk a KOTALÍK, Jan. Písek ve fotografii 1860-1918. Písek: Město Písek, 2007, 
str. 218. 
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jest jedna z nejbohatších obcí v království Českém ; máť 12.387 jiter pozemků, z nichž 10.006 

jiter Iesů, ostatní rolím a lukám připadají. Lesy P-cké stojí pod správou J. Grégra v stavu 

výborném a že se dvou řek (Otavy a Vltavy) dotýkají, jest tím odbyt dříví i cena jeho pojištěna. 

Veškery příjmy obce P-cké obnášely r. 1862 183.092 zl. 67,5 kr. r. č. ; lesy daly 120.647 zl. 

90 kr369.“  V Sedláčkově hesle v Ottově slovníku pak vystupuje spíše pojetí lesů jako symbolu 

zlatého věku. Vlastní-li obec lesy a dobře v nich hospodaří, je na vzestupu a zažívá období 

blahobytu. Přijde-li o lesy, přicházejí na město zlé časy. V Masarykově slovníku už lesy 

vystupují především jako symbol městské identity a místo rekreace. 

V 19. stol. se Písek stal centrem lesnického vzdělávání a pokusnictví. Na počátku stály 

rozsáhlé městské lesy a jejich lesmistr Josef Grégr, otec politiků Edvarda a Julia, který 

v Písku zavedl moderní lesní hospodářství, vyměřil lesní cesty a jako první začal asi okolo 

roku 1825 uměle zalesňovat do řad370. Jinak než Ninger ve Slovníku naučném jeho činnost 

hodnotí Marie Axamitová: „…bylo zde v lesích jalovce až dost, měli jsme zde kvíčal, cvrčal, 

jíkavečků, až si nadlesní Greger zpomněl, když jsem jim ty lesy dost vydřel, proč bych také 

nenechal vysekat z lesů všechen jalovec371.“  V roce 1879 absolvoval píseckou vyšší reálku 

                                                      
369 RIEGER, František Ladislav, ed. a MALÝ, Jakub, ed. Slovník naučný. Díl šestý, P-Quousque tandem. [Část 
1, P-Polsko]. V Praze: I.L. Kober, 1867, str. 385 – 390. 
370 Lesnická čítanka: čtení o lesích, myslivosti a rybářství pro učitele, rolníky, činovníky ve správě lesů obecních 
a jiných veřejných, majitele malých lesů, lesní, lovčí a rybniční zřízence a všechny přátele lesa a přírody. V 
Písku: Čs. matice lesnická, 1930. Knihovna čs. matice lesnické; sv. 13., str. 21. 
371 SOkA Písek: Fond AM Písek, kniha č. 310. Pamětní kniha Marie Aksamitové, str. 5. 

 

Obr. 29: Adolf Liebscher - "Lov ěna" - alegorie lovu (luneta pro interiér záložny) 
V pozadí silueta města se starým mostem. 

Zdroj: HOLKUP, Antonín, ed. Památník Občanské záložny v Písku: [Výtah z podrob. dějin Občanské záložny 
v Písku]. Písek: Občanská záložna, 1912, str. 46. 
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Jan Ev. Chadt-Ševětínský372. Roku 1870 byla založena rolnická škola, ze které se postupně 

vydělila revírnická škola (zal. r. 1885) a vyšší lesnická škola (zal. r. 1899). 

Už na začátku 19. století platil Písek za město se zdravým ovzduším: „Poloha: Město 

leží mezi vrchy, které lesy pěknými porostlé jsou a město jako v kotlině, ačkoli nad řekou 

několik sáhů z výší, tak že ta největší voda městu škoditi nemůže, kolem lemují. Tato pěkná 

poloha má také tu výhodu, že tu povětří zdravé jest a při všech bouřkách málo kdy hrom uhodí 

a kroupy uškodí, poněvadž mračna po lesích táhnou373.“  Pozitivní vliv zdejšího prostředí na 

zdraví přivedl do Písku např. Vojtěcha Vlastimila Janotu: „Jak jsem přišel na Písek, kde jsem 

ani jediného známého neměl, povím: Chodíval jsem v Praze večer do hostince ke 

„Kupcovům“, kamž přicházela velice vybraná společnost, byla to hospůdka prachobyčejná, 

avšak útulná. Mezi jinými hosty nalézali se páni Franta Šumavský, Karel Jaromír Erben, 

Tomíček, profesoři Dr. Šohaj a Dr. Aksamit, aj. A tu jednoho večera upozornil mne 

p. Dr. Aksamit, jakožto rodák písecký, že jest v Písku při opatrovně vypsáno místo učitele, a 

že konkurz posud nevypršel. Chválil mi město a lid, poznamenav, že jest tam velmi zdrávo, a 

lacino. Uváživ, že od návratu svého z Hořic, opět se zdravím nejsem v pořádku, podal jsem 

žádost bez vědomí své ženy374.“ 

Přímo kvůli lesům se do Písku přestěhoval August Sedláček. Vydával se do nich na 

pravidelné procházky a pochvaloval si, že cestou domů jde z kopce a ne do kopce, jako tomu 

                                                      
372 Jan Ev. Chadt-Ševětínský (* 26. 2. 1860 v Kubově huti pod Boubínem, † 15. 3. 1925 v Krči u Prahy), 
odborník na dějiny lesnictví a ochrany přírody. 
Lesnická čítanka: čtení o lesích, myslivosti a rybářství pro učitele, rolníky, činovníky ve správě lesů obecních a 
jiných veřejných, majitele malých lesů, lesní, lovčí a rybniční zřízence a všechny přátele lesa a přírody. V Písku: 
Čs. matice lesnická, 1930. Knihovna čs. matice lesnické; sv. 13., str. 8. 
373 BEZDĚKA, František Rudolf. Královské město Písek. Díl druhý, zvláštní. Písek, 1887, 226 , str. 3. 
374 JANOTA. Vojtěch Vlastimil. Obrázky ze života Vojtěcha Vlastimila Janoty. Díl 1. Obrázek X. Uloženo v 
knihovně Prácheňského muzea v Písku pod sign. 5911 KR 772/I. 

