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Teoreticko-metodologický úvod 
 

Než započnu se samotnou prací, musím blíže specifikovat, co budu zkoumat a jakým 

způsobem bude výzkum probíhat. Nejprve přiblížím teoretické pozadí celé práce, tedy 

především objasním teoretické zakotvení práce a popíši metodologický postup celého 

zkoumání. Musím také odpovědět na otázku, čím se bude práce zabývat a co je jejím 

cílem.  

V mém bádání budu nejvíce pracovat s teoretickou základnou, kterou přinesl Jan 

Assmann ve své knize, nazvané Kultura a paměť.1  

Každá identita je záležitostí vědomí, vědění a reflexe. Identita je založena na 

reflektivním uchopení nevědomého sebeobrazu a to platí pro identity v individuálním i 

v kolektivním životě.2 Identita je vždy společenský konstrukt, jedná se tedy o identitu 

kulturní. Část závisí na celku a získává svojí identitu teprve díky roli, kterou uvnitř 

celku hraje, avšak celek vzniká teprve součinností částí.3 Kolektivní identitou, identitou 

„my“, Assmann rozumí obraz, který o sobě vytváří určitá skupina, s nímž se její 

příslušníci identifikují. Pro skupiny je podle něj typické, že vědomí své jednoty a 

jedinečnosti opírají o minulé události. Potřebují minulost pro potřeby své sebedefinice. 

Minulost se tak považuje za společný majetek všech zúčastněných. Čím je taková 

minulost bohatší, tím je jejich spojení pevnější. Imaginace společenství je tak odkázána 

na imaginaci komunity, která sahá do hloubek času.4  

Assmann považuje kulturu a společnost za základ lidství. Nikdo nemůže podle něj 

existovat mimo rámec kultury a společnosti. V rovině základních struktur pak kultura a 

společnost zajišťuje identitu, která je vždy osobní, ne však nutně kolektivní. Jedinec je 

v ní nutně ovlivněn v rovině „já“, nemusí však být v rovině „my“. Teprve setkáním 

s odlišnými společnostmi se může vyhrotit v identitu „my“. Kulturní identita je 

reflektovaná účast na určité kultuře, respektive hlášení se k ní.5 Jedná se tedy o 

reflektované přihlášení se k identitě nějakým aktivním činem, či například účastí na 

veřejné akci. O identitě můžeme hovořit v případě, že se spojí určité vědomí „my“, jistý 
                                                           
1
 ASSMANN, Jan. Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách 

starověku. Vyd. 1. Praha: Prostor, 2001, 317. s. 
2
 Tamtéž, s. 115. 

3
 Tamtéž, s. 116. 

4
 Tamtéž, s. 117. 

5
 Tamtéž, s. 118. 



6 
 

pocit solidarity a sounáležitosti, zároveň se sebeobrazem členství, který poskytuje 

podněty k jednání. Uvědoměním si společné situace se příslušnost změní v sounáležitost 

a masa v solidárně jednající kolektivní subjekt, jehož schopnost jednat spočívá v jeho 

identitě. K tomu podle Assmanna dochází díky „kontrastní“ či „antagonistické“ 

solidarizaci.6  

Kolektivní identitou nazývá Assmann povědomí společné příslušnosti, opírající se o 

účast na společném vědění a společné paměti, která se formuluje promlouváním ve 

společném jazyce anebo užíváním společné soustavy symbolů.7 Každý takový útvar 

symbolicky zprostředkované pospolitosti nazývá kultura, nebo přesněji kulturní útvar. 

Určitý kulturní útvar odpovídá každé kolektivní identitě, funduje jí a reprodukuje ji. 

Takový útvar je médiem, jímž se buduje a udržuje kolektivní identita.8 Tato identita je 

výsledkem lidské činnosti a umožňuje člověku zařadit se do určitého prostředí, 

orientovat se v něm a porozumět mu. Z definice pojmu plyne, že akt identifikace není 

uzavřeným jednorázovým činem, ale že to je neustálý proces.  

Identita kterékoliv společnosti se buduje a reprodukuje interakcí. Tím, co v takové 

interakci cirkuluje, je kulturní smysl, kódovaný a artikulovaný ve společném jazyce, 

společném vědění a společné vzpomínce. Je to jakási zásobárna společných hodnot, 

zkušeností a výkladových přístupů, které vytváří symbolický svět smyslu dané 

společnosti.9 Oběhem takového sdíleného smyslu vzniká v každém příslušníku skupiny 

vědění o výlučném postavení celku, jemuž je nutno podřizovat přání, touhy a cíle 

jednotlivce.10  

Společenskou interakcí a cirkulací kulturního smyslu dochází ke kulturnímu přenosu 

mezi generacemi. Na úrovni základních struktur kolektivní identity, jak byly popsány, 

vládne mezi společenskými, politickými a kulturními útvary dokonalá shoda. To je však 

možné jen v případě útvarů, které nepřesáhnou „přirozenou“ velikost, ty totiž mají sklon 

k nestabilitě.11 Z takové „neshody“ plynou problémy, které Assmann třídí do dvou 

skupin: problémy integrace a distinkce. Integrativně vystupňovaná kultura je kultura 

dominantního etnika, která se rozvine trans-etnicky a stává se „vyšší“ kulturou 

                                                           
6
 Tamtéž, s. 119. 

7
 Tamtéž, s. 123. 

8
 Tamtéž, s. 123. 

9
 Tamtéž, s. 124. 

10
 Tamtéž, s. 124. 

11
 Tamtéž, s. 127. 
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v protikladu k původním „divokým“ kulturám. Taková kultura usiluje o stabilizaci 

politických celků a integraci heterogenních společenských skupin.12 Tato kultura se 

stává centrální kulturou, která asimiluje ostatní, ale může se snadno vyvinout v kulturu 

elit.13 V tom případě může vzniknout kontra-identita, hnutí odporu proti centrální 

kultuře a jejím nárokům po široké společenské identitě. Kontra-identita nevznikne proti 

nekulturnímu chaosu, ale právě proti dominantní kultuře. Je to typicky identita 

menšin.14 Takto distinktivně vystupňovaná, či „limitní“, kultura je nutně spjata se 

zvláštním vědomím „my“, které čerpá svou intenzitu vymezením vůči „oni“ a svou 

oporu i výraz nachází v „limitní“ symbolice. Taková kultura se vždy kontrastylizuje 

vůči jiné kultuře, odpovídá na výzvy jiné kultury.15 Ze stavu, kdy se jedna kultura začne 

vymezovat vůči dominantní kultuře, může vznikat proces, jejž můžeme označit za 

„národní obrození.“  

Jan Assmann přináší ve svém díle další koncept, který budu ve své práci sledovat. Jedná 

se o koncept kulturní paměti. Ta se podle něj zaměřuje na fixní body v minulosti, která 

se v ní sráží do symbolických figur, na nichž se zachytávají vzpomínky. Podle 

Assmanna se faktická historie v rámci kulturní paměti mění v historii vzpomínanou, 

tedy v mýtus. Mýtus je fundující historie, je to historie vyprávěná za účelem projasnění 

současnosti z hlediska počátku. Skupina si vzpomínkou na své dějiny a zpřítomněním 

fundujících vzpomínkových figur ujišťuje svou identitu. Ta se rozvíjí utvářením 

vzpomínky, jež se zhmotní v textech, obřadech a rituálech.16 Na tomto místě může 

vyvstat otázka, jaký vztah má mýtus počátku k mému zkoumání společnosti druhé 

poloviny devatenáctého století. Jak je možné, že mohou být pro mé bádání relevantní 

mýty a jaké mýty by to mohly být.  

Mýtus jsou dějiny, které si lidé vyprávějí, aby se zorientovali v sobě samých a ve světě. 

Je to pravda vyššího řádu, jenž nejenom souhlasí se skutečností, ale vznáší navíc 

normativní nároky a vykazuje formativní sílu. Mýtem se stává minulost, která se ustálí 

jakožto fundující dějiny a k jejímuž niternému osvojení dojde. Je tedy zcela lhostejné, 

zda se jedná o minulost fiktivní, či faktickou.17 Nezáleží na tom, zda budu za mýtus 

považovat biblický Exodus, či příchod praotce Čecha, fundující mýtus může být mnohé. 
                                                           
12

 Tamtéž, s. 127. 
13

 Tamtéž, s. 131. 
14

 Tamtéž, s. 135. 
15

 Tamtéž, s. 137. 
16

 Tamtéž, s. 50. 
17

 Tamtéž, s. 70. 
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V takovém smyslu tedy může být mýtus relevantní pro mé bádání, jen je třeba jasně 

objasnit, o jaký mýtus půjde a kde se takový mýtus vlastně vezme.  

Mýtus může být vzpomínka, která získává ze vztahu k minulému prvky určitého 

sebeobrazu a záchytné body naděje i cílů. Mýtus je takový vztah k minulosti, který ji 

nechává osvětlit přítomnost i budoucnost.18 Assmann rozlišuje v každém mýtu dvě 

funkce. První je fundující a druhá kontraprézentní.  

Fundující rys mýtu znamená, že se přítomné objevuje ve světle dějin, které je ukazují 

jako smysluplné a nutné.19 Kontraprézentní rys vychází z prožitku nedostatku 

v přítomnosti a vzývá ve vzpomínce určitou minulost, která obvykle nabývá rysů 

heroické doby.20  

Avšak charakteristiky fundující a kontraprézentní nenáleží mýtu jako takovému, ale 

smyslu, který má pro přítomnost skrze formování sebeobrazu a směřování činů. Náleží 

oné orientující síle, kterou vykazuje pro určitou skupinu v nějaké situaci. Tuto sílu 

nazývá Assmann mytomotorika.21 Fundující a kontraprézentní vzpomínky a jejich 

„mytomotoriku“ budu ve svém výzkumu podrobně sledovat. 

Do této doby jsem se zabýval teoretickou konstrukcí, o kterou budu své bádání opírat. 

Podívejme se již blíže na samotný předmět výzkumu a na následný průběh zkoumání.  

Na vrchu Vítkově byla 14. července roku 1420 svedena jedna z prvních velkých bitev 

husitských válek. Husité zde odrazili první křížovou výpravu, vedenou králem 

Zikmundem. Jejich oddíly pod vedením Jana Žižky zde porazily vojsko křižáckých 

bojovníků. 

V devatenáctém století je porážka křižáků znovu akcentována a stává se součástí 

národnostních bojů mezi Čechy a Němci. Vítkov se stává místem, na kterém se znovu 

odehrává „boj“, tentokráte však v poněkud pozměněné podobě. Ve své práci se budu 

konkrétně zabývat dvěma vzpomínkovými akty, které proběhly na Vítkově v letech 

1868 a 1884. Jednalo se konkrétně o tábor lidu, proběhnuvší na Vítkově 28. září 1868 a 

o národní slavnost, jež proběhla 24. srpna 1884.  

                                                           
18

 Tamtéž, s. 72. 
19

 Tamtéž, s. 72. 
20

 Tamtéž, s. 72. 
21

 Tamtéž, s. 73. 
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V mém bádání půjde především o aktualizaci historie. Budu se ptát, jakým způsobem se 

událost, která se odehrála v patnáctém století, odrážela v myslích a jednání lidí druhé 

poloviny devatenáctého století. Jakým způsobem přenášeli, tedy zpřítomňovali dávné 

události ve své době a svém společenském kontextu. Pramennou základnu budou tvořit 

především novinové zprávy.22  

Tato pramenná základna má však několik obtíží, které si je třeba uvědomit. Je třeba 

přiznat, že noviny si všímají jen určitého okruhu skutečností, které se dostanou do 

popředí a zachycují je v podobě informačního torza.23 Toto torzo však také samy 

vytváří. Zároveň zachycují veřejný život v nejdůležitějších konturách. Do novin se tedy 

dostanou jen nejdůležitější informace, které překračují každodenní realitu.24 Jinak 

řečeno, noviny mají v tomto zkoumání nezastupitelnou roli, ovšem jistým způsobem 

deformují skutečnou realitu celé situace. Proces formování jakékoliv kolektivní identity 

je vždy velice složitý a není snadné jej jednoduše postihnout. Pokud bych chtěl zachytit 

celý průběh tohoto formování, muselo by dojít ke značnému rozšíření pramenné 

základny. V této práci si však budu všímat pouze jedné části tohoto složitého procesu. 

Není možné obsáhnout celý proces formování kulturní identity české společnosti 

v druhé polovině devatenáctého století v tomto typu práce, a proto se bude jednat pouze 

o jakousi sondu do celého procesu.  

Je třeba si také povědět několik slov o volbě metody, kterou budu využívat. Ve své 

práci budu provádět historický výzkum, především výzkum konkrétních událostí.25 Ty 

tvoří tábor lidu, konaný na Žižkově roku 1868 a velká národní slavnost, konaná na 

Žižkově roku 1884. Ve výzkumu provedu především analýzu dokumentů, v tomto 

případě novinových zpráv.26 Analyzovat budu i přístup dobových historiků 

devatenáctého století k bitvě na Vítkově. Ve výzkumu budu pracovat s hypotézou, že 

„obraz“ závěrů dobových historiků je účastníkům zkoumaných akcí dobře znám. 

Analýze bude podrobena především práce Františka Palackého.27 Jeho výzkum bude 

                                                           
22

 Konkrétně půjde především o Národní noviny a Národní listy. 
23

 BARTOŠ, Josef. Noviny jako historický pramen. In: Marek, Pavel. Tisk, jeho místo a role v dějinách a 
současnosti politických stran na území českých zemí a Československu v letech 1860-2000" v Olomouci ve 
dnech 24.-25. října 2000. Olomouc: Moneta-FM, 2001, s. 10. 
24

 Tamtéž, s. 13. 
25

 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, s. 136.  
26

 Tamtéž, s. 132. 
27

 PALACKÝ, František. Dějiny národu českého w Čechách a w Morawě. Dílu III, částka I, Od roku 1403 do 
1424, čili od počátku nepokojůw husitských až po smrt Žižkowu. W Praze: J.G. Calve, 1850, XIV, 542 s. 
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porovnán s výzkumy dalších historiků, Václava Vladivoje Tomka, Josefa Pekaře,28 a 

také současných historiků Petra Čorneje a Františka Šmahela.29 Uplatněna bude 

komparativní metoda,30 porovnávat budu především jednotlivé přístupy dobových 

historiků k bitvě na Vítkově, jejich hodnocení průběhu bitvy i důležitosti samotné bitvy. 

