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Úvod 

Aritmetickou třídu piaristických škol, rozšířenou po všech řádových 

provinciích, které postupně během vývoje piaristického řádu do osvícenských 

školních reforem a úprav vznikaly, se dosud žádná podrobnější studie nezabývala. 

Působnost této třídy bývala v dějinách piaristického různě vykládána a interpretována. 

Také se zařazením do tehdejšího školního sytému činilo mnohým autorům určité 

potíže. Většina j i pokládala za doplněk základní školy, za jakousi nouzovou třídu, 

j enž umožňovala těm žákům, kteří z nejrůznějších důvodů nemohli studovat u piaristů 

dále na gymnáziu snadnější vstup do praxe, nebo za ústupek šlechtickým, později pak 

mnohem více také měšťanským, zakladatelům řádových kolejí, v t o m smyslu, že se 

vyhoví je j ich požadavkům vyučit je j ich synky v kupeckých počtech. Pokud si autoři 

všimli, že výuka v aritmetických třídách převyšovala svým zaměřením a požadavky 

kladené na běžnou třídu základní školy, často j im dělalo potíže zařazení této třídy 

zaměřené na reálnou výuku do tehdejšího školního systému. Váhalo se v otázce, zda 

aritmetická třída, ze jména jej í vyšší oddělení, byla reálnou třídou, která mohla 

připravovat absolventy pro další studium a specializovaná zaměstnání technického 

zaměření, nebo odkladištěm pro nenadané studenty, které bylo třeba, obzvláště v době 

nátlaku v tomto směru před reformami školskými Marie Terezie elegantně v rámci 

dobových úsporných opatření ze školy vyrazit. 

Jaké tedy bylo poslání aritmetické třídy. Můžeme to zjistit z tehdejších 

školních stanov, nebo ze sond do tehdejšího života na základě dochovaných pramenů 

k děj inám školství. Pokus o porovnání tehdejší teorie s praxí si vyžádal projít velké 

množství pramenného materiálu. Ne všechen materiál byl dostupný. Ne všechny 

průzkumy by vedly ke zdárnému cíli s vynaložením adekvátního úsilí. Vzhledem 

k t o m u , že rozsah práce by se takovými výzkumy značně zvětšil j sem oproti 

původnímu plánu vypustil některá dříve plánovaná srovnáni, ze jména sondu do 

řádového vzdělávání pavlánů, a sledoval linii příběhu vyučování v aritmetických 

třídách tam, kde se objevily poměrně dosud málo zdůrazněné souvislosti např. mezi 

výukou podvojného účetnictví v šedesátých a sedmdesátých letech 18. století a jeho 

návazností na výuku ve vyšší aritmetické třídě, což umožnilo přinést i dosud 

nepublikovaná fakta o tomto studiu, nejen pro výuku v Praze a v českých zerrtích 

vůbec, ale ze jména i k je j ímu začlenění do kontextu výuky vyšších ekonomických 

nauk v celé střední Evropě. Důležité bylo rovněž stanovení návaznosti vyšší 
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1 DĚJINY POZNÁVÁNÍ PIARISTICKÉHO ŠKOLSTVÍ 
V ČESKÝCH ZEMÍCH 

Struktura a význam piaristického školství před reformami Marie Terezie a 
literatura k této problematice, úloha pramenů k dějinám piaristického řádu pro poznání 
dějin piaristického školství u nás. 

Piaristé se jako nově vzniklý řád katolické církve objevili na scéně kulturních 

dějin českých zemí v době rekatolizace zhruba od roku 1622. Ve dvacátých letech 17. 

století se jednalo o jejich povolávání do Prahy a do Čech zejména velkým, leč do jisté 

míry skrytým, příznivcem piaristického řádu pražským arcibiskupem kardinálem 

Arnoštem Vojtěchem Harrachem (*4.11.1598, Vídeň, + 25.10. 1667, Vídeň)1 a na 

počátku třicátých let (1631) pak o jejich přímé uvedení na Moravu do Mikulova velkým 

osobním příznivcem a dobrým známým jejich zakladatele klerika španělského původu 

Josefa Kalasanského (*1557, Petralta de la Sal, + 25.8.1648, Řím)2 knížetem 

Františkem, kardinálem z Ditrichštejna (*22.8. 1570, Madrid, + 19.9. 1636, Mikulov),3 

biskupem olomouckým. Mohl tento řád ovlivnit tehdejší středoevropské školství 

nějakým jiným způsobem než z důvodů co nejhlubšího provádění rekatolizace na tomto 

poli činní jezuité, případně i jiné církevní řády, které jejich školní systém napodobovaly, 

zejména v Čechách v tomto směru dosti a již daleko dříve rozšíření premonstráti? 

Nebylo jejich působení vlastně jen doplňkem náboženského vyučování, které by se 

klidně mohlo odehrát v např. v rámci všeobecné výchovy k náboženství nebo dokonce 

v rámci homiletického působení pouze někde v kostele? Mohl tento druh školství 

přinést něco důležitého k výchově pro praktický život, nebo byl výhradně zaměřen jen 

na výchovu budoucích kněží a členů církevních řádů, odhlédneme-li od menší skupiny 

světské inteligence, kterou tehdy tvořili většinou právníci a lékaři? Oproti dvěma 

uvedeným církevním řádům měli piaristé větší předpoklady pro rozvíjení praktické 

výuky vzhledem k tomu, že se jejich působení ve veřejné výuce zabývalo dvěma směry 

1 BARTŮŠEK, Václav. Snahy o založení piaristické koleje v Praze v 17. a 18. století. Paginae historiae, 
10/2000 zvláštní otisk, 32 s„ 4 s. mapových příloh (dále Snahy), kde jsou uvedeny všechny další 
prameny i literatura k tomuto tématu. 

Diccionario enciclopeclico escolapio JI., Biograíias escolapios. Salamanca 1983 (dáleDENES II.), s. 
1 1 7 - 1 2 4 . Srv. téžpozn. 1. 
3 Srv. BARTŮŠEK, V. Šířeni piaristických kolejí a škol v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v 17. a 18. • 
století. Paginae historiae, 11/ 2003, s. 32 - 68 (dále Šíření), kde je uvedena rovnčž i další starší literatura 
k tomuto tématu. Nejnovéji též viz FOLTÝN, Dušan aj. Encyklopedie moravských a slezských klášterů, i, 
Praha: Libri, 2005 (dále EMSK), kde je uvedena rovnčž i další literatura, o piaristech zde kromč úvodu D. 
Foltýna (dí), psali ještč Tomáš Sedoník (ts) a V. Bartůšek (vb). 

9 



- nejen gymnaziální přípravou, ale i elementární výukou. Vedle toho se ve vyučovacím 

systému piaristů nacházel i prvek, který obe tyto zdánlivě protichůdné větve dokonce 

sjednocoval, tak že absolventi piaristických gymnázií, kteří se přihlásili k univerzitnímu 

studiu a byli z jakýchkoliv důvodů neúspěšní, mohli ihned se svým vzděláním nastoupit 

na nejrůznější místa, zejména v úřednické nebo v hospodářské praxi. Jednalo se o tzv. 

aritmetickou třídu, která byla zařazována na konec školního vzdělání. Aritmetické třídy 

byly vlastně dvě - první nižší (aritmetica minor) a druhá vyšší (aritmetica maior). Nižší 

byla určena pro absolventy elementárních škol a nižších gymnázií, vyšší pro absolventy 

vyšších tříd gymnázia, případně ji vyhledávali také studující vysokoškolských 

přípravných filozofických fakult, zejména bývalí absolventi z premonstrátských i 

některých jezuitských gymnázií, kde většinou kursy tohoto zaměření otvírány pro širší 

veřejnost nebyly a základy matematiky byl asi ve větší míře než u piaristů přičleněny 

kjednot l ivým kapitolám výuky. Vnáš í práci si můžeme proto položit základní otázku, 

jaký byl tedy přínos tohoto druhu tříd v období těsně před vyvrcholením školních 

reforem Marie Terezie a kam vlastně vyústil další pedagogický vývoj této praktičtější 

větve vyučování v piaristickém řádu vůbec a též jak přispěly tyto třídy ke vzájemnému 

vztahu humanitního (literárního a jazykového) i přírodovědného (případně technického 

a reálného) vzdělání. 

Velmi důležité souhrnné informace o základní literatuře k dějinám pedagogiky 

pro období baroka a klasicismu (zhruba z let 1620-1780) najdeme ve druhém 

díle našich nejrozsáhlejších skript k dějinám pedagogiky „Výchova a vzdělání 

v českých dějinách."4 Bohatá literatura k dějinám církevního školství se začala rozvíjet 

v českých zemích zejména po roce 1989 a souvisí se vzrůstem zájmu o problematiku 

činnosti řeholních institucí obecně. Kromě encyklopedické literatury vznikaly i 

speciálně zaměřené monografie. Byla napsána celá řada nejrůznějších prací, jak na to 

upozorňují některé souhrnné historiografické stati.5 Pro poznání středního i vysokého 

4 CÁCH, Josef íij. Výchova a vzdělání v českých dějinách II. K problematice podílu Školských institucí a 
názorů na výchovu a vzdělání na stavu kultury a vzdělanosti. Feudální společnost 1620 - 1848 (počínaje 
životem a dílem J. A. Komenského). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 265 s. mapové a obr. příl. 
v textu - zejména kap. II. RÝDL, Karel. Výchova, vzdělání a školství v českých zemích v letech 1620 -
1774. s. 1 1 7 - 1 5 8 . 

Srv. např. BARTUŠEK, V. Dějiny a historiografie piaristického řádu z hlediska rekatolizace ěcskýcU 
zemí. Časopis matice moravské (čtálc ČMM ) CXVI, 1997/2; BARTŮŠEK, V. Několik postřehů k.vývoji 
a možnostem naší monasteriologické historiografie. České církevní dějiny ve druhé polovině 20. století. 
Sborník příspěvků ze sekce církevních dějin na VIII. Sjezdu českých historiků v Hradci Králové, cd Jan, 
L.: Centnun pro studium demokracie a kultury, Českomoravská komise pro srovnávací církevní dějiny, 
Brno: Matice moravská, 2000, s. 53-59 (dále Několik postřehů k vývoji a možnostem...). Oba autoři, 

10 



jezuitského školství mají z poslední doby velmi velký význam zejména práce Ivany 

Čornejové a Karla Beránka nebo Kateřiny Bobkové, které si všímají nejen jezuitského 

školního systému a jeho významu, ale i jezuitské každodennosti v životě učitelů i žáků.6 

Historiografické práce přinášejí také poměrně obsáhlé informace o zpracování dějin 

piaristického řádu z nejrůznějších hledisek v nedávné době.7 Srovnáme-li výzkum dějin 

jezuitů a piaristů v českých, který dosud v českých zemích proběhl, vidíme, že u jezuitů, 

kteří tehdy byl£) stejně jako dnes, daleko početnějším řádem a kterým se věnovalo a 

věnuje i více badatelů jsou výsledky zkoumání na prahu období, kdy je možno 

přistupovat ke konstruování syntéz a vyvozování závěrů z nich. Do tohoto stadia 

výzkum dějin piaristického řádu zatím ještě zcela nedospěl, ačkoliv v současné době 

počet o zájemců (i zájemkyň) o studium minulosti i současnosti piaristického řádu 

v českých zemích stoupá. Jedinou oblastí, kde rozhodující syntézy jsou si v naší 

historiografii pro oba řády téměř rovny, jsou dějiny pedagogiky, jak můžeme vidět 

z příspěvků přednesených na sympoziu „Minulost, současnost a budoucnost 

gymnaziálního vzdělání" v Jičíně v roce 1997.8 

K podobným závěrům dospívají i některé nejnovější encyklopedické i 

monografické práce z oblasti monasteriologie v Čechách a především pak na Moravě i 

ve Slezsku. Zatímco v Encyklopedii českých klášterů se její autoři spíše zaměřují na 

stavební a architektonický vývoj lokalit, i když i zde je možné najít základní informace 

téměř o všech místech, kde v období 1620 - 1778 klášterní školy v Čechách působily, 

můžeme v jiných podobných publikacích najít více kulturněhistorických informací, 

které se váží k dějinám pedagogiky.9 Je to jednak Encyklopedie moravských a 

zejména pak ČORNEJOVÁ, Ivana poukazovali na nčkterc problémy spojené s výzkumem středního 
školství raného novověku jiř dříve. 

Srv. např. ČORNEJOVÁ, I. Správní a institucionální vývoj prařské univerzity. Dějiny univerzity 
Karlovy. II. 1622-1802, Praha: Karolinum, 1996 (dále DUK II.), s. 23 - 56; Táž: Ekonomické zajištění 
pražské univerzity v letech 1622 - 1802, DUK II., s. 57 - 68; PAVLÍKOVÁ, Maric a ČORNEJOVÁ, I. 
Filozofická fakulta. DUK II., s. 99 - 136. BERÁNEK, Karel. Teologická Fakulta,, ln.: DUK II., s. 69 -
98; Týž, Právnická fakulta, , In.: DUK II., s. 137 - 164; BOBKOVÁ, Kateřina. Každodenní život 
jezuitského gymnázia. Klementinum ve dvacátých letech sedmnáctého století. Acta universitatis 
Carolinae (dále AUC) - Historia universitatis Carolinae Pragensis (dále HUCP), T. XXXIX, 2000, Fasc. 
1-2, s. 6 5 - 9 1 . 
7 BARTŮŠEK, V. Historiografie piaristického řádu v českých zemích - vývoj, proměny a cíle. Úloha 
církevních řádit při pobělohorské rekatolizaci. Praha: Scriptorium, 2003, s. 292 - 308. 
8 ČORNEJOVÁ, I. Organizace jezuitského školství před rokem 1773. Z Českého ráje a Podkrkonoší 
(dále ZČRP) - supplcmcntum 5, Minulost , současnost a budoucnost gymnaziálního vzdělávání. 
Sborník referátů z konference konané ve dnech 24. - 25. června 1999 v Jičíně, Semily 2000, s 9 - 14.; 
BARTŮŠEK, V. Dějiny a specifika piaristických gymnázií v českých zemích v 17. a 18. století (do 
roku 1778). Ibid., s. 1 5 - 2 2 . 
9 VLČEK, Pavel., SOMMER, Petr a FOLTÝN, D. Encyklopedie českých klášterů. Praha: Libri ,1997, 
778 s. (dále EČK). Siv. též hodnocení V. BARTŮŠKA ve Několik postřehů k vývoji a možnostem... s. 
56 a pozn. 25 a 26 na s. 59. 
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slezských klášterů, kde se můžeme dočíst nejen o působení jednotlivých řeholních 

institucích, ale také o neúspěšných nebo opakovaných pokusech o jejich založení a 

dokonce i o pokusech zahájit výuku v některých lokalitách, případně i o kvalitě 

některých škol. Můžeme zde získat zajímavé informace zejména o piaristickém, 

jezuitském a premonstrátském základním i středním školství, případně též informace o 

vyučování u františkánů, kapucínů nebo voršilek. Pro pozdější období je zde rovněž 

velké množství informací o nejrůznějších školských aktivitách nejrůznějších církevních 

řádů a kongregací obecného i lokálního charakteru.10 Encyklopedického charakteru je 

rovněž i dílo našeho významného monasteriologa Milana M. Bubna, z něhož zatím 

můžeme získat informace o premonstrátském školství, případně i o školství mnišských 

řádů, vzhledem k t o m u , že se řehoním klerikům bude autor věnovat v následujícím, 

dosud nevydaném dílu.11 Z monografických publikací k dějinám církve je třeba alespoň 

připomenout posmrtně vydané dílo Rudolfa Zubera zaměřené na dějiny církve na 

Moravě.1 2 V tomto díle se autor zabýval také otázkami vzdělaní moravského církevního 

kléru od obecné školy, přes gymnázium, filosofickou i teologickou fakultu nebo privátní 

studia jednotlivých církevních řádů až k j e h o dokončení. Potěšitelným specifikem 

autora bylo, že se pro dobu, jíž se zabýval (18. století) snažil využít informací ze starých 

tisků, o nichž věděl, že se nacházely v tehdejších klášterních nebo farních knihovnách. 

Potřebu komplexního sledování a interpretace barokních, zejména kulturních, 

dějin v širších souvislostech potvrdily i výzkumné aktivity, jejichž výsledky byly 

zveřejněny v souvislostí s konáním rozsáhlé výstavy „Sláva barokní Čechie", která se 

konala v roce 2001 v Praze.1 3 Sborník z doprovodného semináře výstavy, jejíž expozice 

se nacházely v prostorách Národní galerie v Praze v Jiřském klášteře na Hradě, ve 

Valdštejnské jízdárně a v paláci Kinských byl velmi rozsáhlý a kromě zde již 

citovaného příspěvku obsahoval ještě řadu dalších významných prací z nejrůznějších 

oborů barokní kultury, především z dějin umění, hudebních i divadelních dějin.14 

10 EMSK. 
11 BUBEN, Milan, M. Encyklopedie řádů a kongregaci v českých zemích. I. díl: Řády rytířské a 
křížovníci. Praha: Libri, 2002, 215 s.; II. díl/1. svazek: Řeholní kanovníci. Libí i Praha 2003, 163 s; II. 
díl/II. svazek: Mnišské řády. Praha: Libri, 2004, 400 s. (Dále Buben, c.d„ I. - II/II.). 
12 ZUBER, Rudolf. Osudy moravské církve v 18. století (II), Olomouc: Matice cyrilometodějská s.r.o., 
2003, 605 s. 1 mapová příl., dále (Zubcr, Osudy). 
13 Srv. např. zhodnocení výstavy BARTLOVÁ, Milena: Výstava Sláva barokní Čechie jako nástroj-
poznání. Documenta Pragensia. Barokní Praha - Barokní Čechie 1620 - 1740 (dále DPBPBČ). Sborník 
příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách , Praha, Ancžský klášter a Clam -
Gallasův palác, 24. - 27. září 2001. Šest. FEJTOVÁ, Olga, LEDVINKA, Václav, PEŠEK, Jiří a VLNAS, 
Vít, , Praha: Scriptorium, 2004, 1053 - 1064. 

Srv. pozn. 13. Sborník měl celkem i s černobílými fotografiemi (270 obr.) 1096 s. 
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Barokní vzdělanosti byla věnována 8. kapitola. Završující stať v tomto směru napsala 

Ivana Čornejová, která se zaměřila na obecné rysy vývoje, což pro elementární školy 

znamenalo především zánik městských škol a jejich postupné nahrazování školami 

farními. Připomíná rovněž úlohu gymnázií, zejména jezuitských, piaristických, i 

návaznost vysokoškolských studií na tento druh škol v českých zemích. Závěrem 

dospěla Čornejová k poznání, ačkoliv se staví k výzkumům v tomto směru poměrně 

skepticky, že i přes tendence využít škol v rámci i tehdejšího rekatolizačního procesu 

lze spatřovat jistou kontinuitu s předcházejícím obdobím, že dokonce počet 

vzdělávacích zařízení v této době vzrůstal, což způsobilo, že po jisté době byla možnost 

dostupnosti vzdělání za období české renesance srovnatelná i s obdobím českého 

baroka.1 5 K podobným závěrům jako Čornejová došel i autor této práce v dílčí studii o 

barokním elementárním školství církevních řádů, zejména piaristů, jezuitů a 

premonstrátů. K objasnění některých dílčích otázek by v tomto směru asi přineslo 

podrobnější prozkoumání a zpracování procesu zanikání městských škol a jejich 

přeměny na farní školy a také výzkumy v oblasti dosud opomíjeného ženského 

Školství.16 Otázkám jezuitských seminářů a jejich nadací se věnovala Eva Doležalová1 7 

a Hedvika Kuchařová se věnovala řádovým kolejím u premonstrátů a cisterciáků a 

jejich vyšším soukromým řádovým studiím, která při nich působila.18 Poznatky o 

jezuitech, jejich výuce, vědě (také o matematie) shrnula nejnověji mezinárodní 

konference Jezuité v Českých zemích, která se konala na teologické fakultě Univerzity 

Karlovy ve dnech 25.4. - 27.4. 2006.19 

Z tohoto důvodu přistoupil současný představený (statutární zástupce generála) 

k vydání propagačního informátoru o piaristickém řádu pro oblast České republiky. 

Brožura si všímá piaristického pedagogického působení, z minulých období zejména 

pak názorů sv. Josefa Kalasanského i na výchovu řádových církevních učitelů a výuky 

v elementární škole i aritmetických třídách, provázanosti mezi jednotlivými způsoby 

[l ČORNEJOVÁ , I. Barokní vzdělanost. In DPBPBČ, s. 575 - 581. 
BARTŮŠEK, V. Elementární školství církevních řádů v ěeských zemích v době baroka. In. DPBPBČ, 

s. 601 - 6 0 8 . 
DOLEŽALOVA, Eva. Nadace pro jezuitský seminář a konvikt v Praze jako specifický prvek barokní 

kultury. In. DPBPBČ, s. 583 - 587. 
KUCHAŘOVA, Hedvika. Řádové koleje a domácí studia premonstrátů a cisterciáků. Nárys jedné 

z forem mimouniverzitního vyššího církevního školství doby baroka. In DPBPBČ, s. 589 - 599. 
Bohemia Jesuitica 1556 - 2006. Sborník abstraktů a dalších konferenčních materiálů. Praha: Katolická 

teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, 2006, 120 s. O 
jezuitské matematice a fyzice a její výuce zde hovořili: Morovics, Miroslav,T, Šperka, Andrej, Maěák, 
Karel, Sclnippner, Georg (Lipsko), Lisiak, Bohdan (Kraków), Šolc. Martin, Brož Miroslav, Šíma Zdislav 
a Šlcchtpvá Jana. 
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výuky ve veřejném řádovém školství (i v gymnaziálním vzdělání) i vlivu piaristů na 

další své kongregace a ostatní školské mužské církevní řády a kongregace vůbec. Ve 

druhé části je doplněna vzhledem k velké kulturněhistorické tradici působení 

piaristického řádu na území Čech, Moravy a Slezska také některými zpopularizovanými 

statěmi k poznání dějin a částečně i současného působení piaristů v českých zemích a 

jeho případných vyhlídek také od několika autorů z Čech.20 První část této publikace 

vznikla na základě polské předlohy, která se pak ve druhé části věnuje historii daleko 

méně, než její český protějšek.21 To ukazuje důležité místo dějin piaristů nejen 

z hlediska poznávání dějin jednotlivých oborů (např. pedagogiky, teologie apod.), ale i 

z hlediska poznání našich kulturních dějin jako celku. 

Pro poznání dějin piaristického řádu obecně jsou důležité některé práce autorů ze 

samotného piaristického řádu, které často souvisely s jejich hlubokým zájmem o vývoj 

piaristické pedagogiky a dějin řádu vůbec a zejména s jejich archivářskou a ediční 

činností v tomto řádu. Velmi často to bývaly generální historiografové nebo dokonce i 

generálové piaristického řádu, kteří sídlí v Římě, avšak pocházejí z různých zemí, kde 

do současnosti piaristé působili. Za jednu ze zakladatelských osobností v tomto směru 

bychom mohli pokládat např. významného španělského piaristu Thomase Viňase 

(*3.12. 1864, Mataró, + 29.2. 1929, Barcelona),22 původně provinciála španělské 

piaristické provincie Cataleuňa, generálního archiváře piaristického řádu v Římě, 

v le tech 1901 - 1912 byl též redaktorem řádového časopisu Ephemerides 

Calasancitanae, který vychází dosud v Římě, kde publikoval své dodnes dosti známé 

básně, a v letech 1912 - 1923 rovněž i generála piaristického řádu. Z dalších osobností 

podobného charakteru je třeba uvést ještě dalšího španělského piaristu Leodegaria 

20 Svatý Josef Kalasanský a Zbožné školy. Informátor o řádu piaristů. Prcsligc Kutná Hora, (2004), 92 s. 
(dále Informátor). Jedná se zejména o část přeloženou z polštiny s využitím textu špančlského badatele 
Manuele Rodrigueze ESPEJA na s. 4 - 37. Dčjináin piaristického řádu i dnešní prezentací této historické 
tradice se v publikaci dále věnují BARTŮŠEK, V. (s. 38-68), PETR, Pavel., SEMERÁDOVÁ Pavla, i 
samotný vydavatel SZWARC,Jcrzy. SchP, títulární delegát Otce generála pro Českomoravskou provincii 
Řádu zbožných škol - piaristů. 
21 Š\v. Józef Kalasancjucz i Szkoly Pobžnie. Informátor o Zákonic- Pijarów íc Polsce. Kraków, SUSLIK, 
Tadeusz., SP, 2000, 72 s. Do češtiny byla přeložena s. 4 -37, podle knihy ESPEJO, M„ R. En cualquier 
fraontera: Calasanz. Madrid s.d. Historie se týká ještě článek Królki rys dziejów Polskicj Provincii 
Pijarów., s. 38-40. Ostatní části přinášejí informace o současných piaristických školách v Polsku, 
kjejichž starší minulosti přihlížejí pouze výjimečně, neboť se struktura zdejší školná oproti ranému 
novověku radikálně změnila. 
22 DENES II. s. 570 a 571. Srv. též VIŇAS, T. De itinere per Auslriac, Bohcmiac, Poloniac cl Hungariac • 
Scholarum Piariun Provincias adie 20. Aprilis ad dicm 20. Maii anni 1904 ab exmo.|eximio] ac.rino. 
[reverendissimoj P. Alphonso Ma[rio| NISTRANGELO praeposito generali pcracto memoriac. 
Archivům Scholarum Piarum (dále ASP) 7-8. Romac 1980, s. 328. O Viúasovi srv. BARTŮŠEK, V. 
Thomas Viňas, básník - piarista (3. 12. 1864-21.2. 1929). Listy filologické, 122, 1999, č. 3 - 4 . s. 2 5 2 -
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Picaniola (*31.3. 1896, Moyá u Barcelony, + 3.9. 1968, Sabadell u Barcelony), který 

pocházel, stejně jako Viňas, z provincie Cataleuňa. V Římě působil jako generální 

archivář v le tech 1923 - 1958, zároveň zastával funkci ředitele centrální piaristické 

knihovny v hlavním řádovém domě u sv. Pantaleona v Římě a redaktora časopisu 

Ephemerides Calasanctianae.23 

Nejvýznamnějším odborníkem v tomto směru byl ovšem maďarský piarista 

Gyórgy Sántha (*2.12. 1917, Budapest, + 7.9. 1975, Řím), který byl generálním 

řádovým archivářem vle tech 1958 - 1967 a 1973 - 1975.2" Proslul především svou 

editorskou činnosti na poli vydávání dopisů zakladatele piaristického řádu sv. Josefa 

Kalasanského, níž pak vycházely jeho vlastní historické práce, např. životopisy 

jednotlivých řádových generálů v časopise Ephemerides Calasantianum, který též 

redigoval, i práce zaměřené na dějiny pedagogiky, které jsou z hlediska dějin 

pedagogiky piaristického řádu základními pilíři poznání v tomto směru, zejména na 

pedagogické dílo sv. Josefa Kalasanského.25 Z dalších významných generálních 

archivářů můžeme ještě připomenout P. Claudia Vilá Palá (*30.7. 1918, Calders, + 

1999, Barcelona), nejmladšího editora Bartlíkových análů a životopisce Pietra Casaniho 

a Glicerina Landrianiho, který spolupracoval se Sánthou na poznávání pedagogického 

díla Josefa Kalasanského a byl v tomto směru vlastně jeho pokračovatelem,2 6 a Osvalda 

Tostiho (*14.2. 1913, Piancastagiano u Sieny, + 2001, Florencie),27 který se též zabýval 
28 

ediční činností, vydal např. seznam prvních piaristů z let 1617 - 1637. 