 

Obr. 30: M. Aleš - Alegorie lovu (karton pro Dvořáčkův hotel) 
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bylo v Táboře. „P ři zmínce o lese vzpomněla jsem jedné příhody. Vyšli jsme s Gustou na 

procházku. Řekl, že se dnes dáme na Moře lesů. Nazývá se tak cesta po východním svahu na 

vrchu Jarníku. Po její celé délce je viděti porostlé kopce lesem různé výšky. Než se k ní přijde, 

je nutno jíti silnicí vedoucí lesem do Klouk okolo turistické chaty pojmenované Moře lesů. 

Tam cesta od silnice odbočí a za pár minut chůze se rozdvojí. Jedna vede přes Jarník zpět k 

městu, druhá je tou vyhlídkou výše zvanou. Hovořili jsme a já muže upozornila, kam odbočit, 

přišli bychom na Jarník, a ne na Moře lesů. Zastavil se a povídá: „Prosím tě, ty mne chceš 

učit znát písecké lesy? V těch já už chodil, když tys byla ještě na houbách. Já tě správně 

vedu.“ I pokračovala jsem v hovoru, ač jsem věděla, že jdeme na Jarník. Cesta stále stoupala 

a po nějaké době Gusta poznal, že já měla pravdu, i spustil: „Co jsi to za ženskou? Každá 

jiná by se hádala, a ty jdeš bez námitek. Opravdu jdeme na Jarník. To je tím, že les roste, a 

tímto se mění. proč jsi nestála na svém upozornění375?“ 

Že lesy byly významnou součástí píseckého génia loci, ukazuje úryvek ze vzpomínky 

Adolfa Heyduka věnované Nerudovu nenaplněnému kmotrovství a jeho píseckým návštěvám: 

„Rok na to milý Jan náš přišel opětně, jak slíbil; oči mu ještě více zářily a srdce mu junácky 

bušilo. Při druhé té návštěvě byli jsme veselejší. Vyjeli jsme si do lesů: na Mehelník, do Matky 

a Svícnů, k „Hromové jedli" a k „Černému rybníku" a Neruda pravil: „Zde ovšem musil jsi 

napsati Lesní kvítí i Dědův odkaz; cítím to s tebou, líbí se mi tu nesmírně
376." 

Změna v chápání lesů přichází s nástupem turistiky a založením píseckého odboru 

Klubu českých turistů v roce 1900377. Turisté v lese vyznačují první stezky, mezi nimi i 

zmiňované Moře lesů, a vydávají propagační pohlednice a brožury. Písek se stává místem 

rekreace a dobré železniční spojení s Prahou a rozsáhlé městské lesy sem lákají řadu 

pražských osobností na letní byt. V roce 1911 …vydána koncem roku v skvělé úpravě a 

nákladem 4000 kusů zdařilá reklamní brožura: „Město v lesích král. Písek“ se stručným 

popisem města a 32 původními obrázky. Jest to jedna z nejkrásnějších publikací odboru 

vůbec. Textovou část brožury poskytl otisk feuilletonu Dr. Jaromíra Boreckého, uveřejněného 

v deníku Samostatnosti dne 18. srpna 1911 pod názvem „Město v lesích“ a otisk feuilletonu 

Nár. listů ze dne 1. září 1911 po názvem: „Z letní kolonie písecké“, jehož autorem byl Th. 

Kopecký. Přívlastek „město v lesích“, který po prvé jest přidán Písku v článku Dr. Boreckého, 

                                                      
375 SEDLÁČKOVÁ, Tereza. Osobní paměti Terezy Sedláčkové na historika doktora Augusta Sedláčka. In: 
SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997, str. 206. 
376 HEYDUK, Adolf. Vzpomínky literární. V Praze: J. Otto, 1911. Spisy Adolfa Heyduka; 52, str. 118 – 119. 
377 KOPECKÝ, Theodor a VESELÝ, Josef: Prvé čtvrtstoletí Odboru Klubu čs. turistů v Písku. Písek: Fr. 
Podhajský, 1936, str. 6. 
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zůstává městu v turistických publikacích již trvale. Brožura doznala značného rozšíření, došla 

všeobecné obliby a rozhlásila daleko široko význam města Písku a krásy jeho okolí378. 

Tak se z Písku stalo „město v lesích“, jak je zachyceno v Masarykově slovníku 

naučném: „Sedláčkova stezka podle Otavy na Zvíkov, místo pensistů, cíl turistů, letovisko 

(„m. v lesích“) a uměl. kolonie svět. pedagoga houslové hry, prof. O. Ševčíka379.“ 

Za symbolický vrchol sepětí písečanů s jejich lesy můžeme považovat vybudování 

lesního hřbitova podle projektu dr. arch. Antonína Ausobského, který byl odevzdán svému 

účelu 8. 10. 1933, ale snahy o jeho založení se datují už do roku 1921380. „Jednoho dne mi 

Gusta hlásil, že spolu půjdeme do lesa, kde dnes sondují, zda by tam byl možný hřbitov. Činil 

tak stavitel pan Václav Špirhanzl a zapisoval městský správce pan J. Našinec. Oba již nežijí. 

Panu staviteli muž řekl: „Až lesní hřbitov zařídíte, tedy prosím, Vy mi tu postavíte hrobku 

v šíři pro tři rakve, a sice jednou uprostřed bude odpočívat Reza, vedle já a na druhé straně 

maminka. I bude Reza patřit nám oběma. Kdyby snad po mé smrti někomu napadlo chtíti mne 

dáti do kurníku ve Slavíně na Vyšehrad, rozhodně tam nechci. Už v jinošských letech se mi 

v Písku líbilo, zdejší lid jsem měl rád, v lese na procházce si popovídal s drvoštěpy, hajnými, 

fořty i s dědy a babkami sbírajícími klestí, a proto chci i po smrti býti mezi zdejšími lidmi381.“  

                                                      
378 KOPECKÝ, Theodor a VESELÝ, Josef: Prvé čtvrtstoletí Odboru Klubu čs. turistů v Písku. Písek: Fr. 
Podhajský, 1936, str. 15. 
379 Masarykův slovník naučný. Lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Díl V. N – Q. Praha: 
Československý kompas, 1931, str. 707. 
380 LUDVÍK, Lubor a PRÁŠEK, Jiří. Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace. Písek: J & M, 1998, str. 66. 
381 SEDLÁČKOVÁ, Tereza. Osobní paměti Terezy Sedláčkové na historika doktora Augusta Sedláčka. In: 
SEDLÁČEK, August. Paměti z mého života. Vyd. 2., upr. Praha: Argo, 1997, str. 205 – 206. 