Komparativní metodou budu analyzovat také obě události, které sleduji. Komparaci 

budu soustředit především na fundující a kontraprézentní vzpomínky, které se objevují 

ve sledovaných pramenech. Budu také porovnávat obě události z hlediska jejich 

průběhu, soustředit se budu na složení účastníků, jednotlivé části akcí a na celkové 

vyznění akcí. Celá analýza bude teoreticky opřena o koncept kulturní paměti Jana 

Assmanna.  

  

                                                           
28

 TOMEK, Václav Vladivoj. Dějepis města Prahy. Praha: František Řivnáč, 1879, 747 s.; PEKAŘ, Josef. 
Žižka a jeho doba. Vyd. 3. (díl 1. a 2.) a 2. (díl 3. a 4.), [v tomto svazku] 1. vyd. Praha: Odeon, 1992. 
29

 ČORNEJ, Petr. Bitva na Vítkově a zhroucení Zikmundovy křížové výpravy v létě 1420. In: Husitský 
Tábor: sborník Muzea husitského revolučního hnutí. Tábor: Muzeum husitského revolučního hnutí, 1987, 
s. 101-150.; ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 2. vyd., v Karolinu 1. Praha: Karolinum, 1996, 420 s. 
30

 HROCH, Miroslav. Úvod do studia dějepisu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985, s. 
91. 
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1. Místo bitvy na Vítkově ve formování kulturní identity české 
společnosti druhé poloviny devatenáctého století 

 

Mnohé, čím se budu zabývat, jsem již naznačil v teoretickém úvodu. Přesto musím 

znovu a jasně formulovat, jaké místo má bitva na Vítkově v kontextu formování 

kulturní identity utvářející se české společnosti. Nejprve obecně zformuluji, jaké místo 

mělo ve formování kulturní identity české společnosti druhé poloviny devatenáctého 

století husitství, respektive jeho novodobá konstrukce. Poté přejdu k mnou zkoumané 

konkrétní lokalitě, tedy k vrchu Vítkovu. 

 

1.1. Obecné uvedení do problematiky 
 

Lidské společnosti prošly v dějinách mnoha změnami a i jejich kulturní identity se od 

sebe značně odlišovaly. V procesu, který se běžně v historiografii a dalších 

společenských vědách označuje jako modernizace31 a který byl zkoumán z mnoha 

různých úhlů, se zrodila nová kulturní kategorie, moderní národ. Hluboké společenské a 

politické proměny vedly k formování skupiny, která začala poukazovat na určitou 

provázanost lidí napříč sociálním spektrem, proti původně především stavovsky a 

rodově rozdělené společnosti. Myšlenka jednotného národa pomáhala překonat 

stavovské rozdíly. Společně sdílené vlastenectví bylo novým svazujícím prvkem, který 

spojoval všechny společenské vrstvy.32 Je třeba si však uvědomit, že slovo národ zde 

získává zcela nové sémantické spektrum a nový hodnotící náboj. Je utvářeno 

racionalitou moderní společnosti a jsou do něj promítány hodnoty této nově se utvářející 

společnosti.33 Snaha o rozšíření národního uvědomění a snaha o učinění ústřední 

hodnoty z tohoto uvědomění vyrůstala ze situace, kdy se začala rozpadat stará 

společenství založená na přinuceních, privilegiích a nerovnosti lidí, tedy v situaci, kdy 

se projevilo znejistění stavovských vazeb. Došlo k rozkladu starého systému hodnot a 

                                                           
31

 Modernizací zde rozumím proces hlubokých společenských proměn, spojený s šířením myšlenek 
francouzské revoluce, šířením industrializace, urbanizace, vzestupem národních států, procesy 
sekularizace a individualizace. Je to proces, kdy došlo k radikální přeměně společnosti v moderní 
společnost. Blíže viz HARRINGTON, Austin. Moderní sociální teorie: základní témata a myšlenkové 
proudy. 1.Vyd. Praha: Portál, 2006, s. 46-53. 
32

 RAK, Jiří. Bývali Čechové--: české historické mýty a stereotypy. 1. vyd. Jinočany: H&H, 1994, s. 12.  
33

 ČORNEJ, Petr. Světla a stíny husitství: (události, osobnosti, texty, tradice) : výbor z úvah a studií. 1. vyd. 
Praha: Lidové noviny, 2011, s. 10. 
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byla zpochybněna náboženská legitimita, na níž byl založen systém staré společnosti.34 

Tento proces neprobíhal ve všech společnostech stejně a byl ovlivněn různými 

faktory.35  

V českém prostředí je tento fenomén jasně pozorovatelný především v devatenáctém 

století, přestože jeho kořeny jsou jistě starší. Především pak v tomto období, tedy 

v devatenáctém století, hovoříme o vytváření moderních národů. S tímto procesem je 

hluboce spjat termín národní identita. Národní identitou rozumím pozitivní vztah 

jedince k jeho národu.36 Při tom vycházím z předpokladu, že existence národa je 

podmíněna tím, že se rostoucí počet jedinců považuje za jeho příslušníky a ztotožňuje 

se s ním.37  

Moderní výzkumy jasně ukazují, že při formování moderního národa mělo vnímání 

vlastní minulosti a vztah k ní zcela nezastupitelnou a klíčovou úlohu.38 Teprve v době, 

kdy se začíná prosazovat myšlenka sjednocení společnosti na základě příslušnosti 

k jednomu národu, můžeme pochopit podstatu nového vztahu k dějinám.39 Národ, tedy 

v podstatě abstraktní pojem, mystická jednota předků, současníků a potomků, k sobě 

potřebuje společně sdílenou minulost, společně sdílený osud, který propojuje všechny 

jeho členy a každý jeho uvědomělý člen se tak k němu může hlásit.40 Každá skupina 

potřebuje minulost pro potřeby vlastní sebeidentifikace.41  

V mnou zkoumané době, tedy v druhé polovině devatenáctého století, byla ve 

společnosti, která se označovala za českou, „oblíbená“ husitská minulost. Obliba 

husitství v této době nebyla náhodná. Novodobý výklad husitství se v devatenáctém 

století utvářel moderní racionalitou, která do minulosti promítala programy a hodnoty 

                                                           
34

 HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních evropských 
národů. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009, s. 268. 
35

 Blíže k celé problematice především viz HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a 
předpoklady utváření moderních evropských národů. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009.  
36

  VLACHOVÁ, Klára a Blanka ŘEHÁKOVÁ. Národ, národní identita a národní hrdost v Evropě. 
Sociologický časopis = Czech sociological review. 2004, roč. 40, č. 4, s. 489. 
37

 HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních evropských 
národů. Vyd. 1.  Praha: Sociologické nakladatelství, 2009, s. 266.  
38

 Tamtéž, s. 168.;  ASSMANN, Jan. Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých 
kulturách starověku. Praha: Prostor, 2001, s. 75.  
39

 RAK, Jiří. Bývali Čechové--: české historické mýty a stereotypy. 1. vyd. Jinočany: H&H, 1994, s. 12.  
40

 Tamtéž., s. 12. 
41

 ASSMANN, Jan. Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách 
starověku. Vyd. 1. Praha: Prostor, 2001, s. 117.  
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dynamicky se utvářející nové společnosti.42 Nejdůležitějším počinem v takovém 

výkladu je jistě dílo Františka Palackého a příslušné svazky jeho Dějin národu Českého 

v Čechách a v Moravě. Na tomto místě si v krátkosti připomeňme, jak chápal Palacký 

husitskou minulost.  Je bez nadsázky možné říci, že Palacký učinil z husitství 

nejslavnější epochu českých dějin a postavil ji do centra svého zájmu. Jeho historicko-

politické chápání českých dějin je postaveno na principu binárních opozic.43 Na věčném 

střetávání slovanského a germánského živlu. Slovanům je dle jeho chápání vlastní 

demokratičnost a rovnost. Byla to demokratičnost v rovině rovnosti před zákonem pro 

všechny tehdejší „občany“. Palacký popírá existenci nevolnictví, nebo dokonce otroctví 

v tehdejším státě a tvrdí, že česká společnost nebyla uspořádána feudálně až do 

poloviny 13. století.44 Její společenské uspořádání bylo v průběhu dějin překryto 

hrubým germánským feudalismem, 45 který se oproti slovanskému demokratismu 

vyznačoval stavovským uspořádáním společnosti, v němž z hmotné převahy stavů 

pramenila jejich právní a politická převaha.46 K překrytí došlo díky hlubokým 

společenským, ekonomickým a politickým změnám, které přinesla stabilizace německé 

říše, pronikání kolonizace a s ní spojeného práva na české území a také díky rozšíření 

rytířské kultury a šlechty, jež se novým životním stylem vydělila ze zbytku 

společnosti.47 V protikladu ke slovanské svobodě vidí germánskou autoritu, 

reprezentovanou řádem hierarchicky uspořádaného feudálního panství a římského 

katolicismu. V husitské době se však dle Palackého podařilo vymanit se z této autority. 

Husity proto chápe jako nositele demokracie a svobody původních Slovanů.48 Husitství 

bylo pro Palackého pozitivní reakcí dosud nepotlačených idejí slovanské svobody a 

rovnosti všech občanů před zákonem, v opozici vůči německému feudalismu.49 Je třeba 

přiznat, že Palackého chápání feudalismu jako germánského importu se už dříve 
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 ČORNEJ, Petr. Světla a stíny husitství: (události, osobnosti, texty, tradice) : výbor z úvah a studií. 1. vyd. 
Praha: Lidové noviny, 2011, s. 10.  
43

 ČINÁTL, Kamil. Dějiny a vyprávění: Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa. 1. vyd. 
Praha: Argo, 2011, s. 180. 
44

 ŠTAIF, Jiří. Historici, dějiny a společnost: historiografie v českých zemích od Palackého a jeho 
předchůdců po Gollovu školu, 1790-1900. Praha: Filozofická fakulta UK, 1997, s. 58.  
45

 ČINÁTL, Kamil. Dějiny a vyprávění: Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa. 1. vyd. 
Praha: Argo, 2011, s. 176. 
46

 ŠTAIF, Jiří. Historici, dějiny a společnost: historiografie v českých zemích od Palackého a jeho 
předchůdců po Gollovu školu, 1790-1900. Praha: Filozofická fakulta UK, 1997, s. 74. 
47

 tamtéž, s. 64.  
48

 ČINÁTL, Kamil. Dějiny a vyprávění: Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa. 1. vyd. 
Praha: Argo, 2011, s. 180. 
49

 ŠTAIF, Jiří. Historici, dějiny a společnost: historiografie v českých zemích od Palackého a jeho 
předchůdců po Gollovu školu, 1790-1900. Praha: Filozofická fakulta UK, 1997, s. 158 
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objevilo u francouzských historiků Augustina Thierryho a Pierra Guizota a Palacký se 

jejich díly při přípravě svých Dějin inspiroval.50 

Základní teze Palackého díla se ve zjednodušující formě šířily do povědomí české 

společnosti a ta začala po roce 1860 spatřovat v husitství analogii k procesům, jimiž 

procházela.51  Lidé začali chápat husitskou epochu jako znak, jako nositele významů 

obsahujících nadčasové poselství. Palacký tak svým dílem stojí u kořenů novodobého 

husitského mýtu.52 Nehledě na historicitu husitských událostí tak můžeme mluvit o 

novodobém mýtu, protože jak jsem již řekl, mýtus nemusí být nehistorický, či 

nedatovatelný. Palackého pojetí husitství tak stojí u kořenů husitského mýtu, který je 

fundující historií pro společnost, jak říká Assmann. Palacký pomohl vytvořit z husitství 

moderní mýtus, který nezpochybnitelně potvrzuje kvality českého národa.53  

Můžeme také říci, že od poloviny devatenáctého století došlo k vytvoření symbolického 

centra z husitství.54 Symbolická centra představují zvláštní položky utváření tradice a 

ovlivňují její jednotlivé linie. Kolem tohoto centra se shlukovaly a strukturovaly různé 

podoby české ideologie a české politiky. Symbolické centrum, v tomto případě 

husitství, se podílí na vytváření historických podob politické kultury55 a zakládá rovněž 

občanskou kulturu.56 Určité události tedy vystupují jako důležitější než ostatní a jsou 

citlivější na nové výklady.57 To je přesně případ husitství. Svou novodobou konstrukcí 

je husitství jistým způsobem sakralizováno a získává sociálně-integrativní funkci.58 

Opět se dostáváme k tomu, že husitství, výkladově opřené především o Palackého, 

nabývá rysů fundujících dějin. Jelikož je bitva na Vítkově součástí husitské minulosti, 
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 Tamtéž, s. 56. 
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 ČORNEJ, Petr. Světla a stíny husitství: (události, osobnosti, texty, tradice) : výbor z úvah a studií. 1. vyd. 
Praha: Lidové noviny, 2011, s. 11. 
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 Tamtéž, s. 12. 
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 Tamtéž, s. 13. 
54

 HAVELKA, Miloš. Dějiny a smysl: obsahy, akcenty a posuny "české otázky" 1895-1989. Praha: Lidové 
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noviny, 2001, s. 10.  
57

 Tamtéž, s. 11. 
58

 Tamtéž, s. 12. 



15 
 

budu ji ve svém zkoumání považovat za součást těchto fundujících dějin a mé bádání 

tak má v tomto kontextu své místo.  

 

1.2. Význam bitvy na Vítkově pohledem českých historiků 
 

Abychom pochopili význam, jaký byl bitvě na Vítkově přikládán v mnou sledovaném 

období, je třeba se podívat na to jaké místo má tato bitva v českém dějepisectví. 

Podívám se proto, co o této bitvě soudili historikové 19. století a také, jak na ni pohlíží 

současné historické bádání. Bitva na Vítkově proběhla 14. července roku 1420, byla to 

jedna z prvních bitev, které se odehrály v průběhu husitské revoluce. 

Prvního března roku 1420 vydal papež Martin V. bulu Omnium plasmatoris domini, 

kterou vyhlásil křížovou výpravu proti všemu viklefskému a husitskému kacířství. 

Sedmnáctého března 1420 pak byla ve Vratislavi slavnostně vyhlášena křížová 

výprava.59 Křižácké sbory však překročily české hranice až na konci dubna téhož roku. 