Za předěl v historiografii piaristického řádu veškerém území jeho dnešní 

působnosti, tedy i na území zaalpských piaristických provincií a částečně též v oblasti 

českých zemí vůbec lze považovat začátek vydávání piaristické encyklopedie, jehož 

první díl j e věnován místopisu celého piaristického řádu od prvního působení 

zbožných škol až do současnosti, druhý (vydaný jako první roku 1983) je vlastně 

biografií nej významnějších členů řádu od jeho založení a nejméně obsáhlý pátý díl se 
23 DENES , II. s. 434 a 435. 
24 Ibid., s. 494 a 495. 
25 Zjcho rozsáhlé ediční činnosti je pro oblast střední Evropy ncjduležitčjší SÁNTHA, G.(cd.): 
Epistidae ad S. Iosephum Calasantium ex Europa centrali 1625- 1648. (dáleEEC), Romae 1969, 1262 
s., z historické práce pak biografická díla. zejména životopisy jednotlivých generálů piaristického řádu 
publikované ve 2. pol. 20. století v časopise Ephemerides Calasanctianae a zejména pozoruhodné dílo 
San José de Calasanz obra pedagogica. Biblioteca de autores Christianos, Madrid 1984, 630 s.(dálc 
Sántha: San José Calasanz obra). Srv. též TĎZSÉR, Eendc. In memoria di P. Gyůrgy Sántha ncl 25 • 
anniversario dclla sua mořte (1917 - 1975). ASP 48/2000, s. 3 - 17. 
26 DENES , II. s. 566 a 567. 
27 DENES II, s. 549. 
28 TOSTI, Osvaldo. „Catalogus Rcligiosorum ab anno 1617adannuin 1637", ASP XIV. 1990/28, s. 1 -
126. (dále Tosti, O. „Catalogus Rcligiosorum...). 
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zabývá polskou řádovou piaristickou provincií se samostatným oddílem vyčleněným 

pro dějiny pedagogiky v této provincii.29 Autory jednotlivých encyklopedických hesel i 

slovníkových textů byli většinou ještě současní nebo do nedávné doby žijící renomovaní 

historikové přímo z piaristického řádu, kteří většinou působili v Itálii (nejčastěji jako 

generální historiografové piaristického řádu v Římě) nebo ve Španělsku, kde postupně 

vzniklo centrum pro výzkum dějin a působení piaristického řádu v Madridu, které se 

věnovalo i výzkumu některých otázek z dějin piaristické pedagogiky, zejména ve 

Španělsku30 , nebo z polské piaristické řádové provincie, zejména její někdejší provinciál 

Jan Inocenc Buba (*26.4.1909, Ostrowiec Swietokruyski, + 3.8. 1984, Kraków)3 1 , který 

se zabýval nejen dějinami humanitního školství řádu nebo piaristickým divadlem, ale i 

dějinami přírodních věd a vyučováním těchto disciplín v piaristickém řádu v Polsku a 

na Litvě.32 Veškeré tyto materiály vznikly ovšem na základě důkladné ediční i 

heuristické práce, jejímž základem bylo vydání piaristických análů moravského 

řádového historika Bernarda Bartlíka (* 13.2. 1646, Strážnice, + 20.7. 1716, Lipník nad 

Bečvou) v piaristickém odborném tisku,33 korespondence sv. Josefa Kalasanského 

maďarským piaristickým historikem G. Sánthou, který zpracoval i další klíčová díla 

k řádovým dějinám.34 Velmi potřebné informace pro dějiny 17. století přináší práce O. 

Tostiho o vizitaci zaalpských provincií piaristického v letech 1685 a 1686.3:> Z hlediska 

metodického i obsahového je pro naše země důležitý i sborník Archivům scholarum 

piarum, zejména ročník XXIII, který je věnován architektuře vybraných kolejí všech 

provincií.36 Nepostradatelnou pomůckou pro poznání počátků pedagogiky piaristického 

rádu i vývoj jejich pedagogických názorů jsou edice řádových konstitucí z doby sv. 

29 Diccionario enciclopeclico escolapio I. (dále DENES I.), Presencia dc Escuélas Pías, Madrid 1990, 
902 s; Diccionario enciclopedico escolapio II. Biografías dc cscolapios. Salamanca 1983 (dále DENES 
II.), 589 s; Diccionario enciclopeclico escolapio V. I. Escolapios en Polonia y Lituania. Salamanca 1985 
(dále DENES V.), 227 s. Dějinám piaristické pedagogiky v Polsku jsou věnovány s. 173 - 181, dále se 
prezentují i jiné obory, v nichž vynikli piaristé z těchto provincií. 

Navazovali vlastně především na ediční i historickou činnost řádového historiografa maďarského 
původu G. Sánhy (1917 - 1975). 
31 DENES II, s. 110 a 111. 
32 Srv.např. BARTŮŠEK, V. Jan Inocenc Buba - historik školního divadla na Spiiši. Prače pieninske 
(dále Pp), 1995, s. 97, 98; nejnověji BARTŮŠEK, V. P. Jan Inocenc Buba, polský historik divadla. In.: 
Miscellanea theatralia, sborník Adolfu Scherlovi k osmdesálinám. Usp., rcd. ŠORMOVA, Eva a 
KUKLOVÁ, Michaela. Divadelní ústav, Praha 2005 (dále MT), s. 506 - 512. 
33 BARTLÍK, Bernard. Annales ordinis nostri. EC 1932 - 1958 a ASP, 1/1977- 5/1979. 
34 Srv. pozn. 11. 
35 TOST1, O. Visitatio generalis ct apostolica provínciarum ultramontananim in Germania ct Polonia 
(1695), ASP 38/1995, s. 1 - 67 (zde je uvedena Morava poprvé), 39/1996, s.-45-120, 40/1996, s. 95 -
194 (zde je zahrnuta podruhé i Morava). Jde vlastně o úvod a edici vizitační zprávy. 
36 Roma 1999, 403 s. 
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Josefa Kalasanského (kol. 1622) v ročníku XXVI vydané významným piaristickým 

historikem Severinem Ginerem Guerrim.37 

Severino Giner Guerri se uplatnil velmi výrazně i jako znalec v oblasti pedagogiky 

piaristické řádové pedagogiky a jejího vývoje. Několika kratšími příspěvky se podílel na 

obsahu rozsáhlého sborníku Antologia periodistica Calasantia, vydaného v Salamance 

v roce 1988,38 který měl podat průřez znalostmi o kalasanské pedagogice a jejích 

dějinách na základě zkušeností co největšího počtu odborných pracovníků z řádových 

kleriků, příslušníků dalších podobně zaměřených řádových kongregací i laiků, na 

základě některých jejich dříve publikovaných děl.39 Jeho krátký článek o bezplatném 

piaristickém školství zaujal v tomto směru badatele i editory natolik, že jeho název 

„Escuela para todos" se objevil i v názvu dalšího, ještě rozsáhlejšího sborníku.40 Tento 

sborník „400 aňos de escuela para todos" vyšel v roce 1997 a byl věnován oslavám 400 

let od založení první školy Josefa Kalasanského v Římě v Zátibeří (Trastevere), na níž 

probíhalo bezplatné vyučování.41 Sborník byl rozdělen celkem do tří částí věnovaných 

pedagogickému systému Josefa Kalasanského a jeho dějinám, piaristickému 

výchovnému systému ve Španělsku v minulosti a v přítomnosti. Severino Giner Guerri 

(*24.10.1930, Murla)4 2 se uplatnil kratší studií v 1. části.43 Zde Giner navázal na své 

předchozí encyklopedické příspěvky k poznání dějin pedagogiky piaristického řádu, 

kterými byly rovněž i jeho výzkumy k obecným dějinám piaristického vyučování v 17. 

a 18. století, zejména hodnocení života a díla zakladatele piaristického řádu sv. Josefa 

Kalasanského, kde se zabýval nejen životem, ale i pedagogickou činností a jeho 

beatifikací a svatořečením, a posléze i přínosem dalších významných generálů 

piaristického řádu v době baroka, tehdy především velmi významného piaristického 

pedagoga 17. století . původem z jižní Itálie P. Carola Joanna 

37 GINER GUERRI, S. Constituliones dc la Orden dc las cscuclás Piás. Genesis del texto fundacional. 
In.: ASP 51-52/2002, s. 3 - 182; Týž „Declarationes a las constituciones" de la Orden dc las csculás 
Piás, hechas por S. José de Calasanz. ibid. s. 183 - 254. 
38 Sborník, jehož hlavním redaktorem byl Vincente Faubcll ZAPATA , míl celkem 478 s. 
39 GINER GUERRI, S.: Calasanz maestro hasta cl fin. Antologia periodistica Calasanclia. Edicines 
Calasnctias, Salamanca 1988 (dále APC), s. 241; Týž: Ante el Diá del Maestro. Un hombrc para una idea: 
José de Calasanz. APC, s. 298. 
40 GINER GUERRI, S. Escuela para todos. APC 317 a 318. 
41 Vydavateli sborníku, který uspořádali Luis Ma BANDRÉS REY, Pcdro M. Alonso MARANON a • 
Alfrcdo JIMENES Eguizábal, byla nakladatelství Calassntias Roma a Publiceciones ICE Madrid v roce 
1998. Publikace měla celkem 577 str, dále pod zkratkou 400 aňos... 
42 DENES II, s. 260. 
43 GINER GUERRI, S. San José dc Calasanz de la primera escuela popular gratuita. In.: 400 aňos ..., s. 
6 9 - 8 2 . 
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Pirroniho a Jesu (* 7.6.1640, Campi Salentina + 16.4. 1685, Řím)44 a Joanna Franciscsa 

Foccího a S. Petro (*1.8. 1650, Pieve di Maserno u Modeny, + 9.6. 1699, Řím),45 

nej významnějšího reformátora piarisického školství vůbec a na prahu evropského 

osvícenství P. Paulina Chelucciho a S. Josepho (*25.4. 1681, Lucca, + 17.1. 1754, 

Řím)46 a jeho nástupce P. Eduarda Corsiniho a S. Silvestra (*4.10. 1702, Modena, + 

30.11. 1765, Pisa),47 pro piaristický řád a jeho pedagogiku jako celek na všech územích, 

kde řád piaristů kolem poloviny 18. století působil. 

V případě Chelucciho a Corsiniho rozvinul ovšem Severino Giner Gueri některé 

teze, jež bychom mohli najít již v rozsáhlých statích věnovaných těmto osobnostem 

v roce 1969 a 1970 nejvýznamnějším piaristickým historikem a znalcem řádové 

pedagogiky G. Sánthou, který se snažil v celé sérii článků na základě pramenů 

z generálního archivu řádu v Římě (především korespondence) rozebrat život i dílo 

téměř všech řádových generálů na základě všech jemu dostupných pramenů.4 8 

V současné době se přínosem piaristických generálů z d o b y kolem poloviny 18. století 

zabývali dva piarističtí badatelé Luciano Giacobbe, který se věnoval ohlasu díla 

Eduarda Corsiniho ve střední Evropě49 a Goflreda Cianfrocca , který se zabývá 

Corsinim jako pedagogem piaristického řádu.50 Piaristickému školství v 17. a 18. 

v Itálii se rovněž věnovala i rozsáhlejší monografická studie italského literárního vědce, 

pedagoga a filozofa Alberta Tanturiho (*1964, Sulmona), která zabrala celý ročník 51 

sborníku Archivům Scholarum piarum.51 Toto periodikum, které vydávají piaristé 
v 

v Římě je tedy velmi důležité pro poznání veškerých dějin piaristické pedagogiky, jak 

můžeme vidět i z generálního analytického přehledu obsahu jeho prvních padesáti 

ročníků, kde můžeme najít přehledy autorů, statí i jednotlivých témat a jednotlivých 

osobností i jednotlivých teritorií, kde piaristé působili.52 

44 DENES II, s. 437 a 438. Autorem hesla je Severino Giner Guerri. 
46 I b ! d " s' 2 3 2 a 2 3 3 ' Autorem hesla je Severino Giner Guerri. 
47 Ibid. , s. 179 a 180. Autorem hesla je Severino Giner Guerri. 

48
 Ibi,d> s- 1 6 8 a 169. Autorem hesla je Severino Giner Guerri. 

SANTHA, G. P. Paulinus Chelucci a S. Ioseph, Ordinis Scholarum Piarum Praepositus Generalis 
XVIII (1681 - 1754), Excerptum c commenlario „Ephemerides Calasanclianae".'Romae 1969, Eclitiones 
Calasanctianae, s. 129-140, 163-180, 205-221, 241-252; Týž: P. Eduardus Corsini Ordinis Scholarum 
Piarum Praepositus Generalis XIX (1702 - 1765), Excerptum c commenlario „Ephemerides 
Calasanctianae", Romae 1971, s. 312-319, 25-32, 68-71, 157-161, 191-204, 232-244, 302-317, 14-25. 

GIACCOBE, Luciano. L'instilulio filosofico c pcdagogico di Odoardo Corsini nel Scltcccnto 
Uluministico del Centro Europa. ASP 53/2003, s. 99-107. 

CIANFROCCA, GoITrcdo. La figura di p. Odoardo Corsini insegnante educalore dcgli scolopi. Ibid; s. 
109-135. 

52 T A N T U R I > Alberto. Gli Scolopi nel Mezzogiorno ďltalia in Elá moderna. ASP 50/2001, 221 s. 
Indice generále a Indici analitici dell' Archivům scholarum Piarum nn. 1-50 (a eura di G. Cianfrocca), 

ASP, 53/2003, s. 137-160. 
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Vedle literatury je pochopitelně třeba věnovat velkou pozornost také výzkumu 

pramenů zejména k dějinám piaristů v českých zemích. Kromě zde již zmiňovaných a 

většinou v římských edicích často zpracovávaných pramenů k počátečním dějinám 

piaristického řádu (Bartlíkovy Annales) a jeho zakladatele (korespondence sv. Josefa 

Kalasanského), jsou uloženy v Generálním archivu piaristů v Římě v řádovém domě u 

sv. Pantaleona.53 Ten je důležitý rovněž i pro sledování pozdějšího vývoje v celkové 

pedagogické linie piaristického řádu i dějin pedagogiky v jednotlivých řádových 

provinciích, ale v tomto směru má spíše doplňkový charakter, ačkoliv pramenů z něho 

bylo velmi hojně využíváno i pro zpracování dějin řádu za Alpami, zejména pro oblast 

českých zemí a Polska.54 Důležitější pro jednotlivé piaristické provincie však bývají 

doklady chované v příslušných archivech území, na nichž se v minulosti rozkládaly a 

v mnohých případech působí ještě v současné době.55 Pro české země se v tomto směru 

jedná především o dokumenty uložené v Národním archivu v Praze, které dokonce 

vytvářejí v rámci jeho I. oddělení samostatný fond.56 Ve sbírkách Moravského 

zemského archivu v Brně pak tvoří důležité samostatné fondy zejména materiály 

k dějinám piaristických kolejí v Mikulově a ve Strážnici.57 Materiály k dějinám piaristů 

v těchto archivech můžeme ovšem ještě najít i jako součásti dalších někdy již i samo o 

sobě významných fondů.5X Značné množství materiálů je možné získat i ve fondech 

příslušných státních oblastních a v současnosti pod jejich kompetenci spadajících 

státních okresních archivů.59 

53 Srv. BARTŮŠEK, V. Generální archiv piaristů v Římč. Archivní časopis (dále AČ) 50/2000, č. 2, s. 89 
- 9 3 . 
54 ZEMEK, Metoděj, BOMBERA, Jan a FILIP, Aleš: Piaristé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 

Prievidza 1992 (dále Piaristé v Č.), s. 93 - 124; DENES V, 1. Escolapos en Polonia y Lituania, red. 
BANDRÉS REY, L. M„ Editiones Calasanctias - Salamanca 1985, s. 172 -181 . 
55 Srv. SVÁTEK, Josef. Organizace řeholních institucí v českých zemích a péče o jejich archivy. SAP 
XX, 1970/2, s.505 - 624; Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Díl 11. Rukopisné fondy 
archivů v České republice. Red.: TOSNEROVÁ, Maric, Archiv akademie včd Českc republiky, Komise 
pro soupis a studium rukopisů, Praha 1998 (dále Rukopisné fondy archivů); KOUŘIL, Miloš: Archivní 
prameny k dějinám gymnázií na Moravč a ve Slezsku. Piaristické gymnázium v Kroměříži a jeho úloha 
v dějinách Moravy, materiály ze sympozia z 24. a 25. 5. 1988. Studie muzea Kroměřiiska 1989, s. 20 -
28. 
56 Srv. BURDOVÁ, Pavla. Řád piaristů. 1597-1949. Inventáře a katalogy Státního ústředního archivu 
v Praze. Strojopis. Praha 1965, 197 s. 
57 Jde o fondy Moravského zemského archivu v Brně v těchto inventářích: Státní archiv v Brně. E 53. 
Piaristé Mikulov, inventář fondu připravil v roce 1971 Mojmír ŠVÁBENSKÝ, Státní archiv v Brně. E • 
54. Piaristé Strážnice, inventář fondu připravil v roce 1974 M. Švábenský 
58 V NA Praha jsou to např. fondy Pražské arcibiskupství nebo Stará manipulace. 
59 Srv. ještě KOUŘIL, M. c. d.; nebo např. též PROCHÁZKOVÁ. Eva. Z pramenů k dějinám piaristické 
koleje v Benešově. BARTŮŠEK,V. Piaristé. Tradice benešovské vzdělanosti a kultury. Galerie 
výtvarného umění Benešov 1995, s. 87 -99. 
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Většina z pramenů k piaristickým dějinám jsou materiály, jejichž vznik byl 

iniciován řádovými představiteli na základě nařízení vycházejících z pravidel nebo na 

řádových shromážděních (kapitulách) jako doklady pro činnost piaristického řádu, jak 

v oblasti řádového života, tak i jeho pedagogického působení. Podobně jako většina 

církevních řádů, které působily v této době na našem území a dokládaly též svůj vlastní 

řádový život a činnost, si vedli piaristé své řádové anály. Anály piaristické provincie 

Germania nejsou vlastně nikde zachovány, pokud byly vůbec v době její existence 

vedeny.60 Najdeme zprávy až z provincií, které nastoupili na její místo. Pro naše země 

je to pamětní kniha česko-moravsko-slezské provincie až od roku 1758. Vzhledem 

k t o m u , že tato provincie vznikla v roce 1751 rozdělením zbytku původní province 

Germania na rakouskou a českou část se můžeme domnívat, že tato kniha je 

pokračováním dnes nedostupného prvního dílu, v němž bychom mohli asi najít ještě i 

líčení osudů původní provincie Germánie.61 Pro jednotlivé regiony se v uvedených 

archivech zachovaly jako velmi důležité prameny pro poznání dějin i kroniky 

z jednotlivých lokalit, které poměrně podrobně, většinou v chronologickém sledu, líčí 

dějiny piaristických kolejí v určitém místě. Informací o výuce se v nich dočteme 

většinou méně, neboť se spíše věnovaly náboženskému životu jednotlivých řádových 

kolejí. Za jejich vedení byl odpovědný rektor příslušné piaristické koleje. Ten je 

předkládal ke kontrole, podobně jako ostatní řádovou i školní dokumentaci, při 

kanonické vizitaci provinciálovi.62 jejich úroveň často ukazovala i osobnost svých 

tvůrců.6 3 V této oblasti je jedním z nejvýznamnějších pramenů kronika piaristické koleje 

v Litomyšli, která je několikasvazková a existuje i její překlad do češtiny.64 

60 BARTŮŠEK, V. Přehled organizace piaristického řádu v českých zemích do josefínských reforem. 
XXVII. Mikulovské sympozium (dále MS 2002), Vývoj církevní správy na Moravč 9. - 10. října 2002, 
Brno 2003, s. 271 -276. 
61 NA Praha, ŘPi, provincie , Ephemerides provinciae Bohcmiae scholarum piarum (1758 - 1865), č. kn. 
7 (dále Ephemerides), starší záznamy, pokud byly ovšem vůbec vedeny, se bohužel nezachovaly. 
62 Srv. BARTŮŠEK, V. Barokní školní humor 17. a 18. století v českých zemích. Paginae historiae 
8/2000, s. 6 - 25; Týž , Rychnovská piaristická kolej ve svčtlc řádových vizitaci. Orlické hory a 
Podorlicko (dále OHAP) 10/2000, s. 81 - 91. 
6 3 Srv.; Rukopisné fondy archivů s. 25,70, 126, 163, 166, 175 a 176; PROCHÁZKOVÁ, E. c.d.; 
BARTŮŠEK V. Eugcnius Sebastiani z Častolovic (1681 - 1762) významný piaristický literát, historik a 
matematik, příklad východořeského vlastence. Východočeská duchovni a slovesná kultura v 18. století. 
Sborník příspčvků ze sympozia konaného 27. - 29.5. 1999 v Rychnovč nad Knčžnou. K vydání připravili • 
PETRBOK, Václv, LUNGA, Radek a TYDL1TÁT. Jan. Boskovice: Albert, 1999,. s. 324 - 329 (dále 
BARTŮŠEK V. Eugcnius Sebastiani z Častolovic). 
64 SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, Gymnázium Litomyšl I., Matrika posluchačů. Kronika 
piaristické koleje v Litomyšli sv. A - E 1640 - 1813. Téclito 5 svazků přeložil do češtiny v letech 1957 -
1961 profesor Karel Kadlický a jsou uloženy v jeho písemné pozůstalosti také zde. 
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Velmi důležité informace můžeme rovněž získat z pramenů, které sloužily jako 

doklady pro výuku piaristického řádů. Nejdůležitější pozornost si v tomto směru jistě 

zaslouží seznamy studentů. Jejich vedení bylo nařízeno a kontrolovaly se i při vizitacích 

piaristického řadu, které prováděl řádový provinciál nebo dokonce generál. Psali je 

jednotliví třídní učitelé a za jejich správnost a konečnou podobu odpovídal prefekt 

(vlastně ředitel) piaristických Škol, který se staral jak o gymnázia, tak i o elementární 

školy. Můžeme je rozdělit na dvě skupiny. Ze starší doby (ze 17. a z 1. poloviny 18. 

století) se dochovaly pouze seznamy studentů podle jednotlivých tříd, kde je uvedeno 

zpravidla nejdříve jméno a příjmení studentů, dále jejich rodiště ,nebo bydliště, což je 

někdy těžké zcela přesně zjistit, podobně jako názvy některých míst bez rozlišujících 

přívlastků, někdy dokonce i v rámci jediného regionu.65 V dalších rubrikách býval 

zpravidla uváděn věk studentů a poznámky o tom, kdy do, kdy v určité třídě zahájili 

docházku, případně z jaké třídy přišli a do jaké potom odešli, jaké si zvolili povolání, 

případně i další důležité informace pro poznání nejdůležitějších momentů života nebo 

znaku osobnosti zapsaného studenta nebo žáka školy. Zobecněné souhrny informací pro 

jednotlivé třídy nám tak mohou pomoci k utvoření obrazu o charakteru jednotlivých tříd 

piaristických škol případně i k j e h o doplnění o údaje, které bychom jinde sháněli velmi 

složitými a pracnými výzkumy. Mají význam zejména pro poznání výuky 

v aritmetických třídách, jak ve vyšší tak i v nižší aritmetické třídě. Obě tyto třídy jsou 

v seznamech přímo uváděny, takže je známo, jací žáci nebo studenti je navštěvovali, 

kolik jich bylo i kdo zde učil, zda byly třídy propojeny osobou učitele a pod.6 6 Velmi 

zajímavé jsou v tomto směru údaje v záznamech u některých studentů vyšší aritmetiky o 

jejich studiu na filozofických přípravkách fakult vysokých škol nebo i jim podobných 

samostatných ústavů.6 7 Torzovitě máme zachovány seznamy studentů z Mikulova,6 8 

65 O technických potížích při studiu matrik a seznamů studentů jednotlivých škol 17. a 18. stol., jejich 
zachování apod. srv. BARTŮŠEK, V. Cesty studentů z Podblanicka za vzdčláním v 17. století. Sborník 
vlastivěsných prací z Podblanicka (dále SVPP), 24, 1983, s. 219 - 233, zejména s. 219 a 220; Týž, Cesty 
pelhřimovských studentů za vzděláním v 17. a 18. století. Jihočeský sborník historický (dále JSH), 
L/1981, s. 250 - 260; Týž. Cesty studentů z Tábora za vzdčláním v 17. a 18. století. JSH LV11/1988, s. 
1 8 5 - 197. 
66 Seznamy učitelů lze najít i v soupisu povinností členů piaristického řádu NA. RPi , provincie, 
Seznam členů řádu (Liber provinciae Germaniac pro lamiliis inseribendis) 1724 - 1779, č. kn. 27, do r. 
1748 se týkala kniha též rakouských kolejí, pak již jen kolejí v Cechách, na Moravč a ve Slezsku. Pro 
regionální dčjiny a též pro období před rokem 1724 lze ještč použit samostatných seznamů členů • 
jednotlivých kolejí, tzv. familie, které někdy mohly být i součástí kolejních análů. 
67 Např. při univerzitách v Praze, ve Vídni nebo v Olomouci. Samostatná filozofická přípravka byla činná 
u piaristů v Litomyšli v letech 1734-1754. 
68 SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově, Německé reálné gymnázium Mikulov, Matrika žáku škol 1692 -
1718, č kn. 1; D 84, Vyšší dívčí a chlapecká škola v Mikulově, Matrika žáků škol 1719 - 1742. č. kn. 1. 
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z L i p n í k u nad B e č v o u , 6 9 z L i tomyš le , 7 0 ze S laného 7 1 , z O s t r o v a u K a r l o v ý c h V a r ů 7 2 , 

z K o s m o n o s 7 3 , z Bílé V o d y , 7 4 z Prahy , k d e j s o u od roku 1764 uveden i t a k é i s t uden t i 

p o d v o j n é h o úče tn ic tv í 7 5 , z K y j o v a , 7 6 z M o s t u 7 7 a z B e r o u n a . 7 8 C e l k o v ě j s o u p r o t o t o 

o b d o b í p ů s o b e n í ško ly (v le tech 1753 - 1778) z a c h o v á n y s e z n a m y ž á k ů a s t u d e n t ů 

p ia r i s t i ckých škol z Prahy , k t e r é měly zvláštní složení tř íd. T a d y j s o u o d r o k u 1764 

u v e d e n i t a k é i pos luchač i k u r s ů p o d v o j n é h o úče tn ic tv í ( s c r i p t u r a e d o p p i a e ) , k teř í s e 
f v • o • v • 79 

s v ý m v ě k e m i soc iá ln ím p o s t a v e n í m od běžných ž á k ů školy z n a č n ě odl išoval i . 