 

Obr. 31: Město v lesích Písek nad Otavou 
Expozice města na výstavě čs. válečnictví v r. 1929 v Táboře 

Zdroj: Písek – město v lesích. Katalog  jihoč. výstavních trhů. Písek: Vl. Hruška, 1932, str. 8. 
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5.4. Písecké školství 

Písecké školství zpočátku neznamenalo tolik, co v pozdější době. V Schallerově 

topografii je uvedeno pouze gymnázium, k jehož přeložení z Klatov došlo r. 1778. Význam 

školství se ovšem zprostředkovaně odráží ve výčtu významných mužů s městem spjatých. 

Objevují se jen jména humanistických učenců působících na písecké škole, z nichž Václav 

Hladič Písecký a Jan Kocín z Kocinétu zůstávají mezi významnými osobnostmi trvale. 

Plynutím času se seznam těchto význačných osobností proměňuje, ale stále se jedná buď o 

žáky nebo učitele v Písku působící. Tak např. Sommer přidává prefekta Schöna, Ninger 

v Riegrově Slovníku naučném jmenuje Schöna a Bezděku:  „Avšak snahy vlastenecké 

dostoupily i k branám P-eckým a našly v městě vlídného přijetí a hájeny jsou u veřejnosti 

profesorem Schönem a prof. Bezděkou. Oba ti mužové obraceli zřetel P-eckých na minulou 

slávu Písku i Čech, chtějíce tím lásku k rodnému městu rozšířiti v lásku k vlasti a snahu o 

prospěchy národní. Oni sbíraly prameny k dějinám města Písku, z nichž některé v místním 

listě r. 1835 tištěny byly382.“  Sedláček se v Ottově slovníku vrací k humanistické vzdělanosti, 

v Masarykově slovníku jsou pak zmíněni Adolf Heyduk (učitel na písecké reálce), August 

Sedláček (do Písku se dostal jako student gymnázia) a Otakar Ševčík (v Písku podle svých 

metod vyučoval hře na housle). 

Nástup školství do povědomí o městě se datuje od 50. let 19. století, kdy stará 

renesanční školní budova, vyobrazená např. ve Winterově Zlaté době měst českých383, už 

nevyhovovala potřebám zvětšujícícho se počtu obyvatel. Nová školní budova se měla stavět 

už za Ignáce Šurdy a Ignáce Otty, ale nejprve bránil nedostatek finančních prostředků, 

podruhé pak neshody ohledně vhodné stavební parcely, kdy překážely různé osobní a rodinné 

zájmy. Až písecký krajský hejtman František Miltner384 zakročil energicky a dal obci lhůtu 

jednoho roku, jinak že sám vyhledá vhodné místo a bude stavět na obecní útraty. Nakonec 

obecní zastupitelstvo vybralo plochu dosavadních tří domů na dnešním Alšově náměstí, dříve 

nazývaném Malé. 

Když byla slavnost položení základního kamene na malém rynku odbývána, Zikmund, 

obléknuv se do sváteční kleriky, povstal se sedadla mezi shromážděnou honorací a proslovil 

                                                      
382 RIEGER, František Ladislav, ed. a MALÝ, Jakub, ed. Slovník naučný. Díl šestý, P-Quousque tandem. [Část 
1, P-Polsko]. V Praze: I.L. Kober, 1867, str. 385 – 390. 
383 WINTER, Zikmund, HAVEL, Rudolf, ed. a ROYT, Jan, ed. Zlatá doba měst českých. Vyd. 2., v Odeonu 
první. Praha: Odeon, 1991, str. 172. 
384 František Karel Miltner (* 1797 ve Slaném, † 1874 v Praze), český archeolog. Vystudoval práva v Praze a 
r. 1855 jmenován krajským hejtmanem v Písku, kde působil do r. 1862, kdy byl dán do výslužby. Založil 
numismatický spolek v Praze a sbíral materiály k dějinám Písku a Slaného. 
NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: písecké vzpomínky. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1932. 
Knihovnička „Otavana“, str. 56. 
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krásnou, důstojnou řeč, oplývající vroucím patriotismem, zahájiv ji slovy „Našim budoucím“: 

Že za panování císaře a krále Františka Josefa, když krajským hejtmanem byl v Písku 

František Miltner a purkmistrem Ignác Otto, byl položen základní kámen k této budově, a 

jakož dříve písecké školy slynuly chvalnou činností a mnoho slavných mužů vychovaly státu, 

církvi i národu, tak že se modlíme i za to, aby takové požehnání tyto nové školy národu zase 

přinesly. Dokazoval kterak Písečané starali se ode dávna o semeniště osvěty a mravného 

zušlechtění – o své slavné školy, odchovávajíce národu svému mnohé znamenité muže, zvláště 

pak řadu významných humanistů. Přitom bylo jmenováno mnoho slavných mužů, kteří z Písku 

jsouce rodilí, národ český oslavili. 