Praha se několikrát snažila o vyjednání příměří se Zikmundem, ovšem podmínky, které 

jí byly dány, nepřijala. Praha poté vykázala všechny katolíky z města a vydala se 

skutečně na cestu revoluce.60 Táboři se 18. května vydali na pomoc Praze a cestou se 

několikrát střetli s nepřítelem. Do Prahy vstoupili 20. května 1420 a postupně zahájili 

očistu města a mobilizovali síly z okolí. Husité se snažili i o dobytí Pražského hradu, 

jenž byl obsazen posádkou věrnou Zikmundovi. Tu se téměř podařilo vyhladovět, ale 

Zikmund lstí dokázal dostat zásoby do hradu a obléhání tudíž ztratilo význam. Levý 

břeh Vltavy byl pro husity ztracen.61 Hora Vítkov zůstala posledním místem, které 

mohlo zabránit blokádě pravobřežního souměstí. Křižácké oddíly se koncem června 

shromáždily k útoku v několika liniích od Pražského hradu, až po bývalou vesnici 

Bubny, dnešní Strossmayerovo náměstí. 62 K bitvě na Vítkově se rychle schylovalo. 

Podívejme se teď, jak na tuto bitvu pohlíželi čeští historikové.  

František Palacký poukazuje na ohromnou převahu, jakou mělo křižácké vojsko nad 

husity. Přestože neodhaduje jejich přesný počet, předpokládá, že nebyl pod 100000 

jízdních i pěších bojovníků. Taktéž poukazuje na mezinárodní složení křižáckého 
                                                           
59

 ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1996, s. 37.  
60

 Tamtéž, s. 41.  
61

 BĚLINA, Pavel a Petr ČORNEJ. Slavné bitvy naší historie. 1.vyd. Praha: Marsyas, 1993, s. 49.  
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vojska, celkem uvádí 35 různých národů a krajů, jejichž vojska se účastnila křížového 

tažení a obležení Prahy.63 Upozorňuje též na velkou nevraživost, která panovala 

v samotném ležení, konkrétně Němci prý odmítali být na jednom místě s Čechy, jichž 

se obávali, a dokonce je obviňovali ze špatných činů a podvracení výpravy.64 Palacký 

také říká, že Němci se často snažili provokovat české obyvatelstvo, ale většinou se se 

zlou potáceli. Nepodařilo se jim ani vypálit mlýny.  

Václav Vladivoj Tomek hovoří o třech velkých leženích, do kterých bylo rozděleno 

křižácké vojsko.65 I on hovoří o mezinárodním složení vojska, přestože nevyjmenovává 

takové množství různých národností jako Palacký. Nezmiňuje se však o žádných 

sporech ve vojenském ležení, avšak popisuje zničenou úrodu a mnohé jiné škody, které 

napáchalo křižácké vojsko.66 I on se zmiňuje o potyčkách, které Němci měli s domácím 

obyvatelstvem a o tom, že často byli překvapení Němci zbiti Pražany.67  

Josef Pekař také uznává výraznou převahu, kterou mělo útočící vojsko nad obránci, 

jejich počet však odhaduje maximálně na 75000 a říká, že nikdy neobléhalo Prahu 

vojsko složené z tolika světových národů.68  

Dnešní historik Petr Čornej přichází s razantní redukcí počtu vojáků, kteří se 

shromáždili před Prahou. Nejvyšší možný počet bojovníků je podle jeho názoru 30000, 

zatímco na straně Prahy mohlo být 10000 lidí, o jejichž výzbroji a bojové připravenosti 

se však dá pochybovat.69 Po celou dobu obléhání docházelo k drobným šarvátkám a 

potyčkám s domácím obyvatelstvem, což ovšem bylo podle něj při středověkém 

obléhání zcela běžným jevem.  

Všichni zde sledovaní historici se shodují, že Prahu obléhalo na tehdejší dobu poměrně 

velké vojsko, složené z mnoha koutů Evropy, přestože její střed tvořila vojska z Uher a 

Svaté říše římské. Samotný počet vojsk dnešní bádání razantně zredukovalo, přesto i 

vysoká čísla, která přinesl především František Palacký, mají své opodstatnění. Jednak 
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vychází z pramenné základny jeho zkoumání, je ovšem možno je chápat i jako 

umocnění velikosti přesily, které museli husité čelit. Také Palackého poznámka o 

častých potyčkách mezi Čechy a Němci v křižáckém vojsku ukazuje na jeho koncepci 

českých dějin, založenou na věčném střetávání Čechů s Němci.  

Když se čtrnáctého července konečně křižácké vojsko odhodlalo k útoku na město, 

muselo se nejprve zmocnit Vítkovy hory. Palacký zdůrazňuje dobrý Žižkův vojenský 

cit, když nechal včas zbudovat dva sruby na hoře a okopat je příkopy. Tam došlo k boji, 

kdy se tisíce útočníků, pod vedením Míšeňských a Durynských oddílů, zuřivě valily ke 

srubům, které v té době bránilo jen 26 mužů, dvě ženy a jedna panna. Jedna z žen pak 

podle něj padla s prohlášením, že „je neslušné, aby křesťan Antikristovi ustupoval“.70 

Sám Žižka se prý jednou dostal do smrtelného nebezpečí, ovšem z bran města se včas 

vyrojil zástup bojovníků, kteří pomohli bránit horu Vítkov a zahnali nepřátele na ústup. 

Palacký odhaduje, že na bojišti zůstalo na 500 mrtvých Němců a další zemřeli pádem ze 

skály. 

Tomek vysoce oceňuje vojenský důvtip Jana Žižky, který vycítil důležitost Vítkovy 

hory a včas ji obsadil. Dokonce považuje Žižku za nejdůvtipnějšího ze všech pražských 

hejtmanů,71 když dal na Vítkově vybudovat dva sruby, příkop a zeď. Tento opěrný bod 

zajišťoval ochranu zásobování města a tak zabraňoval hlubšímu sevření města.72 

Křižácké vojsko se všemi posilami čítalo dle Tomka asi 100000 vojáků. Dobytí Vítkova 

mělo pro křižáky jasnou prioritu. Útok vedlo Míšeňské vojsko, posíleno o další Němce, 

Rakušany a Uhry, v celkové síle asi 25000 mužů. Ti zaútočili na sruby, které bránilo jen 

26 mužů, dvě ženy a jedna dívka, jak píše Tomek a i on zmiňuje slova vyřčená jednou 

z obránkyň, že se „nesluší věrnému křesťanu couvat před Antikristem“. Obránci 

používali k boji hlavně kamení, jelikož neměli ani střelný prach, ani zbraně. 73 Sám 

Žižka se prý ocitl v nebezpečí života. Boj vypadal ztraceně, ovšem útočníci si podle 

Tomka opomněli vzít žebříky a jiné obléhací nástroje. Na pomoc přispěchali Vítkovu 

Pražané a uvedli nepřítele ve zmatek. Útočníci v panice padali ze skály a lámali si vazy, 

až jich na bojišti zůstalo 144 mrtvých, včetně velitele útoku Jindřicha z Isenburka.74 
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Josef Pekař považuje samotný boj na hoře Vítkově za srážku menšího rozsahu. 

Vzhledem k tamějšímu terénu se husité nemohli střetnout s více než pouze předními 

řadami útočníků a z různých pramenů vypočítává, že na bojišti nemohlo být více než 

100-200 padlých Němců.75 

Úkol dobýt Vítkov měla i podle Čorneje vojska míšeňského markraběte v síle několika 

set jezdců. Ti zaútočili na zbudované pevnosti, avšak vzhledem k terénu nemohla těžká 

jízda plně rozvinout svou sílu a proto mohla stačit jen malá posádka v pevnosti.76 

V poslední chvíli, kdy už útočníci byli u posledního příkopu, se však přiřítil husitský 

oddíl a zatlačil jízdu k prudkému srázu. Tato hodinová bitva si podle Petra Čorneje 

vyžádala 70-150 obětí, včetně míšeňského hejtmana.77 

Co se samotného boje týče, tak zjišťujeme poměrně velké rozdíly v útočícím vojsku. Od 

mnohatisícového nájezdu, až po dnešní odhady v řádu několika set jízdních. 

Zveličování počtu útočníků můžeme opět připisovat pramenné základně, ale také to 

můžeme přičíst na vrub snaze o zveličení vítězství Čechů a převahy Němců. Její průběh 

popisují všichni historici v podstatě stejně. Oslavováno je především strategické 

myšlení Jana Žižky, který nechal v čas obsadit vrchol hory a tím uchránil Prahu. 

Všichni se shodují v počtu obránců pevností na vrchu Vítkově, můžeme tedy 

předpokládat, že toto číslo by mohlo být správné. Palacký s Tomkem nám přináší 

poslední slova jedné obránkyně, která říká, že „pravý křesťan nesmí nikdy ustoupit před 

Antikristem“. To jasně poukazuje na chápání samotného boje těmito autory. V jejich 

pojetí jde o boj „pravých“ a tedy i „dobrých“ křesťanů s falešnými nájezdníky, 

okupanty země.  

Král Zikmund se dle Palackého vrátil do svého stanu pln hořkosti nad touto porážkou, 

zatímco obránci prý padali na kolena a hlasitě zpívali „Tě Boha chválíme“.78 Další den 

Žižka rozhodl posílit opevnění hory, jelikož očekával další pokus o její dobytí. Toto 

očekávání se však nevyplnilo. Od té doby je, podle Palackého, hora nazývána 
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Žižkovem.79 Prohra křižáků podle Palackého ukázala Zikmundovi, že i větší síla není 

vždy dostačující k pokoření živého a odhodlaného národa a i proto začal více 

poslouchat slova českých pánů, kteří přesvědčovali krále k jednání.80 Cizinci přičítali 

vinu z porážky Čechům, jenž bojovali po jejich boku, a kteří je podle nich zradili. 

Němečtí vojáci si proto vybíjeli zklamání z prohry v českých vesnicích a zabíjeli 

každého Čecha.81  

Tomek píše, že Pražané ihned po vítězství začali zpívat „Tě Boha chválíme“ a celý útok 

na Prahu byl odvolán. Žižka přikázal na další den upevnit opevnění na hoře, ovšem 

k dalším bojům zde již nedošlo. I Tomek se zmiňuje o nenávisti, která se rozhostila 

mezi Němci vůči Čechům, které obviňovali ze zrady. Svou zlost si pak vybili na českém 

obyvatelstvu.82 Král vyslyšel podle Tomka slova českých pánů a dal se po bitvě na 

vyjednávání s Pražany.  

Pekař nepovažuje nezdar vojenské výpravy za příčinu rozpuštění Zikmundova vojska.83 

Důvod odvolání výpravy přikládá spíše domněnce, že Zikmund neměl od počátku 

v úmyslu zaútočit na město, jen jej zastrašit svou silou a pokračovat v jednání, která 

započal.84 Pekař chápe, že strachem zmítaná Praha si vítězství na Vítkově vykládala 

jako zásah Boží moci, tento výklad však odmítá. Přesto mělo pojetí vítězství na Vítkově 

jako zásahu Boží moci podle Pekaře zásadní význam pro pozdější vývoj situace. 

Zvítězila jím totiž i myšlenka, že o čtyřech artikulích je nežádoucí se dohodnout a také 

přesvědčení, že Zikmund nemá na český trůn právo.85 

Bitva na Vítkově nemohla podle Čorneje zahýbat s poměrem sil obou protivníků, avšak 

přinutila Zikmunda ke změně plánu a přiměla jej k ochotě vyjednávat. Bitva na Vítkově 

tak vytvořila cestu k rokování.86 

Všichni historici se v podstatě shodují, že boj na hoře Vítkově otevřel cestu k jednání 

mezi zástupci Prahy a krále Zikmunda. Zajímavé je především zdůrazňování sporů mezi 
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Čechy a Němci, tak jak to činí především Palacký, ale i Tomek. Je třeba ještě jednou 

zopakovat, že to plně zapadá do chápání a interpretace dějin jako věčného boje Čechů 

s Němci.  

Řekněme si ještě jednou, jak výše sledovaní autoři chápou místo bitvy na Vítkově 

v české historii. 

Je zřejmé, že František Palacký považuje boje na Vítkově za důležitý moment v české 

historii. Z jeho podání je jasně patrný souboj „dobrých“ Čechů se „zlými“ Němci, kteří 

byli poraženi a tento moment souboje „dobra“ a „zla“ je zde ještě umocněn odkazem na 

zbožnost obránců. Toto chápání střetnutí na Vítkově plně zapadá do Palackého pojetí 

husitské doby jako nejslavnější epochy českých dějin, jak již bylo naznačeno výše. Je to 

vítězství, které potvrzuje správnost poslání demokratických husitů v boji s germánským 

živlem. Mnohonásobnou převahu, jakou má nepřítel můžeme vidět i jako metaforu 

obrany vlasti před Němci.87  

I Tomek jasně ukazuje, že bitva na Vítkově měla v české historii velký význam. 

Zdůrazňuje především udatnost Pražanů, kteří se postavili ohromné přesile 

nepřátelských bojovníků a také důvtip Jana Žižky, který včasným konáním v podstatě 

zachránil bitvu a tedy i celou Prahu. 

Josef Pekař nepovažuje bitvu za velké střetnutí, přesto i on uznává její místo v dějinách. 

Především její přínos k otevření cesty k jednání. 

Petr Čornej v prvé řadě jasně odmítá teze o statisícové armádě, která se shromáždila 

před Prahou, přestože uznává velikost a převahu, jakou mělo křižácké vojsko. Podle něj 

byla bitva na Vítkově srážkou menšího rozsahu, která nemohla razantně změnit poměr 

sil na obou stranách, avšak byla důležitá, jelikož otevřela husitům novou cestu k dohodě 

se Zikmundem. Zároveň však posílila jejich vědomí vlastní převahy nad nepřáteli a tedy 

i ochotu bojovat.  

Můžeme říci, že bitva na Vítkově má v českých dějinách své místo a výše jmenovaní 

autoři to jistě uznávají. Přestože šlo o bitvu menšího rozsahu, můžeme s odvoláním na 

zmíněné autory přiznat její důležitost v české historii. Ať už se jednalo o vítězství 
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Čechů nad Němci, nebo jen o otevření cesty k dalšímu vyjednávání, sehrála tato bitva 

svou úlohu a je třeba jí věnovat pozornost. 