D r u h ý m t y p e m p r a m e n ů p o d o b n é h o c h a r a k t e r u j s o u k las i f ikační s e z n a m y 

p o d l e j e d n o t l i v ý c h tř íd. T y o b s a h o v a l y k r o m ě j m é n a a př í jmení s t u d e n t a ( ž á k a ) dá l e j i ž 

j e n ú d a j e o k las i f ikaci p ř í s lušného f r ekven t an t a , v y j á d ř e n a z n á m k a m i ve f o r m ě p í s m e n 

o d j e d n o t l i v ý c h uč i te lů . N a gymnáz i í ch udílel s t u d e n t ů m ka lku ly (sc. z n á m k y ) zp rav id l a 

j e j i ch t ř ídní uči te l , p ř í p a d n ě školní p re fek t ( ředi te l ško l ) n e b o i ne jvyšš í p ř e d s t a v e n ý 

k o l e j e - r e k t o r . V ý b o r n í žáci i s tudent i dos táva l i z n á m k u A ( a c c o m o d u s ) , k t e r á se 

s k lesa j íc ími zna lo s tmi p ř ípad o d p ř ípadu z m e n š o v a l a . Z n á m k a m n e b o až M ( m a l u s ) 

by la v y h r a z e n a p r o š p a t n é s tuden ty , p o d o b n ě j a k o p í s m e n o d (sc . debi l is ) . 8 0 

69 NA Praha, Řpi, kolej Lipník, Matrika gymnasia 1740- 1796, č. kn. 351. o . 
70 SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, Gymnázium Litomyšl I., Matrika posluchačů „Matricula 
insinuac et studiosac iuventulis gymnasii Litoinysliensis" 1684 - 1713, č. kn. 106; Matrika posluchaču 
„Catalogus discipulorum Scholarum Piarum" 1714 - 1741, č. kn. 107; Matrika posluchačů „Catalogus..." 
1774 - 1804 č. kn. 108; č. kn. 262. 
71 SOkA Kladno, Piaristé Slaný, Matriky studujících gymnázia 1667 - 1712, 1713 - 1737, 1738 - 1766; 
Continuatio n[ostrac] Matriculae exhibcndis singulis annis numcrum, nomina, cognomina , actatcm, 
gentcm, patriam, mores, classcs corum, qui ab anno Salutis 1766 Slanae Scholas Pias frequenta[ve]runt. 
Záznamy o gymnáziu jsou vedeny v knize latinsky až do roku 1777, dále následují nčmecké záznamy o 
hlavní škole ďo roku 1832. 
72 SOA Plzeň, pob. Žlutíce, Piaristé Ostrov, katalog žáků gymnázia v Ostrovč 1705 - 1739, 1740 - 178J, 
č kart 1 2 
73 SOkA Mladá Boleslav, GMB, Matrika studentů 1688 - 1717, č kn. 5, 1718 - 1758, č. kn. 6; NA Řpi, 
kolej Mladá Boleslav, Katalog III. třídy(sicl) gymnasia (Malricula 111. gymnasii Cosmonoscnsis), 1759 -
1828, č. kn. 463. 
74 ZA Opava, Piaristé Bílá Voda, Katalog žáků gymnázia „Catalogus discipulorum gymnasii 
Alboaqucnsis..." 1728- 1829, č. kn. 17. 
75 AHM Praha, Matrika piaristického gymnázia (1753 - 1780). 
76 Vlastivědné muzeum Kyjov, Catalogus discipulorum Gymnasium Scholarum piarum Gaya 
frequcntantium ab Anno Insructionis 1760 die 24. Novcmbris, sig. F 7; srv. : VRATISLAVSKA, Ester. 
Piaritické školství v Kyjově v letech 1760 - 1775. In.: Muzejní občasník Masarykovo muzea v Hodoníně, 
2000, s.43 - 5 3 . 
77 SOkA Most, Gymnázium Most, Catalogus discipulorum Gymnasium Ponlcnsc frcquentantium ab anno 
quo ScoLae plac Ďco propltlo, PomtVM lnVcCtac sVnt [= 1768], 1769- ; srv. KOCOUREK, Ludomír: 
Dějiny mosteckého školství. Věstník Okresního archivu v Mostě 1978, s. 13. 
78 SOkA Beroun, Piaristická rezidence, i. č. 1, matrika piaristického gymnázia 1774 - 1829 ; srv.: 
GARKISCHOVÁ, Kamila.:Piaristé v Berouně. Minulostí Berounska. Sborník SOkA v Berouně. 5/2002, • 
s. 132-138; Piaristé vČ. , s. 77; GARK1SCH, Miloš. Počátky piaristického školství v Berouně. SSH 
24/1998, s. 27-33. 

AHM Praha, Matrika piaristického gymnázia (1753 - 1780). 
80 Srv.o VELIKANIČ, Ján. SkúSanie, hodnotenie a klasijikacia žiakov. Bratislava 1973; viz též . 
BARTŮŠEK, V. Barokní školní humor 17. a 18. století v českých zemích... 
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V Šedesátých letech 18. století se pak ještě studenti zapisovali do katalogů podle tří 

prospěchových skupin. K zápisům se přidávalo i stručné verbální hodnocení žákovy 

osobnosti, občas doprovázené nadsázkou či suchým pedagogickým vtipem. Všechny 

zápisy jsou rozděleny podle jednotlivých ročníků sestupně od nejvyšších po nejnižší. Na 

závěr jsou zde u zápisů z jednotlivých dvojtříd jsou podepsáni vždy i příslušní třídní 

učitelé. Tento pramen se týká především gymnázií, žáky základních škol ani studenty 

aritmetické třídy tyto seznamy neuvádějí avšak v poznámkách o studentech, kteří 

končili gymnázia jejich aritmetická studia občas připomínají.81 Jedná se o seznamy, 

s nimiž jsem se zatím setkal pouze na piaristických gymnáziích ve 

Strážnici,82 Litomyšli,83 Slaném,84 Kroměříži,85 Benešově u Prahy,86 v Rychnově nad 

Kněžnou8 7 a z Českých Budějovic.88 Podle nařízení, nespíše ze strany zemského 

gubernia, se vedly tyto záznamy asi na všech gymnáziích,dodnes se jich však dochovalo 

poměrně velmi málo. Z piaristických škol v Příboře, ve Staré Vodě nebo koleje 

v Bruntále se matriky studentů ani výkazy jednotlivých tříd škol nedochovaly. Více 

dokladů o studiích se zachovalo pro gymnázia než pro elementární Školy a pro 

artmetické třídy. Někdy nám mohou i jako prameny posloužit periochy (programy) 

divadelních her, protože uvádějí seznamy studentů, kteří v nich účinkovali i s udáním 

třídy, kterou tehdy navštěvovali. 

Vidíme tedy bohužel, že se tyto pro nás tak důležité dokumenty nezachovaly 

zjednotl ivých škol v plném počtu, podobně jako z ostatních gymnázií a vzdělávacích 

institucí církevních řádů. Známé jsou především soupisy studentů a žáků z jezuitských a 

premonstrátských gymnázií, které mohou podat informace o studentech aritmetiky, 

81 též BARTŮŠEK, V : Nad prvním dochovaným seznamem studentů benešovského gymnázia. In.: 300 
let gymnázia Benešov. Gymnázium Benešov, 2003, s. 53 - 62; 
82 SOkA Hodonín, Gymnázium piaristů Strážnice. Matrika studentů 1757 - 1777, inv. č. 28, č. kari. 5. Ve 
fondu je dochováno též jedno z ncjstarších vysvědčení z aritmetické třídy z roku 1789. 
83 SOkA Svitavy sc sídlem v Litomyšli. Gymnázium Litomyšl I„ Třídní výkazy „Calculi discipulorum 
Scholas Pias Lilomisslii frequentantium 1750-01796, č. kn. 111. 
84 SOkA Kladno, Piaristé Slaný, Liber calculorum... ab anno 1749. Obsahuje záznamy 
s charakteristikami žáků gymnázia do roku 1777 a záznamy o žácích hlavní školy clo roku 1808. 
85 SOkA Kroměříž, Gymnázium Kroměříž, Liber calculorum 1747 - 1760. 
86 SOkA Benešov, fond Gymnázium Benešov, Liber calculorum gymnasii Bcneschoviensis apud 
prcfccluin servandus 1751. (Dále LCGB 1751). Matrika končí k roku 1778. Piarislc pak vedly výkazy 
žáků hlavní školv. Srv. PROCHÁZKOVÁ, E. c. d.; BARTŮŠEK, V. Lékárníci z gymnázia v Benešově. 
In: Farmaceutický obzor (dále FO), roč. LX„ 1991, č.9, s. 425 - 428. 
8 7 SOkA Rychnov, fond Gymnázium Rychnov. Calculi gymnasii Riclmoviensis 1749 - 1809. Ncfol., • 
(dále CGR). 
88 SOkA České Budějovice, Piaristické školy, Katalog žáků gymnázia 1762 - 1778. Na něj navazuje další 
svazek, v archivu je též sbírka vysvědčení většinou z I. poloviny 19. století. Srv. JANDOVA, Lucie.: 
Piaristické gymnázium v Českých Budějovicích ve 2. polovině 18. století. In.: ZČRP - supplcmcntum 
5, Semily 2Ó00, s. 139-150. 

23 



p o k u d o d t u d přešli k p ia r i s tům p ř í p a d n ě i o p o k u s e c h p o v z o r u piar is tů zřídit r o v n ě ž 

p o d o b n ý z p ů s o b v ý u k y doplňuj íc í gymnaziá ln í vzdělání p ř ípadně i p ř í p r a v e k na něj. 

T a k é z d e r o v n ě ž o v š e m ne j sou soupisy žáků škol k dispozici v nep ře t r ž i t ých souvis lých 

ř a d á c h . P o m ě r n ě m á l o t a k o v ý c h zápisů se d o c h o v a l o p r o tři j e z u i t s k á g y m n á z i a 

v P r a z e , 9 p o d o b n ě i v K l o d z k u , 9 0 k d e j s m e o d k á z á n i na i n f o r m a c e z v ý r o č n í c h z p r á v 

p ř í s lušných gymnáz i í , p o d o b n ě j a k o z Č e s k é h o K r u m l o v a , z C h o m u t o v a , z H r a d c e 

K r á l o v é , 9 1 z e Z n o j m a , z K l a t o v nebo z C h e b u . 9 2 Větš í m n o ž s t v í i n f o r m a c í se 

d o c h o v a l o např . p r o g y m n á z i a v J ind ř i chově H r a d c i , 9 3 L i toměř ic í ch , 9 4 J ič íně , 9 ' v K u t n é 

H o ř e , 9 6 J ih lavě , 9 7 U h e r s k é m Hrad i š t i 9 8 nebo dnes j iž i č á s t e č n ě z p r a c o v á v a n é 

v Březn ic i . 9 9 M é n ě in fo rmac í se d o c h o v a l o j e š t ě t aké v B o h o s u d o v ě ( k d e byla r e z i d e n c e 

s v y u č o v á n í m v K r u p c e ) 1 0 0 , Tě š íně ( r ez idence v Č e s k é m Těš íně , d o c h o v a l se k a t a l o g 

a l u m n ů seminá ře ) 1 0 1 a č á s t e č n ě i v Telč i . 1 0 2 Ve lmi z a j í m a v é mater iá ly m ů ž e m e naj í t i 

p r o j e z u i t s k o u ko le j v B r n ě spolu s i n f o r m a c e m i spo jenými j e š t ě nav íc s č innos t í 

z d e j š í h o j e z u i t s k é h o nov ic iá tu . 1 0 3 I n f o r m a c e o s t u d e n t e c h j e z u i t s k é h o g y m n á z i a 

v O l o m o u c i j s o u u v e d e n y v mat r i ce zdejší un iverz i ty spolu s da ty je j ích s t u d e n t ů . 1 0 4 J e 

89 BARTŮŠEK, V. Co mohou prozradit matriky studentů jezuitských gymnázií v Praze. FO , roč. LXII, 
1993, č. 3 ,s . 1 3 1 - 133. 
90 Některé prameny k dějinám semináře při koleji by sc měly nacházet ve zdejším farním archivu. 
91 V Muzeu výchonách Cech by měl být materiál o jezuitském semináři při koleji a gymnáziu v Hradci 
Králové pro 17. a 18. století. 
92 Srv. Das Gymnasium zu Egcr von Jahrc 1628 bis 1773 unter der Leitung zu Víiter aus der Gcscllschaft 
Jcsu. Jahrcsbcricht 1852. Odvolává se na tehdy známou matriku gymnázia. 
93 SOA Třeboň, pob. Jindřichův Hradce. Matrika studentů, 1594 - 1693. 
94 SOA Litoměřice, Gymnázium Litoměřice, 1. Seznam chovanců semináře „Album seminarii Socictatis 
Jcsu Litomericii ..." "l650 - 1773, nefol., cvent. Jcdn. 1; 2. Matrika žáků gymnázia „Nova gymnicae 
iuventutis matricula c. r. collegii S. J. Litomericii..." 1727 - 1847, inv. jcdn. 2. 
95 SOkA Jičín, , RG Jičín, Kniha profesorů a žáků gymnázia 1706 - 1815. č. kn. 803. Obsahuje i 
nejstaršá dochované vysvědčená z gymnázia v českých zemích z roku 1762 ; srv. BARTUŠEK V. 
Lékárníci z gymnázia v Jičíně. FO, roč. LVI., 1987, č. 10. s. 465-466. 
96 Knihovna Národního muzea v Praze (dále KNM), ;Album studiosorum collegii S. J. Kuttcnbcrgensis 
1681 - 1773; BARTŮŠEK, V. Studenti z Podblanicka na gymnáziu v Kutné Hoře v letech 1681 - 1773. 
SVPP 29/988, s. 185 - 194. 
97 SOkA Jihlava, Album studiosorum gymnasii Societatis Jcsu Iglaviensis 1626 - 1773. (dále AS); Srv.: 
KŘESADLO, Karel. K původu a počtu studentů jihlavského jezuitského gymnázia v 17. století. Moravské 
bratrské školství a jeho protějšky v 16. ai 18. stol. Přerov 1979 (dále MBŠ), s. 136 - 140. 
98 NA Praha, Jesuitica, JS lilo 452, kol. Uherské Hradiště, matrika gymnázia 1661 - 1759; MZA Brno, 
Kolej Uherské Hradiště-E 31, J II., 1. Katalogy studentů na gymnáziu v Uherském Hradišti, 1715, 1716, 
1724, 1733, č. kari. (5), 768. 

NA Praha, Jesuitica, kol. Březnice, Rkp. 16, Malrika gymnasia, I. 
00 NA Praha 
01 ZA Opava, ŘJ Těšín (1629) 1670 - 1773, 47 B 25 Katalog alumnů jezuitského konviktu v Těšíně a 

vyúčtování za jejich vydržování 1727 - 1773, č. kat. 2. 
Ibid., kol. Telč, č. kart. 209. Spisy týkající sc škol... 
MZA Brno, NA Praha Jesuitica, kol. Brno, JS lilo - 437, č. kart. 166, katalogy a semináře gymnázia 

v Brně, JS lilo - 439, č. kart. 168, katalogy gymnázia a semináře v Brně 1676 - 1769. 
04 ZA Opava, pob. Olomouc. Univerzita Olomouc, č. kn. 5 a 6; NA Praha, Jesuitica, kolej Olomouc, 

Katalogy posluchačů, č. kart. 192 a 193. 
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to užitečné, pro tože zde zároveň nalezneme informace o studentech filozofické 

přípravky. V tomto směru je pak možno sledovat ještě matriku jezui tské fi lozofické 

fakulty v Praze 1 0 5 i seznamy studentů samostatné piaristické filozofické přípravky 

v Litomyšli.1 0 6 

Z matrik asi pěti v l e t ech 1620 - 1778 v českých zemích působících 

premonstrá tských gymnázií se dochovaly seznamy studentů pouze z latinských škol ze 

Želiva 107 a Teplé.1 0 8 Z ostatních řádových gymnázií máme spolehlivé informace o 

studentech benediktinského gymnázia v Broumově, 1 0 9 i gymnázia bosých augustiniánů 

v N ě m e c k é m Brodě. 1 1 0 Z městských gymnázií, kde výuku zajišťovali kaplani, přijatí 

kvůli tomu za fundace měšťanů na faru, j e pak známá matrika studentů gymnázia 

v Pelhřimově1 1 1 a to rzo seznamu žáků gymnázia v Chrudimi.1 1 2 

Z ostatních pramenů shromážděných ve fondech archivů zaměřených na činnost 

piaristů v cizině i v českých zemích je nutno alespoň ještě stručně připomenout jednak i 

některé biografické prameny k životu jednotlivých členů piaristického řádu. Na základě 

těchto pramenů je možno jednotlivé členy řádu přesněji identifikovat podle řádových 

jmen a určit jejich postavení v řádu v určitém období jejich života. Pro upřesnění závěrů 

práce v té to oblasti výzkumu je nutno používat i některé prameny, z nichž se můžeme 

přímo dozvědět i o obsahu výuky.11 '1 Někdy si piarističtí, a pravděpodobně i jiní řádoví 

učitelé, sestavovali i určité návody, jak vyučovat. Taková metodní kniha se např. 

zachovala z piaristických škol v Bruntále z roku 1736, ačkoliv se v názvu mluví o výuce 

105 AUK Praha, M 33 Klasenkatalogc der Hórcr der Logik 1763 - 1765, M 35, Zeugniskataloge der 
Altstíidtcr gymnasiuins 1753 - 1757, 1761 - 62, 1764 - 1773. Srv. ještč KNM Arlium liberálním ct 
philosophoae baccalarci in Universitate Carolo-Ferdinandea Pragcnsi ab anno MDCCXXIV [-1724], 

06 SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, Gymnázium Litomyšl 1. 
107 Knihovna kláštera premonstrátů na Strahově, Album alumnatus Zcliv (1633 - 1805). (dalc AAZ), sign. 
DU I 38, nefol. 
108 SOA Plzeň, Klášter premonstrátů Teplá. Školní věci 1638 - 1777, č. kart. 122. 
109 Zde je nutno odkázat spíše na literaturu, zejména na dílo proC Vincence Maiwalda, srv. např. 
MA1WALD, V. Vcrzeichnisse von Schulcm, dic vor dem Jaluc 1775 in Braunau studicren. Jahresbericht 
des óffentlichen Stifts-Obergynmsiunis der Benedikt i ner zu Braunau im Bóhmen. 1910/11, s. 3-74. 
110 SOA Zámrsk, Seznam všech žáků něiucckobrodského gymnázia gymnázia v 1. 1735 - 1935. 1. období 
augustiniánské v 1. 1735 - 1778. In: Dvě stě let gymnasia v Německém Brodě. Almanach,Německý Brod 
1935, s. 4 0 7 - 4 1 6 . 
111 SOkA Pelhřimov, Gymnázium Pelhřimov 1. Latinská škola Pelhřimov, Liber vitae studiosorum ct 
morům seu Album studiosorum in Caesareo - Rcgio ac Archicpscopali gymnasio Pilgramii crccto Aerae 
Chrisianae MDCCLXI1I [=17631, ě. kn,. 1; BARTŮŠEK, V. Dějiny gymnázia v Pelhřimově (1762 -
1783). JSH LIII/1984, s. 173 - 181; MARTÍNKOVÁ, Lenka. Dějiny pelhřimovského děkanství v letech 
1620 - 1790. Vlastivědný sborník Pelhřimovska (dále VP), 12/2001, s. 3 - 44, zejména na s.36 - 39. 
112 Srv. FLORIAN, Vincenc. Počátky střední školy v Chrudimi. Program c. Ic. reál. Gymnázia 
v Chrudimi za školní rok 1913, Chrudim 1913, s. III-VI1I. 

3 NA, ŘPi , provincie, Seznam členů řádu (Liber provinciac Gcrmaniae píro familiis ínscnbcndis) 
1724 - 1779, č. kn. 27, do r. 1748 se týkala kniha též rakouských kolejí, pak již jen kolejí v Cechách, na 
Moravě a ve Slezsku; ibid. č. kn. 28. 
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na gymnáziu, obsahuje tato rukopisná kniha také přehled základní látky probírané 

v aritmetické třídé.114 Podobně zaměřené knihy jsou také z koleje a piaristických škol 

v Litomyšli. Některé jsou zaměřeny přímo na výuku matematiky nebo aritmetiky. Jejich 

datace spadá však většinou do 2. poloviny 18. století případně až na počátek 19. 

století.115 O obsahu vyučování a úrovni jednotlivých piaristických škol i o kulturní 

atmosféře kolejí, při nichž působili si můžeme udělat představu na základě obsahů jejich 

knihoven.116 V piaristických knihovnách se najde i dostatečný počet děl autorů z řad 

učitelů piaristického řádu. Je zde obsažena také literatura o tehdejších generálech 

piaristického řádu P. Paolem Chelucim a P. Eduardem Corsinim již v jejich době. Po 

celou dobu byly oblíbeny určité přehledy vědění doby, v níž jednotliví učitelé 

piaristických škol působili. Lze sledovat vývoj vědeckých zájmů členů piaristického 

řádu a zároveň i pronikání zemského jazyka, reprezentovaného tehdy němčinou, do 

vědeckého bádání i práce a částečně i do výuky reálných předmětů na tehdejších 

vyšších učilištích. Některé z těchto spisů se týkají i výuky v nižší i vyšší aritmetické 

třídě, případně zvládnutí látky pro výuku v kurzech podvojného účetnictví nebo i 

přehledu výuky matematiky na filozofických přípravkách vysokých škol. V obecných 

otázkách je nutno s prameny, za než zde pokládáme staré tisky z různých historických 

knihoven, rozhodně pracovat.117 

Jestliže bychom přehlédli pedagogický systém sv. Josefa Kalasanského v jeho 

vývoji od roku 1621, kdy bylo 18. listopadu 1621 potvrzeno založení piaristického řádu 

papežem Řehořem XV., brevem „In supremo apostolatus", až do zakladatelovy smrti 

v roce 1648, vidíme, že čerpal v celém svém ohromném rozsahu, který zahrnoval jak 

praktickou, tak vědeckou a náboženskou i kulturně-etickou stránku vývoje tehdejší 

společnosti, která měla ještě mnohá specifika odlišná od naší historické situace, a že 

přinášel pro výchovu ve své době mnohá důležitá východiska z minulosti i poznatky o 

114 ZA Opava, kol. piaristů Bruntál, Das Mcthodcnbucli dcs Freudenlhalcr Gymnasium, bwginnen 1736. 
115 SOkA Svitavy sc sídlem v Litomyšli, Gymnázium Litomyšl 1. do r. 1873, prohloubený inventář 
vypracoval SKŘIVÁNEK, Milan., Litomyšl 1977. 
UťrProblémům piaristického knihovnictví sc věnuje BARTŮŠEK. V. Piaristické knihovnictví za Alpami 
v 17. století. Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska (dalc 
PHVKF). Sborník z 5. odborné konfcrcncc Olomouc 10.-11. října 1995. Sdružení knihoven CR. SVK 
Olomouc, Brno 1996, s.21-29; BARTŮŠEK, V. Zc starých inventářů piaristických knihoven v českých 
zemích. PVHK. Počátky v dčjinách knihtisku. Sborník /. 8. odborné konference, Olomouc 20. a 21. října 
1999. Sdružení knihoven " ČR , SVK Olomouc, Brno 1999. s. 63-68. Ncjnovčji týž Knihovníci 
piaristické koleje v Praze v letech 1753-1780, In: Paginae historiae, 12/2004, s 5-46. 

. Srv. BAĎUROVÁ, Anežka: Historické knižní fondy v České republice a sočasný stav jejich 
knihovního zpracování. Sborník archivních prací 53, 2003, s. 641-685; ŠAFRANKOVA, Maric -
SKŘIVÁNEK, M. Soupis starých tisků a rukopisů s astronomickou tématikou uložených v knihovně a 
archivu piaristické koleje v Litomyšli. Litomyšl duchovní tvář českého města. Městský úřad v Litomyšli 
1994, s. 1 2 1 - 1 4 8 . 
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tehdejší žhavé současnosti, k nimž dospěli piaristé na základě zkušeností ze své vlastní 

pedagogické praxe. To platilo o poznatcích pro obecné školy i pro systém teologických 

studií, která ho završovala. Zde se např. sv. Josef Kalasanský často odvolával na 

myšlenky různých světců - např. sv. Tomáše Akvinského, sv. Bernarda z Clairvaux, sv. 

Tomáše Kempenského, sv. Terezie z Avily nebo sv. Filipa z Neri. 

Přínosem prvních Josefových řádových pravidel bylo i to, že si všímal dalšího 

vedení řádových učitelů. Jeho pedagogické působení bylo vlastně důležitým 

mezičlánkem mezi jezuitským Ratio studiorum (z poloviny 17. století) a pedagogickým 

systémem sv. Jana Křtitele de La Salle z 1. poloviny 18. století. Což lze konstatovat 

zejména ve vztahu k mateřskému jazyku i k výuce na základních a praktických školách. 

Tento systém má blízko k myšlenkám a výchovným postupům velkého českého 

pedagoga Jana Amose Komenského,1 1 8 zejména co do způsobu výuky a její názornosti, 

a přes něj i k dalším humanitně zaměřeným systémům, zejména k učení a výchovnému 

působení E. Pestalozziho, zejména po sociální stránce. 119 

Vedle těchto dvou rozcestí zbývala ještě třetí cesta - vlastní další vývoj 

piaristického školství i řádového vztahu ke vědě a studiu. Tu vyřešil jeden z Josefových 

nástupců P. Joannes Franciscus Foci a S. Petro, osmý řádový piaristický generál. Ten 

sestavil i studijní řády piaristického vzdělání, které rozdělil na dva okruhy, takže byl 

studijní řád pro vzdělávání světské, kde převažovalo kromě gymnaziálního studia i 

zaměření na praxi, spíše ovšem později ve 2. polovině 18. století i na praktické vědy 

(matematika, počátky aplikovaných humanitních věd - např. pomocné vědy historické, 

přírodních věd a jejich aplikace např. biologie, chemie, účetnictví a umění - např. 

architektura). Druhý okruh určený pro kleriky - budoucí řádové kněze - byl zaměřen 

spiše na studium věd a znalostí užitečných pro budoucí teologickou činnost, avšak 

nikdy se při tom nezapomínalo na to, že se zde vychovávají nejen kněží vědci, ale i 

teologové.1 2 0 V každé piaristické provincii existovalo kromě noviciátu několik 

soukromých řádových studií filologie, připravovalo studenty po noviciátu na filozofické 

vzdělání, filozofie a teologie s oddělením na zvláštní přípravu kleriků v kanonickém 

118 Mohla zde existovat nepřímá spojitost např. přes činnost P. Valeriana Magniho, avšak při podobném 
vztahu pedagogických systémů jak Kalasanského tak Komenského k latině a k mateřskému jazyku nás 
nemůže množství zdánlivých podobnosti překvapil. Srv. SOUSEDÍK, Stanislav. Valeriím Magni, 
kapitola z kulturních dějin Čech 17. století. Praha 1983. 

9 Srv.: FINK, Eugen. Erziehungwissenschaft und Lebenslehre. Frciburg 170, (Rombach), s s. 150, 151; 
výchovné cíle BRÉZINKA, Wolfgang. Filozofické základy výchovy.., s. Praha, s . ; Srv.: dc Silva, G.: San 
Jose dc Calasanz y Pctalozzy. APC 354, 355. 
* SÁNTHA, G. P. Ioannes Franciscus Foci a S. Pciro, octavus Scholarum Piarum Praepositus Generalis. 

Romac 1963. 
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právu.121 Směr náboženské výchově všech žáků a studentů zbožných škol vtiskli 

zpočátku sv. Josef Kalasanský, ctihodný Glicerino Landriani (* 1588, Milán, + 15.2. 

