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 Problematika raně novověkých vojsk nepatří v české historiografii mezi 

nejfrekventovanější, byť nelze ani říci, že by to byla přímo terra incognita. Klára Andresová 

se vydala částečně ve stopách svého konzultanta Petra Klučiny, zaměřila se ovšem, jak sama 

v úvodu zdůrazňuje, především na život žoldnéřů třicetileté války ve vojenských táborech. 

Její práce směřuje vedle vojenské historie především k dějinám hmotné kultury, v podstatně 

menší míře pak do oblasti sociálních dějin. 

Text je napsán kultivovaným a srozumitelným jazykem, bez rušivých překlepů či 

gramatických chyb a stylistických vybočení. Jeho podrobně strukturovaná stavba umožňuje 

čtenáři seznámit se v základních rysech nejen s jednotlivými typy vojáků, ale i dalších lidí 

charakteristických pro raně novověké armády (trén). Jádro studie tvoří podrobná analýza 

vojenských táborů, jak měly vypadat ve své ideální podobě a čím se od představ vojenských 

teoretiků odlišovaly v realitě. Zde je třeba vyzdvihnout hojné využití starých tisků, zejména 

Wallhausenových a Fronspergerových vojenských příruček. Nejde přitom jen o jejich 

textovou část, ale rovněž o hojný ikonografický materiál, na němž jsou založeny instruktivní 

obrazové přílohy. Oceňuji, že autorka nezůstala u pouhé reprodukce a přistoupila k analýze 

různých kulturně-historických detailů, jež dosud unikaly pozornosti badatelů (zejména co se 

týče každodenního života trénu nebo oděvu vojáků) a doplnila je výstižnými vysvětlivkami 

(obrazové přílohy 1-9). Ikonografický materiál a použití osobních pramenů narativní povahy 

vhodně doplňují statické popisy tábora založené na Wallhausenovi a jeho současnících. To 

samé platí pro pasáže o interakci mezi vojskem a civilním obyvatelstvem, jež svým způsobem 

„uvádějí tábor do pohybu“. 

Ve vztahu k použitým pramenům stojí za zvláštní zmínku použití simpliciánské 

literatury – vedle samotných děl Hanse Jakoba Christoffela von Grimmelshausen rovněž tzv. 

Uherského Simplicissima. K. Andresová citlivě „vypreparovala“ pasáže, jež lze považovat za 

věrohodné a využít je ve vlastním výkladu, ať už se jedná o postavení a specifika jednotlivých 

typů vojenských oddílů, nebo o úryvky osvětlující mentalitu žoldnéřů a reálie z jejich života. 

(Vůči výpovědní hodnotě Grimmelshausenova díla bývají někdy vznášeny námitky vzhledem 

k vysoké míře fabulace v těchto literárních textech, na druhou stranu se v nich nemohly 

neprojevit jeho mnohaleté zkušenosti z vlastní vojenské služby.)  

Obecně vzato nemám výtky zásadní povahy, pouze dílčí výhrady a doplnění: 1) 

Použití německých termínů tam, kde existují zavedené a zažité české ekvivalenty (Profoss x 



profous, Quartiermeister x kvartýrmistr atd.), považuji za ne zcela opodstatněné, byť 

uznávám, že autorka je v této věci konsekventní a své rozhodnutí zdůvodňuje. 2) V pasážích o 

lehké jízdě postrádám alespoň letmou zmínku o lisovčících, jejichž přítomnost na českých a 

moravských bojištích v poslední fázi stavovského povstání nebyla zanedbatelná (kauza Jan 

Sarkander, plenění středních Čech po bitvě na Bílé hoře). 3) K tématu vztahu vojska a 

venkovského obyvatelstva jsou k dispozici inspirativní studie Jaroslava Šulce zachycující 

situaci na některých středočeských panstvích. Z oblasti interdisciplinárně pojatého výzkumu 

třicetileté války nelze pominout studie Václava Matouška o některých českých bojištích 

kombinující metody archeologie a historiografie (zejména monografii o bitvě u Třebele). 

 Můj výsledný dojem z práce K. Andresové je veskrze pozitivní. Doporučuji ji tedy 

k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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