I podařilo se mu vzbuditi mocné pohnutí mezi všemi posluchači a nejmocnější mezi 

měšťany, že ozvala se v nich hrdost na předky a pojali touhu následovati jejich příkladu na 

poli vzdělávání mládeže. Tak krásné řeči a vzpomínky neslyšeli Písečané od několika století, 

proto radost a nadšení bylo všeobecné, nejvíce však jásalo měšťanstvo písecké, nebo mělo za 

to, že je tím nade všechny povýšeno. Zikmund chválen od úředníků, řemeslníků, bohatých, 

chudých i od mládeže školní. … Sláva Zikmundova dostoupila toho dne svého vrcholu; i sami 

dosavadní protivníci nemohli po jeho řeči se nezastyděti, že až dosud často minulý i přítomný 

Písek poctívali nadávkou „Saunest“. Naproti tomu přátelé Zikmundovi mohli nedávným 

skutečným případem dokazovati, že Písečané ani za tehdejšího svého úpadku duchovního 

nejsou zak opozadilí jako němečtí poutníci od Č. Krumlova, kteří, zastavivše na pouti 

 

Obr. 32: Školní budova (vlevo) na "Malém" náměstí 
Zdroj: JAVŮREK, Zdeněk a KOTALÍK, Jan. Písek ve fotografii 1860-1918. Písek: Město Písek, 2007, 
str. 117. 
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svatohorské v městě a zvěděvše od kteréhosi hocha, že socha na píseckém Velkém náměstí na 

kašně je Neptun, spustili před ní hned litanie: „Heiliger Neptun, bitt für uns385!“ 

Krajský hejtman Miltner potom na staveniště denně docházel a dohlížel na stavbu a 

dělníky a hlavně díky němu byla škola ve dvou letech postavena. Suť a zem ze stavebního 

pozemku byla použita při zasypávání městského příkopu za děkanstvím. 

Nová škola byla ve své době jednou z nějvětších budov ve městě a je tedy jen logické, 

že i ona měla občanům a návštěvníkům města cíleně předávat symbolické poselství. O tom 

píše Karel Ninger: „Nová škola jako veřejná budova měla se lišiti od ostatních měšťanských 

domů. Tu navrhovali Němci na radnici, aby se tam stkvěl nápis: Hauptschule. K tomu však  

Miltner nesvolil; uradili se se Zikmundem  a zvolili za nápis Komenského slova: „Pojď sem 

synu, a uč se moudrým býti.“ Ten nápis nás velmi těšil a byl tím památnější, že byl proveden 

v době Konkordátu, v němž náboženská nesnášenlivot převládala a haněla vše, co bylo od 

jinověrců. Dělal ten nápis čest i katolickému knězi i politickému úředníku, neb svědčil o jejich 

svobodomyslnosti386. … Ještě před odchodem svým z Písku ujednal (prof. Zikmund, pozn. 

B.B.) s krajským Miltnerem, aby na školu nebyl dán nápis Stein der Weisheit, doporučovaný 

                                                      
385 NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: písecké vzpomínky. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1932. 
Knihovnička „Otavana“, str. 75 – 77 
386 NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: písecké vzpomínky. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1932. 
Knihovnička „Otavana“, str. 77 – 78. 

 

Obr. 33: Průčelí školní budovy s citací Komenského 
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školním radou Mareschem, nýbrž „Pojď sem, synu, a uč se moudrým býti“, nápis vzatý z 

„kacířského“ Komenského387.“ 

Postavením nové školní budovy vznikly prostory pro rozšíření nižší reálky o třetí 

třídu. Stalo se tak ve školním roce 1858 – 59. Do Písku byli za učitele posláni V. Moučka a 

J. Bříza. O Břízovi Ninger píše, že byl hlupák, a o Moučkovi se vyjadřuje jako o Němci, který 

se veřejně chlubil, že je do Písku poslán, aby povznesl německou řeč388. Na tuto situaci 

reagoval dopis v Poslu z Prahy ze 16. ledna 1859389, v němž stojí, že na píseckou reálku byl 

dosazen učitel, jenž ani českého slova neumí, a proto není schopen tam vyučovat. Autor 

dopisu nebyl znám (ačkoliv byl přičítán Jul. Grégrovi), a tak žaloba pro nactiutrhání 

směřovala proti redaktoru Posla Vojtěchu Bělákovi390. Proces se zpočátku vyvíjel v Bělákův 

neprospěch, ale nakonec přišel do fáze, kdy se jednalo, zda je Písek město české nebo 

smíšené. Okresní úřad řekl, že je město smíšené, děkan taktéž a Pič, že lidé mermomocí chtějí, 

aby se jen německy učilo. Proti tomu dokazoval Bělák, že Písek je město české, jakož sám 

Czoernig v statistice to praví, a za svědky o tom zvolil sobě krajského, Havelku, Pažouta, mne, 

Risa, Zikmunda. Havelka, Pažout a já vyslovili jsme se, že je Písek české město, z čehož 

ovšem nám vzešly od Moučky výčitky, že jsme Ultra-Čechové. Bělákovi ale podařilo se článek 

svůj tak odůvodniti a hájiti, že soud za dobré uznal, upustiti od dalšího postupování, čímž věc 

ta skončena391. Tak byla českost města svým způsobem posvěcena i rozhodnutím úřadů392. 

Rozsudek otevřel dveře zřízení vyšší reálky s českou vyučovací řečí (vyučovací řeč se 

určovala dle potřeb obyvatelstva): „Tomáš Šobr byl již dávno pro tu myšlenku získán; míval 

časté rozhovory o tom nejen s námi: Janotou Havelkou, Pažoutem a mnou, ale i mnohými 

členy zastupitelstva, které se snažil na svou stranu přilákat, a tak si připravil cestu ke 

slavnému vítězství, jednomu z nejznaměnitějších skutků, kterým se v Písku památným učinil. 