1618, Řím)122 a bl. Pietro Casni (*8.9.1572, Lucca, + 17.10. 1647, Řím)1 2 3 a později i 

sv. Pomplio Maria Pirrotti (*29.9.1710, Montecalvo Irpino, + 15.8.1766, Campi 

Salentina).124 Vzdělávání na veřejných i soukromých filozofických učilištích 

odpovídalo i vývoji a zaměření pěstování filozofických nauk v piaristickém řádu, které 

zpočátku vycházely z tomistické filozofie. S blížícím se osvícenstvím přicházely do 

řádu nové reformy, které přibližovaly jeho vzdělávací systém stále intenzivněji 

doléhajícím změnám ve společnosti na cestě k osvícenství a k postupnému přebírání 

kontroly státu nad školní výukou a vytlačování církve z tohoto postu. " Na tyto změny 

reagovali svou významnou činností generálové řádu a reformátoři školství P. Paulinus 

Chelucci a S. Josepho nebo po něm P. Eduard Corsini a S. Silvestra . 126 Nakonec 

především filozofické a pedagogické závěry a myšlenky P. Eduarda Corsiniho i jeho 

předchůdce vyústily přímo v zaalpském prostoru, nejvíce pak v polské provincii 

činností a pedagogickým i vědeckým dílem významného polského piaristy P. 

Stanislawa Hieronyma Konarskeho a S. Laurentio (* 30.9.1700, Žarczyce u Jedrzejowa, 

+ 3.8. 1773, Warszawa) vybudováním Šlechtického učiliště Colegiun Nobilium ve 

Varšavě i základů systému na další zlepšení školství. 127 Podobným vyústěním 

v českém mohla být i činnost piaristického osvícenského učence P. Gelasia Dobnera a 

S. Catharina (*1.6.1719, Praha, + 24.5. 1790, Praha), kde však zůstalo jen u náběhu na 

zřízení prakticky zaměřeného učiliště pro měšťany a nižší šlechtu, které se mělo nazývat 

seminarium polliticum, a jehož zásluhou byla tehdy piaristy rozvíjená a pěstovaná 

tomistická filozofie nahrazena zvýšeným zájmem o historiografii a dějiny vůbec.1 2 8 

121 Srv. BOMBERA, J. Výchova a vzdělání piaristů v našich zciních. Jižní Morava. 20/1984, s. 113 -
122. Stndic sc včnnjc především vzdělávání noviců, ale pojednává i filozofickém a tcologickcm vzdčlam; 
BARTŮŠEK, V. Výuka teologie v piaristickém řádu v době baroka a příprava na ni s přihlédnutím 
k českým zemím. In omnibus carilas, Sborník Katolické teologické fakulty (dále SKTF) , sv IV., 
Karolinum, Praha 2001, s. 40 - 60, zvi. s.56, 57. . 
122 DENES , II. s. 326 a 327;. Srv. DE MARCO. Lconardo. L' abatc scolopio Gliccno Landriani. Luna 
generalizia dci Padri Scolopi, Roma 2000. 238 s. 

2 3DENES,II. , s . 141 a 142. 
124 DENES , II. s. 438 a 439. 
1 je ' 

BREZINKA.C. d.,s. 101-105. 126 DENES II., s. 168, 169. 
, 2 ' BARTŮŠEK V. Stanislaw Hieronynuis Konarski (1700-1773), Pedagogika 1990h, s. 358-568; 
BUBA, J. Stanislaw Konarski - polskic „Znaki ezasu". In.: Pijarzy w kulturze dawnej Polskt, ludze i • 
Krakow 1982, s. 1 5 - 2 1 ; Stasiewicz -Jasiukovwa, I., red.: Wklad pijarów do nauki i kultury w Polscc 
XV1I-XIX w. Warszawa 1993, 651 s. DENES II. s. 315 - 317. 
128 ČORNEJOVÁ, I. Dějiny univerzity Karlovy. II. 1622-1802, Karolinum, Praha 1996, s. 48 ; 
SOUSEDÍK, S. F i l o s o f i e v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím. Praha 1997, s. 248. 
DENES II. s. 199 O vlivu Corsiniho ve střední Evropě viz LUCIANO, G. L' infuso filosofico c 
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V současné literatuře, která se věnuje dějinám školství, zejména technického, se o 

reálném zaměření piaristických škol neuvádějí vůbec žádné nebo pouze jen rámcové 

informace, což svědčí o tom, že i odborné povědomí je v tomto směru ještě poměrně 

malé.129 

Osvícenství svými reformami, jichž se ve školství, zejména v oboru 

gymnaziálního vyučování zúčastnili i sami piaristé, např. vídeňský piarista P. Gratian 

Marx a S. Barbara (*18.4. 1721, Vídeň, + 18.12. 1810, Góss v Istrii)130 vyneslo piaristy 

díky možnosti lépe přizpůsobit a sladit své výchovné cíle na výsluní pedagogického 

působení zejména v zaalpských provinciích Čechy-Morava-Slezsko, v Rakouské, 

Uherské i v Rýnsko-švábské provincii (částečně ně území německé říše). Tato situace, 

k níž došlo částečně i díky ke zrušení jezuitského řádu byla ovšem dočasná, takže 

v polovině 19. století se i piaristé začali dostávat do obtíží podobných potížím řádového 

života jiných řádů. Naopak do popředí vývoje se na konci 19. století dostávají nová 

pružnější společenství - kongregace např. salesiáni sv. Jana Bosca, kteří ovšem také 

vycházeli z piaristického způsobu výchovy i vzdělání a pedagogického myšlení 

vůbec,131 nebo i na začátku 20. století s piaristy jistým způsobem spříznění kalasanctini, 

založení bl. Antoniem Mariou Schwartzem (*28.2. 1852, Baden, + 15.9. 1929, 

Vídeň)132 pro výchovu učňovské mládeže. Také v celkovém vývoji řádu došlo zejména 

v 19. a ve 20. století, zejména k j e h o proniknutí do zámoří (USA, Kuba, Japonsko, 
' 113 

apod.), ale to již náleží k jiné kapitole dějin výchovy v piaristickém řádu. ' 

pcdagogico di Odoardo Corsini nel scttcccnto illuminislico del ccntro Europa. ASP 53, Romac 2003, s. 
9 9 - 107. 
129 Srv. nejnověji Historický vývoj ěeského technického školství a vědeckotechnických pracovišť do roku 
1945. Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. IV. díl.. Praha: Libri, 2004. 441 - 4M). 
Zcjm. na s. 441, která je věnována období tereziánských a josefínských reforem sc o piaristech nemluví. 
i -an ' J 

DENES II., s. 361 a 362. 131 

Svatý Josef Kalasanský a Zbožné školy. s. 24. 132 DENES II., s. 503 a 504. 
133 Srv. DENES I. Prcsncia dc Escolas Pias., O provinciích s. 111 - 263. 
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2 ARITMETICKÁ TŘÍDA VE SVĚTLE NAŘÍZENÍ A 

PRAVIDEL PIARISTICKÉHO ŠKOLSTVÍ 

Humanitní a reálné vzdělávání v evropském kontextu, sv. Josef Kalasanský a kořeny 

a počátky piaristického školství, aritmetická třída a její specifika, náboženství a 

vzdělání, výuka na gymnáziu, řádová studia filozofie, teologie, hudba, rozšiřování 

piaristů ve střední Evropě, řádová pravidla, počátky vyučování v aritmetické třídě, 

výuka piaristů za Alpami, historický vývoj, piaristické školní řády. 

Již od počátku lidstva hrála v jeho životě roli výchova a ruku v ruce s n í 

postupovalo vzdělání k němuž se (nejpozději) ve starověkém Řecku přidala věda. 

Řekové ovšem odlišovali také vědu od umění (epistémé a techné) a od praktického 

života vůbec. Ve vědě časem mezi sebou začaly během dalšího vývoje soupeřit 

společenské a přírodní vědy. Když se prosadilo křesťanství v Evropě, stala se 

nejdůležitější vědou teologie, ale i ta se dostávala do rozporu s filozofií. V rámci vývoje 

křesťanství docházelo časem ke konfesijním sporům, čož se projevilo ve vzniku 

různých teologií (jakoby pro každou konfesi jiná). Byla zde pochopitelně i jiná 

náboženství, judaismus, která se též snažila prosadit ve výchově a vzdělání. Vznikaly 

různé druhy škol, zpravidla v křesťanské Evropě završené univerzitami, ale i ty mohly 

být např. v oblasti teologie nebo filozofie završeny absolvováním jiného adekvátního 

učiliště. Na^gral ju j iovověku, tedy i na přelomu J_6. a 17. století se asi začíná školství 

měnit v organizovaný chaos, který ovšem alespoň v křesťanské (katolické i 
T: ( 
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protestantské) Evropě sloužil k dosažení téměř identických výchovných cílů tehdejších 

škol.134 

To viděli v této době mnozí humanitně zaměření pedagogové, ať již patřili ke 

kterékoli z konfesí v Evropě zmítané náboženskými spory, které mnohdy zasáhly velmi 

radikálně až brutálně do jejích dějin, a vyvrcholily posledními ještě nebo už jen zdánlivě 

náboženskými boji v jatkách a v chaosu třicetileté války. Velmi často se učenci v této 

době, a dovolil bych si tvrdit, že patřili mezi nejvzdělanější osobnosti historie vědy 

vůbec, protože se zpravidla jednalo o poslední polyhistory v těchto zeměpisných 

šířkách, ať už příslušeli ke kterékoliv konfesijní s t r an l fhodova l i v potřebě a provádění 

výchovy, která z humanitního poslání vycházela (byť na náboženském základě).135 Tak 

jako se stal tímto postojem známý na evangelické straně v našich zemích velmi proslulý 

Jan Amos Komenský (1572, Uherský Brod- 1655, Amsterodam), mohli bychom 

z katolické strany vedle svatého Filipa z Neri (*21.7. 1515, Florencie, + 26.5. 1595, 

Řím), zmínit i jeho žáka a přítele sv. Josefa Kalasanského, který se stal dokonce 

zakladatelem samostatného výchovně-vzdělávacího piaristického řádu, který od roku 

1621 (předběžně 1597) rozšiřoval nejdříve po městě Římě, později po Itálii a Evropě a 

posléze po překonání těžké vnitrořádové krize ve 2. polovině 17. století a jistého 

úpapadku, zejména pokud se jednalo o přijímání nových členů v zaalpských zemích, (po 

konjunktuře v 18. a 1. polovině 19. století) ve 2. polovině 19. století po celém světě.136 

Svatého Josefa Kalasanského již od mládí, kdy po dobré domácí přípravě od 

rodičů v rodné aragonské vesnici Petraltě de la Sal odešel nejprve studovat latinské 

školy v blízkém městečku Estadilla a od roku 1571 university v Leridě (filozofie a 

práva), ve Valencii a znovu v Leridě (do 1582 - teologii). Již tehdy se projevil jednak 

jako cílevědomý člověk (kněžskou dráhu musil prosadit zprvu proti vlivu otce), ale na 

druhé straně byl asi i dobrým pozorovatelem, což mu vyneslo jistou pozornost jeho 

církevních zaměstnavatelů, zejména leridských biskupů. Ti ho pověřovali různými 

náročnými a specifickými úkoly, z nichž na Josefa nejvíce zapůsobila vizitace kdysi 

slavného benediktinského kláštera na hoře Montserratu koncem roku 1585. Přestože 

Josefův pobyt byl na rozdíl od zdejšího pobytu sv. Ignáce z Loyoly (v r. 1522) vyplněn 

134 Základní nastínění rozporu otázek výchovného procesu srv. např. FINK, E. Erziehungmssenschaji und 
Lebenslehre. Frciburg 170, (Rombach), s. 7-33; výchovné cíle BREZ1NKA, W. Filozofické základy 
výchovy. Praha , s. 14-17. 

Tohoto jevu, který má zatím charakter hypotézy si všimli rovnčž i jiní historikové, srv. např. 
POLIŠENSKÝ, Josef. Pokrokové kulturní proudy na jižní Moravč v posledních 350 letech. . Mikulovská 
sympozia. Pokrokové proudy ve výchově a vzdělání na jižní Moravě v uplynulých 350 letech. XI. 
Mikulovské sympozium 15.-16, října 1981, Praha 1982, s. 25-27. 

ASUENDA, Giovanni.: Orden dc las Escuclas Pias. DEE I., s. 29-53. 
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prací, byl pro něho nesmírným duchovním zážitkem zdejší Mariánský kult, který mu byl 

mohutnou oporou po celý další život. Na druhé straně jako bystrý pozorovatel viděl 

bezvýchodnost své existence v řadách španělského kléru a jako citově i nábožensky 

založený mohl tušit své vyšší poslání. Proto v roce 1591 (v Barceloně) získal doktorát 

teologie a o rok později (1592) zde nasedl v přístavu na loď, která odplouvala do míst, 

kam se cítil být sám povolán - do Itálie, kde po vylodění v přístavu Citavecchia putoval 

pěšky do věčného města. Když tam vstoupil ihned si je zamiloval, takže si v Římě 
v» v r 137 

nepřipadal ani ztracený nebo opuštěný. 

Po příchodu do Říma si Josef pronajal místnůstku v blízkosti Španělského náměstí 

a jako většina jeho krajanů navštěvoval kostel určený pro španělské přistěhovalce v 

Římě v uličce Montserrat. Později se na základě seznámení usadil v paláci kardinála 

Marka Antonia Colony, kde vedle teologických povinností zastával také funkci 

vychovatele jeho synovců. V prvních letech římského pobytu se pokoušel sehnat si lepší 

církevni beneficium pro zabezpečení důstojnějšího života. Třikrát prosil o pomoc 

papeže Klimenta VIII., ale díky intrikám bezvýsledně. Při čekání na beneficia však 

nezahálel. Zapojoval se do církevní činnosti v Římě, k níž tehdy patřila péče o nejchudší 

obyvatele města. Starala se o ně především charitativně orientovaná zbožná bratrstva, 

podobného zaměření jako byli oratoriáni založení sv. Filipem z Neri. V roce 1594 se 

nechal Josef zapsat do bratrstva sídlícího při kostela Dvanácti apoštolů, v sousedství 

paláce kardinála Colony, podle něhož se členové nazývali. Jeho úkolem bylo 

navštěvovat chudé a pomáhat jim, takže se Josef dostával do každodenního kontaktu 

snejchudšími obyvateli Říma. Pohyboval se nejen v oblasti starého města (Trevi, 

Monti, Campo Marzio, Rego la ) , ale i na druhém břehu Tiberu v nejchudší řimské čtvrti 

Trastevere, kde ještě dodnes zapůsobí na návštěvníka velmi živě spleť úzkých a 

vykřičených uliček, někdejších špitálů i slavných chrámů. 13s 

Pohled do života v Trastevere s chudými a opuštěnými dětmi i kontakt 

s Bratrstvem křesťanského vzdělávání přispěly k závažnému rozhodnutí Josefa 

Kalasanského pustit se do pedagogické činnosti. V Římě se objevil nový druh školy, 

která poskytovala bezplatné vzdělání co možná nejširšímu okruhu mužské mládeže 

mezi 8 - 20 lety a svým nejlepším žákům umožňovala i následné studium na středních 

školách a zajišťovala jim tak rovněž přípravu na vysokoškolské studium. Ještě před tím, _ 

137 Srv. např. GIORDANO, Franccsco. Svatý Josef Kalasanský. Picl. Čclovský, František., Kvasnička, 
Marián., Slovenská provincia rcliolc riaclu piaristov, b. m., 1994, s. 1.1-42. 

GINER GUERRI, S. Seguenclo le ořme cli S. Giuseppe Calasanzio in Spagna e Italia. Roma 1992, s. 
52-62. 
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než se k tomuto způsobu pedagogické činnosti rozhodl, se snažil Josef Kalasanský řešit 

situaci chudých dětí v Zátibeří (Trastevere) i z celého Říma tím, že žádal, aby učitelé ze 

základních škol, bylo jich ve městě celkem 14, přijali do tříd více chudých žáků, které 

by vyučovali zdarma, ale ti svolili jen k velmi malému zvýšení jejich počtu. Chudí žáci, 

kteří nezískali základní vzdělání, nemohli tudíž studovat ani na Collegiu Romanorum. 

Zdejší otcové jezuité poskytovali sice bezplatné vzdělání, ale gymnaziálního směru, 

přijímali tedy do svých škol již hotové absolventy škol základních. Svatý Josef 

Kalasnský se nakonec rozhodl rozetnout gordický uzel tehdejší římské pedagogické 

praxe a začal v Zátibeří vyučovat při kostele sv. Doroty s několika pomocníky chudé 

chlapce sám. Tak vlastně položil v roce 1597 základ bezplatnému vyučování na 
t v i 139 

elementárních školách v Římě, od něhož vedla cesta k založení piaristického řádu. 

Tito učitelé vyučovali, podobně jako řeholní klerikové z řad jezuitů, bezplatně ještě 

současně i na školách, poskytujících gymnaziální (latinské) vzdělání. 

Zakladatel škol, náplň výuky a stejně i umístění škol prodělaly mnohé změny, bez 

nichž se pochopitelně žádný začátek neobejde. Nakonec dospěli tito první učitelé do 

římského paláce Torres u chrámu sv. Pantaleona, kde se od roku 1612 usídlili natrvalo. 

V tomto paláci v blízkosti piaza Navona zůstávají jejich následovníci - piaristé dodnes. 

Za nedlouho zasáhla kleriky pobožných škol Matky Boží další závažná změna, když 

byly v roce 1614 sloučeni se členy Mariánské kongregace z L u k k y a z Říma, jejíž 

členové ( v čele s Pietrem Casanim) si kladli téměř stejné úkoly a cíle. Příchodem přátel 

z Lukky, kteří ovšem částečně již tehdy působili v Římě, vznikla z podnětu tehdejšího 

papeže Pavla V., který vyšel z řad jezuitů a církevní vzdělání všemožně podporoval, 

Kongregace Matky Boží. V otázce budování vzdělávacího systému, který tato 

kongregace měla provozovat měl rozhodující a konečné slovo Josef Klasanský, zastával 

funkci ředitele vyučování - prefekta škol, zatímco P. Casani se spíše věnoval 

organizačním záležitostem. Jak Josetuv systém vzdělání tehdy vypadal zatím nevíme, 

zdá se však , že šlo o vzdělání již určené pro mládež nejen na úrovni základních škol, 

ale i zejména tehdejších gymnázií, na níž se také zde tehdy zatím kladl často největší 

důraz. Školy prokázaly svou životaschopnost při vzniku nové koleje této kongregace 

139 BARTŮŠEK, V. Bezplatné školství a počátky piaristů v Římč. Cyrilometodějský kalendář 1997, s 
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v umbrijském městě Narni, které se nacházelo při hranicích s provincií Latium poměrně 

nedaleko od Říma, založeném v roce 1616."u 

Za svoji, v očích jejich příznivců a ve skutečnosti rovněž, záslužnou činnost byla 

kongregace v roce 1617 povýšena a přejmenována podle svého papežského dobrodince 

na Pavlínskou kongregaci Zbožných škol, čímž stoupla její vážnost ve veřejnosti. Její 

členové se rozhodli složit řeholní sliby a absolvovat noviciát. Projevilo se to jistě i jako 

příslib dalšího zvýšení kvality vzdělání na těchto školách. Ten skýtala především 

osobnost zakladatele kongregace Josefa Kalasanského, jak již můžeme zjistit 
. , 141 v 

z některých dobových dokladů, které se založením této kongregace souvisejí. Jiz 

tehdy bychom u v ní našli rysy, které z Josefa činily celoživotně výborným pedagogem 

a během jeho dalšího života se pozitivně rozvíjely. K takovým složkám osobnosti 

patřily již jeho přirozené předpoklady k tomu, aby se stal ideálním pedagogem. Vedle 

znamenitého předchozího vzdělání a řečnických dovedností to byla na druhé straně úcta 

a láska k lidem. Dovedl si velice dobře představit např. sociální situaci téměř všech 

vrstev tehdejší (římské) společnosti. Dovedl velmi přesně odhadnout, jaké vzdělání je 

nejbližší určitému lidskému charakteru a podle toho postupoval při jeho dalších 

úpravách obsahu výuky ve školách kongregace i pozdějšího piaristického řádu. K tomu 

všemu přistupovala i jeho hluboká zbožnost završená velmi dobrým a dokonalým 

teologickým vzděláním, spojená opět s posláním co nejvíce prospět svým bližním, nejen 

žákům, ale zejména i svým kolegům a bližním, jako např. P. Gliceriovi Landrianimu.142 

Jako pedagog dovedl být trpělivý a ne nechal se odradit ani počátečními neúspěchy. I 

jako vychovatel dovedl osvědčit, když to bylo třeba pokoru, netoužil po přepychu a 

často sám žil i ve skromnosti. Skromnost a pokoru vyžadoval rovněž od svých 

spolupracovníků, což se projevilo slibem bezplatného vyučování, který v roce 1617 

obsahovala i pravidla nové kongregace papeže Pavla V.143 Projevoval rovněž snahu o 

to, aby v řádu mezi jeho členy i ve školách mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem 

vznikaly počestné a mravní vztahy. Dbal na to, aby se společně s výchovou a 

vzděláváním rozvíjel hluboký duchovní i duševní život jeho bližních, ať šlo o kolegy 

nebo o žáky. Zbožnost jeho samotného byla velmi hluboká poznamenaná velmi vřelým 

140 BARTŮŠEK, V. Blahoslavený Pictro Casani. Muzejní o vlastivědná práce - Časopis společnosti 
ffátel starožitností. 1997, s. 141-149. 

O pedagogické činnosti sv. Josefa Kalasanského pojednává nejobšírněji SANTHA, G.: San Jose de 
Calasanz obra., s. 93, 95. 

Srv. nejnověji DE MARCO, Leonardo. Labate scolopio Glicrino Landriani. Roma: Curia Gcneralizia 
dei Padri Scolopi, 2000, 238 s. 

SÁNTHA, s. 93 
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citovým vztahem k Bohu Otci. V tomto duchu vedl své kolegy a žáky i v pozdější době. 

Josefova vzdělanost, mravní i náboženské kvality dávaly předpoklady, aby na základě 

stávajících principů, které ani původně, jak vždy, sám tvrdil reformovat nechtěl, 

vytvořil nový přistup téměř ke všem základním pedagogickým otázkám své doby a 

v mnohých věcech je dovedl dále i opravil v progresivním smyslu z hlediska vývoje 

tehdejší výuky. Pedagogickým problémům se velmi často věnoval Josef se svými 
' ' \ 144 

kolegy i v poměrně častých diskusích o obsahu řádové vyuky. 

Právě čtyři roky, či spíše zhruba pět let, od ledna 1617 až do listopadu 1621, kdy 

bylo potvrzeno založení piaristického papežem Řehořem XV.,145 či spíše do ledna 

1622, kdy se dokončovala ještě příprava řádových stanov, věnoval jistě Josef 

Kalasanský velmi intenzivnímu uvažování nejen o budoucím vzdělávacím systému 

piaristického řádu i jeho škol, ale i úvahám o náplni piaristické výuky. Základní 

východiska převzal v podstatě ze systému jezuitské výuky, která byla ovšem tehdy, 

zejména díky působení gymnázií, běžně užívaná i jinde. Vlastní systém asi na základě 

některých důležitých pedagogických postupů vžitých na tehdejších školách i s ohledem 

na další následné studium na gymnáziích postupně vytvářel sám, zejména nejvíce asi 

v systému aritmetických tříd, z nichž tzv. nižší aritmetická třída zakončovala vzdělávací 

cyklus na základní škole a vyšší aritmetická třída často ucelovala a přizpůsobovala 

ekonomické a úřednické praxi doby vzdělání nabyté v latinských školách.146 Vyučování 

matematice v těchto třídách, stejně jako v předcházejících třídách elementární školy 

(skribendě a legendě) bylo pro Josefa i tehdejší další piaristy novou oblastí s kterou se 

musili daleko více seznamovat po obsahové i didaktické stránce než se vzděláváním na 

ostatních stupních tehdejších škol (gymnázia, filozofické a teologické fakulty).147 

Rovněž z vyššího školství, zejména látky probírané na filozofických 

přípravkách, známe mnoho odchylek od jezuitského vzdělávacího systému, zejména 

např. zavádění některých odlišných filozofických i exaktněvědních vědeckých přístupů 

z děl Thomase Campanelly (1568-1639) a Galiea Galileiho (1564-1642), které 

vyvolalo v církevních kruzích místy až pobouření, hlavně až po odsouzení jeho učení 

ve čtyřicátých letech 17. století.148 Také některé, dalo by se říci spíše mimoškolní 

^Informátor s. 23. 
14618. 11. 1621 brcvcm In suprcmo apostolatus 
U 7 Nemuselo se vždy jednat o absolvováni všech šesti tříd gymnázia. 
^Informátor s. 14 a 15. 

Je třeba vzít v úvahu, že Josef Kalasanský propracovával svůj vzdělávací systém cclý život. Velmi 
zajímavou otázkou pro další filozofická bádání v tomto smčru by bylo např. sžití se systému T. 
Campanelly s obnovenou potridentskou scholastikou podle Tomáše Akvinského ve vztahu k chápání 
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vzdělávací činnosti byly možná o něco uvolněnější než u jezuitů a námětově odlišnější 

např. v dramatické tvorbě v jednotlivých gymnaziálních třídách, které se ovšem až na 

malé výjimky zúčastňovali jen gymnazisté se svými profesory, 1 4 ; na rozdíl od hudby, 

kterou pěstovali pod vedením zkušených instruktorů, všichni žáci škol, zejména 

s ohledem na zabezpečení hudby při bohoslužbách. Systém jako u všech církevních 

řádů završovala ještě výchova noviců - kleriků a noviců pracovníků (fratres operám), 

filozofů a teologů (z řad kleriků) pro zajištění dalšího budoucího řádového kněžského 

dorostu. 

Jak tedy konkrétně vypadalo Josefovo rozvržení výuky do jednotlivých stupňů, 

které se svatý Josef Kalasanský snažil zakotvit v řádových pravidlech k r o k u 1621? 

Obecně lze říci, že to byly body, které se postupně během další existence řádu, tedy i 

po smrti jeho zakladatele neustále zdokonalovaly a rozvíjely. Kdo poznal tehdy 

alespoň zběžně počátky piaristického vzdělávání, nemohl zůstat na pochybách, že se 

bude štěpit do dvou větví - praktické a humanistické, které spolu budou ovšem velmi 

úzce spjaty. To se projevilo již v prvních třídách piaristických škol (zaměřených na 

elementární školství) v legendě a zvláště pak ve skribendě, kde byli žáci vedeni nejen 

k osvojení latiny na základě mateřského jazyka, ale i k základům počítání a zejména 

pak ke krasopisu, podle něhož dostala tato třída vlastně své latinské jméno. Žáci se zde 

např. učili psát různá ozdobná dobová písma, tak jak to vyžadovala tehdejší zavedená 

kancelářská praxe.Následující aritmetická třída tvořila vlastně další samostatný oddíl, 

který byl vlastně pro tento řád specifický a do té doby ho žádný jiný řád ani jiný 

církevní (mám na mysli i jiné církve) ani světský pedagog nenavrhl. Jak napovídá 

název třídy (aritmetika), vycházel z matematiky, jak napovídá zaměření škol, je více 

než jasné, že z aplikované. Nezůstávalo jen u aritmetiky, ale vyučovalo se i geometrii 

a některým základním poznatkům z fyziky. Třída se dělila do dvou oddělení. Pro 

absolventy elementárních škol a asi dvou prvních tříd gymnázií (parvy a principie) 

bylo vhodné na završení celého vzdělání absolvovat tzv. nižší aritmetiku - arithmetica 

minor. Naopak tzv. vyšší aritmetika - arithmetica maior - byla vhodná pro absolventy 

zbývajících čtyř ročníků gymnázia - gramatiky, syntaxe a zejména pak poetiky a 

rétoriky - a často na ní studovali i studenti z filozofických přípravek na univerzitu (i 

v místech, kde je provozovali jezuité nebo jiní zřizovatelé), případně i z právnických 

Aristotelova díla. Pokud šlo o teologické otázky vycházel Campanclla, který byl stejné jako Akvinský 
dominikánem z jeho teologických spisů a pozic. 

