
Posouzení bakalářské práce 

Renáta VONDRÁKOVÁ, Požár ve Vehlovicích v roce 1696. Mělnicko na konci 17. století, 
(Ústav českých dějin FF UK v Praze) Praha 2006. 

Renáta Vondráková si ve své BP vytkla za cíl zpracovat sondu do života poddaných 
mělnického panství v 17. století se zaměřením na vliv neštěstí na život obyvatel Vehlovic. 
Rozhodla se popsat jednu dějinnou událost - požár, který dne 3. listopadu 1696 strávil 
bezmála všechna obytná stavení a hospodářské budovy ve jmenované vsi - na pozadí 
majetnických, ekonomických a správních poměrů celého mělnického panství, ba celého 
dominia hrabat Černínů z Chudenic (držitelů a od roku 1687 vlastníků dotčeného panství). Žel 
ani rozvržení, ani koncepce práce tomuto odvážnému a zajímavému plánu rozhodně 

neprospěly a do značné míry jej zastřely. Za největší nedostatek předložené BP ale považuji 
autorčino opominutí důležitých pramenů a neznalost některých základních monografií a edic 
k dané problematice. 

Omezenost zdrojů citelně poznamenala práci od začátku do konce. Pokud se například 
autorka rozhodla zahájit svůj výklad úvahou na téma "Města na Labi a živelné škody", měla 
by se předtím seznámit s literaturou nejen k dějinám měst (vedle převážně starších prací chybí 
nejnovější zpracování dějin Litoměřic, Ústí nad Labem, Poděbrad), ale zejména s literaturou 
k živelním pohromám ve vybrané oblasti (přinejmenším s monografií: O. KOTYZA - F. 
CVRK - V. PAŽOUREK, Historické povodně na dolním Labi a Vltavě, Děčín /Okresní 
muzeum v Děčíně/ 1995).\ Nejdříve by si ale autorka měla ujasnit obsah pojmu "živelné / 
živelní škody" a neplést si je se škodami válečnými; potom by v daném kontextu nemohla být 
tolik vyzdvihována studie Jaroslava Šulce, která má se živelními škodami pramálo 
~po!eč!1ého. Ost::ltně cel~ i'lt0 pprlkapitnlzt (1.1 )i~ nic vy:v:wír:lajkí zmatečnou změti kusých 
informací a úvah, v které ale není ani slovo o tom, že města i vesnice na Labi postihovaly čas 
od času kromě požárů a povodní také kroupy, vichřice, dlouhodobé deště, sucha, mrazy apod. 
Rozsáhlá 2. kapitola, založená na vydaných a nevydaných písemnostech berní ruly a 
tereziánského katastru a základní literatuře k držbě a správnímu vývoji mělnického panství, je 
ve svém výsledku výčtem všech zjištěných dat z obou zemských katastrů pro panství i 
Vehlovice a přehledem držitelů a správců dominia a zvláště mělnického panství. Z hlediska 
metodiky této kapitole nelze nic zásadního vytknout. Prospělo by jí ale výrazné zestručnění a 
převedení číselných dat do tabulek. Velkým omylem R. Vondrákové je, že údaje v berní rule 
a tereziánském katastru nám umožňují představit si, "jak po ho.spodářské stránce vypadalo 
mělnické panství ve druhé polovině 17. století a v první polovině 18. století " (s. 16). Z nich se 
však pouze dovídáme kdo, co a kolik přiznal ke zdanění (tedy nějaké pravděpodobné 
informace o poplatnících a jejich dani podléhajícímu majetku), ale takřka nic o reálném 
hospodářství (ekonomice) panství. K tomu by bylo třeba studovat hospodářské účty a zprávy, 
uložené zejména ve fondu černínské ústřední správy. Stejně tak by bylo prospěšné 

v podkapitole 2.3.1 - Správa mělnického panství v 17. století, rozšířit stránku a půl dlouhý 
výčet všech známých panských úředníků (s. 28-29) o poznatky ke struktuře a fungování 
vrchnostenské a hospodářské správy, a to alespoň modelově, jak je zaehycují hospodářské 
instrukce.2 Koncepčním problémem 2. kapitoly zůstává otázka souvislosti či souvztažnosti 

I Nejnověji v celozemském záběru: Rudolf BRÁZDIL a kol., Historické a současné povodně v České republice, 
Praha-Brno (Masarykova univerzita v Brně - Český hydrometeorologický ústav v Praze) 2005,369 s. (= 
Historie počasí a podnebí v českých zemích, sv. 7). 
2 Mohly být využity přinejmenším dvě černínské instrukce ze 17. století, vydané Josefem Kalouskem. Srov. 
"Instrukce Černínská vydaná asi r. 1648 s přídavky jiného původu" - AČ 23, Praha 1906, s. 194-223; .. Z 
instrukce hejtmanské na hraběcích panstvích Černínských, vydané asi r. /695" - tamtéž, s. 542-549. 
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vylíčení stoletého vývoje panství s mnoha a mnoha vypsanými čísly a jmény s vehlovickým 
požárem v roce 1696, při jehož popisu se setkáváme s docela jinými jmény a čísly. Mezi 
těmito dvěma vrstvami BP jsou jen ojedinělé průniky! 
Těžištěm práce je 3. kapitola, nazvaná "Nešťastný požár ve Vehlovicích". Zde při 