Nebo když r. 1860 obecním zastupitelstvem návrh na zřízení vyšší české reálky učinil, byl 

                                                      
387 NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: písecké vzpomínky. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1932. 
Knihovnička „Otavana“, str. 79. 
388 NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: písecké vzpomínky. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1932. 
Knihovnička „Otavana“, str. 82. 
389 Posel z Prahy. Spis užitečný, zábavně poučný. Díl V. Svazek 1. ze dne 16. 1. 1859. Praha: A. Renn, 1859,  
str. 67 – 80. 
390 Vojtěch Bělák, vl. jménem František Šimáček (* 2. 12. 1834 v Labském Kostelci; † 5. 5. 1885 v Praze) 
redaktor, proslulý propagátor a organizátor záložen v Čechách. 
HOLKUP, Antonín, ed. Památník Občanské záložny v Písku: [Výtah z podrob. dějin Občanské záložny v Písku]. 
Písek: Občanská záložna, 1912, str. 1 – 6. 
MALÝ, Jaromír. Přípravy k obrodě Písku let šedesátých. In: Otavan. Státoprávně pokrokový týdenník pro král. 
město Písek a Pošumaví. Roč. XXXIII, č. 1 ze dne 31. 12. 1910. Písek: Th. Kopecký, 1910, str. 2. 
391 NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: písecké vzpomínky. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1932. 
Knihovnička „Otavana“, str. 85 – 86. 
392 MALÝ, Jaromír. Šimáčkův boj za českost Písku. In: Otavan. Státoprávně pokrokový týdenník pro král. město 
Písek a Pošumaví. Roč. XXXIII, čís. 29 ze dne 15. 7. 1911. Písek: Th. Kopecký, 1911, str. 1. 
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návrh ten velkou většinou schválen393…“  S přispením profesora Axamita byla škola 

organizována po vzoru Wenzigovy pražské reálky, také po ní byla druhá, kde se vyučovalo 

v češtině. Na základě doporučení školního rady Josefa Wenziga se jejím prvním ředitelem stal 

přírodovědec a geolog Jan Krejčí394. „P řivítali jsme jej s velkou radostí a slibovali mu pomoc 

ve všech jeho podnicích. Byl mužné síly, pln krásných ideálů, sám říkávaje, že přišel sem 

zvelebit, nejen školství, ale i celou společnost českou. Skutečně působením „Poutníka od 

Otavy“ sestavila se vedle nobility nová strana měšťanská čili národní a Krejčí ujal se hned 

vůdcovství nad ní. Z nás nikdo zřejmým vůdcem býti nechtěl, neměli jsme k tomu dost 

nezávislosti395.“  Krejčí kolem sebe vytvořil český učitelský sbor, který se odhodlaně postavil 

za národní věc. Situaci jim usnadňovalo, že reálka byla narozdíl od gymnázia zřízena obcí a 

ne státem. Mezi učiteli, které si Krejčí přivedl do Písku, byl i básník Adolf Heyduk. 

Další zajímavou kapitolou v dějinách píseckého školství je zřízení první vyšší dívčí 

školy u nás. Písečtí vlastenci a národovci se scházeli v salónu rady krajského soudu Matěje 

Havelky396, který měl dvě dospívající dcery, Zdeňku a Mílu. Tam také se nejprve mluvilo o 

tom, co zaříditi, aby dívky, obecné škole odrostlé, dále byly vzdělávány. Havelka velkou váhu 

na to kladl, říkaje, nebude-li nějaká vyšší škola pro dívky v Písku zřízena, že by musel dcery 

své poslat do ciziny397. Na těchto poradách bylo usneseno takovou školu vybudovat, ale 

problémem bylo, že chyběly zákonné podklady. Místodržitelství bylo bezradné. Nakonec 

doporučilo, aby se nejprve konal roční přednáškový kurz jen s povolením krajského hejtmana.  

František Miltner podniku přál, a tak se schválený „Cyklus přednášek pro dospělejší 

dívky“ rozběhl 16. 10. 1860 a trval do 15. 7. 1861. Ve dvaceti hodinách týdně se vyučovalo 

náboženství (gymn. prof. V. Myška), češtině (gymn. prof. Karel Ninger), němčině (prof. 

reálky V. Lešetický), francouzštině (V. Myška), deklamaci české i německé (prof. reálky 

Adolf Heyduk), zeměpisu a dějepisu (gymn. prof. V. Babánek), přírodopisu (řed. reálky Jan 

Krejčí), fyzice (gymn. prof. J. Pažout), počtářství (učitel opatrovny V. V. Janota), krasopisu 

                                                      
393 NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: písecké vzpomínky. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1932. 
Knihovnička „Otavana“, str. 92. 
394 Jan Krejčí (* 28. 2. 1825 v Klatovech, † 1. 8. 1887 v Praze) do Písku přišel o prázdninách 1860 a záhy si 
získal velké zásluhy o národní pokrok v Písku i celém Prácheňsku. Na jaře 1861 zvolen do obecního 
zastupitelstva a do českého zemského sněmu (dokonce ve dvou okresech). 
395 NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: písecké vzpomínky. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1932. 
Knihovnička „Otavana“, str. 109. 
396 Matěj Pěvoslav Havelka (* 5. 5. 1809 v Žiteníně, † 19. 1. 1892 v Praze). Vystudoval práva, v l. 1839-40 
úřadoval jako prozatímní rada v Miroticích u Písku. R. 1848 zvolen poslancem do českého sněmu, pak i do 
vídeňského parlamentu. Za říjnové revoluce uprchl v přestrojení se Strobachem z Vídně do Prahy. Poté zasedal 
na Kroměřížském sněmu. Ke krajskému soudu do Písku jmenován 1855. 20. března 1861 zvolen za Písek na 
český sněm, který jej zvolil i za poslance říšské rady. R. 1863 povýšen a přeložen do Prahy. R. 1866 povolán za 
přísedícího zemského výboru. Psal jak do odborných právních časopisů, tak básně. 
397 NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: písecké vzpomínky. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1932. 
Knihovnička „Otavana“,  str. 85 – 86. 
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(A. Heyduk) a kreslení (učitel hl. školy Josef Soukup). Přihlásilo se 37 dívek a na jejich 

prosbu bylo upuštěno od stanoveného počtu 20. Zámožnější dívky platily 2 zl. měsíčně, 

nemajetné byly osvobozeny. Učitelé vyučovali zdarma a peníze, které zbyly po zaplacení 

nákladů, se věnovaly opatrovně a fondu pro vyšší dívčí školu. Přednášelo se buď v opatrovně 

nebo v obecné škole398. 

Zřízení řádné, ale stále soukromé, školy bylo povoleno výnosem místodržitelství 14. 5. 