Někdy vypomáhali při gymnaziálních představeních studenti tzv. vyšší aritmetiky. 
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fakult univerzit. Požadavky z učiva matematiky a zejména pak z fyziky bývaly ve 

vyšší aritmetice často velmi blízké ba skoro to tožné s výukou na filozofické přípravce, 

takže bychom mohli hovořit o vzniku jakýchsi matematických škol. Prvenství v tomto 

směru měla v době, kdy se piaristé rozšiřovali do hlavních měst některých italských 

států a do dalších důležitých oblastí v Itálii a i mimo ni, toskánská Florencie, kde se ve 

třicátých letech 17. století podílel na přípravě výukového programu sám Galileo 

Galilei spolu s dalšími významnými matematiky tohoto města. 150 Podobné školy na 

galieovském principu vznikly také v Římě, Janově a Neapoli a také ve spišském 

Podolinci. V některých z těchto míst působili dokonce i Galileovi přátelé. Spolu 

s gali leovskou matematikou a fyzikou se na tyto školy šířily také pozitivní myšlenky z 

filozofie Tomáše Campanelly.1 5 1 

Daleko důležitější složkou než filozoficko-vědecké náběhy, které jak vidíme 

prolínaly i vyššími částmi prakticky zaměřené výuky bylo ovšem náboženské vzdělání, 

které pochopitelně prolínalo výukou celou a doprovázelo mladé nadšence, kteří se 

rozhodli na školách vyučovat jako teologická složka vzdělání ve formě studia teologie i 

výkonu kněžského povolání většinou po celý jejich profesionální (tedy zpravidla i 

fyzický) život .V řádu tedy byla věnována rovněž značná pozornost spojení teologie a 

řádové spirituality s pedagogikou.1 5 2 K tomu se samozřejmě připojovala i citová 

složka, takže již od počátku řádu zde působilo několik vynikajících kněží. Vedle sv. 

Josefa Kalasanského, řádového generála i jeho prvního asistenta bl. Pietra Casniho zde 

můžeme znovu jmenovat P. Glicerina Landrianiho. Také tyto složky zanesl Josef 

Kalasanský do řádových pravidel pro vzdělání a výchovu. Piarističtí kněží musili být 

připraveni stejně dobře jak pro pastorační, zejména např. kazatelskou činnost, tak pro 

výuku katechismu, případně dalších teologických znalostí. Také v tomto směru přijali 

Piaristé mnohé podněty zvenčí zejména od významného teologa a protijezuitsky 

zaměřeného humanisty 1. pol. 17. století Gaspara Scipia a na druhé straně ovšem i 

autora jezuitských katechismů sv. Petra Canisia (1521 -1597). 1 5 3 Příkladem pro piaristy 

150 SÁNTHA, s. 149, 150. 

151 Ibid., s. 151-154 Pedauogica cli San Giuseppe Calcsanzio. Sguola tip. 2 Srv • SAPA Angelo. Teologia Spirituále l eaago^c 

Calasanzia - Fircnzc 1951,132 s. .. . a t j j a k o profesoři na řádových 153 SÁNTHA , s. 155-162. Ti ncjlepši niolili později \>i 
teologických učilištích. 
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byl také vzdělávací a výchovný systém, který ve své arcidiecézi prosazoval milánský 

arcibiskup ze 2. poloviny 16. století sv. Karel Boromejský (1538-1584). 

Další významnou součástí piaristické pedagogiky, zejména v její gymnaziální 

části, bylo studium antických klasiků. Jednalo se vlastně o logické zakončení 

výukových bloků jak latiny, tak i řečtiny, které se na piaristických středních školách 

vyučovaly v podobném rozsahu jako tomu tehdy bylo i u jiných školních církevních 

řádů. Také pořadí četby bylo zhruba stejné jako na jezuitských gymnáziích. Již mezi 

prvními piaristy v Římě se nalezli velmi zdatní filologové, jako např. P. Gaspar 

Dragonetti (""l 509, Leutini, Sicílie, +7.12.1628, Řím), který byl vynikajícím 

odborníkem v poznávání a četbě Vergiliova díla.155 Výuku klasických jazyků 

prosazovali a rozšiřovali piaristé ve všech místech svého působení, tedy i za Alpami 

(hl. na gymnáziích v Mikulově na Moravě a v Podolinci na Spiši). Také zde se podobně 

jako u náboženské výchovy uplatňoval vliv Gaspara Scipiona, který byl i vynikajícím 

filologem, stejně jako sv. Petr Canisius. Piaristé však hledali vedle tradičních přístupů 

výuky podle v této době nejčastěji vydávané latinské gramatiky významného 

portugalského jezuity Manuela Alvara a Alvar (Manuela Álvaréze), řečeného Alvaréze 

(*4.6. 1526, Ribeira Brava na Madeiře, + 30.1582, Evora v Portugalsku) i gramatiky 

jiné (např. Gaspara Scipiona) nebo využívali filology vlastní, např. i Pietra Casaniho, a 

zejména P. Ciovanniho Francesca Appu a Jesu (*1612, Neapol, +11.7.1656, Neapol)1 5 6 , 

který napsal pro řád jakýsi do latinské gramatiky, kde vlastně shrnul více než dvacetileté 

zkušenosti z působení piaristického řádu v tomto směru. Piaristé si tady mohli vybrat 

z několika typů gramatik, což pokračovalo dále i v 17. a 18. století i v oblastech, kam 

se rozšířili.157 Také v náplni latinské četby se neobjevovali jen tehdy běžní školští 

autoři jako např. Marcus Tullius Cicero (106-43 př. n. 1.) , Publius Vergilius Maro (70-
1 9 Př- n. 1.), Quintus Horatius Flaccus (65-8 př. n. 1.), Titus Livius (59 př. n. 1. - 17 n. 1.), 

Gaius Sallustius Crispus (86-35 př. n. 1.), Quintus Curtius Ruťus (1 stol. n. 1.), Lucius 

Anneus Seneca (4-65 n. 1.), Marcus Valerius Martialis (38-104 ) nebo Publius Ovidius 

154 ONDRUŠ, Rajmund. Blízky Bohu i luďoni. Trnava: Spolok svittčlio Vojtěcha, Bratislava: Tatran, 

155 SÁNTHA, s. 170; DENES II., s. 202 a 203. Dragonetti proslul ještč i svou dlouhověkostí. Dožil sc 
téměř včku 119 let. 
, ! DENES II, s. 52, 53. 

SÁNTHA s 190 uvádí z tehdejších gramatiku Alvaréze, Sanchéze, Donata, Prisc.ana, Dcspautcna, 
Ncbria a Scaligcra. Pro oblast střední Evropy sc ukázalo typickým využívám děl Jana Amose 
Komenského (hl Ianua linguarum resrata, později i případně Orbis sensualius pictus). nebo v 18. století 
úprav Alvarézovy gramatiky, např. piaristou P. Amadeem Schusterem a S. Joscpho, zejména pro výuku 
gramatik)' ve 3. třídách gymnázií. 
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Naso (43 př. n. 1.-18 n. 1.). Často se četly vybrané pasáže z autorů méně známých nebo i 

v této době z určitých důvodů opomíjených a po gramatické stránce těžších , např. 

Gnaea Gelia (historika 2. st. př. n. 1), Lucia Apuleia z Madaury (125-180), lyriků - G a i a 

Valeria Catulla (84-54 př. n. 1. ?), Albia Tibulla (557-17 př. n. 1. ?) a Sexta Propertia 

(50-2 př. n. 1.)-, satiry Petronia Arbitra (+66?) a Decima Iunia Iuvenala (67-127), epické 

básně Estatiovy (?), historické spisy Gaia Iulia Caesara (100-44 př. n. 1.), Publia (?) 

Cornelia Tacita (55-116 ?) a Gaia Suetonia Tranquilla (69-140 ?), komedie Tita Maccia 

Plauta (251-184 př. n. 1. ?) a Publia Terentia Aféra (195-159 př. n. 1.), řečnické spisy 

Marca Fabia Quintiliana (35-100 ?) nebo i básně a díla prvokřesťanských autorů -

básníků Aurelia Clementa Prudentia (348-405 ?) a Flavia Planciada Fulgentia (5 /6. stol. 

n. 1.). Učitelé piaristických škol si velmi často k těmto pasážím vybraným většinou 

podle vlastního uvážení psávali komentáře sami. Cílem této výuky bývalo, aby studenti 

zvládali základy latiny nejen pro základní četbu a běžné dorozumívání, ale i pro studium 

filozofie, kterému vlastně na některých piaristických učilištích, kde takové filozofické 

přípravky k dalšímu studiu existovaly, předcházely kursy filologické. Podobná situace 

byla také ve výuce řečtiny, která se studovala, stejně jako u jezuitů, od 3. ročníku 

gymnázií. K nej vyspělejším učilištím v tomto směru patřilo římské Collegium 

Nazarenum a největší důraz na rozvoj filologického myšlení a dovedností se kladl 

v posledních dvou třídách gymnázií - v poetice a rétorice.158 V této podobě se rozšířila 

piaristická gymnázia rovněž do zaalpských oblastí. 

Vrcholnou a završující složkou piaristického vzdělání bylo studium filozofie a 

teologie, které bylo v době sv. Josefa Kalasanského zcela přísně privátního řádového 

charakteru. Také zde se snažili piaristé vyjít z co možná nejmodernějších poznatků 

těchto věd a zprostředkovat svým studentům moderní přístup k tématům těchto studií. 

Filozofická studia vznikala většinou při větších centrech řádových provincií a jejich 

Počet v provincii zpravidla nepřekročil pět (spíš bývala tři). Vedle noviciátů (v provincii 

jeden nebo dva) to bývala první vyšší řádová učiliště zřízená v nových provinciích, 

zatímco teologická studia byla zřizována o něco později. V předalpských provinciích 

byla známá filozofické studia nejen v Římě, zejména v Collegium Nazarenum (zal. 

1622),159 ale i v Neapoli a především pak ve Florencii, kde se uplatňoval vliv Galilea 

Galileiho a dominikánského filozofa F. Tomáše Campanelly, který pobýval nějaký čas 

159 a ^'da gymnázia. 
DENES I.,s. 7 1 6 - 7 1 8 . 
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v piaristických školách ve Frascati v roce 1631. 160 V zaalpských zemích vzniklo v roce 

1639 významné učiliště ve Strážnici v roce 1639, kde se o jeho první kroky a rozvoj 

postaral blahoslavený P. Pietro Casni, který rovněž v té době pečoval i o nově zřízené 

teologické a filozofické učiliště v Mikulově. Uvažovalo se i o zřízení filozofických 

studií v Čechách, a to od roku 1647 v Litomyšli, jak to dokládala korespondence sv. 

Josefa Kalasanského se zaalpskými zeměmi, díky níž byla tato oblast, od roku 1634 

provincie Germania, poměrně rychle začleněna do celkového dění v piaristickém řádu. 

Podobný osud čekal také na další zaalpské centrum piaristů v e j p i š s k é m Podolinci, 

odkud se řád po založení této koleje v roce 1642 šířil dále do Polska a později i na 

území Slovenska a Maďarska. 161 

Je velmi zajímavé, že Tomáš Campanella napsal dokonce na obranu 

piaristického řádu dílo Liber Apologeticus contra impugnantes Institutům Scholarum 

Piarum asi z podnětu samotného generála řádu Josefa Kalasanského.162 Zde obhajoval 

nezbytnost vzdělávacích ústavů tohoto druhu pro výuku a výchovu chudé mládeže 

v Římě. Některé myšlenky, které piaristé uplatňovali při svém působení v předalpské 

oblasti se pochopitelně ujaly rovněž za Alpami v Mikulově, neboť ani tomuto prostředí 

podobně jako českým zemím nebyly tyto myšlenky zcela cizí. Na Moravě to bylo 

zejména díky známému kapucínovi Valeriánovi Magnimu (* 1586, Milán, + 29.7.1661, 

Salcburk), který byl bratrem majitele strážnického panství hraběte Františka Magnise, a 

který myšlenky obou zde zmíněných význačných učenců dobře znal. V Cechách (v 

pražském jezuitském Klementinu) se v této filozofii vyznal především Rodrigo de 

Arriaga (1592-1667). Působil zde ovšem i Magni jakožto poradce pražského 

arcibiskupa Arnošta Vojtěcha kardinála Harracha, který byl později v této funkci 

vystřídán rovněž významným znalcem filozofie španělského původu Janem 

Caramuelem z Lobkovic (*13.5.1606, Madrid, + 8.9. 1682, Vigevana), který byl rovněž 

piaristickému řádu nakloněn.163 

Při výuce teologie vycházeli piaristé nejvíce z názorů řádových odborníků, 

kterými byli především sv. Josef Kalasanský (prosazoval velmi důsledně Mariánský 

kult) a také bl. Pietro Casani, který sepsal i několik zajímavých a významných 

teologických prací, zejména o Svaté Trojici , o zbožné lítosti, o Boží pomoci, o duších 

160 

161 
Bylo to 5 let po dlouhé věznění (27 let) za prý vzpouru proti španělskému králi. 
První kolej na Slovensku byla po několika pokusech založena r. 1666 v Prievidzi, v Maďarsku po 

odchodu Turků 1711 ve Vcsprému. 
16 SÁNTHA, s. 208. 

SOUSEDÍK, S. Filozofie..., Praha, 1997, s. 103, 143, 193, 208, 235, 258, 267. 
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apod., které byly podobně jako většina filozofických a teologických traktátů u piaristů 

sepsány v tomistickém duchu.164 Z dalších řádových teologů je třeba ještě uvést P. 

Gliceria Landrianiho165 a P. Antonia Maria Vitaliho de Annuntiatione Domini (+ 1625) 

svým dosud nevydaným rukopisem Tractatus de Immaculata Conceptione. 

Důležitou součástí řádového školství byla také výuka hudbě jak pro církevní (hl. 

obřadní funkce) tak i pro světské (hl. zábavné) účely. Také i zde by se našly určité 

souvislosti nejen s humanitními vědami, ale i s fyzikou a matematikou, zejména 

s akustikou. Také hudba se rozvíjela v centrech piaristických filozofických studií a 

v noviciátech. Vedle některých italských center v Římě (především v generálním domě 

u sv. Pantaleona), nebo vCampi se zařadil mezi vrcholné lokality piaristických 

hudebních produkcí i ditrichštejnský Mikulov, kde vznikly dokonce dva pěvecké 

sbory.167 Mikulov byl také znám svou dramatickou výukou, která byla spíše součástí 

gymnaziálního literárního vyučování, ale bývala též doprovázena hudbou.1 6 8 Piaristé, 

podobně jako většina tehdejších ostatních řádů, provozovali hudbu svých i dalších 

významných skladatelů a situace za Alpami (zejména v české oblasti někdejší provincie 
• •v v 169 

Germanie) bývala, jak víme z literatury po této stránce poměrně dobře zajištěna. 

Piaristé se chtěli sblížit co nejvíce s prostředím, do něhož hodlali proniknout. 

Proto oni sami již při začátcích svého pedagogického působeni v Itálii se snažili zavádět 

na svých školách italštinu na základě vědeckých děl tehdejších autorů. Také vynikající 

piaristický linguista P. František Apa od Ježíše postavil svůj úvod do latiny rovněž na 

italštině. Ještě před plánováním své zaalpské expanze přijali v roce 1619 piaristé do 

svých řad tyrolského novice z Bolzama, pozdějšího P. Ambrosia Leailtha a S. Maria 

(* 1602, Bolzamo, + 20.10.1645, Mikulov), jehož druhým rodným jazykem byla 

němčina.170 Rovněž v koleji v Lipníku založené v roce 1734, kde si piaristé zřídili 

noviciát, připravovalo několik noviců pro působení v zaa lpských oblastech, 171 z nichž, 

164 SÁNTHA, s. 223. Díla sc dochovala většinou v rukopisech a jsou známa především z korespondence 
sv. Josefa Kalasanského. 

Srv.: DE MARCO, L. c.d; DENES II., s. 326.. 
Ibid., s. 223, 224. ; TOSTI, O. Catalogus Rcligiosorum ab anno 1617 ad anuuin 1637. ASP, N. 28. 

Romae 1990, s. 31, 126, (dále TOSTI, O. Calalogus Rcligiosorum ), č. 72. 
l6g Piaristé v Č, s. 167. 
. N E U M A N N , Aaugustin, Alois. Piaristé a český barok. Přerov, 1933, s. 134-138. 

BARTŮŠEK V. The importance of the biographics of piarists for the knowledge ofthc circutation of 
musicians in the Czcc lands in the 17Ul and 18°' centurics. Ada universitatis Palackianae Olomucensis, 
pacultas Philosophica. Philosopliica - Aesthetica 17, 1998, Musica Olomucensia IV. Olomouc 1998, s. 
111-114 (dále AUPO Aesthetica 17); SKŘIVÁNEK, M. O hudbě na litomyšlských piaristických školách 

a 18. století. Sborník prací východočeských archivů, Zámrsk 1984, s. 189-207.' 

171 DENES II., s. 332. 
Než bylo toto působení narušeno operacemi švédských vojsk. 
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kromě zapsaných chlapců z Moravy, byli čtyři ze Slezska a po jednom z Čech, Polska 

a Bavorska.1 7 2 Někteří z nich, např. Polák, pozdější P. Casimirus Bogatka a 

Conceptione B.M.V. (*1610, + 7.5. 1650, Podolinec), pravděpodobný rodák z 

Podolince, 173 který se zasloužil o rozšíření piaristů do Polska. Naopak rozšíření řádu 

do Slezska se v této době neuskutečnilo. 

Jestliže jsme přehlédli pedagogický systém sv. Josefa Kalasanského v jeho 

vývoji od roku 1621 až do zakladatelovy smrti v roce 1648, vidíme, že čerpal v celém 

svém ohromném rozsahu, který zahrnoval jak praktickou, tak vědeckou a náboženskou 

i kulturně-etickou stránku vývoje tehdejší společnosti, která měla ještě mnohá specifika 

odlišná od naší historické situace, a že přinášel mnohá pro výchovu ve své době mnohá 

důležitá východiska z minulosti i poznatky o tehdejší žhavé současnosti. To platilo o 

poznatcích pro obecné školy i pro systém teologických studií, která ho završovala. Zde 

se např. sv. Josef Kalasanský často odvolával na myšlenky různých světců - např. sv. 

Tomáše Akvinského, sv. Bernarda z Clairvaux, sv. Tomáše Kempenského, sv. Terezie 

z Avily nebo sv. Filipa z Neri. 

Nejdůležitějším pedagogickým dokumentem pro výuku v piaristickém řádu se 

po jeho povolení v listopadu 1621 stala řádová pravidla postupně sepisovaná Josefem 

Kalasanským. Do nich vložil zakladatel piaristů i jejich bezplatného školství všechny 

své dosavadní zkušenosti nejen s výukou, ale i se zřizováním zbožných škol vůbec. 

Nejinak tomu jistě bylo i s vyučováním aritmetiky na elementárních školách. Její 

koncepci musili řehoní klerikové vytvořit vlastně tak říkajíc za pochodu, proto se ke 

způsobu výuky v těchto třídách vraceli častěji. Tuto otázku zcela neuzavřeli. Snažili se 

věnovat se jí i při vzájemných diskusích a kolokviích a vytvářeli tak základy jakéhosi 

budoucího postgraduálního studia a nechávali zde prostor pro jednání shromáždění 

zástupců z celého řádu, která bývala, zejména po rozšíření piaristického řádu mimo 

území města Říma i Itálie samotné označována jako řádové generální kapituly, které se 

konaly zpravidla jednou za šest let.17"1 

Pro současného badatele je velmi důležité, že je nejstarší piaristická řádová 

pravidla možno studovat z nové srovnávací edice vydané v roce 2002.1 7 5 V edici jsou 

uvedeny celkem čtyři odlišné verze znění konstitucí. První pochází z roku 1620. Tu 

172 Piaristé, 115 s. 
173 DENES II, s. 94, 95. 

O vzniku různých piaristických provincií srv. např. Šíření. O Ičchlo problémech v počátcích řádu srv. 
BARTŮŠEK, V. Blahoslavený Pietro Casani... 
175 ASP 51-52/2002, 254 s. 
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zakladatel řádu sestavil pro piaristické školy v umbrijském městě Narni založenou 

v roce 1618. Má označení TN. Druhá s označením TS pochází ještě zdoby , kdy byl 

piaristický řád paulinskou kongregací, podobně jako třetí znění z této doby, připisované 

nejbližšímu spolupracovníkovi zakladatele řádu P. Pietrovi Casanimu a Nativitate 

BVM, označované jako TC. Poslední vydanou verzí konstitucí byla pravidla 

vypracovaná Josefem Kalasanským pro papeže Řehoře XV. v roce 1622, tedy jedna ze 

závěrečných verzí těchto konstitucí, která patřila k téměř definitivním konstitucím, 

označená v edici jako TB. Konstituce byly však věnovány především organizaci a 

pravidlům řeholního života nového řádu, proto se zde o vyučování mnoho nedočteme. 

Vezme-li v úvahu, že se o zakládání škol jako takových hovoří v pravidlech v kapitole 

VIII „De gymnasiis, seu Scholis piis fundatis",176 zbývá potom v těchto verzích 

k prostudování již pouze kapitola X „ De promovendis ad studia literarum".177 Zde se 

však o výuce hovoří spíše jen obecně. Poznatky tu uvedené mají mnohdy platnost pro 

výuku všech předmětů, nikoliv např. jen pro zmiňovanou rétorickou třídu gymnázií. 

Zdůrazňuje se, že některé části výuky jsou závazné pro celý řád. Rozhodoval o nich 

generál. Jindy mohl o některých dílčích pokynech k obsahu výuky mol rozhodnout i 

představený příslušné piaristické provincie. 

Je tedy pochopitelné, že můžeme alespoň v náznacích provést i jistou 

rekonstrukci, jak za Josefa Kalasanského, tedy v počátcích kolen schválení piaristického 

řádu výuka v aritmetické třídě asi probíhala.178 Tato třída byla již tehdy završením 

poznatků, které žáci získali na základní škole a rozšiřovala jejich znalosti především na 

prakticky zaměřené počty. Žáci se zde měli dokonale připravit pro svou budoucí profesi, 

zejména v obchodě, na úřadě nebo případně také i v armádě. Bylo tedy třeba, aby se 

naučili nejzávažnějším numerickým operacím, o nichž pojednávala tehdejší aritmetika 

vůbec - sčítání, odčítání, násobení, dělení případně i umocňování a odmocňování, o 

nichž pojednávali mnohé příručky sestavené tehdejšími dobovými vzdělanci.179 Zároveň 

se ovšem dbalo i v této třídě i na to, aby získali určité kulturní povědomí o rozvoji celé 

matematiky jako oboru a dalších exaktních věd s ní souvisejících, který vyl dán činností 

osobností z přelomu 16. a 17. století mezi něž patřily i takové významné osobnosti jako 

176 Ibid. s. 98 - 103; srv. též BARTŮŠEK, V. Knihovníci ... , PII 12/2004, s. 5 - 46. Zde sc mluví o 
založení piaristické koleje v Praze, kde byla kromč rozsáhlé elementární školy pouze jedna gymnaziální 
třída a pravidla pro založení školy byla stejná. 
177 ASP 51-52/2002, s. 110 -115 . 
178 SÁNTHA, s. 1 2 9 - 134. 

79 O pojetí aritmetiky v této dobč v našich zemích Srv. např. NOVÝ, Luboš aj. Dějiny exaktních věd 
v českých zemích., Praha: Nakladatelství ČSAV, s. 65 - 67. 
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Jan Kepler (*28.12. 1571, Weil der Stadt , + 15.11. 1630, Řezno) nebo Galileo Galilei 

(* 15.2. 1554, + 8.1. 1642), jehož obliba u zakladatele řádu, který ho i obhajoval, byla 

jednou z příčin zrušení piaristického řádu, pozastavení činnosti a snížení na kongregaci 

v le tech 1646 -1669 1 8 0 a snad i na prodloužení stoletého beatifikačního a kanonizačního 

do roku 1767 procesu sv. Josefa Klasanského.181 Zdá se, že již v této době byly dány 

předpoklady pro pozdější rozdělení této třídy na nižší a vyšší aritmetiku, kde mohlo 

zároveň asi existovat i propojení na výuku v jakési druhé větvi, která měla i určité vazby 

na výuku v filozofie piaristických řádových učilištích, jejichž činnost byla 

pravděpodobně ve Florencii (byla zde filozofie, šlechtická akademie, noviciát i výuka 

v aritmetice) spojena s působením Galilea Galileiho a jeho žáků z řad piaristického řádu 

v oblasti matematiky.182 Podobné souvislosti byly asi též v oblasti výchovy řádových 

noviců v noviciátech. 

V takovém stavu asi byla ve třicátých a čtyřicátých letech 17. století i v prvních 

nově vznikajících zaalpských piaristických kolejích v Mikulově na Moravě (kolej zal. 

1631) potom též ve Strážnici (kolej zal. 1633) nebo později i v noviciátu v Lipníku nad 

Bečvou (kolej zal. 1634) a také v polském Podolinci (kolej zal. 1642), případně i ve 

Varšavě (kolej zal. 1642). Do podobného stavu se pak časem vracela i výuka, pokud 

byla ovšem v některých oblastech, zejména před Alpami přerušena. V zaalpských 

oblastech, jak je známo ani v době řádové krize k pozastavení výuky nedošlo, pouze 

bylo pozdrženo budování a šíření nových piaristických kolejí.183 Občas se také asi 

k tomuto způsobu začaly znovu vyjadřovat i schůze zástupců jednotlivých řádových 

provincií na svých shromážděních, která se konala zpravidla vždy jednou za šest let 

v Římě.1 8 4 Poslední kapitula se před vypuknutím řádové krize sešla v Římě 

v generálním domě piaristů u sv. Pantaleona v dubnu roku 1641.185 Další generální 

kapitula se pak konala až v roce 1656, ještě v době kongregace, která se právě 

vzpamatovávala z nejhorší krize. 

Po svém uvedení do zaalpské oblasti (roku 1631 do Mikulova) se zde měli 

piaristé věnovat především elementárním školám, jak to požadoval rádce a přítel 

180 ' 
Snahy, s. 9 - 12; SANTHA, s. 430, kde jc odkaz i na starší literátům, nejnověji viz populární 

zpracování COULLAUT-VALERA, Enriquc, linicsla. La escuela clei sol Calasanz ahora misnio. 
Documcntos, Santillana 1998, s. 92 - 187. 1 oi 7 

COULLAUT-VALERA, E„ I. c.d., s. 188 a 189. 
182 ' 

SANTHA, s. 433; BUBA, J. O založeniach organizacijnych picrwszych szkól piarskich v Itálii i w 
Polsce v XVII. wicku.. Kultura i literatura dawnej Po/ski. Studia PWN, Warszawa 1968, s. 495. 183 Šíření, s. 34 - 37. 
|8 4 Srv. MS 2002. 