 

1.3. Místo Vítkova ve formování kulturní identity české 
společnosti v druhé polovině devatenáctého století 

 

Podívejme se teď konkrétněji na to, jaké místo zaujímá v kontextu mnou sledované 

problematiky vrch Vítkov. Samotný vrch Vítkov nalezneme v Praze, mezi dnešními 

čtvrtěmi Karlín a Žižkov. Na jeho vrcholu se nachází jezdecká socha Jana Žižky, o které 

se v  práci ještě budu zmiňovat, při jeho úpatí se nalézá Armádní muzeum Žižkov. 

Vítkov je však významný svou minulostí. Na jeho vrcholu se odehrála v červenci roku 

1420 bitva mezi husity a křižáky. Z ní vzešli vítězně husité a křížová výprava byla 

odvolána. To jsem již přiblížil v předchozích řádcích. 

Již jsem řekl, že bitva na Vítkově, jakožto část husitských válek, náleží k symbolickému 

centru, za něž budu husitství, lépe řečeno jeho novodobou konstrukci, považovat. 

Vítkovská bitva je tudíž nedílnou součástí tohoto symbolického centra. Vnímání této 

bitvy je závislé na jejím novodobém výkladu, který se vytvořil především v druhé 

polovině devatenáctého století.  

Centrem tohoto výzkumu jsou dvě veřejné události, které se na Vítkově udály v letech 

1868 a 1884, je tedy třeba si nejprve přiblížit význam, jaký mají obecně takovéto 

veřejné slavnosti pro formování kulturní identity. 

Každá skupina, která se jako taková chce zkonsolidovat, se snaží vytvořit a zajistit 

místa, která neslouží pouze jako scény pro jejich formy interakce, ale poskytují symboly 

její identity a záchytné body jejího vzpomínání. Paměť tedy potřebuje místa, má 

tendenci přejít do prostoru.88 Kulturní paměti můžou jako médium dokonce posloužit 

celé krajiny.89 Takové vzpomínkové místo je „textem“ kulturní paměti.90 Vrch Vítkov 

může být v takovém smyslu „textem“, může sloužit jako objektivace, jíž se přidržuje 
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kulturní paměť. Není divu, že na takovém místě může vzniknout památník, který je 

vnějším symbolem nezapomenutelného životního výkonu.91 Takový památník 

„národnímu hrdinovi“, který dnes skutečně můžeme na Vítkově nalézt, ještě akcentuje 

toto vzpomínkové místo a jeho význam. Mohli bychom říci, že on je tou skutečnou 

objektivací, zpředmětněním, jíž se přidržuje kulturní paměť v prostoru.  

Veřejné slavnosti především ovlivňovaly, formovaly, kolektivní vědomí, snažily se 

vyvolat v účastnících pocit sounáležitosti, sjednocení.92 Obsahují totiž integrující náboj, 

usilující o vytvoření identity, vytvoření soudržné skupiny konstruovaným emocionálním 

obrazem minulosti, která je však zaměřena do budoucnosti.93  

Ke každé slavnosti patřil rituál, který zajišťoval, že jedinec přijímá mýtem 

zkonstruovanou příslušnost k pospolitosti. Tento rituál působil emocionálně a vyvolával 

pocit sounáležitosti.94 Takovým rituálem mohlo být mnohé, například sborový zpěv 

„národních“ písní, určité tance či přesně daný historický průvod. Cílem všech 

komponent slavnosti, písní, tanců, modliteb, atd. bylo upevnit identitu a jednotu davu, 

který se shromáždil. Ale také vyznačit onen prostor, kde se shromáždil.95  

V situaci, kdy se snaží nevládnoucí kultura vyznačit sama sebe proti centrální kultuře je 

výběr místa, kde se bude takové veřejné shromáždění, které se snaží ustavit jakoukoliv 

kolektivní identitu, velice důležitý. Nelze se jen tak někde shromáždit, lépe řečeno, je 

lepší, pokud existuje místo, které má značný přesah do minulosti. Shromážděním se na 

takovém místě může skupina lépe upevnit svou identitu právě odkazem na minulost. 

V tomto případě je Vítkov přesně takovým místem, je prostorem, který je pro skupinu 

z hlediska fundujícího mýtu ideálním shromaždištěm, na němž může navázat na své 

předky a upevnit vlastní společenství.  

Takové místo je však třeba dostatečně vyznačit, vymezit si jej především proti jiné 

společenské skupině, která pokud je dominantní, může být nebezpečná. Tato veřejná 
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shromáždění je možné považovat za způsob značkování si vlastního teritoria rituálním 

znakem dominance.96   
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2. Místo táboru lidu konaného na Vítkově a velké národní 
slavnosti ve formování kulturní identity české společnosti 

druhé poloviny devatenáctého století 
 

Podíváme se teď konkrétněji na mnou zkoumané události. Nejprve je však nutné se 

v krátkosti seznámit se společenskou situací, ve které se obě události odehrávaly. 

Obě události budu interpretovat s teoretickým základem, který poskytl Jan Assmann 

a jehož teze jsem již přiblížil v úvodu celé práce. Budu analyzovat průběh obou 

událostí s Assmannovým konceptem kulturní paměti a všímat si budu 

kontraprézentních a fundujích vzpomínek. Obě události a informace, respektive 

informace, které o nich najdu v pramenech, budu zároveň vzájemně komparovat a 

pokusím se zachytit případné posuny. 

 

2.1. Význam táborů lidu ve formování kulturní identity české 
společnosti druhé poloviny devatenáctého století 

 

Své zkoumání začnu krátkým připomenutím fenoménu, který je obecně nazývám 

táborové hnutí, či tábory lidu. Krátce se podívám na to, co to byly tábory lidu, kde se 

odehrávaly a proč.   

Nejprve si odpovězme na otázku, co to byly tábory lidu.97 Jednalo se vlastně o politické 

demonstrace, které se odehrávaly na významných místech v českých zemích, mezi lety 

1868-1871. Tato shromáždění nebyla pouze a čistě českého původu. Byla odvozena od 

akcí, které pořádali představitelé irského národního hnutí ve čtyřicátých letech 

devatenáctého století. Také shromáždění, která se konala v Čechách, se původně 

nazývala meetingy, po vzoru z angličtiny, avšak později se Češi na popud Jaroslava 

Golla rozhodli přejmenovat svá shromáždění na tábory.98 Jméno tábor nebylo vybráno 

náhodně, jelikož zřetelně evokovalo husitskou minulost, odkazem na husitský Tábor. 

Z toho je opět možné usoudit, že epocha husitství byla jedním ze symbolických center 

tehdejší doby v tehdejší společnosti.  
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Tábory se nejčastěji odehrávaly na místech, která měla nějaký hlubší historický 

význam, například na místech, která byla spjata právě s husitskou minulostí. Šlo 

například o bojiště u Lipan99, Žižkovo pole, Oreb, nebo i další památná místa v české 

krajině, jako byla například hora Říp, či Blaník. Celkově proběhlo v českých zemích na 

143 veřejných táborů lidu a účastnily se jich statisíce osob.100 Husitské lokality byly 

skutečně často využívány k protestním shromážděním a celková atmosféra na těchto 

setkáních pomohla k definitivnímu fixování husitské tradice. Pomohla k chápání 

českého národa jako národa „božích bojovníků“.101 

Období, kdy se odehrávaly tábory lidu, není náhodné. Po Rakousko-Uherském 

vyrovnání z roku 1867 a vzniku dualistického uspořádání monarchie pociťovali 

obyvatelé hlásící se k českému národu nutnost ukázat svůj nesouhlas s tímto postupem. 

Můžeme tedy říci, že jedním z cílů táborového hnutí bylo deklarování politických práv 

českého národa.   

Účastníci táborového hnutí pěstovali kult husitů. Významná data z minulosti jim byla 

záminkou, aby se scházeli na místě slavných husitských bitev, na rodných i úmrtních 

místech husitských velikánů, a aby zde pod prapory s kalichem a za zpěvu chorálu 

„Kdož jste Boží bojovníci“ manifestovali i deklarovali své státoprávní i další 

požadavky, domněle navazujíc na demokratické úsilí svých husitských předků.102 

Táborové hnutí však nedokázalo překročit tento práh deklarací a požadavků a nemělo 

významných politických úspěchů. Přesto bylo rakouskými úřady zakazováno a 

potlačováno. Můžeme tedy říci, že tato negativní reakce ze strany státních úřadů se dá 

považovat za dosažení jistých cílů. Dokazuje totiž, že táborové hnutí nebylo pro 

oficiální úřady pouze bezvýznamnou činností obyvatel jedné části říše, ale nebezpečím, 

s nímž se bylo třeba rázně vypořádat.  

Společnost vystupující na táborech lidu, tedy společnost, jež sama sebe považovala za 

českou, byla skupinou, která byla do jisté míry sebejistá. Cítila, že má právo vyjádřit 
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své státoprávní a politické a další požadavky. Měla potřebu ohradit se proti politickému 

stavu, který považovala za pro sebe nepříznivý. Tábory lidu byly také jakousi školou 

pro české nacionalisty. Stály u zrodu nové etapy ve vývoji české národní politiky.103 

 

2.2. Společenská a politická situace mezi lety 1868 – 1884 
 

Přibližme si ještě velice stručně na politický a společenský kontext, 104 který předcházel 

druhé události, kterou budu rozebírat, tedy národní slavnosti z roku 1884. 

Rok 1884 byl jistě jiný, než „táborový“ rok 1868. Hlasité společenské manifesty, které 

se odehrály před téměř dvaceti lety, již odezněly. „Boje“, které se často odehrávaly na 

táborových místech, a hlasité skupinové manifestace se přesunuly do politických lavic. 

Projekt takzvaných fundamentálních článků ztroskotal v roce 1871 na odporu 

rakouských, německých a uherských představitelů.105 Po porážce státoprávních bojů 

došlo k oddělení křídla české Národní strany, které se nazvalo Národní strana 

svobodomyslná, které je ovšem více známa jako mladočeši. Jejich „mateřská“ strana je 

tudíž známa jako staročeši. Mladočeši usilovali o ukončení pasivní politické rezistence. 

Žádali prohloubení občanských práv a rozvoj vzdělanosti.106 První kroky k překonání 

pasivní rezistence byly učiněny již koncem listopadu 1873. K zásadní změně však došlo 

až v roce 1876, po smrti Františka Palackého. Český sněm byl svolán na 24. září 1878. 

Ke konečnému prolomení politiky pasivní rezistence došlo v říjnu 1879, tím začíná 

doba politiky aktivní.107 V dalších oblastech nesmíme opomenout Stremayrova 

jazyková nařízení z dubna roku 1880, která měla vést k větší jazykové rovnoprávnosti 

zemských jazyků. Z vlny nacionální odezvy na toto nařízení vznikl v roce 1880 

německý školský spolek Schulverein a v reakci na něj český spolek Ústřední matice 
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školská. V únoru roku 1882 pak došlo také k rozdělení pražské university na Karlo-

Ferdinandovu universitu českou a německou. Praha se však stala opět i místem 

výtržností. V létě roku 1881 při výletu německých studentů do Chuchle došlo ke známé 

události, která byla později označena jako chuchelská bitva.108 Při tomto střetnutí bylo 

zraněno několik studentů.  

Společenské ovzduší, které předcházelo národní slavnosti na Vítkově tak bylo značně 

odlišné od doby táborů lidu. Sebevědomé veřejné skupinové manifestace se přetvořily 

v boje, jež se odehrávaly především v politické rovině.  

 

2.3. Okolnosti vzniku táboru lidu na Žižkově roku 1868 a národní 
slavnosti roku 1884 

 

Již jsem velice stručně přiblížil okolnosti, ve kterých vznikaly mnou sledované události. 

Přiblížím je teď konkrétněji na pozadí obou sledovaných událostí, pokusím se v nich 

najít rozdíly a podobnosti a vzájemně je porovnám. Budu se soustředit především na 

skladbu obyvatel, kteří se na obou událostech shromáždili a na celkovou atmosféru, 

která obě situace provázela. 

Žižkov se stal místem táboru lidu 28. září 1868, tedy na den svátku svatého Václava. 

Zprávu o tomto táboru přináší hned následující den Národní noviny.109 Tento tábor lidu 

byl součástí celého tzv. táborového hnutí, o němž jsem již v krátkosti hovořil a o němž 

existuje další literatura.110 Tento konkrétní tábor lidu byl původně jakousi dělnickou 

stávkou, či dnešními slovy odborovou demonstrací. Národní noviny nás hned na 

počátku informují, že se „zasazovalo vlastenecké dělnictvo, aby na den svatého Václava 

byla na příhodném místě u Prahy svolána všeobecná schůze dělnictva, v níž by se 

rokovalo o důležitých a časových záležitostech stavu dělnického.“111  

Noviny nás také informují, že tato schůze již byla naplánována, avšak vzhledem 

k nepříznivým okolnostem bylo od schůzky upuštěno a nebyla oficiálně organizována. 
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Můžeme předpokládat, že ony příčiny byly sílící tlak úřadů státní moci na potlačování 

nepokojů, spojených právě s táborovým hnutím v českých zemích, který po několika 

dalších střetnutích vedl až k vyhlášení výjimečného stavu nad Prahou 11. října 1868.112 

Tento tábor lidu nebyl oficiálně ohlášen a tedy úřady povolen.  

Přesto se dělnictvo začalo scházet. Už před polednem se prý na Žižkově a stráni nad 

vojenským hřbitovem sešlo 300-400 mužů, kteří jej však ještě téhož dopoledne 

opustili.113 To však nebyl konec. Po druhé hodině odpoledne se prý na Žižkově 

shromáždilo až 15000 osob.114 Během několika hodin se na Žižkově shromáždil velký 

dav, složený nejen z dělníků, přestože jejich počet byl podle Národních novin nejvyšší, 

ale bylo zastoupeno také pražské měšťanstvo, starci, mladíci, studenti a i dámy.115 Tedy 

už nejen dělnické shromáždění, ale shromáždění složené z mnohem širších 

společenských vrstev. Samozřejmě se rozhostila zábava, zpívaly se písně a hrály různé 

hry.  

O vhodnosti Vítkova, respektive Žižkova, jako místa pro veřejné akce, jsem již hovořil. 