1861. Byly pronajaty prostory v patře domu č. 57 v nynější Chelčického ulici a začalo se 

vyučovat ve dvou ročnících, učitelský sbor byl rozšířen o prof. gymnázia Kopeckého a 

Zahradníka a prof. reálky Fr. Tonnera. Deklamace odpadla jako samostatný předmět a ve 

druhém ročníku se probírala antropologie („O částech a zábyvech lidského těla. Výjevy 

duševní. Zdravověda.“) a chemie („lučba“). Připojeny také nepovinné předměty ženské práce, 

zpěv, nauka o skladbě hudební (ředitel kůru Fr. Gregora) a piano. 

Protože se jednalo o průkopnický podnik, museli učitelé sami vytvářet veškeré 

podklady k výuce, vč. učebnic. Tak vznikla edice Dívčí škola vydávaná v Praze u Ignáce 

Kobra, jejíhož řízení se ujal prof. Pažout. Jako první vyšla v r. 1862 Ningrova Historie 

literatury české. Dále v této edici vyšel i Heydukův Nástin bájesloví Slovanského a 

Germánského, Pažoutova Nauka o člověku a také první česká tělocvičná kniha Tělocvik pro 

dívky od Bohdana Ardelta. Z těchto snah vznikla také Zlatá kniha dívek českých (zal. 

r. 1862), která měla dětem odrostlým královéhradeckému „Dědictví maličkých“ poskytnout 

zábavné a poučné čtení. Zlatá kniha vydávala dvě ediční řady: Zlaté lístky (redigované V. V. 

Janotou) pro děti do 12 let a Zlaté klasy (redigované J. Pažoutem) pro starší. Obojí trvalo do 

roku 1902399. Vyšší dívčí škola zanikla roku 1873. Učitelé byli příliš vytíženi a také zájem 

dívek opadl, protože se vyšších dívčích škol v Čechách objevilo více. V dívčí škole se Adolf 

Heyduk seznámil se svou budoucí manželkou Emilií Reinerovou. Zdeňka Havelková se 

později stala ženou mecenáše Josefa Hlávky400. 

V šedesátých letech tak byl dán základ budoucímu rozvoji českého středního školství 

v Písku. Aktivní jedinci, kteří přišli vyučovat na gymnázium, ale zejména na českou reálku, 

spolu s neúnavným ředitelem opatrovny V. V. Janotou v pozdějších letech iniciovali nebo 

přímo organizovali založení rolnické školy (zal. r. 1870), z ní odštěpené revírnické školy (zal. 

r. 1885) a nakonec vyšší lesnické školy (zal. r. 1899), která se pod vedením předního 

                                                      
398 MALÝ, Jaromír. MALÝ, Jaromír. Písek kolébkou českého vyššího dívčího školství. Písek: Fr. Podhajský, 
1935. 32 s. Knihovnička Otavana; Čís. 15., str. 10. 
399 MALÝ, Jaromír. MALÝ, Jaromír. Písek kolébkou českého vyššího dívčího školství. Písek: Fr. Podhajský, 
1935. 32 s. Knihovnička Otavana; Čís. 15., str. 14. 
400 NINGER, Karel. Paměti prof. Karla Ningra: písecké vzpomínky. V Písku: Fr. Podhajský a spol., 1932. 
Knihovnička „Otavana“,  str. 94. 
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odborníka Ladislava Burketa401 stala později perlou píseckého školství. Písek tak získal 

typický charakter studentského města, jak jej známe z děl Fráni Šrámka a jiných. Vžilo se 

přízvisko město škol nebo také jihočeské Athény. 

Kriticky to popisuje J. Holeček: „V Písku byla od r. 1859 reálka, zřízená a vydržovaná 

nákladem města. Nedlouho na to přibyla vyšší dívčí škola, prvá, dobře-li se pamatuji, po 

pražské. Ředitelem reálky byl prof. Jan Krejčí, tehdy proslulý geolog, jenž byl z Písku povolán 

na českou techniku v Praze. Na reálce blahodárně působil prof. František Tonner, jenž byl 

potom drahná léta jejím ředitelem. Také Adolf Heyduk se již ohlašoval z písecké reálky a prvé 

jeho básnické sbírky měly v píseckém studentstvu nejvděčnější obecenstvo. Z učitelstva 

vynikal Vojtěch Janota, redaktor „Otavana" a nadšený národní buditel. Na obou ústavech 

vyučoval zpěvu František Gregora, znamenitý hudebník a regenschori, jeho jména dosud 

bývá vzpomínáno. Profesoři obou středních škol vydávali poučnou bibliotéku, jež rozšiřovala 

užitečné vědomosti ve škole i mimo školu. 

                                                      
401 Ladislav Burket (* 22. 10. 1855 v Ľubovni, † 26. 11. 1933 v Písku) studoval na plzeňském gymnáziu, 
hospodářské škole v Táboře a poté ovocnářstí v Klosterneuburgu. Roku 1883 pověřen  reorganizací rolnické 
školy v Písku. Stal se jejím ředitelem. Od 1. 10. 1885 byl při škole zřízen dvouletý lesnický kurz, který byl r. 
1888 přeměněn v samostatnou revírnickou školu. 1.11.1899 byla pod jeho vedením otevřena Vyšší lesnická 
škola. Psal příspěvky do odborných časopisů, zasedal v městském zastupitelstvu, obdržel čestné občanství a 
v Písku je po něm pojmenována ulice. 

 

Obr. 34: M. Aleš / J. Bosáček - Písečtí studenti pozdravují Zvíkov r. 1861 
(malba z Dvořáčkova hotelu) 

Zvíkov byl častým výletním místem, ať už pěšky nebo na vorech po Otavě. Jako student na Zvíkov 
několikrát zavítal i August Sedláček, jak píše ve svých pamětech. 
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Nelze tedy říci, že v Písku nebylo duševního rozruchu. Byl, ale i ti, kdož jej 

způsobovali, přeceňovali i své síly, i výsledky svého snažení. Všecko české bylo přeceňováno 

ve velkém, jakž by nebylo přeceňováno v malém. Už si nazývali Písek „Athénami nad 

Otavou", a když Athény, musejí tam býti, rozumí se, také Sokratové, Platonové, Aristotelové 

aj. Tehdy jsme měli ještě druhé Athény, Chrudim. Jaké bohatství! Ale přece jistý vědecký a 

literaturní život v Písku byl, a kolik bylo v Čechách i na Moravě českých měst, i větších Písku, 

kde vůbec ničeho nebylo a bojím se, že dosud není. 