Sántha, s. 433. 
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piaristického fundátora Františka kardinála Ditrichštejna a olomoucký světící biskup a 

titulární biskup uppsalský Jan Gramay (1579 -1632) , který ještě roku 1630 uvažoval o 

zřízení šlechtické akademie, kde by piaristé vedle latiny vyučovali i cizí živé jazyky ve 

větší máře, než bylo dosud zvykem. Dokonce se počítalo i s výchovou řádového dorostu 

v Itálii. Když se ovšem tato představa ukázala jako těžko realizovatelná, začali i v těchto 

zeměpisných šířkách rozvíjet piaristé výchovu na gymnáziích, která považovali za 

ozdobu svého Školství, a také soukromé vzdělávání řeholních kleriků v řádových 

učilištích.186 Jinak ovšem Ditrichštějn i Gramay podporovali velmi výuku aritmetiky 

v piaristických školách, protože věděli, že třídy takového zaměření jezuitské školy 

nemají.187 To byly tedy pedagogické názory i požadavky, s nimiž se zaalpští členové 

řádu rozcházeli do celé této široké oblasti, kde se postupem vývoje objevovaly na území 

jednotlivých provincií rovněž ve výuce matematice i dalším exaktním vědám určité 

lokální rozdíly, zejména v aritmetických třídách, což ovšem nebylo v rozporu 

s celkovými stanovami piaristického řádu. 

V této době a krátce po ní se pochopitelně rozvíjela výuka v aritmetických 

třídách v jednotlivých piaristických provinciích i samostatně. Např. na území 

Slovenska ve městě Podolinci, které tehdy vlastně bylo součástí polských lén, a proto 

zde působila piaristická kolej s noviciátem a filozofickým studiem určeným pro polskou 

řádovou provincii, byla výuka matematiky rozvinutá i v aritmetických třídách. V letech 

1645-1650 zde působil vynikající piarista Kazimerz Bogatko (*1610, + 7.5. 1650, 

Podolinec) a též jeho kolega matematik Jerzy Schreckmayer, ve Varšavě působil 

matematik Joachim Góralevicz zvaný „primus scienciarum cultor provnciae 

Poloniae".1 8 8 Kolej v Podolinci měla ovšem i velký význam jako vzor i pro později 

založené vzdělávací ústavy piaristů na Slovensku i v Maďarsku, což platilo zejména o 

vzdělání nabytém zdarma ve vzorově prakticky zaměřené aritmetické třídě piaristické 

školy v Podolinci.189 Tyto školy zároveň ještě působily jako metodický vzor pro oblast 

Spišské Belé i při zakládání dalších piaristických škol na Slovensku.190 

18s. NEUMANN, A., A. Piaristé a český barok. Přerov 1933, s. 66 a 67. 
187 Ibid., s. 69. 

188 BUBA, J.:c.d.,s. 523 - 5 2 5 . 
189 

Srv.: BALANYI, Gyůrgy ct al. Magyar piarista rentartomány tórlenete. Kiadja a Magyar 
kegyctstanitórcnd, Budapest 1943, s. 38. 

RŮŽIČKA, Vladimír. Školstvo na Slovensku v období neskorébo feudalizmu. Bratislava: Slovenské 
pedagogické nakladaďstvo, 1974, s. 164; srv. též BARTŮŠEK, V. Působení piaristů za Alpami, od 
sklonku třicetileté války do roku 1669. Návrat kprameňom. Zborník k 350. váročiu příchodu piaristov na 
Slovensko., Prievidza: TEXTM, 1992, s. 39 - 46. 
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V působení aritmetických tříd piaristických škol v českých zemích ani ve 

filozofických učilištích nebo noviciátu v Lipníku nad Bečvou se zatím v této době 

nezformovala ve výuce matematiky nebo v exaktních vědách nějaká vynikající 

osobnost, ale zdá se, že výuka v těchto druzích tříd byla na poměrně solidní úrovni. 

V roce 1646, kdy se dostal piaristický řád do krize, působily na území Cech a Moravy, 

které bylo součástí zatím jediného zaalpského piaristického celku, provincie Germania, 

celkem čtyři piaristické školy, kde existovala aritmetická třída - v Mikulově na Moravě 

(sídlo provinciála provincie Germanie), ve Strážnici, v Lipníku nad Bečvou a 

v Litomyšli. Po vydání inkolátu pro řád císařem Leopoldem 1. v roce 1657 k nim do 

znovuobnovení řádu v roce 1669 ještě přibyly, kromě aritmetiky ve škole v rakouském 

Hornu, koleje se základními školami s aritmetikami ve Slaném a v Ostrově u 

Karlových Varů. D o roku 1694, kdy začala platit nová řádová ustanovení o vzdělávacím 

systému na školách pro laickou veřejnost (elementární školy a gymnázia) i pro vnitřní 

soustavu řádových učilišť pro řeholní kleriky (noviciáty, filologie, filozofie a 

teologie)191 přibyly ještě ústavy v Kosmonosech u Mladé Boleslavi a v Kroměříži. 

V tomtéž roce byly ještě nově založeny koleje ve Staré Vodě u Libavé (později 

s pomocným noviciátem) a v Příboře, kde byly aritmetické třídy otevřeny nedlouho 

potom. Zatím se tedy nestalo, že by došlo na našem území k otevření piaristické školy 

bez vynechání základních (nižších) aritmetických tříd.192 

N a základě literatury i pramenů, je možné pro koleje, které působily v tehdejších 

českých zemích zhruba do konce 17. století získat informace,193 které nám mohou 

způsob výuky v těchto prakticky zaměřených třídách poměrně značně přiblížit. 

V tehdejší naší největší koleji v Mikulově na Moravě můžeme nalézt první doklady o 

výuce v této třídě, stejně jako v ostatních třídách mikulovských piaristických škol, až 

v roce 1654. Od tohoto data se totiž zachovaly matriky školy, které učitelé povinně vést 

po dohodě s prefekty škol, ovsem již hned od počátku výuky ve všech druzích tříd na 

základě klasifikače.194 Aritmetická třída patřila k nejméně početným ročníkům 

191 ' 
DEE II., s. 437, 438. Srv. též SANTHA, G. P. Joanncs Franciscus Foci a S. Petro, octavus 

Scholarum Piarum Praepositus Generalis. Romae 1963, Excerptum e commenlario „Ephemerides 
Calasanctianae" Vol. XXXII, (1963) n 4, 5, 6, 7-8, 9-10, 11, s. 254. První náměty pro tulo reformu 
předložil Pirroni papežským úřadům již v rocc 1683. 

O bližších okolnostech vzniku jednotlivých piaristických škol viz Šíření, nejnověji o léto problematice 
pro Moravu a Slezsko též příslušná hesla v EMSK. 

K dalšímu otevření piaristických škol došlo v provincii s výjimkou koleje ve Vídni (asi 1700) až v rocc 
1704 (dojednání 1703) v Benešově. 

ZEMEK, M.: Gymnázium Mikulov. Almanach l< třistému padesátému výročí založeni mikulovského 
gymnázia. Brno 1981 (ZEMEK, M. Gymnázium Mikulov.), s. 14. ; KUBÍČEK, Antonín. Piaristé a jejich 
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mikulovské piaristické školy. Srovnáme-li např. vývoj studentů v le tech 1654 - 1682, 

vidíme, že nejvíce studentů bylo v roce 1664 (celkem 24)193 a nejméně jich bylo v roce 

1681 (celkem 5).196 Podobná byla i numerická struktura poslední třídy gymnázia, 

rétoriky, která byla ovšem ještě méně početnější.197 Školu navštěvovali nejen studenti 

z blízkého okolí na Moravě, ale i z Dolního Rakouska. Mezi studenty najdeme i 

v každém školním roce několik příchozích z Čech, případně i cizince. Např. v dalším 

pokračování matriky z let 1692 - 1719 najdeme mnohé z Čechů také v aritmetické 

třídě. V roce 1692 navštěvovali mikulovskou aritmetiku celkem čtyři studenti z Čech 

původem ze Žamberka, Kutné Hory, Vlašimi (?) a Litomyšle.198 Např. z roku 1701 

máme zajímavé informace o dvou studentech z Hradce Králové. František Kaller sem 

přisel po Velikonocích jako absolvent rétoriky (6. třády gymnázia), kterou, jak dokládá 

rovněž tato matrika v Mikulově, nestudoval.199 Podoně i jeho mladší krajan Jan 

Bolohradský, který byl ve svých 18 letech již absolventem druhého ročníku filozofické 

přípravky zde neuvedené univerzity nebo jiného vyššího učiliště v Čechách, na Moravě 

nebo v Rakousku. Druhý hradecký příchozí sem tedy zavítal téhož roku ještě později 

až po Letnicích.200 V obou těchto případech se dá předpokládat, že šlo o bývalé studenty 

jezuitského gymnázia v Hradci Králové a pak snad i filozofické přípravky jezuitů 

v Praze nebo v Olomouci.201 

V mikulovských pramenech nemáme všude doklady o dělení aritmetické třídy 

na vyšší a na nižší aritmetickou třídu. Na základě informací zpočá tku 18. století, kdy 

ovšem došlo k poměrně rapidnímu vzestupu počtu žáků a studentů Mikulovských 

piaristických škol,202 víme, že aritmetiku vyučoval v jednom školním roce vždy pouze 

jeden učitel (případně profesor), který neměl současně žádný jiný pedagogický 

Školy. První zpráva cás. král. Ústavu ku vzdělávání učitelů v Kroměříži za dobu od Sk. roku 1891/2 do Sk. 
roku 1905/6. Kromčříž, 1906, s. 33 - 58. 
195 

Ibid., přehled studentů celá škola i s gymnáziem měla v rocc 1663 404 (následujícího roku jen 216 a 
aitmetika 10) žáků a studentů. Na kolísání počtu žáků a studentů měla vliv tehdejší neblahá politická 
situace s vojenskými vpády. Jednalo se o Víla Balanse ze Žamberka (19 let), Jiřího Paučcka z Kutné 
Hory (18), Františka Fialu z Vlašmi(?) (14) a Václava Kallcra z Litomyšle. 

Ibid. Malý počet studentů byl způsoben morovou epidemií. Na škole bylo tehdy celkem 147 studentů. 
Následujícího roku školy navštěvovalo 348 chlapců, ale aritmetiku pouze 10. 
, V rocc 1663 zde bylol 1 studentů a v rocc 1681 nikdo. 
1 9g 1 go ^ 

SOkA Břeclav sc sídlem v Mikulově, Německé reálné gymnázium Mikulov, Matrika žáků škol 
1 6 9 2 - 1718, č kn. 1, s. 8a. 199 
„ Bylo mu 23 roků. Srv. Ibid., s. 83 b. 
200 

Ibid. Letnice roku 1701 připadly na 15.5. 
Seznamy studentů jezuitských latinských škol v Hradci Králové sc nedochovaly v seznamech studentů 

filozofických fakult jsem výzkum neprováděl. 
SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově, Nčnicckc reálné gymnázium Mikulov, Matrika žáků škol 1692 -

1718, č kn. 1. Uvádí např. pro rok 1703 celkem 695 žáků školy, na elementární škole 444, na gymnáziu 
236 v aritmetické třídě 117 žáků a studentů, v rétorice jen 19 studentů. 
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úvazek.2 0 3 Zdá se však, že tomu tak bylo i před tím, protože v době vzrůstu počtu žáků 

v aritmetické třídě, pomáhal učitelovi aritmetiky ještě pomocník, většinou z řad 

studentů některého ze zdejších řádových učilišť (teologie, kanonické právo nebo 

filozofie). Ačkoliv v 17. století nemáme doklady o dělení aritmetických tříd na vyšší a 

nižší je zřejmé,204 že učitel zvyklý na práci ve dvou odděleních třídy a poměrně 

zkušený, neboť byl vybrán pro působení ve vzorové škole v centru řádové provincie, 

zvládl práci nejen s mladšími i staršími, někdy až dvacetiletými, studenty, kde dobrý 

mrav soby vyžadoval od ostatních mladších spolužáků oslovení pane, a mohl jim 

poskytnout seznámení s tehdejší látkou vyšší aritmetiky. Nižší aritmetika pak byla 

probírána, někdy i v různých zkrácených kurzech kvůli přípravě zejména chudších 

absolventů elementární školy na řemesla.205 

Zpočátku působil pravděpodobně i samostatný učitel aritmetické třídy i na 

piaristické koleji ve Stážnici (zal. 1633). Prvním učitelem aritmetiky zde byl zřejmě 

italský řádový klerik F. Carolus Carlo di Giacomo a Conceptione B M V (* 1632, Neapol, 

se v Itálii neuvádí). 206 Např. v roce 1638 se v této funkci můžeme setkat s P. Joannem 

Felbrem a S. Maria Magdalena (* 1587, diecéze Brixen, + 27.2.1660, Mikulov)207 . 

Felber přijal piaristické roucho v Neapoli, měl potíže s dokončením noviciátu, ale 

nakonec asi odešel s blahoslaveným P. Pietrem Casanim a Nativitate BMV na Moravu, 

kde působil nejspíše ve Strážnici odkud odešel asi ještě i do Polska.2 0 8 Již za svého 

působení ve Strážnici se intenzivně věnoval misijnímu působení a náboženské výchově, 

dokonce si kvůli tomu přál být vystřídán i v pedagogickém působení. Avšak ani 

Felberova náboženská činnost nebyla v rozporu s výukou v aritmetice, neboť i zde 

musili žáci zvládnout náboženskou látku, která již byla na vyšší úrovni.209 Podstatně 

skromnější byla asi výuka v aritmetické třídě piaristického gymnázia ve Strážnici, když 

byla ve 2. polovině 18. stoletá zdejší fundace snížena až na polovinu. Zde bylo ve 2. 

203 ' 
Informace k tomuto tématu od r. 1724 můžeme získal v NA, RPi , provincie, Seznam členů řádu 

(Liber provinciae Germaniae pro famiiiis inscribendis) 1724 - 1779, č. kn. 27, starší seznamy členů 
piaristického řádu ze začátku 18. stol. jsou dostupné v SOkA Břeclav se sídlem v Mikulovč. 

První doklad o rozdčlcní na nižší a vyšší aritmetiku jc až z roku 1717. 
205 

ZEMEK, M.: Gymnázium Mikulov., s. 15. 
Liber antiquissimus in folio, continens originem el progrcssum Fundationis noslrae Strasnicensis, 

Item: Iuditiones novitioruin, Familias, Visitaioncs ctc. Ab anno (1633 dic 6. Febr[uarii] usque ad 
Afnnum] 1683. (dále Lb). Rukopis psaný částečně italsky se nachazí v soukromých rukou. K dispozici 
jsem měl pouze zprostředkovaně xerox. Fol. 2b. Pro určení osudů pivních piaristických kleriků v Itálii 
jsem používal TOSTI, O. „Catalogus Rcligiosorum..." zde č.327. 

Lb., Fol. 7a.; TOSTI, O. „Catalogus Religiosorum, č. 373. 
Zde napsal a vydal knihu Scholae Piae seu dc Originc progressu . instilulio ct Utilitatc Piarum 

Scholarum - ad Invictiiimum Wladislaum IV., Polonic Rcgcm. Cracoviae 1644. Wárszawiac 1749, která 
žádala polského krále o pomoc při řešení řádové krize. 

09 NEUMANN, A., A. Piaristé a český barok. Přerov 1933, s. 39 a 40. 
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polovině 17. a v 18. století pouze nižší čtyřtřídní gymnázium.2 1 0 V roce 1672 se uvádí 

v aritmetice jako učitel P. Christianus Passino a S. Paulo (* 1633, Hustopeče, + 29.1. 

1684, Litomyšl) a v roce 1673 F. Paulus GrafTa Nativitate BMV (*I632, Plzeň, + 11.3. 

1681 Litomyšl), oba zde zároveň vyučovali ještě ve scribendě.211 Počátkem 18. století 

byl úpadek koleje tak velký, že zde učil pouze jeden učitel v latinských a jeden 

v českých třídách. V roce 1703 se např. v této funkci uvádí F. Hieronimus Zastudil a 

Conceptione BMV (*25.5.1672, Třebíč, + 20.11.1748, Strážnice), který zároveň vedl 

druhou oratoř a vyučoval hudbě.212 Nakonec se krátce potom podařilo úpadek škol 

zastavit, takže i na zdejší elementární škole působili také stabilně většinou dva 

učitelé.213 

Vzhledem k tomu, že v Lipníku nad Bečvou (zal. 1634) působil noviciát, měla 

být výuka na zdejších školách rovněž příkladná, zvláště na elementárních školách, 

vezme-li v úvahu, že zde působilo pouze nižší gymnázium. Matematice a nácviku jejího 

vyučování se věnovali novici asi částečně ve své pedagogické přípravě (vyučování 

v aritmetické třídě) i ve svém volném čase (vyšší formy matematiky, geometrie nebo i 

astronomie). Máme doklady o tom, že zde aritmetika byla vyučována, které však nejsou 

systematické. Již v průběhu 17. století měla být vyučována látka jak z nižší tak i z vyšší 

aritmetické třídy.214 V dokladech o familiích této koleje, které se však dochovaly až 

z 18. století (od roku 1718) víme, že učitel aritmetiky zároveň působil i ve skribendě, 

případně se věnoval i vyučování hudby nebo případně i jiné činnosti.213 Prostředí zdejší 

piaristické koleje a nepochybně i dobrá úroveň vyučování matematiky přilákaly mezi 

piaristy i některé po vzdělání toužící mladíky, kteří se později věnovali i matematice, 

jako např. Leopolda Čabáka (*28.3. 1685, Lipník nad Bečvou, +22.11.1757, Lipník nad 

Bečvou), který se stal významným řádovým astronomem a optikem.216 

Nejstarší piaristická kolej na území Cech vznikla po uzavření zakládacích smluv 

v roce 1640 na panství šlechtičny Frebonie z Pernštejna v Litomyšli. Brzy se stala velmi 

oblíbenou a co do počtu studentů se zařadila v provincii hned za mikulovskou 

piaristickou kolej. Dělení aritmetické třídy máme doloženo místy již i koncem 17. 

210 EMSK, S. 652 a 653. 
11 Lb., Fol. 18b a 19a. 
212 

MZA Brno, fond E 54 Piaristé Strářnicc. Historiae domus Straznicensis Scholarum Piarum, Liber I. 
1647 - 1728, 4. Familiae, ofiícia ct rcnovatio volorum 1684 - 1728. 21 -x ' 

EMSK, s. 652 a 653. 
Srv. Piaristé v Č„ s. 97; EMSK., s. 412. 

2 ^ N A Praha, ŘPi, provincie, ě. kn 27 od r. 1724; kol. Lipník, Familiae donuis 1718 - 1767, č. kn. 341. 
Významné osobnosti okresu Rychnov nail Kněžnou. Státní okresní archiv Rychnov nad Knižnou, 

Okresní archiv Rychnov nad Kněžnou 1994, s. 73. 
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století, např. z roku 1692 nebo z roku 1695. V roce 1688 se uvádí v aritmetice celkem 

50 studentů a žáků, mezi nimiž je dokonce jeden bakalář filozofie a další absolventi tříd 

této přípravky (fyziky a logiky) nebo absolventi, kteří zakončili gymnaziální studia 

rétorikou.2 1 7 Vzhledem k velikosti tříd vyučoval v aritmetice nejspíše samostatný učitel, 

který, pokud byl zkušený používal i titulu profesor. Zdejší situace byla svým způsobem 

analogická s výukou aritmetiky v Mikulově a látka vyšší aritmetiky se vyučovala i 

tehdy, jestliže se v katalogu aritmetická třída označovala jako nerozdělená. Není proto 

divu, že právě z prostředí těchto škol vzešlo později i několik matematických talentů -

vynikajících profesorů aritmetiky jako např. P. Athanasius Langer a S. Josepho (*28.12. 

1650, Lanškroun, + 19.11.1711, Litomyšl) nebo jeho žák P. Eugenius Sebastiani 

z Častolovic a Matře Dei (* 28.2.1681, Chrudim, + 27.3.1762, Benešov).218 

N a piaristických školách ve Slaném (zal. 1658) probíhala výuka aritmetiky 

většinou společně se skribendou. Např. v roce 1700 studovalo celkem 14 studentů ve 

věku od 11 do 25 let. Nejstarší z nich Antonín Maloveský z Klatov byl studentem 

filozofie a nechal si o zdejším studiu vystavit vysvědčení, podobně jako jeho o sedm let 

mladší spolužák Antonín Nirka ze Slezska. V následujícím roce byl mezi 25 studenty 

aritmetiky ve věku 12 - 2 2 let nejstarší filozof Václav Gruber z Prahy.219 Zdejší 

aritmetika, ačkoliv se mnozí její absolventi stali také řemeslníky, tedy poskytovala 

svým studentům i vzdělání a praktickou přípravu v rozsahu vyšší aritmetiky. Obdobná 

situace jako ve Slaném byla i na piaristických školách v Ostrově nad Ohří. V roce 1705 

můžeme např. najít mezi 34 studenty a žáky aritmetiky ve věku 1 2 - 2 8 let poměrně 

větší množství absolventů gymnázia. Studoval zde dokonce třiadvacetiletý Josef 

Klenovský z Chudenic, který byl absolventem filozofie. Někteří váženější studenti, 

zejména pokud absolvovali rétoriku a byli šlechtického původu používali před svým 

jménem označení D. - dominus.V tomto roce zde vyučoval i dokonce samostatný učitel 

P. Eduardus Zinner a S. Antonio (* 19.5.1675, Ostrov u Karlových Varů, + 7.2. 1730, 

Ostrov u Karlových Varů). 

Podobná byla i situace v ostatních školách, které vznikly do konce 18. století. 

Aritmetika patřila ke třídám, které se otvíraly spíše později, neboť nižší i vyšší 

aritmetika stála vždy na konci jednotlivých školních vzdělávacích stupňů. Z těchto nově 

vzniklých piaristických škol se na nejvyšší úroveň dostala škola v Kroměříži, která měla 

217 
SOkA Svitavy sc sídlcin v Litomyšli, Gymnázium Litomyšl 1., Matrika posluchačů „Matricula 

insinuae et studiosae iuventutis gymnasii Litomysliensis" 1684 - 1713, č. kn. 106. • 
BARTUŠEK V. Eugenius Sebastiani z Častolovic. 
SOkA Kladno, Piaristé Slaný, Matriky studujících gymnázia 1667 - 1712. 
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stejný význam jako piaristické školy v Mikulově nebo v Litomyšli. V roce 1696 se učilo 

ve zdejší aritmetice celkem 29 žáků nebo studentů z 291 chlapců, kteří tehdy zdejší 

školy navštěvovali.220 Také aritmetika natolik vzrostla, že v ní kvůli vyššímu počtu žáků 

vyučoval pouze samostatný učitel.221 Nej menší v tomto směru pak byly školy piaristů 

založené roku 1690 při kleji u kostela sv. Anny ve Staré Vodě u Libavé, jejíž základním 

posláním bylo pečovat o poutní místo. Výuka zde začala asi až po roce 1693 a v roce 

na elementární škole, v roce 1695 byla otevřena nejnižší gymnaziální třída a roku 1700 

pomocný noviciát. Školy byly v této době ovšem tak malé, že zde vyučovali pouze dva 

piaristé, jeden za elementární a jeden na latinské škole 222 Později jim pomáhali i novici, 

kteří většinou navštěvovali 2. ročník a exaktními vědami se tedy též zabývali. 

VPř íboře , zal. 1694, byla výuka zahájena na obou druzích škol až po dostavění koleje 

v roce 1700 najednou v sedmi třídách - tři na základní škole a čtyři (a dvě ještě později) 

na gymnáziu. 

Rovněž aritmetické třídy na piaristických školách v českých Kosmonosech u 

Mladé Boleslavi vznikly krátce po založení piaristické koleje v roce 1688. Aritmetická 

třída fungovala již koncem 17. století a dosahovala asi i velmi dobré úrovně.224 Také 

zde učíval společný učitel v aritmetice i ve skribendě. Podle věku posluchačů, který se 

občas přehoupl i přes 20 let a na základě pozdějších analogií, kdy můžeme najít mezi 

posluchači několik studentů filosofie a také několik absolventů rétoriky, můžeme 

usuzovat i zde na výuku ve vyšších aritmetických třídách. Tehdy zde v le tech 1696 a 

1697 vyučoval v aritmetické třídě piarista Ferdinand Singer a S Jacobo (* 8.7. 1668, 

Litomyšl, + 5.8.1730, Benešov), který učil ještě ve dvou ročnících základní školy.225 

iTehdy můžeme najít mezi jeho studenty v aritmetice najdeme jednoho absolventa 

filozofické fakulty Johanna Petra Reuchela, Čacha z Ústí, který byl o tři roky mladší než 

jeho učitel (bylo mu 26 let). Ve třídě můžeme najít několik absolventů rétoriky ve stáří 

kolem 18 let. Studenti pocházeli nejen z Kosmonos a Mladé Boleslavi, ale rovněž i ze 

220 NEUMANN, A., A. Piaristé a český barok. Přerov 1933, s 81. Neumann uvádí počty pouze pro tento 
rok na základě výzkumu v generálním archivu v Římě. 

Srv. např. NA Praha, ŘPi, provincie, č. kn 27. 
222 EMSK, s. 422 a 423. 
223 Ibid., s. 612. 
224 ' v 

BEDNÁŘ., V. Nástin obrazu života mladoboleslavského gymnázia od jeho ustavené až po dobu 
národného vzkříšení Mladé Boleslavi v odrazu významných událostí i ve světle prvních uměleckých a 
vědeckých tradic školy. Almanach gymnázia Mladá Boleslav,... 1688 - 1988, Gymnázium v Mladé 
Boleslavi, Mladá Boleslav 1988, s. 6 - 9 (dále Almanach MB). NA Praha, Diarium Cosmonossensis, 1688 - s. 9b, 11a. Singer začínal v Kosmonosech již po své 
profesi v rocc 1692 jako učitel v legendě a vedoucí menší oratoře při výuce hudby. 
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širšího okolí zejména z Jičína, ze Sobotky, z Mnichova Hradiště nebo Poděbrad.2 2 6 Ve 

skribendě a v legendě již tak pestrá skladba studijních mést nebyla a převládala Mladá 

Boleslav nebo Kosmonosy. Jestliže uvážíme, že tehdejší pedagogové vyučovali mladé 

lidi ve věku od 5 do 25 let a sami byli jen o něco starší než jejich nejstarší žáci, mohou 

v nás vzniknout pochybnosti o kvalitě tehdejšího vzdělání . Mohl jednotlivec takovýto 

způsob výuky vůbec zodpovědně zvládnout? Bylo to zřejmě dáno dobou působení i 

osobností učitele. Konec 17. století měl k osobnosti polyhistora pochopitelně daleko 

blíže, než konec století následujícího. O samotném P. Ferdinandovi Singerovi a S. 

Jacobo víme, že patřil mezi výborné pedagogy své doby. Na konci svého života se od 

roku 1713 - 1720 stal vicerektorem piaristické koleje v Benešově a podílel se na jejím 

fundačním zabezpečení a dalším ekonomickém vývoji ještě také jako revizor účtů, což 

byla jedna z funkcí určených učitelům aritmetiky. Později zastával v této koleji většinou 

kazatelské funkce. Jeho bratr Václav Bernard Singer, teolog a farář v Pacově dokonce 

věnoval benešovským piaristům i svou knihovnu.227 

Podobnou situaci v Kosmonosech potvrzují rovněž příklady z let 1702 a 1703. 

V roce 1702 zde vyučoval pouze aritmetice P. Benedictus Fiessl a S. Rosaria (*7.2. 