Na tomto místě se tedy spokojím pouze s odkazem, že Vítkov byl vhodný především 

díky svému propojení s husitskou minulostí. Husitský element je zde navíc umocněn 

aspektem boje Čechů s Němci, jak byl v konkrétním případě Vítkova podáván 

dobovými výklady, o nichž jsem již hovořil. Že se původně dělnický protest odehrál na 

Žižkově, taktéž není možné považovat za náhodu. Na Žižkově, v Karlíně i Libni 

bychom našli v té době mnoho továren, například textilních, či strojírenských a tak se 

toto místo, jakožto významný historický bod v těchto lokalitách skvěle hodilo.  

Podívejme se teď na datum, které bylo vybráno. V devatenáctém století nebyla obliba 

svatého Václava tak vysoká, jako v dobách předcházejících, jelikož adorován byl 

především národ a svatý Václav byl stále více chápán jako předmět náboženského kultu 

katolické církve.116 Přesto bylo stále slaveno svatováclavské posvícení a své místo tak 

svatý Václav jistě měl. Také návrat svatováclavské koruny do Prahy v srpnu roku 1867 

                                                           
112

 Blíže viz Purš, Jaroslav: Tábory v českých zemích 1868-1871. s. 242-248. 
113

 Zprávy denní. Národní noviny, 1868, roč. 2, č. 73, s. 2. 
114

 „valily se davy lidstva koňskou, novou, poříčskou branou a silnicí vídeňskou, odkudž nad Smetankou a 
nad Peroutkou táhly na Žižkov, usadivše se zde na stráni karlínské nad železnicí a nad hřbitovem 
vojenským. Než minula hodina čtvrtá již na 15000 lidstva obojího pohlaví a tříd všech rozhostila se na 
Žižkově.“ - Tamtéž s. 2. 
115

 „veleznačnou částí zastoupeno bylo též měšťanstvo pražské, starci, mužové i mladíci, dále studující 
zejména z university a polytechniky a dámy.“ - Tamtéž s. 2. 
116

 RAK, Jiří. Bývali Čechové--: české historické mýty a stereotypy. 1. vyd. Jinočany: H&H, 1994, s. 39.  



29 
 

byl provázen oslavami, jelikož královská koruna byla důležitým symbolem českých 

státoprávních nároků a byla významným historickým symbolem.117 Jak už jsem řekl, 

svatý Václav nebyl tak oslavován, jako tomu bylo dříve, přesto v tomto datu můžeme 

spatřovat odkaz k patronu země, kterého žádáme, aby „nedal zahynout nám, ni 

budoucím“. Navíc zpětnou vazbou vzpomínky na mrtvé si pospolitost zabezpečuje svou 

identitu. V závazku k nim tkví vykázání určité společenskopolitické identity.118 

Obzvláštní vzpomínku si pak zaslouží ti, kteří svými skutky přesvědčili o přemíře 

lidských schopností.119 Svatý Václav tyto nároky jistě splňuje.  

Zajímavá je také poznámka o nepovolenosti celé akce. Je otázkou, zda by byl tábor lidu 

na Žižkově vůbec povolen, o tom můžeme, vzhledem ke konfliktům, které provázely 

některé tábory lidu, spekulovat. Přesto se tábor sešel a účastnil se jej hojný počet 

obyvatel. Nebylo to však pouze dělnické shromáždění, jak se zřejmě původně 

plánovalo, naopak struktura obyvatel, kteří se na místě sešli, byla mnohem širší, což 

může napovídat o závažnosti, s jakou k celé akci přistupovali Pražané. Národní noviny 

poukazují, že mnozí učinili pouze výlet po posvícenském večeru120, přesto by bylo 

chybou zmenšovat širokou společenskou návštěvu pouze tímto odkazem. Takový výlet 

mohli lidé jistě učinit i na jiná místa. Můžeme tedy ve výběru právě této lokality a 

především této události, spatřovat náznaky chápání nutnosti identifikace s Čechy, 

s českým národem, českou kulturou. Jak již totiž víme, identita je věcí vědění, vědomí a 

reflexe.121  

Druhá mnou sledovaná událost proběhla na Vítkově 24. srpna roku 1884, tedy téměř 

dvacet let po táboru lidu. Zprávy o ní přinesly Národní listy opět následující den.122 

Národní listy informují, že události se zúčastnilo mnoho obyvatel, z tisku se dozvídáme, 

že se zúčastnilo „skorem všechno obyvatelstvo žižkovské, nýbrž i pražské, nýbrž i 
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z předměstí a okolí, ano zavítala také deputace statečného Sokola podřipského atd.“123 

Podle listu tím „byl podán důkaz o nehynoucí lásce a vděčnosti k českému bohatýru 

Janu Žižkovi, jehož památku nižádný nepřítel ze srdcí lidu českého nedovede 

vymazati.“124 Této události se zřejmě zúčastnilo poměrně velké množství lidí, což 

svědčí jednak o jistě skvělé připravenosti celé akce, ale také o významu, který jí lidé 

přisuzovali. Celkový počet návštěvníků celé akce odhadly Národní listy na nejméně 

40000 lidí.125  

U druhé akce již není zřejmé, jaké složky obyvatelstva se zúčastnily. Je jasně řečeno, že 

to bylo „skorem všechno obyvatelstvo“. To jasně ukazuje na odlišné vnímání této akce. 

Už se nejedná o převážně dělnickou manifestaci, která by měla rokovat o větších 

právech jedné složky obyvatelstva. Je to akce, jejímž navštívením je podán důkaz o 

lásce k Janu Žižkovi. Je možné polemizovat o tom, jak velká část zúčastněných to tímto 

způsobem vnímala, ale to je jiná věc. Chápání této akce, jako přijetí odkazu Jana Žižky, 

jasně dokazuje postavení husitství jako symbolického centra. Tento moment 

připomínky mrtvého „vůdce“ je vlastně fundací identity těch, kteří žijí. Tato vzpomínka 

zabezpečuje identitu pospolitosti.126 Díky tehdejšímu historickému zkoumání a 

zpracování, především díky Tomkově práci, se Jan Žižka stává v této době ideálem 

v boji za „správnou“ společnost.127 Stává se objektivací dokonalých hodnot.  

Obě události se tedy odehrávají ve značně odlišném duchu. V prvním případě byla 

hlavním důvodem shromáždění manifestace dělnických práv. Byla to snaha ukázat 

vládnoucím složkám, že dělnictvo má nárok na určitá práva a nesmí být přehlíženo. 

Značnou účast pak můžeme chápat, i v kontextu táborového hnutí, za široké vyjádření 

podpory ze strany obyvatelstva, které samo sebe chápe jako české a cítí, že musí „své“ 

dělnictvo podpořit. Druhá událost se pak odehrává ve zcela jiných podmínkách. Již 

nejde primárně o akcentaci práv jedné složky obyvatel. Jde už o širokou, 

celospolečenskou akci, která má přesah do všech částí české společnosti. Je zde vzdáván 

holt Janu Žižkovi a jeho vojenskému umění. Lidé zde v jistém smyslu chápou sami sebe 
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jako následovníky Jana Žižky a jeho husitských bojovníků. Během necelých dvaceti let 

tak došlo k velkému posunu. Od sebevědomých a hlasitých požadavků práv určité 

skupiny lidí, k velké společenské a hlavně veřejné oslavě předků, k jejichž odkazu je 

třeba se hlásit.  

 

2.4. Analýza průběhu táboru lidu a národní slavnosti se zvláštním 
přihlédnutí k fundujícím a kontraprézentním vzpomínkám 

 

Již jsem přiblížil okolnosti vzniku obou událostí, porovnal jsem jejich samotný vznik a 

teď se podívám na jejich konkrétní průběh. Jak jsem již řekl na počátku celé práce, budu 

v obou událostech hledat především fundující a kontraprézentní vzpomínky. Jejich 

definici jsem již učinil výše v práci, proto ji nebudu opakovat. Obě události budu opět 

analyzovat společně, budu je komparovat a sledovat jejich případný posun.  

Podívejme se tedy na první mnou sledovanou událost, tábor lidu z roku 1868, o jejímž 

prvopočátku jsem již hovořil.  

Dělnictvo se začalo ihned po začátku akce, přestože můžeme namítnout, že její oficiální 

začátek neexistuje, srocovat a debatovat o „potřebě zasloužilé potřeby zastoupení třídy 

dělnické v záležitostech politických, zejména o spravedlivém jeho zastoupení na 

řádném sněmu království českého, kamž sice obchodní komory posílají zástupce 

velkých továren, ponejvíce židovsko-německých, kdež však dělnictvo nemá svého 

obránce.“128 Z tohoto vyjádření jasně cítíme onu potřebu dělnictva bránit svoje zájmy, 

které nejsou podle nich dostatečně hájeny. Především poznámka o židovsko-německých 

zástupcích továren ukazuje, kdo je podle dělníků tím viníkem celé situace, jsou to židé a 

Němci. Tuto poznámku však musíme také chápat v kontextu té skutečnosti, že to byli 

právě lidé německé národnosti, kteří většinově ovládali vedení tehdejších továren.129  

Na místě celé události však nebyli jen účastníci a sympatizanti celé táborové akce, 

nacházelo se zde i několik policejních úředníků, tajných policistů a také karlínský c. k. 

policejní adjunkt Orth. Národní noviny zdůrazňují, že celá akce neměla násilný 
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charakter.130 Výše jmenovaný policejní komisař Orth však razantně zatrhl další 

pokračování celé akce a nařídil okamžitý rozchod. Avšak dělnictvo odmítlo 

s odvoláním na fakt, že neporušují žádné zákonné nařízení a mají právo se shromáždit a 

po tiché poradě, že se rozejdou.131 Ovšem policejní komisař trval na svém a domáhal se 

rozpuštění celé akce, na což mu bylo razantně odpovězeno. Komisař byl odvlečen 

davem až na vídeňskou silnici a několik tajných policistů bylo zbito, především tajný 

policista Jelínek. O tom se zmínili v narážce i Humoristické listy, „Ze Žižkova 28. září: 

Držena tu honba na tajného jelínka.“132 Po cestě jej i další příslušníky policejního sboru 

provázela sprška kamení a posměch účastníků. Po těchto událostech nastalo bujaré 

veselí, jak zmiňují Národní noviny. Zpívali se písně jako „Hej Čechové“, provolávala se 

sláva svatováclavské koruně, českým poslancům a také uvězněným novinovým 

redaktorům.133  

Zpěvy „národních“ písní jsou přesně tím rituálem, který působí emocionálně a vyvolává 

pocit sounáležitosti. Svatováclavská koruna symbolizuje heroickou minulost. Dobu, kdy 

byl „český národ“ silný a měl velkou moc. Můžeme tedy provolání slávy jejímu odkazu 

chápat jako kontraprézentní vzpomínku. Shromáždění si vzpomněli na svatováclavskou 

korunu jistě i z jiného důvodu. Její návrat do Prahy v srpnu roku 1867 byl totiž 

provázen oslavami, jelikož královská koruna byla důležitým symbolem českých 

státoprávních nároků a byla významným historickým symbolem.134  

Ze shromáždění si dělníci zvolili výbor důvěrníků, který měl zajistit potřebné kroky 

k dalšímu, tentokráte povolenému táboru dělnictva. Již se připozdívalo a tak se měl 

tábor dát k rozchodu, avšak v tom, jak popisují Národní noviny, se ozvalo „vojsko 

přichází“. Shromáždění se podivovalo, proč na ně jde vojsko, když se chtělo rozejít, 

avšak semklo se v těsnou skupinu a šlo vojsku vstříc s pokřikem „Hej Slované“ a 
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„Povstaň, Žižko povstaň“ a vítalo je slovy „sláva“ alespoň tak nás o té události 

informují Národní noviny.135  

Toto provolávání je opět možno označit za kontraprézentní vzpomínku, jelikož 

dovolávání se Jana Žižky jasně funguje jako odkaz k hrdinovi z minulosti, který by měl 

přijít a zachránit nastalou situaci. Důležitý je zde i aspekt semknutí se celé skupiny. 

Skupinové semknutí se totiž není možné bez předchozí identifikace se skupinou. Je to 

tedy, řečeno s Assmannem, záležitost vědomí, vědění a reflexe. Také je zde zmíněn sbor 

důvěrníků, který měl připravit další, tentokráte povolený tábor lidu. To podtrhuje snahu 

dělnictva manifestovat své právní nároky a ukazuje, že vnímali sami sebe jako 

společenskou skupinu, která má právo být slyšet a nebojí se veřejně vystupovat.  

Vojenský pluk, jenž zasahoval, byl moravský pluk, což vzbudilo nadšení v davu, který 

volal „sláva Moravě“ a „Moravo, Moravo.“ Vojáci s nasazenými bodáky však obklíčili 

shromáždění. V záloze byl připraven další, tentokráte opavský pluk a další čekal 

připraven v karlínských kasárnách a pražských kasárnách u Nové brány. Z novinové 

zprávy se dozvídáme, že lid postupoval vpřed k vojákům, přestože ti již měli rozkaz 

k nabití pušek. Shromáždění se nemělo v úmyslu rozpustit, ani po opakovaných 

výzvách. Dav nebyl zastrašen ani vytržením několika jedinců, kteří měli být podrobeni 

výslechu a nelekl se ani dalšího zastrašování. Lid se nakonec rozešel až po mírných 

prosbách c. k. nadporučíka Fábera.136  

To ovšem ještě nebyl konec celé akce. Shromáždění se dalo na pochod směrem 

k lokalitě Židovské pece, místě, kde tehdy bývalo popraviště. Zde se počalo modlit za 

blaho vlasti a své odpůrce. Vojsko však zaútočilo na tuto lokalitu a lid musel utíkat a 

byl hnán až k Olšanům a dále. Ze všech třech vrchů tak byl lid vyhnán, avšak 

s pokřikem „vyhráno, výborně!“ se hrnul ku Praze. Teď se však již rozprchl. Národní 

noviny ještě poukazují na příhodu, která se stala v hostinci U Zlatého srpu, kde 

krejčovský mistr František Hejhal provolával slávu českému králi Ferdinandu V. To se 

však nelíbilo přítomnému majorovi pěšího pluku, který dal hostinec rozehnat vojáky a 

František Hejhal byl eskortován za asistence 14 mužů na karlínské policejní 

komisařství.137 
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Není nijak překvapivé, že pluk, který pocházel z Moravy, zasáhl takto razantně proti 

táborovému shromáždění. Etnická příslušnost v tomto nemohla hrát žádnou roli. 