charakteristice vesnice a zejména při jejím popisu dle berní ruly poprvé výrazně a nikoli 
naposledy chybí další informační zdroje a jejich porovnávání s prvním zemským katastrem. 
Mám na mysli ~ozemkové a viniční knihy, popřípadě urbáře mělnického panství a klášterního 
statku pšovka. Vědomá rezignace autorky na tyto a podobné písemností, jakkoli měla 
možnost prostudovat inventář fondu Velkostatek Mělník - jak sama píše na s. 38 - a tak se o 
jejich existenci dozvědět, se stala příčinou zploštění podkapitoly 3.1 (Vehlovice jako součást 
mělnického panství) na údaje z berní ruly a mnoho nepodložených představ a dohadů. 
Bezradnost autorky nejsilněji vystupuje z líčení sociální struktury Vehlovic (s. 35nn), o níž se 
nic konkrétního nedovídáme, doplněné pomýlenými úvahami o podruzfch a svobodnících (s. 
35-36) a oceněním nepočetnosti židovské populace v litoměřickém kraji [!]. Můžeme se jen 
dohadovat, co vedlo autorku k napsání odstavce o svobodnících (k nimž navíc přiřazuje 
podruhy!), když v jeho závěru konstatuje, že " v oficiálních soupisech, které máme k dispozici, 
nenalezneme žádný záznam o podruzích nebo svobodnících pro ves Vehlovice" (s. 36) [!]. O 
podruzích i všech ostatních obyvatelích vsi Vehlovice, příslušných k mělnickému panství, by 
mohla autorka uvést vše podstatné a detailně charakterizovat sociální strukturu obce, pokud 
by nahlédla do seznamu poddaných (jinak sirotčího rejstříku) mělnického panství za rok 
1693.4 Název podkapitoly 3.2 - Živelné škody neodpovídá jejímu obsahu, neboť v ní autorka 
představuje podněty a své pohnutky k napsání BP a formálně charakterizuje písemností 
v kartonu 102 z fondu Vs Mělník (= inv. č. 633). Tato část práce a následující kapitola (či 
podkapitola? / opět použito číslo 3.1?) jsou jednoznačně nejzdařilejšími pasážemi celé BP. 
Autorka provedla analýzu všech 15 dokumentů ze složky 250 (z téhož kartonu 102), 
\lztahlljícicll se k vehlo"'vick.ém"u požáru, tzn. v)r~lech)'r p{!'icdců požáru, specifik:aci (soupis) 
škod a úřední zprávy k události, a na jejich základě podala podrobný popis události a jejího 
následného řešenÍ. Leč takřka pokaždé, když se zjištěné údaje rozhodla interpretovat, ocitla se 
mimo pevnou půdu pramenné základny v prostoru nepodložených spekulací o poměrech ve 
vsi a dopadech požáru na pohořelé vesničany. Zde měla být opět využita pozemková kniha a 
měly být hledány analogie a modely v literatuře (např. v dílech: Josef PETRÁŇ a kol., Dějiny 
hmotné kultury ///1 a 11/2, Praha 1995, 1997; Richard van DŮLMEN, Kultura a každodenní 
život v raném novověku (16.-18. století), 1. díl - Dům a jeho lidé, Praha 1999, aj.). Nelze 
samozřejmě přehlédnout některé zajímavé nápady a postřehy autorky, například v části 3.2 -
Shrnutí: Proč mělo být vehlovické posvícení slaveno 3. listopadu (zde by opět bylo žádoucí 
hlubší poučení z literatury - např. díla: Čeněk ZÍBRT, Staročeské výroční obyčeje, pověry, 
slavnosti a zábavy prostonárodní, Praha 1889), nebo z jakého titulu a pozice podepisoval 
černínský úředník Jan Rudolf Riedl některé listy k vehlovickému neštěstí. Domnívám se ale, 
že než tato zajímavost (i když ne zcela olaajová) by práci prospěly otázka a pátrání po 
nějakých dobových předpisech a nařízeních k prevenci požárů ve městech a vsích a (k 
organizaci jejich hašenÍ. I 

Navzdory výše učiněným výtkám považuji BP Renáty Vondrákové za vyhovující a 
hodnotím ji jako dobrou. ) L' : 

V Žitenicícli,' 12. září 2006V 
! 1 1/7 >, 

MM.~tr/fíM,i Jčt~ 
V v li \ 

3 Především ve fondu Vs Mělník, inv. č. 240 - Pozemková kniha rychty Vysoká (Vysoká, Střednice\i 
Vehlovice, Počeplice, Mastířovice), 1645-170 I; inv. č. 229 - Kniha viniční, Vehlovice, 1628-1725. 1 
4 Vs Mělník, inv. č. 118 - Sirotčí rejstřík panství Mělník, 1693. Mladší rejstříky, jak uvádím ve svém článku o 
správním vývoji mělnického panství (na s. 56, pozn. 171), pocházejí až z druhé dekády 18. století. 
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