1657, Polle ve Štýrsku, + 16.4. 1739, Stará Voda), který používal titulu profesor a 

nevěnoval se kromě zpovídání navíc žádné jiné činnosti. Téhož profesorského titulu 

v následujícím školním roce užíval i podstatně mladší P. Melchior Mareček a S. 

Francisco (* 5.1. 1670 Bzenec, + 25.3.1746 Příbor), který ovšem zároveň vyučoval i ve 

skribendě a kromě zpovídání zastával i funkci ekonoma kleje, která zpravila bývala též 

matematikům vyhrazena.228 V jeho aritmetické třídě studovalo celkem 8 studentů ve 

věku 12 - 20 let, ve skribendě pak bylo tehdy 38 studentů od 8 do 14 let.229 

Z uvedených příkladů lze soudit, že výuka aritmetiky v piaristické koleji 

v Kosmonosech byla na vysoké úrovni, stejně jako výuka zde vůbec. Můžeme říci, že se 

tradičně řadila po bok koleje v Litomyšli. To asi rozhodlo, že zde od roku 1707 vzniklo 

i řádové učiliště zaměřené většinou na řádovou teologii, avšak i zde byla pak jistě 
. t , . 210 matematika pěstována na vysoké úrovni. 

226 

Almanach MB, vyobrazení z matriky o studiu na s. 9. 
2 2 7 BARTŮŠEK, V. Z dějin piaristického knihovnictví v Benešově. In.: PVHK, 1993, s. 67-71. 

NA Praha, Diarium Cosmonosscnsis, 1688 - s. 9b. 
220 

SOkA Mladá Boleslav, Gymnasium Mladá Boleslav, Matriky G-MB, 5 r. 1703. 
BARTŮŠEK, V. Výuka teologie v piaristickém řádu v době baroka a příprava na ni s přihlédnutím 

k českým zemím. In omnibus carilas, Sborník Katolická teologické fakulty (dále SKTF), sv.I V., 
Karolinum, Praha 2001, s. 40 - 60. 
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Ihned po svém příchodu na Moravu a do Čech ještě v 1. polovině 17. století 

vnesli piaristé alespoň v místech, kde začali působit, do školní výuky řád a standart 

stejný pro všechny řádové školy, které ovšem zatím působily v Itálii a ve střední 

Evropě. Později již v době řádové krize se začala ve výuce objevovat i určitá 

provinciální specifika. V provincii Germania schválila takto pozměněný řád pro výuku 
• • v • 231 

mikulovská provinciální kapitula z roku 1662 a pak ho ještě v roce 1666 upřesnila. 

Toto nařízení speciálně upravené pro podmínky nové provincie se zabývalo výukou 

celkově i pro jednotlivé třídy i pedagogické pracovníky řádu v regionu. Od celkově 

všeobecně platného piaristického řádu se lišilo především právě v některých 

ustanoveních, která se týkala vyučování na řádových školách, zejména v používání 

učebnic, vymezení času pro prázdniny a rozvrh výuky. Stanovovala např. odlišně od 

Itálie nedělní a sváteční křesťanská cvičení mládeže.232 Školní rok měl začínat pokud 

možno na svátek Všech Svatých (1. listopadu). Prázdniny měly trvat dva až jeden a půl 

měsíce. Studenti se na ně pouštěli postupně od nejvyšších ročníků po nižší, takže po 

polovině září bývaly školy zpravidla prázdné. Kolem poloviny října, kdy bývali studenti 

většinou ještě doma, nastal čas ke stěhování učitelů na svá nová působiště podle toho, 

jak jim to určil řádový provinciál na základě představ, které o chodu škol v provincii 

při kanonických vizitacích prováděných v předcházejícím školním roce.2 '3 To to střídání 

se týkalo daleko více učitelů v nižších třídách gymnázia i elementární Školy. Zasahovalo 

zvláště často i učitele aritmetiky, obzvlášť pokud neměli kněžská svěcení. Do nových 

působišť putovali většinou v doprovodu starších kolegů. Přespávali na farách a 

v klášterech. Někdy mohly být i určitou motivací při lokalizaci učitelů např. i jejich 

hudební znalosti.234 Profesoři aritmetiky nebo starší řeholníci ve vyšších funkcích, 

prefekti škol a vicerekteoři se zpravidla již každý rok nestěhovali. Změny rektorů se 

prováděli po delší době, ale někdy i během školního roku. Zde bylo zpravidla již nutné 

schválení řádového generála z Říma, který potvrzoval písemné jmenování příslušného 

rektora. Změny probíhaly zpravidla po generálních kapitulách, tedy zhruba jednou za 

231 
DEE I, s. 181 - 183. Od této provincie jako od mateřské sc tehdy oddčlila samostatná provincie 

Polonia, která tehdy obsahovala koleje v Polsku a na Slovensku. Zbylé území provincie sc až do roku 
1751 neměnilo. Srv. léž MS 2002; WOTKE, Karl. Das oslcrrcichisciics Gymnasium in Zeilallcr Maria 
Theresias. MGP. Berlin 1905. 

32 Piaristé v Č.,s. 101 a 102. 
233 
234 Rychnovská piaristická kolej ve svčtlc řádových vizitaci: OHAP 10/2000, s. 81 - 91. 

Srv. např. BARTŮŠEK, V. Tlíc imporlance of tlíc biographics of Piarists for the knowledge of tlíc 
circulation of musicians in the Czcch lands in tlíc I7tli and 18tli ccnturics. AUPO Aesthetica 17. 

53 



šest let, nebo při rektorově úmrtí. Podobný rytmus panoval i při jmenování nových 

provinciálů.235 

Pololetí bývalo před Velikonocemi, což bývalo dosti výhodné z hlediska 

stěhování studentů vyšších tříd. Jak jsme viděli i zde v některých případech, jak je 

zřejmé z příkladů, kdy byl příchod studenta zapsán do matriky nebo do klasifikačního 

seznamu, toho využívali ti studenti vyšší aritmetiky, kteří měli ještě jiné studijní např. 

na jezuitských filozofických fakultách. Do vyšší aritmetiky mohli potom nastoupit ještě 

ve druhém pololetí ti studenti, kterým se díky jejich píli nebo nadání povedlo dříve 

ukončit docházku do příslušného ročníku filozofické (někdy dokonce i právnické) 

fakulty některé, většinou jezuitské, univerzity, případně absolvovat gymnázium u 

jezuitů nebo premonstrátů, případně v jiném řádu. Kvůli návštěvě ve vyšší aritmetické 

třídě si mohli studenti, a to i na piaristických gymnáziích, zkrátit dobrovolné opakování 

poslední gymnaziální třídy rétoriky, které se zpravidla vřele doporučovalo, pokud se 

chtěl absolvent gymnázia stát piaristou, případně členem jiného církevního řádu nebo 

kongregace. Velikonoční termín a možnost zkrácené docházky byla šancí i pro 

nedobrovolné repetenty ze syntaxe (zřídka i gramatiky), poetiky a rétoriky smysluplně 

využít zbývající pololetí. Také absolventi nižších gymnázií přišli rovnou ze syntaxe 

místo do poetiky hned do aritmetiky příslušného gymnázia, zvláště, když se nacházelo 

v je j ich bydlišti nebo v místě předchozího studia (v našem případě např. Strážnice, 

Lipník nebo Stará Voda u Libavé apod.). Většinu takových nebo podobných situací 

známe spíše z praxe na základě studia údajů z příslušných pramenů, avšak v řádech 

jsem k tomu nějaké více konkrétní vyjádření nenalezl. Tento řád si vlastně ještě výuky 

v aritmetice ani nijak zvlášť nevšímal, nepředepisoval zde (na rozdíl od tříd gymnázia) 

ani učebnice, ze kterých měli učitelé vyučovat. Záleželo tedy na bohatství knihoven 

jednotlivých škol i úvaze jejich učitelů, jaké knihy tehdy byly k dispozici jako 

učebnice.236 V tomto směru měli jednoznačnou výhodu školy v Mikulově, Kroměříži, 

kde piaristé spravovali arcibiskupskou knihovnu. Bohatší knihovny byla asi ještě 

v Litomyšli. Kolejím, kde se začínalo dávali někdy k dispozici své knihovny i jejich 

fundátor. Knihovnu musila mít každá kolej jinak nemohla být založena. Podle 

™ Srv. MS 2002. 
Nejčastěji sc možná pouřávaly pravděpodobně učebnic Cebctisovy tabulky. 



předběžných průzkumů piaristických knihoven měla asi nejmenší řádovou knihovnu 

kolej ve Staré Vodě u Libavé.237 

Piaristické vzdělání naplňovalo spiritualitu svého zakladatele, bylo praktičtěji 

zaměřeno než vzdělání u jezuitů, lépe se dovedlo již tehdy přizpůsobit vzdělávací praxi, 

ale bylo možná do jisté míry chaotičtější, protože řádová učiliště byla těsně po stádiu 

zrodu. Sami piaristé v Římě cítili asi potřebu svůj řádový systém vzdělání upevnit a 

stanovit pro něj pevnější normy alespoň v té míře, jako tomu bylo u jezuitů. Pokoušeli 

se také jako oni vytvořit vlastně jakési „Ratio studiorum." Na tomto problému začali 

někteří generálové piaristů pracovat již po polovině 17. století, jiní, pokud byli 

v pedagogice méně zdatní je odsouvali a vůbec na ně nereagovali. Přesto byly 

nejožehavější otázky proběhu i upevnění pravidel výuky v piaristickém řádu během 2. 

poloviny 17. století úspěšně vyřešeny, což bylo asi hlavním klíčem k tornu, aby řádová 

pedagogika obstála ve vývoji v následujícím 18.století, kdy pedagogické systémy 

většiny středoevropských evropských zemí, kde piaristé působili, prošly nejrůznějšími 

stádii reforem, které piaristy nezaskočili a mnozí řádoví odborníci se na nich dokonce 

podíleli. 

Pevnou organizaci získalo především v roce 1692 vyšší řádové vzdělávání 

určené široké veřejnosti, stejně jako asi o dva roky později i vlastní soukromá řádová 

studia. Stalo se tak vlastně však až za osmého řádového generála piaristického řádu. 

Byl jím P. Ioannes Franciscus Foci a S Petro (*1.8. 1650, Mutina v Itálii, + 9.6. 1699, 
v f 238 

Rim, generálem byl 1692 - 1699). ' Některé podněty pro oba zásadní dokumenty 

piaristického vzdělání převzal ještě od svého šestého předchůdce P. Carola Ioanna 

Pirroniho a Jesu (*7.6. 1640, Campi Salentina ,+ 13.4. 1685 Řím, generálem 1677 -

1685),239 na jehož dílo možná i po kratším přerušení, či spíše po určité stagnaci kvůli 

jiným zájmům a úkolům, v období generalátu P. Alexia Arminiho a Conceptione,2 4 0 

237 Srv. BARTŮŠEK, V. Ze starých inventářů piaristických knihoven v českých zemích. PVHK, 1999, s. 
63 -68.; BARTŮŠEK, V. K počátkům zájmů J. E. Purkynč o přírodu. XI. Mikulovské sympozium (dále 
MS 1987), 

DENES II., s. 232 a s., 233; Srv. též PICANYOL, L. Drevis conspectus historíco - statisticus Orclinis 
Scholarum Piarum. Romae: Apud curiain generaliam PP. Scolopi cli S. Pantalco, 1932, s. 11a 12. 

39 DENES II., s. 437, 438. Srv. též SÁNTHA, G. P. Joannes Franciscus Foci a S. Petro, octavus 
Scholarum Piarum Praepositus Generalis. Romac 1963, Excerptum c commenlario „Ephemerides 
Calasanctianae" Vol. XXXII, (1963) n 4. 5, 6, 7-8, 9-10. 11, s. 254. První náměty pro luto reformu 
předložil Pirroni papežským úřadům již v roce 1683. PICANYOL, L.. Brevis conspcclus, s. 9 a 10. 

0 P. Alexius Armini a Conccptione (* 30.10. 1624 Ancona, + 27.2.1695, generálem byl v letech 1686 -
1692) byl velmi dobrým teologem a zabýval sc spíše životem a uctíváním panny Marie, z pedagogiky 
snad reformou teologického studia. Na generální kapitule 1692 byl nahražen ve funkci svým 
prokurátorem a dokonce svého života v rocc 1695 psal teologické spisy. Pr osazoval tcž scatořečení 
Josefa Kalasanského. Srv.: DENES II., s. 57. Srv. též SÁNTHA, G." P. Alexius Armini, Septimus 
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který se ke konceptu řádu piaristické výuky nakonec připojil svými poznatky a díly 

z teologie, navázal a pokračoval v n ě m , ve vyšších řádových funkcích, zejména 

generálního asistenta, a sám se na jeho definitivní dopracování asi značně připravoval 

v době kdy byl generálním prokurátorem. 

Kromě Pirroniho podkladů využil zejména svých zkušeností i poznatků svých 

kolegů z kanonických vizitaci, které prováděl v různých řádových provinciích a 

z dlouholeté výuka na Collegiu Nazarenu v Římě. Nový řád s názvem „Ratio 

Studiorum pro externis redigendo" sestavil v roce 1692.2 ,1 Šlo vlastně o návod pro 

vybudování dobrého vzdělávacího systému na piaristických veřejných Školách tedy 

především na elementárních školách, gymnáziích (latinských školách), případně i 

filozofických přípravkách, šlechtických akademiích apod., které otvíraly piaristům 

bránu do působení ve vyšším školství. Je přirozené, že tato pravidla byla upravována i 

doplňována dále na řádových generálních a provinciálních kapitulách.242 Z hlediska 

vývoje piaristického řádu šlo především o úpravy v kapitolách X. De promovendis ad 

studia litterarum, případně i kapitoly XI. De disciplina uniformi in scholis observanda. 

Ratio obsahovalo předpisy nejen pro žáky a studenty, ale především pro učitele a 

prefekty škol. Byly přidány i další kapitoly, např. XI De doctrina Christiana, XII. De 

scholis, XIII. De ťeriis scholasticis (o prázdninách) a XIV. kapitola, kde byly schváleny 

učebnice pro jednotlivé třídy. Pro aritmetiku si měl učitel zvolit mezi tehdy v literatuře 

poměrně hojně zastoupenými návody k počítání, které tehdy v hojné míře sestavovali 

autoři z celé tehdejší Evropy bez ohledu na konfesi, Aritmetika (zde se uvažovalo i o 

vyšší aritmetice) upevnit pozitivní charakterové vlastnosti absolventů všech stupňů 

piaristických škol. Proto se doporučovala k četbě kniha, z níž by se daly čerpat příklady 

správného života. Její výběr byl ponechán na vyučujícím. Svědomití a všímaví učitelé 

prováděli tento výběr podle toho, jaký se jim sešel žákovský kolektiv v příslušném 

školním roce. Jiní se asi drželi výkladu jednoho autora, což jim při častém stěhování 

mohlo vydržet i po několik let, než se dostali k další řádové funkci. Záleželo pak i na 

Ordinis Scholarum Piarum Praepositus Generalis. Romae 1963, Excerptum e commenlario 
„Ephemerides Calasanctianae" Vol. XXXII, (1963) n 1 -3, s. 16 - 35. 57-74,100 - 112. Srv. též Picanyol, 
L.. Brevis conspectus, s. 10 a 11. 

SÁNTHA, G. P. Joanncs..., s. 173; srv. BARTŮŠEK, V. Dčjny a historiografie piaristického řádu z 
.hlediska rekatolizace v českých zemích. CMM CXV1/1997, s. 4 4 1 - 448. 

* Srv. WOTKE, K.: Das ostcrrcichischcs Gymnasium in Zeitalter Maria Theresias. MGP. Berlin 1905, s. 
53 nn. Methodus, seu Ratio Ratio Studiorum pro Exteris a Cap. Gener 1694 instituta. Srv. SÁNTHA, G.: 
P. Joannes..., s.174, 175 a 190, pozn. 91 uvádí, že nikdy oficiálnč neschválený avšak generálními 
kapitulami na včdomí braný dokument získal souhlas generální kapituly v rocc 1692, o roku 1694 sc 
uvažuje na základč chyby tisku v impresu dokumentu. 
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jejich inteligenci a tvůrčích schopnostech, jak výklad svého oblíbeného (nebo snad 

alespoň zvoleného) autora zvládli.243 

O dva roky později připravil řád pro domácí studia „Ratio studiorum pro 

nostrantibuis" V tomto studijním řádu se vzdělání budoucích kleriků rozděluje do tří 

stupňů. Na poslední šestou třídu gymnázia rétoriku (pro potencionální zájemce o 

kněžskou dráhu nebo při vstupu do některého církevního řádu se zpravidla 

doporučovalo její opakování) navazoval bezprostředně po kladném rozhodnutí 

kandidáta ke vstupu do řádu noviciát. V něm se měly prohloubit především literární a 

pedagogické schopnosti budoucího klerika (pokud ovšem nechtěl být frater operarius a 

vyučit se řemeslu). Nezapomnělo se ani na matematiku. 244 Po absolvování noviciátu 

následovalo jakési přechodné dvouleté studium humanitního charakteru, pro které se 

během 18. století vžil název filologie. Pak následovala dvouletá filozofická studia, kde 

se naopak dbalo na upevnění znalostí posluchačů z přírodních věd. probírala se zejména 

tomistická filozofie.245 Celý cyklus byl završen studiem teologie. Pro výuku byla 

předepsána studijní literatura. 

Tak došlo k vymezení hranic výuky a rozdělení látky. Bylo např. jasně 

stanoveno jakou látku bude profesor matematiky vyučovat v aritmetice, případně jaké 

matematické poznatky by se měly oznámit v rétorice budoucím novicům a filozofiím. 

Pochopitelně, že pak bylo ještě nařízeno, co se bude z exaktních věd probírat v 

privátních filologických a zejména filozofických kurzech pro budoucí kleriky a jaká 

látka připadne na vzdělání teologů. Toto své hlavní poslání, jak můžeme vidět i na 

příkladu matematiky nové studijní řády splnily skutečně perfektně, a ačkoliv byla 

nechána jednotlivým piaristickým provinciím, někdy dokonce i jednotlivým 

významnějším školám, určitá volnost ve výkladu dosti závazných předpisů a výběru 

učiva z předepsaných alternativ i úpravách nařízení, byly tyto stanovy jako součást 

poznámek a závěrů opisovány téměř vždy a všude s ostatními předpisy a nařízeními, 

které se týkaly výuky.246 

243 WOTKE, K. Das ósterreichisches Gymnasium in Zeitalter Maria Theresias. MGP. Berlin 1905, s. 64. 
244 BOMBERA, Jan. Výchova a vzdělání piaristů v našich zemích. Jižní Morava. 20/1984, s. 113 - 122. 
Studie sc věnuje především vzdělávání noviců, ale pojednává i rilozofickčin a teologickém vzdělání; srv. 
též BARTŮŠEK, V. Výuka teologie v piaristickém řádu v době baroka a příprava na ni s přihlédnutím 
k českým zemím. In omnibus caritas, SKTF, sv.IV., Karolinum, Praha 2001, s. 40 - 60,. 
245 Srv". SOUSEDÍK, S. c„ d. 

WOTKE, K. Das óstcrrcicliischcs Gymnasium in Zcilaller Maria Theresias. MGP. Berlin 1905. 
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3 Ú L O I I A A R I T M E T I C K É T Ř Í D Y N A C E S T Ě K E Š K O L N Í M 

R E F O R M Á M 

Latinské školy a praktické pojetí výuky - soulady i konflikty, potřeba přípravy pro 

praxi i pro studium - možnosti a varianty výuky v aritmetických třídách piaristických 

škol - spolupráce řádu a státní moci, pojítka a dělítka církevního a státního školství -

škola jako politikum 

Jak vypadal stav výuky na piaristických školách zhruba na počátku 18. století 

se můžeme rámcově dozvědět zejména na základě studia tehdejších vydání nebo opisů 

řádových konstitucí, které v piaristických kolejích většinou prováděli řádoví novici, 

nebo mladí klerici, jako např. studenti filologických nebo i filozofických kursů apod. 

Poměrně výstižně charakterizují návaznost jednotlivých složek piaristického vzdělávání 

i jejich větvení a vyústění ve vzdělání pro veřejnost na jedné a pro řádové kleriky na 

druhé straně pro veřejnost stanovy vydané v roce 1698 v Římě, o jejichž používání 

v piaristické koleji v Kosmonosech u Mladé Boleslavi jsme informováni v roku 1701.2"47 

Zde v oddíle o přivedení (přístupu) k literárnímu studiu v hlavě 10 (De promovendis ad 

Studia Literarium, Caput X.) je v textu i v poznámkách vlastně naznačen do jisté míry i 

zaznamenán celý školní systém piaristického veřejného i soukromého (řádového) 

Školství upravený již na základě usnesení některých řádových generálních kapitul, které 

se tehdy scházely pravidelně zhruba jednou za 3 roky i konkrétní výsledky reformních 

snah P. Ioanna Francisca Fociho a S Petro, podpořených závěry generální vizitace z let 

1695 a 1696 ,248 

Poprvé se s aritmetickou třídou setkáváme na konci textu kapitoly, kde se 

uvádí aritmetika jako jedna ze složek při výcviku ve vzdělávání pro novice v rámci 

odborné přípravy v jejich dvouletém kursu, šlo tedy nejspíše o nácvik vyučování v tzv. 

nižší artmetice (arithmetica minor) zařazené do výuky na závěr základní školy, což však 

konstituce zde neuvádějí. V poznámce na s. 246 se uvádí výuka aritmetiky (spolu 

247 Synopsis consíilutionuni Religionis Cleric.forum] Regular.fi umj Pauperum Matris Dei Scholarum 
Piarum cum Nolis, et Additionibus ex Literis Apostolicis, et Decretis Capitulorum Generalium. Acceduiit • 
Ritus particulares, nonnulae Ordinationes Praep.fosi torům] Generalium , et consuseludines. Romae : D. 
A. Herculus, 1698. s. Jeden z exemplářů tohoto vydání, který přešel pozdčji do knihovny pražské 
piaristické koleje na Novém Mčsté v Praze dnes Knihovna Národního archivu (dále KNA), sg. Knih.Piar. B f ^ 
obsahuje totiž v titulním listu vlastnický vpisek knihovny v Kosmonosech z roku 1701. 
248 Ibid., s. 173 - 189. 

58 



s naukou zvanou characteres, což byl název pro praktická odvětví, která se vyučovala na 

základní Škole, avšak mohla se dostat i na vyšší úroveň, jako např. ortografie) před 

řádovými přednáškami z logiky, které byly součástí dvouletého, případně tříletého 

filozofického kurzu, kde byly třídy logika, fyzika a případně také ještě etika. Zde se 

jednalo určitě o výuku tzv. vyšší aritmetiky, tedy prakticky zaměřených poznatků 

souvisejících s vyšší aritmetikou. Tato složka piaristické výuky přinášela podobně jako 

filozofický kurs posluchačům matematické poznatky, ale ty se zaměřovaly spíše 

prakticky, takže díky této alternaci mohli navštěvovat aritmetickou třídu nejen studenti 

vyššího gymnázia, ale i posluchači filozofického kurzu ještě dříve než by završili své 

vzdělání studiem teologie (2-3 roky) a církevního práva (1 rok). 

Návody k jednotnému postupu výuky ve všech provinciích piaristického řádu 

přinášela hlava 11 o jednotné kázni zachovávané v piaristických školách (De disciplina 

uniformi in scholis observanda, Caput XI.) .2 , 9 Zde bylo stanoveno (podrobněji 

v poznámkách) penzum výuky pro jednotlivé ročníky. Ačkoliv zde ještě většinou nebyla 

zcela specifikována konkrétní vydání učebic a školních knih, zejména pro latinskou a 

řeckou četbu, autoři jednotlivých doporučených učebnic, případně i spisy latinských 

klasiků zde byly uvedeny poměrně přesně, např. vybrané řeči M. T. Cicerona nebo 

Tristia P. Ovidia Nasona apod. Ještě přesněji byli určeni právě autoři pro aritmetiku. Její 

výuka měla probíhat podle učebnice řeholníka Jana Křtitele a S. Francisco, který napsal 

učebnici Elementa aritmeticae.250 V závěru této kapitoly byly připomenuty a shrnuty 

velmi rámcově nejdůležitější metody, které piaristé při výuce užívali. Jednotlivé řádové 

provincie si mohly výuku částečně upravovat na základě jednání provinciálních kapitul, 

kde byli rektoři a zástupci jednotlivých piaristických kolejí, ale menší složky, domy, 

koleje nebo dokonce residence, pak již musily výuku (i s provinciálními výjimkami) 

plně respektovat a dodržovat. 

Jestliže srovnáme výuku v nižší aritmetice (arithmetica minor) s výukou 

v aritmetice (arithmetica maior) vidíme, že poznatky probírané v každé části této třídy 

byly až na některé zcela shodné části, které se nejspíše týkala použití poznatků z výuky 

v praxi, bývaly od sebe odlišné, i když na sebe navazovali, a hlavním způsobem 

propojení obou tříd byla vlastně osoba odborně připraveného učitele. Proto také 

v místech, kde byl velký počet studentů probíhala výuka v obou třídách odděleně. Pro 

výuku ve třídách vyšší aritmetiky se piaristé snažili získat právě ty největší odborníky — 

249 Ibid., s. 1 8 9 - 192. 
Nepodařilo se mi určit, zda byl z piaristického nebo jiného řádu. 
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profesory aritmetiky. V této souvislosti se naskýtá rovněž otázka, zda mohl žák, který 

skončil kurs nižší aritmetiky pokračovat studiem vyšší matematiky. V podstatě to šlo, 

ale prakt ikovalo se to asi jen výjimečně s plným vypětím sil dotyčného žáka a s plným 

nasazením pedagogických schopností učitele dotyčné aritmetické třídy. Spíše asi zvládli 

látku nižší aritmetiky ti studenti, kteří po absolvování celého, nebo někdy jen nižšího 

gymnázia nastoupili ke studiu vyšší aritmetiky. Měli asi ještě jednu výhodu. Některé 

z matematických poznatků, kromě těch zcela elementárních získaných na základní 

škole, zejména u piaristů ve skribendě, se jistě další poznatky dozvěděli při výuce na 

gymnáziu. Opakování tříd se totiž před obdobím vlády Marie Terezie, která začala dbát 

na to, aby se zbytečným opakováním nekrátilo ekonomické období u těch vrstev 

společnosti , které na sebe mohly vydělávat, tedy u dětí a mládeže z řemeslnických a 

zemědělských rodin, bývalo jako prostředek k upevnění nově nabytého vzdělání. V I . 

polovině 18. století, stejně j ako ve století předcházejícím, nebývalo např. výjimkou, 

když si adept vysokoškolských studií nebo vstupu do řádu zopakoval poslední třídu 

gymnázia rétoriku a při tom ještě navštěvoval aritmetickou třídu, kde se učil většinou 

v jejím vyšším oddělení. 