Vedoucí složka byla německá a to bylo rozhodující. Ze značného počtu zasahujících 

jednotek je patrné, že státní úřady nijak nepodceňovaly význam tohoto veřejného 

shromáždění a považovaly včasný zásah za rozumné řešení, které může předejít 

případné eskalaci této, ale i dalších akcí na jiných místech. Opět je zde zdůrazněna 

skupinová soudržnost účastníků tváří v tvář „nepřátelům“. Skupinová soudržnost je 

ještě umocněna neuposlechnutím rozkazů k rozpuštění, které přichází v němčině.138 

Modlitba na Židovských pecích měla taktéž charakter prohloubení identifikace se 

společenstvím. Je to další emocionálně působící rituál, usilující o prohloubení 

společenství. Zde se navíc jedná o modlitbu za blaho vlasti a dokonce za své nepřátele. 

Shromážděné společenství se tedy chápalo jako skupina, která si je vědoma potřeby 

ochrany určitého území, jež považuje za specificky své a tudíž v jejím chápání 

nedotknutelné. Modlitba za nepřátele je pak důkazem dobroty skupiny, která nemyslí 

jen na sebe, ale i na své bližní, přestože to jsou její nepřátelé.   

Razanci, s jakou policejní správa provedla zásah proti účastníkům táboru, Národní 

noviny jednoznačně odsuzují. Zdůrazňují mírnost celého shromáždění a jeho nenásilný 

aspekt. Ještě více však karikují velikost celého zásahu Humoristické listy.139 V rubrice 

Telegramy Humoristických listů se dočteme například toto - „Ze Žižkova dne 28. září. 

Táborité byli skutečně ozbrojeni – cerbuláty a slanými rohlíky, avšak naštěstí nestalo se 

žádného neštěstí.“140 Ovšem najdeme zde i „odlehčený“ popis dalších momentů celé 

akce, například bití tajného policisty Jelínka - „Ze Žižkova 28. září: Držena tu honba na 

tajného jelínka“141, popis prvních střetů s policií - „Nyní skutečně již nevím, jakým 

právem může se nám vytýkati, že nežijeme s c. k. úředníky v přátelství! Vždyť je už i na 

rukou nosíme – jak se ukázalo v pondělí při shromáždění lidu na Žižkově“ 142, či 

výsměch karlínskému komisaři Orthovi - „Matěj. Tomu karlínskému p. komisařovi 

nedařilo se prý na Žižkově o svatého Václava právě posvícensky. – Honzík. Proč ne? 

Což mu tam dost neposvítili?“143 
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Takový byl tedy tábor lidu na Žižkově, odehrávající se na svátek svatého Václava roku 

1868.  

Velká národní slavnost na temenu památného vrchu Žižkova, alespoň tak ji 

pojmenovaly Národní listy, byla událostí zcela odlišnou. Odehrávala se v rozdílném 

společenském prostředí, s rozdílnou účastí obyvatel i jejich sociální skladbou. O tom 

jsem si již pár slov pověděl. Teď se podíváme, jak probíhala samotná událost, jejíž 

průběh budu analyzovat se zvláštním přihlédnutím ke kontraprézentním a fundujícím 

vzpomínkám.  

Celá akce začala rozsáhlým průvodem. Účastnili se ho „stateční“ sokolové, kteří 

doprovázeli dámy v kočárech. Ty byly oblečeny v pestrobarevných krojích husitských 

žen a dívek. Členové historického průvodu oblékali brnění a „malebné kroje reků 

husitských.“ Chybět nemohl ani Žižka a čeští páni a staré husitské vozy. Samotný 

průvod se pak dal do pohybu v půl druhé odpoledne, za hlasitého volání „Sláva“ a „Na 

zdar“. Hudební sbor byl v čele celého průvodu, za ním šli členové Sokola z Prahy, 

Vršovic, Karlína, Smíchova a Braníka. Braničtí sokolové však jako jediný kráčeli bez 

praporu, který jim z „nepochopitelných důvodů policie zabavila.“ Potom následoval 

dámský spolek Vlasta ze Žižkova. Dámy měly černočervené husitské odznaky na prsou. 

Poté následovali vojenští vysloužilci z Karlína a Prahy a zástupci deputací z dalších 

částí země. Po nich pak šli zástupci různých řemeslnických spolků, například řeznické 

spolky, spolek koželuhů, či domovníků. 144  

Po tomto průvodu pak následoval průvod historický, který, jak nás noviny upozorňují, 

se těšil velké pozornosti. Také byl přivítán voláním „Sláva“ a „Na zdar“. V tomto 

průvodu bychom našli 2 trubače, 2 heroldy a štítníka, za nimi pak 3 ženy husitky, 

z nichž jedna měla na sobě brnění, jedna nesla červený kalich a všechny byly ozbrojeny 

meči. Za nimi šlo 5 husitů ozbrojených palcáty a 2 čeští rytíři v bohatě zdobeném 

obleku s červeným kalichem na prsou. Za nimi jel husitský bojový vůz, tažený 4 

vraníky. Na něm se vezl husitský kněz, za ním 5 husitů s palcáty a sudlicemi a za nimi 5 

ozbrojených žen husitek. Za vozem pak kráčel náčelník husitů ve vojenském šatě, 10 

husitů se zbraněmi, český rytíř v brnění a 10 husitek, taktéž se zbraněmi a 

v pestrobarevných oblecích. Za tím jel další vůz, který byl upraven jako stan, v němž se 

vezli představitelé Jana Žižky, Prokopa Holého a Viktorína z Kunštátu. Tento vůz 
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samozřejmě vzbudil reakce shromážděných lidí, kteří volali „Na zdar Žižkovi“. Kolem 

vozu pak byli další lidé oblečení jako husité a ozbrojení. Po něm jel v průvodu ještě 

jeden vůz, na kterém se vezli další 2 čeští rytíři, 8 husitských bojovníků a 8 husitských 

žen. Tím byl průvod ukončen.145  

Toto podrobné vylíčení historického průvodu ukazuje, které osoby z vlastní minulosti 

považovali lidé za důležité. V centru historického průvodu totiž nestál „duchovní otec“ 

husitských myšlenek Jan Hus. Jeho náboženské učení, ani jeho zbožnost nebyla tím 

hlavním, k čemu se lidé obraceli. Tím, ke komu se obraceli, byl především Jan Žižka. 

Byl to velitel husitských vojsk, která v roce 1420 porazila křižácké vojsko právě na 

Vítkově. Po jeho boku stáli v centru historického průvodu i další vojevůdci Prokop 

Holý a Viktorín z Kunštátu. Centrem pozornosti tehdejších obyvatel tedy byli vojenští 

velitelé. Jasně to ukazuje, jaké aspekty husitství, tohoto symbolického centra, 

považovala tehdejší společnost za důležité. Byly to vlastnosti, které ztělesňoval Žižka. 

Jeho vojenský um i další povahové rysy, s nimiž se lidé ztotožňovali.  

Historickým průvodem však celý průvod neskončil. Dále se totiž ubíralo žižkovské 

obecní zastupitelstvo, v čele se starostou Werthmüllerem, starostou Vršovic Heroldem a 

poslancem říšské rady Edvardem Grégrem. Dále členové obecních zastupitelstev 

z Prahy, Karlína, Vinohrad, Smíchova a Holešovic a za nimi další sokolové z Podřipska. 

Celý průvod pak zakončovali hasiči ze Žižkova a okolí. Po nich se valil zbytek 

obecenstva. Národní listy popisují, že průvod došel až k Ohradě, kde zatočil na Vítkov a 

došel až k připravené řečnické tribuně. Zde již čekali další lidé a celkově prý na vrchu 

bylo na 30000 osob. Velká část účastníků prý měla slavnostní odznáčky, které se 

prodávaly ve prospěch budoucího Žižkova pomníku. Na něm prý byl vyobrazen Jan 

Žižka a okolo něj nápis „Slovem k národu, mečem na vraha“.146 Přítomné zpěvácké 

spolky zpívali „Kdož jste boží bojovníci“ a na řečnickou tribunu vstoupil za potlesku 

Eduard Grégr. 

Fakt, že se část politické reprezentace zúčastnila tohoto průvodu, ukazuje, že se 

identifikovala s myšlenkami, které ztělesňoval a považovala za vhodné vzdát hold 

husitství a Janu Žižkovi. Celý historický průvod je vlastně kontraprézentní vzpomínkou. 

Připomínka husitství je odkazem k heroičnosti minulosti, jíž se zaštiťuje dobová 
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společnost. Husitské písně jsou součástí emocionálně působícího rituálu celé akce. 

Nápis „slovem k národu, mečem na vraha“ ve spojitosti s Žižkou je dalším odkazem 

k dobrým vlastnostem husitského vojevůdce. Průvod na Vítkov je také dalším 

„značkováním si“ „českého“ území.  

Teď se blíže podívejme na projev mladočeského politika, zástupce v říšské radě 

Eduarda Grégra. Tomuto projevu je v celém listu věnován značný prostor, což 

naznačuje několik věcí. Jednak to ukazuje, že se jednalo o jednu z centrálních událostí 

celé akce. Také to ale ukazuje na povahu orientace celého periodika, z něhož je 

převážně čerpáno.147  

Eduard Grégr na počátku svého projevu připomíná „původní poslání“ celé akce, tedy 

vzdání holdu Janu Žižkovi, „nejslavnějšímu vojevůdci českému, osvoboditeli a ochránci 

národa českého“. Už z toho je patrné, že se Žižka stává jakýmsi ztělesněním toho, co je 

v husitském odkazu dobré a na co můžeme s hrdostí navazovat. Proto není pro Grégra 

problém prohlásit o Žižkovi, že „hoden jest největšího uznání, největšího obdivu, 

největších díků každého pravého Čecha“.148 Tento Grégrův výrok je možno hodnotit 

jako jasnou stereotypizaci, respektive heroizaci. Můžeme to o něm prohlásit, protože je 

zde aplikován soubor hotových schémat či klišé, která nejsou založena na autentické 

zkušenosti.149 Grégrova zkušenost s Žižkou je založena na historickém bádání tehdejší 

doby, jinak ji ani Grégr založit nemohl. Heroizace je pak opětovně i kontraprézentní 

vzpomínkou. Žižka zde „hrdinsky“ přímo vystupuje jako ochránce českého národa, 

jehož si musíme připomenout. Je to vlastně vzývání heroické minulosti české 

pospolitosti. „Velepamátné a posvátné jest místo toto a každý poctivý syn této vlasti 

měl by s myslí povznešenou, s chvějícím se srdcem a duchem naplněným svatým 

nadšením vstoupiti na tuto horu, na níž vykonán byl skutek tak hrdinský, tak slavný, tak 

spásonosný v následcích svých, že směle můžeme říci: zde z místa tohoto vzešla hvězda 

věčná, nehynoucí slávy nad obzorem českých dějin.“ 150  
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Druhá věta, projevu si opět zaslouží rozbor. Z Vítkova je zde skutečně činěno 

symbolické centrum151, jemuž je přisouzen „spásonosný“ význam. Významem se tak 

jedná vlastně o posvátné místo české společnosti. Můžeme říci, že Vítkovu je přisouzen 

význam, který mu zdá se historicky plně neodpovídá.  

Dále pokračuje Grégr poznámkou o rozčílení českého lidu nad upálením Jana Husa 

v Kostnici a vzbouření se českého obyvatelstva proti moci římského papeže. Toto 

bouření se proti papeži pak považuje za „smělost tak velikou, že se na to neodvážili ani 

nejmocnější císařové a králové tehdejší doby.“152 

V této poznámce můžeme mimo jiné spatřovat také jeden z rysů mladočeské politiky, 

její protináboženskou orientaci.153 

K průběhu samotného boje nacházíme v Grégrově projevu několik zajímavých 

poznámek. Především mluví o vývoji boje o opevněné sruby na vrchu Vítkově jako o 

„divu udatenství a statečnosti.“ Především proto, že vrch byl bráněn jen 26 muži, 2 

ženami a jednou pannou, kteří se museli bránit nepřátelům, kteří „jako kobylky hnali 

útokem na ně.“ Počet nepřátel vypočítává na 26000, tento počet vychází především 

z dobových historických zkoumání Václava Vladivoje Tomka. Také je zde zdůrazněna 

převaha nepřátel poukázáním na absenci střelných zbraní u obránců, kteří tak byli 

nuceni používat jen kamení a cepy. Do boje se pak zapojil i sám Žižka, a přestože byl 

ohrožen na životě, tak v příhodné chvíli napadl soupeře z boku a způsobil v jeho řadách 

zmatek, který vedl k tomu, že se nepřítel dal na útěk, což nakonec vedlo ke smrti 500 

nepřátelských bojovníků a vítězství v boji. Čechové byli tak potěšeni neočekávaným 

vítězstvím, že padli na kolena a zpívali Tě, Bože chválíme. Grégr pokračuje a říká, že „i 

my, rodáci milí, měli bychom padnouti na kolena a po 400 letech vzdávati díky za 

vítězství toto, neboť kdyby se bylo podařilo vojsku německému zvítěziti, snad, že by 

dávno vyhlazen byl již národ český z povrchu země a v krásné této naší vlasti 

nerozléhal by se již dávno jazyk slovanský. A za vítězství to děkovati musíme Janu 

Žižkovi, jemuž ke cti od té doby hoře té, jež dříve Vítkovem se nazývala, dáno jméno 
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Žižkov! Kdyby Jan Žižka v životě svém ničeho jiného nebyl dokázal pro vlast a národ 

svůj, než porážku vojska křižáckého na této hoře, zajisté, že by zasluhoval, aby vděčné 

potomstvo vystavělo jemu ke cti a slávě na místě tomto skvělý a důstojný pomník.“154  

Grégr v této části projevu pracuje s počty nepřátel, které vychází z dobových zkoumání, 

na nich tedy není nic překvapivého. Tato čísla jsou zde použita k ukázání velikosti 

vítězství, kterého husité dosáhli. Nachází se zde však také kontraprézentní vzpomínka. 

Je zde vzývána minulost, která nabývá rysů heroické doby, konkrétně v odkazu na 

husitského vůdce Jana Žižku a jeho skvělé válečné umění. Žižka ale nezvítězil podle 

Grégra jen pro sebe a pro ochranu Prahy. Žižka zvítězil především pro „svou vlast a 

svůj národ“, bez jeho pomoci by, jak Grégr říká, již dávno „vyhlazen byl český národ“. 