 

 

Obr. 35: Putimská brána r. 1899 a dnes 
(Vpravo nad okny jsou ony dvě panenky) 

Zdroj: JAVŮREK, Zdeněk a KOTALÍK, Jan. Písek ve fotografii 1860-1918. Písek: Město Písek, 2007, s. 145 
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Zřízení reálných škol na náklad města svědčí o jisté probudilosti a uvědomění 

píseckého občanstva. Zajisté, bez počinu probudilých a uvědomělých jednotlivců by se 

podobný ústav nepořídil. Ale jestliže drobné měšťanstvo souhlasilo, aby postavena byla 

reálka, třeba je zjistiti pohnutku, která je k tomu vedla. Mnoho měšťánků se počestně živilo 

chovem studentů;čím tedy více studentů bude v městě, tím více občanů se obživí nebo si aspoň 

přilepší. Profesoři také něco vydají a měšťanské slečny dcery budou míti na výběr více 

ženichů402.“  

A pokud mluvíme o Písku jako městu studentů, nesmíme opominout známou píseň 

„Když jsem já šel tou putimskou branou“. Z hlediska identity se jedná rozhodně o zajímavý 

prvek, ve kterém se snoubí školství s místními reáliemi. Píseň, která z identity vzešla se pak 

stala jejím prvkem. Dnes je téměř neoficiální píseckou hymnou a přežila i onu putimskou 

bránu. 

                                                      
402 HOLEČEK, Josef. Pero: román-paměti : výbor. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1976, str. 51 – 52. 
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6. ZÁVĚR 

Lokální identita byla vždy velmi frekventovanou kategorií, skrývala se ovšem za 

jinými pojmy. Jak jinak chápat výrazy jako vlastenec, patriot, génius loci? Termín lokální 

identita nám zní logicky poněkud cize, přestože jaksi intuitivně rozumíme, co si pod ním 

představit. Existující obecné povědomí o jeho obsahu, možná doposud zčásti bránilo přesné 

vědecké analýze. Téma identity v posledních desetiletích nabývá na aktuálnosti v souvislosti 

s globalizací světa a integrací Evropy. Stejné aktuálnosti se dostává i otázkám spojeným 

s kolektivní pamětí. Identita a kolektivní paměť jsou pojmy, které spolu úzce souvisí. 

Vzhledem k frekvenci používání právě konceptů Maurice Halbwachse, Pierra Nory a manželů 

Assmannových při výzkumech témat blízkých lokální identitě (eventuálně pouze jinak 

nazvaných), jsme i v této práci zvolili stejné konceptuální zakotvení. 

Z teorie vyplývá, že paměť, stejně jako identita, vzniká v sociálních rámcích, tedy ve 

vzájemné interakci členů skupiny. Je ale třeba si uvědomit, že kolektivní paměť má jiný 

charakter než paměť klasická, protože skupina postrádá kognitivní schopnosti jednotlivce. 

Jedná se o distribuci informací (poznatků, stanovisek, hodnot…) prostřednictvím 

komunikace. Lokální identita pak představuje informace o konkrétním místě, které jsou 

většinou skupiny komunikovány a zároveň i z velké části shodně interpretovány. Je tedy 

budována na strukturách kolektivní paměti a jedná se o její podmnožinu. Teoretická 

východiska jsme aplikovali na jihočeské město Písek v letech 1861 – 1914, přičemž nás 

zajímalo, jestli existuje nějaká lokální identita, jak vzniká a jak se v daném období proměňuje. 

Změnu jsme spojovali s modernizací společnosti. Protože se jedná o procesy dlouhého trvání, 

bylo nutné učinit i určité úkroky před a za časové vymezení. 

Je-li lokální identita sestavena z prvků, na kterých se shodne většina skupiny, musíme 

vycházet z pramenů s největší společenskou relevancí, tzn. těch, které měly schopnost 

ovlivnit co možná nejširší okruh osob. Takové prameny jsme rozpoznali v místopisných 

příručkách a naučných slovnících. Na základě rozboru jejich obsahů jsme určili hlavní 

zastřešující témata místní identity a na pramenech dalších, které měly společenskou relevanci 

nižší, nebo byly dokonce soukromé povahy, jsme zkoumali, jak jsou daná témata 

komunikována v běžném provozu. Jinými slovy, jestli jsou opravdu součástí identity a 

v jakém smyslu slova. Rozhodující úlohu při hledání zastřešujících témat hrály hmotné 

prameny (reprezentace města na budovách). 

Tím, že jsme pracovali s obecnějšími tématy identity, jsme se vyhnuli nebezpečí 

zahlcení jednotlivými prvky nižšího řádu, kterých se při takovém výzkumu nabízí široká 

škála. Jako hlavní témata, kterým lze podřadit nejvíce jednotlivých prvků a která byla 
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v písemných pramenech, ale i ve výtvarném umění, nejčastěji obdařena symbolickým 

smyslem jsme rozpoznali řeku Otavu, městské lesy a písecké školství. 

Řeka Otava symbolizuje počátky města a jeho někdejší období slávy a blahobytu, je 

připomínkou regionální prácheňské identity (řeka je osou bývalého kraje a spojuje největší 

města, ne náhodou se místní časopis jmenoval Otavan), po celou dobu trvání města je zdrojem 

obživy pro velké množství obyvatel a v neposlední řadě řeku překlenuje most, 

nejvýzmnamnější stavba ve městě a jeden z nejsilnějších prvků identity. 