Tímto spojením vlastně propojuje Žižku patnáctého století s dneškem. Poukazuje na 

skutečnost, že kdyby nebylo vítězství na Vítkově, tak český národ již neexistuje, byl by 

převrstven německým živlem. Proto musíme podle něj i po mnoha staletích stále 

děkovat, že se toto vítězství událo a vzdávat mu hold. Ukazuje to mimo jiné také na 

chápání sama sebe jako dědice husitů, tak jak tomu bylo v druhé polovině 

devatenáctého století v mnoha případech.155 Ke Grégrově poznámce o nutnosti stavby 

pomníku a jeho samotné realizaci se ještě vrátím na dalších řádcích.  

Grégr hovoří dále o bojích, které Jan Žižka učinil a „vydobyl nad nepřáteli národa 

Českého“. Hovoří i o dalších bojích, které svedl Žižka s císařem Zikmundem, který byl 

ovšem znovu poražen a do Čech si již za Žižkova života netroufl. Zmiňuje se však o 

potížích, které měl Žižka s domácími nepřáteli. Jak už to je podle něj u všech velkých 

myšlenek, našlo se v Čechách mnoho stran, jež proti sobě stály. Žižka pak s Tábory stál 

v čele té „nejráznější, nejpokročilejší, nejsvobodnější. Byla to strana demokratická. 

Skládala se nejvíce z lidu selského, malého zemědělského a řemeslnictva. Naproti ní 

stála strana katolická a panská, skládající se z vysoké šlechty, vyššího duchovenstva a 

bohatého měšťanstva. K těmto pak přidružilo se celé hejno rozmanitých šosáků, 

prospěchářů, tichošlápků a jak se celá ta havěť slabých srdcí a zbabělého ducha 

jmenuje.“156 Tato strana se podle Grégra spojovala s císařem Zikmundem a kula pikle 

Žižkově straně. Žižka chtěl tuto stranu zničit a tak jednou přitáhl se svým vojskem ku 
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Praze, která byla v jejich držení. Tato strana podle Grégra prosila v této chvíli o milost. 

Žižka měl „srdce tak ušlechtilé a vznešené, že odpustil těmto nebezpečným nepřátelům 

svým, poněvadž pocházeli od českých matek.“157 Tato protitáborská strana se po 

Žižkově smrti vzmáhala a dosáhla takové síly, že „na tom Lipanském poli porazila a 

zničila stranu táborskou, stranu demokratickou.“  

Po boji s cizinci tak musel podle Grégra Žižka bojovat s vnitřním nepřítelem, který byl 

podle jeho interpretace ještě nebezpečnější. Žižkovi následovníci jsou v Grégrově pojetí 

chápáni jako zástupci toho nejdemokratičtějšího proudu, kteří bojují s nedemokratickým 

okolím. To je jednoznačná stereotypizace celé situace, která ale vychází především 

z palackého pojetí husitů jako demokratů. Žižka a jeho přívrženci, kteří pochází 

z nižších sociálních vrstev, jsou zde vyzdvihováni jako „správní“ demokraté. Je tomu 

tak v opozici k vyšším vrstvám a katolictvu, které Grégr považuje za zástupce 

konzervativního a nedemokratického proudu, navíc jsou podle něj i zbabělí, což ještě 

prohlubuje jejich obraz jako „morálních odpadlíků“. Jak jsem již řekl, je stereotypizace 

důležitá při formování jakékoliv identity, avšak v této můžeme spatřovat ještě něco 

navíc. Konkrétně opět ono dědictví, které nám zanechali husité. Tedy nutnost být na 

pozoru před šlechtou a katolictvem. Navíc tato stereotypizace Žižkových husitů jako 

těch „nejlepších demokratů“ je jasnou reaktualizací minulosti do nových kontextů. 

Minulost se tak přizpůsobuje zájmům přítomné společnosti, v tomto případě zájmům 

části politické elity.158 Žižka by podle Grégra jistě neměl žádný problém porazit své 

nepřátele uvnitř hnutí, ale nebyl ochotný uchýlit se ke zbytečnému násilí na lidech, kteří 

jsou součástí jeho národa. Byla to tedy jeho dobrota, která stála za nevyrovnáním se se 

všemi protivníky.  

Převaha, kterou takto postupně získala nedemokratická strana, nakonec podle Grégra 

vedla od Lipan až pod Bílou horu. Chtěli uvrhnout „prostý lid v poddanost a otroctví a 

jen sami prováděti panskou zvůli v národě.“ Mezi těmito bitvami byl podle Grégra 

velký rozdíl, přestože nepřítel byl podle něj v obou případech stejný, byli to cizozemci, 

především pak Němci. Na Vítkově však proti němu stál „domácí hrdina Žižka, chudý to 

rytíř český, muž z lidu českého.“ Také vojsko bylo rozdílné, nejen velitel, „tuto stálo 

                                                           
157

 Tamtéž, s. 2. 
158

 HLAVAČKA, Milan, Antoine MARÈS a Magdaléna POKORNÁ. Paměť míst, událostí a osobností: historie 
jako identita a manipulace. Praha: Historický ústav, 2011, s. 14.  



41 
 

proti nepříteli vojsko Táboritské, vojsko složené z lidu selského, který dobrovolně 

z pouhé lásky k vlasti a svého přesvědčení táhl v boj.“159  

Zde narážíme na kontraprézentní myšlenku, konkrétně v odkazu na vítězství „národa“ 

nad cizozemským vojskem. Minulost je zde opěvována a sráží se v heroickou minulost. 

Je zde adorováno vzepětí národa proti vnějšímu nepříteli, nikoliv vzepětí lidu, který se 

pouze brání. Lid šel do boje „z lásky k vlasti“, tedy nikoliv z donucení, ale z vědomého 

chtění brániti „svou vlast“. Obrana vlasti je zde odkazem na fakt, že již lidé tehdejšího 

věku byli jedním národem a chápali se tak a považovali za nutné bojovat proti vnějšímu 

nebezpečí. Právě Jan Žižka byl tím stabilizujícím faktorem, jenž dokázal spojit Čechy 

do jednoho koherentního vojska a porazit nepřítele, který je stále stejný.  

Dále si Grégr po vypočítání různých příkoří, která Česká země díky prohře na Bílé hoře 

zažila, pokládá řečnickou otázku, kdo se bude bít za práva Čechů. Odpovídá, že se 

nemůžeme na nikoho spoléhat, pouze na sebe. Je podle něj třeba svěřit své vedení 

lidem, kteří „vyrostli z demokratické půdy lidu českého“. „Tys ztracen, lide český, 

neobnovíš-li a neočistíš-li v duchu a srdci svém opět veliké ctnosti a vlastnosti, jimiž 

vyznamenávali se husitští předkové tvoji.“160 Jaké to podle něj byly ctnosti? Především 

vzdání se svého bohatství a „navrácení se k původní jednoduchosti, prostotě a bratrství 

prvních křesťanů.“ Měly by podle něj zmizet veškeré rozdíly mezi třídami 

společenskými a nikdo neměl být pánem, ani otrokem, ale všichni měli být „spojeni 

toliko páskou bratrské lásky. Celý národ měl by býti jedinou rodinou bratří a sester “. 

V takovém společenství by pak podle něj měl každý být svoboden ve svém vědomí, 

přesvědčení a své víře. Tedy by se mělo jednat o svobodu občanskou a náboženskou.161  

V tomto prohlášení nacházíme identifikaci s minulostí, která je naše, z níž můžeme a 

musíme čerpat. Každá skupina totiž bere ze své minulosti vysvětlení sebe samé a 

povědomí o sobě. Jedná se o společný majetek zúčastněných. Imaginace národního 

společenství je odkázána na imaginaci komunity, která sahá do hloubek času.162 Grégr 

zde jasně představuje, že tato komunita zde kdysi existovala a musí na ní býti 

navazováno a čerpána z ní inspirace a vše dobré, „demokratické“, co přinesla. 
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Nacházíme zde chápání husitů jako symbolu demokracie a překonání stavovských 

rozdílů, symbolu husitů jako předchůdců sociální rovnosti.163  

Grégr také říká, že husité svou českou národnost milovali nade vše, což dokazuje tím, 

že očišťovali česká města od „německého cizáctví ohněm a mečem.“164 Toto očišťování 

pak pomohlo zachránit naši národnost, která by jinak byla ztracena. V tom nacházíme 

opět kontraprézentní myšlenku, ono husitské očišťování od němectví nabývá rysů 

heroické doby. A zároveň je další ukázkou chápáni husitů jako symbolu vojenské 

zdatnosti a obrany země165, jako obrany před nebezpečím nedemokratického němectví.  

Husité však nejen, že byli podle Grégra nadšeni ze svých myšlenek, ale dokázali je i 

šířit na bojišti a dokazovali svou statečnost a udatnost tím, že za tyto své myšlenky 

pokládali životy. Grégr ještě jednou činí výčet vlastností, které jedině dovedou dnešní 

český národ k vítězství. Těmito vlastnostmi jsou „láska k vlasti a národnosti naší, 

nadšení pro právo, pravdu a svobodu, mravnost a poctivost povahy, především ale 

obětavost ráznost a statečnost.“ Všechny tyto vlastnosti se podle Grégra nacházely 

v osobě Jana Žižky, a proto volá po postavení památníku Janu Žižkovi na Vítkově. 

„Nechť pne se na bojišti vítkovském obrovská socha hrdiny, tak obrovská a vznešená, 

jak vznešený a obrovský byl duch jeho, tak skvělá a oslňují, jak skvělá a oslňující byla 

láska jeho k národu a svobodě. Nechť pne se na tomto místě socha nepřemožitelného 

Čecha na příklad a ku povzbuzení všem žijícím pokolením národa českého, ale též na 

postrach všem nepřátelům národa českého.“166 

Opět zde můžeme najít kontraprézentní myšlenku, která odkazuje ke statečnosti 

husitské minulosti a tím ji heroizuje. Husité jsou zde také chápáni jako „otcové“ 

dobrých vlastností našeho národa, které je třeba pěstovat, pokud se chce český národ 

stát lepším a dosáhnout svých cílů. Výzvu k postavení pomníku Janu Žižkovi můžeme 

chápat jako výraz uznání jeho zásluh a úspěchů v boji za národ.167 O tomto památníku 

se však zmíním ještě více na dalších řádcích. 
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Eduard Grégr v tomto bodě ukončil svou řeč, která byla údajně přijata s velkým 

potleskem a Grégr byl odměněn kyticí růží a gratulací slavnostního komitétu. Na 

tribunu pak vystoupil starosta Wertmüller a odevzdal jménem žižkovské obce místo 

k vybudování pomníku Janu Žižkovi a žádal občany o podporování komitétu, jenž bude 

mít toto budování na starosti.  

Po něm se na tribuně objevil MUDr. Zelenka, předseda slavnostního komitétu, který 

poděkoval za podporu a přijal místo ke zbudování onoho pomníku. Zmínil návštěvu 

Krakova, kde viděl krásnou mohylu na počest Tadeáše Kosciuszka. Podobně veliký 

pomník by rád viděl i zde a pronesl, že „národ český nebude předáky své méně ctíti.“168 

Zelenka chtěl postavit památník podobné velikosti, jako je Národní divadlo. I tato řeč 

byla přijata s potleskem a oficiální část celé akce tímto skončila a obecenstvo se začalo 

za zpěvů „Hej Slované“ a „Kde domov můj“ rozcházet. Pak nastala volná zábava. Ve 

stáncích ozdobených kalichy se točila limonáda a pivo a ve prospěch pomníku byly 

prodávány různé předměty. Národní listy také poznamenávají, že „každý upřímný 

národovec prohlížel si místo, kde příští pomník Žižkův bude stát.“169 Ono místo bylo 

totiž vyznačeno, aby jej každý dobře viděl. Ohledně celkového počtu návštěvníků 

odhadují Národní listy počet nejméně 40000 lidí.  

I Humoristické listy170 přináší krátkou zprávu o celé události. Pod titulkem Po Žižkovské 

pražské slavnosti se dozvíme toto. „Krásný průvod, jen co pravda, až se srdce v těle 

smálo! Každému z nás při něm hned se o těch zlatých časech zdálo. Samý úžas! 

Kamkoliv jsi udiveně upjal zraky, lidu jako písku v moři, jak když táhnou nebem 

mraky. Statní muži, čační juni, švarné děvy, zdárné ženy v nepřehledném pestrém šiku 

zřels tu ladném seřadění. Prokop Holý, Hus a jiní věrní boží bojovníci vábný původ 

doplnili s jiskrou v oku, s pýchou v líci. Vrchol všeho překvapení majestátní byl sám 

Žižka, jemuž dnes zas jako dříve žehná každá česká chýška. Krásný průvod, jen co 

pravda! Každým coulem historický. Věčná škoda jen, že nebyl při tom Žižka 

opravdický!!!“171  

Taková byla velká národní slavnost na Žižkově. Přistoupím teď k vzájemné komparaci 

průběhu obou sledovaných akcí. 
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Musím opět přiznat, že obě akce se svým průběhem velice liší. Jak už jsem řekl, první 

akci bych mohl označit za jakési dělnické shromáždění, či odborovou manifestaci. 

Přestože nebyla v žádném případě navštívena pouze dělníky, stály v jejím centru 

dělnické požadavky. Celá akce je však prostoupena vědomou sounáležitostí a 

soudržností všech zúčastněných, nehledě na jejich příslušnost k sociální vrstvě. Tato 

soudržnost je motivována především tlakem vnějších okolností. Bylo tomu tak hlavně 

kvůli době, ve které se odehrávala, kdy byla česká společnost přesvědčena o tom, že má 

práva, kterých se musí v soudobých poměrech jednotně a vědomě dovolávat. Tato 

vzájemná soudržnost je pak ještě posílena policejním zásahem. Odkaz k husitské 

minulosti zde není tak akcentován jako v druhé sledované události, ale je přítomen i 

zde, ať už samotným výběrem místa, nebo provoláváním slávy Žižkovy.  

Druhá akce, tedy velká národní slavnost na temenu památného vrchu Žižkova byla 

velice odlišná. Především byla plánovaná a předpřipravená. V tom je první velký rozdíl 

oproti sledovanému táboru lidu. Tato akce se odehrávala v úplně jiné společenské a 

politické atmosféře a proto mohla být předem důkladně naplánována. Historický 

průvod, který byl ústřední částí celého průvodu a tedy i první části celé akce, byl taktéž 

pečlivě připraven. Jeho složení odkazuje především k „husitské“ minulosti celého místa, 

čímž ukazuje, že těmito místy prošla slavná historie, jejímiž dědici jsme my. 