Školství přinášelo do města kulturu, přitahovalo významné osobnosti, zajistilo městu 

přední místo mezi ostatními obcemi. Vzhledem k velikosti města poměrně velký počet učitelů 

a studentů vytvářel specifické sociální milieu. Město bez průmyslu bylo na školství, stejně 

jako na úřadech, existenčně závislé. 

Lesy jsou a vždy byly bohatstvím obce, ať už ve formě příjmů z těžby dřeva v dřívější 

době, či lákavého areálu rekreace v době pozdější. Doba, kdy město lesy nevlastnilo, 

představuje v dějinách Písku období největšího úpadku. Lesy jsou spolu s řekou zároveň 

určujícím a trvalým faktorem fyzického vzhledu města. 

Jednotlivá témata se v určitých prvcích prolínají: Lesy a řeka ve vorolavbě, školy a 

lesy v tradici lesnického výzkumnictví a školství, průnik řeky a školství můžeme spatřovat 

třeba ve Šrámkově poezii, která je silným identitním prvkem, ale až ve 20. století. 

Z uvedených témat je také vidět, že je místní identita stavěna na určitém reálném základu, ať 

už vytvořeném přírodou nebo lidskou rukou. S odkazem na definici Pierra Nory se nemusíme 

zdráhat označit tato témata za místa paměti písecké společnosti. Symbolický smysl, který byl 

spojen s řekou a lesy, byl prokázán přesvědčivě, ale platí to i pro školství. Jasně to ukázaly 

okolnosti budování nové školní budovy na dnešním Alšově náměstí a zakládání české reálky. 

Na příběhu dvou píseckých pomníků jsme se snažili poukázat na problematiku 

umělého konstruování míst paměti a střetu dvou různých identit. V tomto případě státní a 

národní. Je vidět, že tento vztah vykazoval určité třecí plochy, ale v případě Písku jasně 

vystupuje do popředí schopnost zdejších úředníků případné rozbroje neutralizovat. Platí to 

zejména o osobách krajských hejtmanů Schrenka a Miltnera. Je ale také pravda, že situaci jim 

značně ulehčovalo postavení města, pro které byla přítomnost úřadů životně důležitá, a pak 

také to, že řada radikálních středoškolských učitelů byla státními zaměstnanci. Poměrný klid 

80. a 90. let 19. stol. v porovnání s bouřlivými šedesátými lety, může také okrajově souviset 

s postátněním reálky. 

Mezi regionální a místní identitou neshledáváme rozpor. Písek se považoval za hlavu 

kraje a prácheňská identita byla pociťována jako součást identity místní. Přestože jsou některé 
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vzpomínky na gymnaziální katechety negativní, byly písecké církevní osoby většinou 

vzdělaní lidé a řada z nich (jako např. P. František R. Bezděka nebo P. Josef Baar) požívala 

všeobecnou a zaslouženou úctu. Mezi místní a náboženskou identitou také nevznikaly 

vážnější rozpory. 

Modernizace se na identitě projevila následovně: Se vzrůstající alfabetizací roste i 

úloha písemných pramenů. Rozšiřuje se počet jejich adresátů a zároveň vrůstá i množství 

informací předávaných v písemné podobě. Tím se prohlubuje a zrychluje dopad písemností na 

společnost. Souvisí to i s institucionalizací některých jejich producentů. Názorně se to ukazuje 

na fejetonu Jaromíra Boreckého, kterého se chopil místní odbor KČT a dokázal jej v deseti 

letech nesmazatelně převést do obecného povědomí široké veřejnosti. Klesá role ústního 

podání, kterou vytlačují, zejména co se minulosti týče, výsledky vědeckých bádání.  

Druhá rovina působení modernizace souvisí celkově s proměnou společnosti. Mění se 

estetika (jinak jsou vnímány staré budovy, lesní zákoutí atd.), z turistiky a rekreace se 

postupně stává ekonomicky výnosné odvětví, které se institucionálně zakotvuje ať už 

v cizineckých kancelářích, klubech turistů nebo v systematicky vydávaných propagačních 

materiálech. Úpadek některých tradičních řemesel vede v symbolické rovině k jejich 

nahrazení řemesly jinými. 

Práce je přínosná v rovině aplikace konceptu kolektivní paměti na menší, úzce 

vymezenou sociální skupinu. Ve zmapování hlavních témat identity a míst paměti v Písku, 

i když rozsah práce zdaleka nedovolil zapracovat všechna nabízející se témata. V podrobném 

seznámení s možnými prameny ke studiu písecké identity a v podrobných medailonech lidí, 

kteří měli největší vliv na její konstruování. 

Na závěr je třeba zmínit určité pochybnosti o vztahu mezi pamětí a identitou. Někdy se 

předpokládá, že členství ve skupině vede automaticky ke sdílení týchž představ mezi 

příslušníky téže skupiny, nebo naopak, že sdílení určitých reprezentací (především o 

minulosti) vytváří skupinovou identitu403. Tento předpoklad ale nemusí být pravdivý. 

Konfrontací slovníkových hesel s paměťmi jednotlivých osob jsme se snažili tuto možnost 

eliminovat. Více nástrojů nám prameny a historická věda neposkytují.  

Práci zakončíme citátem, opět z vězeňských vzpomínek Aloise Rašína: „Nebylo 

možno hned na úsvitě nevzpomínati. Jak je asi v Písku krásně, jak jinak tam svítí slunce skrz 

jemný opar mlhy nad píseckými lesy, modravý Boubín v dálce má ještě čepičku ranních 

                                                      
403 FERENCOVÁ, Michaela et al. Paměť města: obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.-21. 
století. Vyd. 1. Brno: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, pracoviště Brno, 2009, str. 23. 
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sražených par, Otava leskne se jako tekuté stříbro… Kam půjdou dnes? Na jahody na paseku, 

nebo k Novému rybníku, nebo k Němci, nebo k Ozvěně nad mořem lesů404?“ 

                                                      
404 RAŠÍN, Alois a RAŠÍN, Ladislav, ed. Paměti Dr. Aloise Rašína. 2. vyd. Brno: Bonus A, 1994. 229  
Memorabilia; Sv. 1. ISBN 80-901693-4-1. 
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