Pokud přijmeme tvrzení, že společnost druhé poloviny devatenáctého století, která sama 

sebe považuje za českou, se chápala jako v jistém smyslu dědičkou „božích bojovníků“, 

pak můžeme tento průvod chápat i jako ukázku bojové odhodlanosti české společnosti. 

Tím, že se takto viditelně, pomocí oblečení, ale i zpěvů, či pokřiků, hlásí k husitské 

minulosti, kterou tím považuje za „svou“ dává najevo svou připravenost bojovat za své 

názory, tak jako to v jejím chápání činili husité.  

Vítězství na Vítkově, potažmo celé husitství tak vlastně nabývá rysů fundující 

vzpomínky. Stejně tak je však možné jej považovat za kontraprézentní charakteristiku 

vzpomínky, jelikož husitská minulost je chápána v protikladu k nedostatku 

v přítomnosti. K nedostatku politických, sociálních, či občanských práv.  

Obsah centrální politické události celé akce, projevu Eduarda Grégra, je taktéž velice 

zajímavý. Je to totiž projev, který je možné označit slovem úderný. Nachází se v něm 

celá řada aspektů, jenž ve své práci sleduji. Především je projev prosycen odkazy na 

husitskou minulost, která je viditelně v Grégrově pojetí předchůdkyní dobové 



45 
 

přítomnosti. Je to opět důkaz trendu pozorovatelného v celé druhé polovině 

devatenáctého století. Také v tom je možné spatřovat kontraprézentní vzpomínku, která 

adoruje minulost, jež nabývá heroických rysů a je zároveň v protikladu k přítomnosti, 

která není dobrá. Zároveň se však jedná o fundující vzpomínku, husitství je v tomto 

smyslu skutečným předchůdcem přítomnosti. Grégrův projev je také prodchnut 

stereotypizací, ať už se jedná o auto-stereotypy Čechů, jako dědiců demokratické 

husitské minulosti a jejich výjimečnosti oproti Němcům, či hetero-stereotypy vztahující 

se k Němcům, jakožto k proradnému živlu. Jedná se tedy o aplikování recipročních 

obrazů prostředí spojovaných se společenstvím „svým“ a společenstvím „jiných“, 

respektive s interpretací tohoto prostředí.172 Toto zjednodušení je důležitým prvkem ve 

formování kolektivní identity, jde o klasifikující stereotypizaci, která pomáhá jedinci 

orientovat se v záplavě informací a v kontextu formování národa jej vede k „národní 

imaginaci“ tím, že jej učí redukovat složitosti reality. Tím mu usnadňuje přijetí nově 

nabízené identifikace s národem.173 Husitství je zde interpretováno jako boj „dobrých“ 

se „zlými“, tedy Čechů s Němci. Tento boj je chápán jako věčný a pomoci k vítězství 

v něm mohou jen specificky „české“ vlastnosti.  

Oproti táboru lidu došlo ke značnému posunu. Už se nejedná o sebevědomé dožadování 

se konkrétních politických a občanských práv skupinou obyvatelstva. Jedná se o 

veřejnou oslavu vlastní slavné minulosti, na níž je třeba navázat. Celá událost je 

prodchnuta kontraprézentními vzpomínkami a odkazy k husitské době. Skupinová 

soudržnost je zde vytvářena na základě příslušnosti ke kolektivnímu odkazu husitské 

doby, z nějž je třeba čerpat a který zde zosobňuje Jan Žižka.  

 

2.5. Konstrukce obrazu Jana Žižky a její význam pro formování 
kulturní identity 

V obou textech, které jsem analyzoval, se nachází mnoho odkazů na Jana Žižku. Proto 

je nutné, abych se krátce věnoval otázce, jakou roli mělo formování obrazu Jana Žižky 

pro formování kulturní identity nově se utvářející české společnosti.  
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Už jsem řekl, že společnost potřebuje minulost pro potřeby své sebedefinice, jelikož 

bere ze své minulosti vysvětlení sebe samé a povědomí o sobě. Také jsem již řekl, že 

společnost druhé poloviny devatenáctého století, která se identifikovala jako česká, se 

chápala ve velké míře jako nástupce husitů. A k významným osobnostem husitského 

hnutí patřil bezesporu Jan Žižka. 

Vnímání Jana Žižky se v průběhu devatenáctého století měnilo. První oslavy Jana Žižky 

se v českém prostředí objevují v ovzduší válek proti Napoleonovi.174 Husitství bylo 

chápáno jako doba vrcholné české válečné slávy v boji za vlast. Toto chápání bylo 

dokonce podporováno rakouskými úřady, které samy rozšiřovaly brožury plné 

husitských reminiscencí.175 Husitství tak bylo dokonce státem podporováno.176 Již 

v době předbřeznové tedy existoval odkaz slavné husitské minulosti, z kterého čerpali 

tehdejší umělci. Jak víme, František Palacký považoval husitství za vrchol českých 

dějin, ovšem interpretoval jej jako krok na cestě lidstva za svobodou.177 Jeho myšlenky 

však byly často vulgarizovány. V padesátých letech devatenáctého století se opět vrátilo 

husitství jako symbol českého nacionalismu a revolucionářství. Do centra české národní 

ideologie se však dostalo husitství v šedesátých letech, především v souvislosti 

s táborovým hnutím, o němž jsem již hovořil. Tehdy se definitivně fixovala podoba 

husitské tradice a chápání českého národa jako dědiců husitů.178  

Symbolem této epochy však nebyl Žižka takový, jak jej viděl Palacký. Ten chápal Žižku 

jako fanatika, který „pro zákon boží plenil a vraždil nemilosrdně“.179 Žižka byl pro 

Palackého symbol hrubé tělesné síly.180 Žižka Palackého byl chladně jednající fanatik, 

jenž nemilosrdně trestá své nepřátele. Tím, že se nesnažil svou obratnou bojovnou mocí 

získat pro sebe slávu a nesnažil se o osobní prospěch, tak byl pro Palackého hrdinou 

z lidu.181 Byl to fanatik pro pobožnost.182 Takový Žižka však nebyl vhodným vzorem 

občanské společnosti. Tím se stal až Žižka v pojetí Václava Vladivoje Tomka. Tomkův 
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Žižka je rozvážný vůdce, který odmítá zbytečné násilí.183 Žižka byl v Tomkově pojetí 

rozvážný vůdce, spravedlivý velitel, který si nijak neliboval v krutosti a snažil se 

nastolit a udržet v zemi pořádek184, tedy někdo zcela odlišný od fanatika, kterého přináší 

ve svém pojetí František Palacký.  

Tomkův Žižka se skvěle hodil jako symbol pro český národ. Nemůžeme se divit, že 

Eduard Grégr, mladočeský politik, přiřkl Žižkovi tolik dobrých vlastností, ve svém 

projevu, který jsem již rozebral. Ani není divu, že z něj udělal jakýsi ideální typ 

„pravého“ Čecha, nebo alespoň někoho, k němuž bychom se měli snažit naším 

jednáním přiblížit. Je tedy možné předpokládat, že kdyby měli všichni Čechové tyto 

„správné“ vlastnosti, tak by dokázali zopakovat to, co již dokázali jejich předkové, tedy 

„očistit zemi od německého cizáctví“.  

Takový obraz Jana Žižky, který přinesl Tomek, se promítal i do umělecké sféry. 

Můžeme jej například nalézt v románech Aloise Jiráska.185 Stejně tak v uměleckých 

dílech, která byla tvořena například v rámci spolků s národním zabarvením, jako byla 

Umělecká beseda.186 Obraz Žižky, který přinesl do českého dějepisectví Tomek, skvěle 

zapadl do Palackého koncepce husitství a původní Palackého podoba Žižky byla 

v obecném chápání jaksi zapomenuta a nahrazena Tomkovým Žižkou.187  

Není ani divu, že hrdina, jakým byl v tomto pojetí Jan Žižka, si zaslouží velký pomník. 

V projevu Eduarda Grégra se nachází několikrát volání po postavení pomníku na 

památku Jana Žižky. Takový pomník mohl fungovat jako jistá konkretizace existujícího 

národního uvědomění.188 Navíc podobný pomník umožňoval vznik poutí k němu, které 

mohly být v centru dalšího upevňování kolektivní identity. Tento monumentální 

památník by tak byl vlastně vnějším symbolem nezapomenutelného životního 
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výkonu,189 jehož vnitřní odkaz mají v podobě „správných“ vlastností jeho potomci. 

K tomuto památníku by se pak bylo možno fyzicky vztahovat a mohl by se tudíž stát 

vnějšním symbolem jednoty společenství. Takový pomník, či jiný, například 

ikonografický symbol, tvoří významnou sílu, která upevňuje, modifikuje a konkretizuje 

existující národní uvědomění.190 

S jeho realizací to však nebylo tak jednoduché, jak by se mohlo zdát z všeobecného 

nadšení, které nám přibližují Národní listy. Přestože došlo již při sledované národní 

slavnosti k ustavení výboru pro stavbu památníku a místo již bylo slavnostně vybráno a 

vyznačeno, jeho stavba byla ještě v nedohlednu. Proběhlo sice několik dalších sbírek a 

slavností, s architektonickým návrhem to však bylo horší.191 Až v roce 1912 došlo 

k vyhlášení architektonických návrhů, ovšem nepodařilo se žádný vybrat a se začátkem 

světové války byly všechny plány opět odvolány.192 Projekty se různě měnily a 

k samotné realizaci výsledného projektu se přistoupilo až v prosinci roku 1932. 

Vítězným architektem byl Bohumil Kafka. Ten dokončil model v životní velikosti 

v říjnu roku 1937.193 Vzhledem k dalším přetrvávajícím společenským obtížím a další 

světové válce se však památník dočkal svého odhalení až 14. července roku 1950, tedy 

k 530. výročí bojů na Vítkově.194 K tomuto odhalení však došlo ve zcela jiném 

společenském a politickém ovzduší.   
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Závěr 
 

Shrňme na závěr práce výsledky, které mé bádání přineslo. Především rozborem 

novinových pramenů jsem analyzoval dvě události, které proběhly na Vítkově v letech 

1868 a 1884. V této práci šlo primárně o problém aktualizace historie. Ptal jsem se, 

jakým způsobem se událost, která se odehrála v patnáctém století, odrážela v myslích a 

jednání lidí druhé poloviny devatenáctého století. Jakým způsobem zpřítomňovali 

dávnou událost ve své době a svém společenském kontextu.  

 Každá identita je záležitostí vědění, vědomí a reflexe a kultura představuje specifický 

obsahový a formální výraz tohoto vědění.195 Každá společnost bere ze své minulosti 

vysvětlení sebe samé a potřebuje ji pro svou sebedefinici.196 Minulost je při vzniku a 

formování identity jakékoliv společnosti nezanedbatelná. V tomto konkrétním bádání 

jsem na dobovém materiálu ukázal, že bitva na Vítkově nebyla pro formující se českou 

společnost devatenáctého století zapomenutá historie, naopak byla předmětem 

aktualizace konané v konkrétních limitech veřejných událostí. Ukázal jsem, že husity 

považovali lidé mnou sledované doby za své přímé předchůdce a tak se k nim 

vztahovali. Husity se zaštiťovali a hledali v nich historické zdůvodnění sebe sama. 

Činili tak především díky Františku Palackému, který přinesl ve svém díle pojetí husitů 

jakožto dědiců starých slovanských demokratických tradic.  

Formující se česká společnost druhé poloviny devatenáctého století aktualizovala svou 

husitskou minulost v konkrétních slavnostních událostech, jež jsem analyzoval s pomocí 

konceptu kulturní paměti Jana Assmanna, a které obsahovaly celou řadu 

kontraprézentních a fundujících vzpomínek. Ty se vztahovaly, především k husitské 

době. Vrch Vítkov poskytoval z těchto důvodů skvělý prostor. Takový, který 

poskytoval skupině symbol identity a stal se záchytným bodem jejího vzpomínání.197  

Tím, že se nově formující česká společnost takto slavnostně společně scházela na 

Vítkovském „bojišti“, upevňovala svou kolektivní identitu a naplňovala ji konkrétními 

„husitskými“ významy. Především reflexivním vztahováním se k Janu Žižkovi jako 

symbolu husitského boje a navazováním na odkaz husitů jako bojovníků proti 
                                                           
195

 ASSMANN, Jan. Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách 
starověku. Praha: Prostor, 2001, s. 127. 
196

 Tamtéž, s. 117. 
197

 Tamtéž, s. 39. 
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nepřátelům „české vlasti“. Česká společnost tehdejší doby nepovažovala husity za 

pouze nábožensky motivované bojovníky, ale za ochránce demokratických práv a 

území, které je specificky české. To je v jádru novodobě aktualizovaného výkladu 

husitství, alespoň v jeho části, kterou jsem ve své práci analyzoval. Veřejné akce, které 

byly sledovány, upevňovaly pocit sounáležitosti a masa se v nich měnila v kolektivní 

subjekt, jehož schopnost jednat spočívala v jeho identitě.198 V rámci těchto akcí se do 

husitství promítaly hodnoty utvářející se moderní české společnosti a Žižkovo husitské 

křídlo bylo považováno, především díky tehdejší odborné literatuře, za demokratického 

předchůdce moderní české společnosti, na jehož odkaz je třeba navazovat. I proto se 

právě k Žižkovi nejčastěji odvolávala formující se česká společnost a jeho odkaz nejvíce 

adorovala. 

Právě toto hlášení se ke specificky „české“ kultuře, „české husitské minulosti“, 

respektive reflektovanou účast na ní nazývám společně s Assmannem kulturní 

identitou.199 Vítkovské bojiště tedy v druhé polovině devatenáctého století znovu 

ožívalo a bylo naplňováno významy, které pomohly utvářet moderní českou společnost 

a její kulturní identitu. Bitva na Vítkově nebyla pouhou historickou událostí, byla 

opakovaně aktualizována pomocí velkých veřejných akcí, jejichž účastníci se 

považovali za následovníky husitského odkazu a pokračovatele husitských tradic.  

  

                                                           
198

 Tamtéž, s. 119. 
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