Naskýtá se proto ještě otázka, zda byly matematické poznatky v 18. století 

pravidelnou součástí výuky na latinských školách, které se tehdy již spíše označovaly 

j ako gymnázia. Provozování gymnázií v českých zemích, které financovala fundačními 

nadacemi většinou královská města nebo příslušné vrchnosti poddanských měst,2 5 1 se 

v období 1620 - 1778 stalo záležitostí několika církevních řádů a později i děkanství a 

městských rad. Kolem roku 1700 se na výuce na gymnáziích v Cechách a na Moravě a 

v části Slezska, vymezené hranicí dnešní České republiky, podíleli vedle jezuitů ješ tě 

piaristé, premonstrát i , pavlíni, benediktini a městské rady. Bylo zde 42 celkem 

gymnázií, některá obzvláště nižší gymnázia s menším počtem studentů neměla vždy 

právo veřejnosti. Z 20 (= 48%) jezuitských gymnázií to byly latinské školy v Praze 

(Staré M ě s t o - Klementinum zal. 1556, Nové Město zal. 1628, Malá Strana zal. 1625) a 

251 
Kromě stálých a základních platů na existenci a provoz jednotlivých škol (tzv. fundace bez břemen) 

připláceli ještě další soukromníci platy, za něž požadovali služby, např. umožnční studia potomků, 
sloužení zádušních mší apod. (tzv. fundace s břemeny). Zákl. literatury viz HANZAL. Josef. Nižší školy 
v Čechách v 17. a 18. století. Muzejní a vlastivědná práce X (1972), s. 152-170; TROJAN, Jan. Kantoři 
na Moravě a ve Slezsku v 17.-19. stoleti. Jejich sociální postavení, společenská funkce a význam ve vývoji 
národní hudební kultury. Brno: Muzejní a vlastivčdná spolcčnosl v Bruč, 2000, 671 s. (dále Kantoři); E. 
DOLEŽALOVÁ, E.,c.ď„; KUCHAŘOVÁ, H. c.d.; BOMBERA, Jan. Pěvecký seminář v Kroměříži In.: 
Studie Muzea Kroměříiska (dále SMK), 1989,, s. 52 -73; Studijní nadání v království českém, Studien-
Stiftungen in Kůnigreiche Bóhmen, I, Praha 1894, XV, 340 s„ II. (1700-1754), Praha 1895. VIII, 405 s, 
III. (1755-1800), Praha 1895, VI, 376 s. (dále Studijní nadání I.-III.). Edici, která měla celkem 9 svazků 
a vydávalo ji c. k. místodržitelství pro Čechy a tisklo ve své tiskárně v Praze. 
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po jednom v Brně (zal. 1572),v Březnici (zal. 1650), Českém Krumlově (zal. 1584), 

v Hradci Králové (zal. 1629), v Chebu (zal. 1650), v Chomutově (zal.1591), v Jičíně 

(zal.1623), v Jihlavě (zal. 1624), v Jindřichově Hradci (zal. 1594), v Klatovech (zal. 

1630), v Kutné Hoře (zal. 1626), v Litoměřicích (zal. 1630), v Olomouci (1566), 

v Opavě (zal. 1625-1629), v Telči (zal. 1651), v Uherském Hradišti (zal. 1644,1645) a 

ve Znojmě (zal. 1636). Piaristé provozovali gymnázia při svých 10 kolejích 

v Kosmonosech u Mladé Boleslavi (zal. 1688), v Kroměříži (zal. 1687), v Lipníku nad 

Bečvou (zal. 1634), v Litomyšli (zal. 1640), v Mikulově (zal. 1631), v Moravském 

Krumlově ( zal. 1637, 1638 - pouze náznak činnosti do roku 164 7)252, v Ostí •ove u 

Karlových Varů (zal. 1666), v Příboře (zal. 1694), ve Slaném (zal. 1658), ve Staré Vodě 

(zal. 1690) a ve Strážnici (zal. 1633). Počet piaristických kolejí a gymnázií zato velmi 

rychle vzrostl v le tech 1677 - 1684. Piaristických gymnázií působilo na počátku 18. 

století u nás tedy již celkem 10 (= 24%). Premonstráti měli 4 latinské školy (= 10 %), 

v Louce u Znojma (?), v Milevsku (?), v Teplé a v Želivě. Do tohoto počtu jsem 

nezahrnul tzv. Norbertinum, kde zcela jistě také působilo gymnázium krátký čas 

alespoň po založení této koleje v 17. století.253 Po jedné latinské škole (= 2%) škole 

provozovali obutí augustiniáni v České Lípě (zal. 1627), pavlíni Moravském Krumlově 

(příchod 1657, nižší gymnázium obnoveno 1658) a benediktini v Broumově (zal. 1624). 

Z městských škol odpovídalo nejméně 5 ( - 12 %) svou úrovní nižšímu městskému 

gymnáziu. Šlo nejspíše o školy v Žatci,254 v Lounech, Horním Slavkově, v Plzni 

(navazuje na předchozí tradici, přip. 1634 - 1681) a v Českých Budějovicích.255 

Vzhledem k tomu, že nebyl přesněji prozkoumán zánik městských humanistických škol 

v českých zemích, se však dá předpokládat, že takovýchto Škol na úrovni nižšách 

gymnázií se ve větších městech nacházelo asi ještě více. 

V roce 1773 bylo v Čechách, na Moravě a v české části Slezska 65 gymnázií, 

některá obzvláště nižší gymnázia s menším počtem studentů neměla vždy právo 

veřejnosti. Jezuitům i piaristům patřilo po 22 gymnáziích (=34 %). K jezuitským 

252 Není do počtu zahrnut. 
253 

Nejnovčji viz. BUBEN,. II. / I. svazek, řeholní kanovníci. Praha: Libri, 2003. Data založení 
premonstrátských gymnázií neuvádí. Norbertinum s. 87. 

HOLODŇÁK, P„ EBELOVÁ, I. aj. Žatec., Praha: Lidové noviny, 2004. Na s. 255 sc uvádí, ře na 
žatecké škole, i když její význam oproti 16. století poklesl učilo stále nčkolik učitelů. Faru zde po rocc 
1620 spravovali premonstráti. 
255 O Plzni nejnověji MART1NOVSKÝ, Ivan. aj. Dějiny Plzně v datech., Praha: Lidové noviny 2004, s. 
80. Srv. HEJNIC, Josef. Latinská škola v Plzni a její postavení v Čechách. Rozpravy ČSAV. ř. spol. v. 
1979/89, seš. 2. O Českých Budějovicích srv. BARTUŠEK, V. Cesty pelhřimovských studentů za 
vzděláním v 17. a 18. století. JSH L/1981, hl. na s. 251. 
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gymnáziím přibyla pouze dvě nová gymnázia v Bohosudově (vzniklo u rezidence 1724) 

a v Doupově (zal. 1756, v roce 1775 gymnázium převzato piaristy), jinak žádný 

přírůstek oproti roku 1700 nezaznamenali. Počet piaristických kolejí a gymnázií zato 

dále velmi rychle rostl. Kromě deseti již dříve uvedených kolejí) se usadili piaristé 

v Benešově u Prahy (zal. 1703, 1704), v Bílé Vodě (zal. 1724), v Bruntále (zal. 1731), 

v Brandýse nad Labem (zal. 1759), v Českých Budějovicích (zal. 1762), v Hustopečích 

u Brna (zal. 1757), , v Kyjově (zal. 1760), v Moravské Třebové (zal. 1765), v Mostě 

(zal. 1768), v Novém Boru (zal. 1762), v Praze (zal. 1752), v Rychnově nad Kněžnou 

(zal. 1714). Tím získali stejný počet gymnázií jako jezuité. Nižších gymnázií však měli 

více než jezuité. Premonstráti měli 5 latinských škol (=8 %), přibyla jim správa 

gymnázia v Žatci (ve správě od 1. pol. 18. stol). Obutí augustiniáni provozovali celkem 

3 (=5%) gymnázia. Přibyly Domažlice (zal. 1627) a nižší gymnázium v Bělé pod 

Bezdězem (zal. 1712).256 Po jedné latinské škole (1,6%) provozovali bosí augustiniáni v 

Německém - sc. Havlíčkově Brodě (zal. 1735), benediktini, pavlíni, minoriti v 

Pardubicích (zal. 1728) a cisterciáci ve Žďáru nad Sázavou (asi 1. pol. 18. stol.).257 

Vznikla také 2 (-3%) gymnázia se světskými knězi (většinou kaplany z děkanství) jako 

učiteli, v Pelhřimově (zal. 1763) a v Chrudimi (zal. 1762). Z městských škol je známo 

nejméně 5 (=8%) lokalit, které odpovídaly svou úrovní spíše nižšímu gymnáziu. Jednalo 

se o školy v Poděbradech, kde vyučovali externě jezuité (od roku 174 0),258 v 

Lounech,2 5 9 v Horním Slavkově, v Rakovníku a v Plzni, kde bylo školství 

zreformováno v roce 1776.260 

Do počtů jsem nezahrnul jezuitská gymnázia v Kladsku a v Polském Těšíně, která 

Čerpala žáky z našich zemí. Počet gymnázií nelze zatím úplně přesně stanovit. Důkladná 

analýza pramenů a sumarizace výsledků dílčích regionálních výzkumů však ještě může 

přinést změny v pohledu na problém. Na mnoha místech můžeme výuku předpokládat, 

jako např. již ve 2. polovině 17. století v Chrudimi a možná i na některém místě 

v Kouřimském kraji (Mělník, Kolín nebo Nymburk), nebo ve 2. polovině 18. století 

v Poděbradech (jezuité), v Rakovníku nebo v Berouně (kol. 1773 při nové piaristické 

256 EČK, s. 172. 
257 Srv. EMSK, s. 808. 
258 ŠMILAUEROVÁ, E. Poděbrady v proměnách století. 1. Díl (clo roku 1850). Praha : SCRIPTOR1UM, 
2001, s. 168. 
2 5 9 . ROEDL, Bohumír aj. Louny. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2005, 
260 O Plzni viz MART1NOVSKÝ, I. aj. Dějiny Plzně v datech... s. 102 . V roce 1776 vzniklo 
dominikánské gymnázium v Plzni a dvoutřídní německá hlavní škola. O vývoji Školní sítě v českých 
zemích viz též Srv. BARTŮŠEK, V. Pobělohorské školní řády v českých zemích. Pedagogika, 1986, s. 
691-705, kde však ještě nemohly být použily výsledky nových výzkumu z pozdější literatury. 
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škole), v Táboře (při klášteře bosých augustiniánů) apod. Průzkumem matriky studentů 

jezuitského gymnázia v Kutné Hoře se např. zjistilo, že gymnaziální výuka probíhala 

kolem roku 1768 v benediktinském klášteře v Sázavě a též občas v některých 

jezuitských rezidencích (např. ve Staré Boleslavi nebo Kostelci nad Orlicí). Svou úlohu 

v systému gymnaziálního vzdělávání mohla hrát i soukromá řádová učiliště, např. 

noviciáty a filozofické přípravky, pokud se zde starali o to, aby si někteří studenti mohli 

zopakovat gymnaziální látku. Doložena je také gymnaziální činnost bosých 

augustiniánů v Táboře před reformami Marie Terezie.261 

V teritoriálním uspořádání gymnázií na území Cech a Moravy a české části 

Slezska byly během reforem plánovány radikální změny v síti latinských škol, které 

spočívaly především v redukci. Z původního počtu 63 dosud zjištěných stále působících 

gymnázií a některých míst s další soukromou přechodnou, spíše pokoutní, výukou 

zůstala necelá třetina - v Čechách 13 a na Moravě a v české části Slezska 7, tedy 

celkem 20 škol. V Čechách šlo o tři bývala jezuitská gymnázia v Praze, několik 

gymnázií v důležitých krajských a královských městech v Hradci Králové, 

Litoměřicích, Plzni, Českých Budějovicích, v Klatovech, odkud bylo pak toto 

gymnázium přeneseno v roce 1780 do Písku, kde bylo učiněno několik pokusů o 

založení gymnázia již dříve, a v Chebu, který měl pro své okolí postavení krajského 

města. Sem můžeme přiřadit i Kosmonosy u Mladé Boleslavi. Z tohoto nevelkého 

místa, původně sídla vrchnosti panství, bylo 1784 přemístěno piaristické gymnázium do 

krajského města Mladé Boleslavi. Z dalších měst, mezi něž se zařadila i některá města, 

která prodělala v této době bouřlivý průmyslový vývoj. K takovým městům patřily 

např. Litomyšl, Broumov, Doupov a později schválený Chomutov, Most a Německý 

(Havlíčkův) Brod. Z těchto míst piaristé pečovali o gymnázia v Praze na Novém Městě 

(od roku 1777), Českých Budějovicích (založeno 1763), v Kosmonosech (Mladé 

Boleslavi - založeno 1688), v Litomyšli (založeno 1640), v Doupově (založeno 1775) a 

v Mostě (založeno 176 8).262 

261 Ibid; ŠAFRÁNEK, Jan. Školy české. Obraz jeich vývoje a osudů. I. Praha: Matice česká, 1913 s. 153; 
ČORNEJOVÁ, I. Organizace..., s 13; Bartůšek. V. Dějiny a specifika..., s. 19 a 20; BARTUŠEK, V. 
Elementární školství církevních řádů v českých zemích v době baroka. Documenta Pragensia. Barokní 
Praha - Barokní Čechie 1620 - 1740., s. 601 - 608. ; REŽNÝ, Karel. Kostelec nad Orlicí. Padesát let 
Masarykova st. reálného gymnázia (dříve reálky) v Kostelci nad Orlicí 1897 - 1947. Kostelec nad 
Orlicí 1947, s. 13; JANDOVÁ, L Piaristické gymnázium v Českých .Budějovicích ve 2. polovině 18. 
století. ZČRP - supplementum 5, Semily 2000, s. 139-150; HERČÍK, Karel. Příčina a následky 
přemístění piaristického gymnázia z Kosmonos do Mladé Boleslavi v rocc 1784. Ibid. s. 158 - 161. 

ŠAFRÁNEK, J. Školy..., s 150; WOTKE, K. Das ostcrrciclůschc gymnasium in der Zcit Maria 
Theresias. S 188 - 190.; HANZAL, J. Příspěvek k dějinám školství...,s. 242. 
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Na Moravě zůstalo celkem pouze 7 gymnázií. Po jednom gymnáziu bychom 

mohli zaznamenat v hlavním městě Brně a v krajských městech Olomouci, Znojmě a 

Jihlavě. Z krajských měst zůstaly bez gymnázia Uherské Hradiště, kde piaristé odmítli 

nabídku na přenesení gymnázia z Kyjova a Přerov, kde gymnázium nebylo. Z dalších 

míst šlo o Mikulov, Kroměříž a Žďár nad Sázavou. Piaristé byli zřizovateli a 

provozovateli gymnázií v Mikulově a v Kroměříži. Měli se prý ujmout i ostatních 

gymnázií, ale zatím jsem o tom s výjimkou pozdější péče o výuku filozofie v Brně a 

převzetí bývalého jezuitského gymnázia v krajském městě Uherském Hradišti v roce 

1774 nikde nenalezl žádné archivní doklady, ani zprávy v literatuře. V české části 

Slezska se nacházelo gymnázium v jejím hlavním městě Opavě a v Těšíně (dnes 

Polském). O žádné z těchto dvou gymnázií se piaristé nestarali, ačkoli v Opavě 

proběhlo kratší bezvýsledné jednání o převzetí zdejšího gymnázia piaristy v roce 

1777.263 Brzy snad bylo znovu otevřeno i gymnázium při koleji v Bílé Vodě, kde měli 

piaristé své filozofické studium.264 Tehdy se rozmohlo po celých Čechách a Moravě 

v mnohých lokalitách, kde byla dříve gymnázia pokoutní vyučování, proti kterému byly 

namířeny poměrně drastické státní zásahy.265 

Na základě zde uvedených porovnání vidíme, že latinské školy byly 

nejrozšířenějším druhem střední školy v našich zemích. Pravidelné a samostatného 

rozvoje bez impulsů z věnčí schopné elementární školy, zde bychom mohli mít na mysli 

spíše jejich aritmetické třídy, fungovaly až na malé výjimky, např. náběhy na zřízení 

přípravky pro vzdělávání na jezuitském gymnáziu v Jihlavě apod., většinou jen při 

kolejích piaristického řádu, případně i pod patronátem jiných řádů.266 Tuplem to vlastně 

platilo o vzniku aritmetických tříd, zejména pak vyšší aritmetiky (aritmetica major). 

Z toho by vlastně mohl pramenit jediný podstatný rozdíl v gymnaziální výuce u piaristů, 

která byla jinak, jak se zdá, u všech provozovatelů stejná a řídila se zářným příkladem 

výuka u jezuitů. 

3. ŠAFRÁNEK, J. Školy.... s 150; WOTKE, K. Das oslcrreicliische gymnasium in der Zeit Maria 
Theresias. S. 188 - 190 ; BARTŮŠEK. V. s. 32 - 68; EMSK, kde je uvedena rovnčž i další literatura, o 
piaristech zde kronič úvodu D. Foltýna (dQ, psali ještč Tomáš Scdoník (ts) a V. Bartušek (vb). Zcjin. viz 
hesla Uherské Hradištč s. 702 a Opava - mčslo, s. 568 a 569. 

Piaristé v Č, s. 65. 
265 ŠAFRÁNEK, J. Školy..., s 153, 154; WOTKE, K. Das ósterreichische gymnasium in der Zeit Maria 
Theresias. S 188 - 190. 188 - 190; HANZAL, J.: Příspěvek k dějinám školství...,s. 243, 244. 

BARTŮŠEK, V. Elementární školství...; Premonstráti podporovali ve svých klášterech základní 
Školy se světskými učiteli, četné zprávy jsou i o školách františkánů apod. V této oblasti je třeba provést 
ještě výzkum zejména na základě archivních pramenů. 
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Hlavní rozdíl mezi výukou na jezuitských a piaristických gymnáziích, 

nazývaných též podle nejhlavnějšího vyučovacího předmětu „latinské školy", spočíval 

asi nejspíše ve způsobu výuky matematiky. Zatímco u jezuitských gymnázií se počítalo, 

že žáci přicházeli většinou takřka bez znalostí matematiky, nanejvýš s jakýmsi 

povědomím o kupeckých počtech, na piaristických školách prošli možná i někteří žáci 

ještě před přijetím matematickou třídou tzv. nižší aritmetikou (arithmetica minor), jejíž 

látku doučovali jezuité zhruba v prvních dvou ročnících gymnázia (v parvě a principii). 

U jezuitů se studenti dalších čtyř gymnaziálních tříd gramatiky a syntaxe (3. a 4. třída, 

které patřily ještě na nižší gymnázium) a poetiky a rétoriky (5. a 6. třída, které tvořily 

vyšší gymnázium) pokračovaly dále i ve studiu matematiky a dalších základů (zejména 

přírodovědných) oborů, což se stupňovalo se sílícím reformním tlakem ve školství. U 

piaristů absolventi těchto gymnaziálních tříd navštěvovali na závěr studia tzv. třídu 

vyšší aritmetiky (arthmetica niaior), kde někdy vyučovali v tomto směru skuteční řádoví 

odborníci, proto tyto třídy občas vyhledávali i absolventi jezuitských gymnázií nebo 

dokonce i studenti jejich univerzitních fakult, zejména přípravné filozofické fakulty 

nebo ještě také fakulty právnické. Pravděpodobně asi však nedocházelo k tomu, že by 

piaristé při výkladu gymnaziální nevykládali vůbec žádné poznatky a čekali s nimi až na 

návštěvu studentů v aritmetické třídě. Vzhledem k tomu, že se někteří studenti, hlavně 

pokud měnili častěji místa svého studijního pobytu, vyložili jistě i učitelé a profesoři 

piaristických gymnázií penzum předepsané gymnaziální látky, ale další nové poznatky 

z praktického matematického vyučování získali studenti až v aritmetické třídě. 

Tento postup měl jednu výhodu. Látka ve třídách elementárních škol, tedy i 

v aritmetice major (pochopitelně i minor) nebyla vykládána latinsky, ale v mateřském 

jazyce studentů, tedy česky, případně německy, po roce 1774 již pouze německy. To 

zbavilo studenty velké pro ně v tomto směru zatěžující povinnosti studia latiny a 

řečtiny. Méně filologicky nadaní studenti se tak mohli věnovat praktičtěji zaměřené 

výuce a dosáhnout v tomto směru dobrých studijních výsledků. To vedlo i k rychlejšímu 

osvojování a vnímání nových poznatků a k hlubší přípravě studentů clo praxe. Zde se 

piaristické školství do určité míry a zřejmě aniž by došlo k vzájemnému hlubšímu 

studiu v tomto směru přibližovalo ke školnímu vzdělávacímu systému, která na začátku 

18. století uplatňoval ve Francii remešský pedagog sv. Jan Křtitel de la Salle (*Remeš 

1651, + Rouen 1719), který ze svého pedagogického systému latinu a řečtinu zcela 

vytěsnil a nahradil ji důsledným používáním francouzštiny, své -mateřské řeči a 

předjímalo podobně jako i studia na tehdejších vyšších a vysokých školách technického 
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typu vyučování na reálkách a obchodních akademiích.207 Pokud pak se studenti chtěli 

v dalším vzdělávacím procesu vrátit, mohli pokračovat ve studiu filozofických kursů, 

pro které byl asi přehled získaný v aritmetické velmi dobrým východiskem. 

Kdo však nestihl absolvovat aritmetiku získal asi i u piaristů na gymnáziu 

v rámci matematické, či spíše aritmetické, přípravy studia také určité elementární 

vědomosti. Čemu se tedy vlastně z matematiky na gymnáziích vyučovalo? V první 

gymnaziální třídě tzv. parvě, podobně jako v následující principii a vlastně ještě 

v gramatice, získávali studenti z matematiky pouze ty skutečně elementární a lapidární 

znalosti, které odpovídaly počátkům aritmetické výuky - sčítání a odčítání. Možná se 

ani svou hodnotou nemohly rovnat poznatkům, které žáci získali v nižší aritmetické 

třídě piaristických Škol. Ve 4. třídě gymnázia syntaxi se z matematiky studenti naučili 

dělit Rozhodující pro přechod od nižší k vyšší matematice byl poslední blok dvou 

humanitních tříd gymnázia poetiky (= 5. tř.) a rétoriky (= 6. tř.). V poetice a v rétorice 

se studenti věnovali zlomkům a trojčlence. V rétorice absolvovali studenti navíc ještě 

jakýsi kurs o chodu státních úřadů, kde si jistě mohli ověřit využití poznatků, které 

rovněž nabili zejména při výuce matematiky i v praxi. 

Během 18. století, kdy si stále více uvědomovali vysocí státní úředníci, zejména 

osvícenští šlechtici na dvoře Marie Tereie, význam školy jako politika a instituce pro 

přípravu budoucích oddaných občanů rakouského soustátí, se snažili řídit chod školství 

pomocí různých studijních nařízení zemského gubernia, která byla nařizována 

guberniem formou státních dekretů a prostřednictvím krajských hejtmanů řádovým 

provinciálům jezuitů i piaristů. Ti je pak postoupili na vědomí jednotlivým školním 

ústavům, pro než byla závazná. V této spolupráci vynikal např. rakouský piarista P. 

Gratian Marx, budoucí školský reformátor, který např. již v roce 1756 prosadil, aby 

matematické vzdělání bylo natolik kvalitní, že znalosti studentů v této třídě budou 

odpovídat poznatkům, které piaristé vyučovali rovněž ve vyšší aritmetické třídě. O rok 

později požaduje dokonce od studentů rétoriky v rámci tohoto předmětu i znalost 

antických a dalších starých mincí.268 

Jak hluboce se lišila výuka matematiky na jezuitských a piaristických 

gymnáziích se můžeme dozvědět např. ze srovnání dvou zajímavých pedagogických 

dokumentů z 2. poloviny 18. století. V prvním z nich, plánu výuky na jezuitských 

267 KOBOSIL, J. Dějiny vychovatelství. Praha 1916, 424 s. 
WOTKE, K. Das ůsterreichisches Gymnasium in Zeitalter Maria Theresias. MGP. Berlin 1905, s. 
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gymnáziích v české provincii z roku 1753, který platil pro školní rok 1753/4. Podle 

tohoto rozvrhu se probíraly v parvě numerické počty, v piincipii sčítání a odčítání, 

v gramatice násobení a v syntaxi dělení. Ve vyšším gymnáziu se v poetice probíraly 

zlomky a v rétorice trojčlenka.269 Druhý dokument se vztahuje k působení piaristických 

gymnázií. Tam se asi pěstovala matematika na vyšší úrovni než u jezuitů. Může to 

potvrdit, ačkoliv jde o materiál z rakouské piaristické provincie,270 pokus o studijní 

reformu rakouské piaristické provincie z roku 1763. Na gymnáziu se mělo nejprve 

v parvě vyučovat základům počtů, tedy nejspíše sčítání a odčítání. V principii měli být 

žáci poučeni o základech zlomků a tedy samozřejmě i o násobení. V gramatice měli 

probírat studenti probírat složitější zlomky a základy trojčlenky, kterou jezuité 

vyučovali až v rétorice. V syntaxi pak už studenti pokračovali parciálními derivacemi. 

Gymnázium uzavírali piaristi výkladem z aritmetiky, zejména o odmocňování, 

doplněným látkou z geometrie a závěrečným opakováním, který byl věnován novinkám 

v oboru a důkladným zopakováním látky s demonstrací obtížných matematických 

příkladů v rétorice.271 V rakouské piaristické provincii docházelo však daleko snadněji 
v v , 

nez v Cechách k přebírání novinek uplatňovaných pod vlivem dvou významných 

řádových generálů P. Paula Cheluciho a P. Eduarda Corsiniho a S. Silverio než tomu 

bylo v Čechách, a proto nemůžeme vyloučit, že penzum aritmetické látky odpřednášené 

na Českých, moravských a slezských gymnáziích mohlo být o něco menší, ale rozhodně 

bylo větší než u jezuitů.272 Standardní rozsah látky se však nakonec ve státní nařízení 

tehdejší studijní dvorské komise, která se konstituovala v období reforem Marie Terezie 

v roce 1760,273 přiklonil spíše k jezuitskému penzu látky. V první třídě gymnázia se 

tedy žáci seznámili se základy aritmetiky, ve druhé se vyučovalo sčítání, ve třetí 

odčítání, ve čtvrté procvičovali násobení, v páté dělení a v šesté nakonec matematický 

kurs uzavírali trojčlenkou a jejími aplikacemi v příkladech, případně asi i s dalšími 

ukázkami z praxe.274 

Filozofické kursy, které byly dalším zdrojem matematických a fyzikálních 

informací pro absolventy středních škol před studiem na teologických, právnických a 

Ibid., s . l l - 13. 
Ta sc od původní provincie Germanie, kam patřila s Čechami a Moravou oddčlila v polovině 18. 

století. Srv. MS 2002. 
271 
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Provinciálcm rakouské piaristické provincie byl P. Niccforus Dcltl a S. Stephano. Provinciálcm české 
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lékařských fakultách univerzit, mohli absolvovat po dobu 2 - 3 let studenti na 

univerzitách, např. na Karlo-Ferdinandově univerzitě ještě před studiem jiných fakult -

teologie, práv nebo medicíny. Kurs se skládal ze tří tříd. - logika, fyzika a etika. Jak je 

vidět již z názvů bylo v latinské výuce i dosti matematiky a přírodních věd. Monopol na 

toto vzdělání si postupem času získali jezuité, kteří se stali mistry v práci s výkladem 
w • • • • , -v 275 

přírodních věd, zejména matematiky a sjejí aplikací na poučky tomistické filozofie. 

Ve zvládání těchto filozofií a jejich aplikaci na filozofické principy nezůstávali pozadu 

ani piaristé a někteří z nich, se jezuitům zcela vyrovnaly, jako např. P. Donatus 

Hoffmann a Transfiguratione Domini, která působil dlouhodobě v německém Rastadtu 

nebo i italský generál piaristického řádu P. Eduard Corsini a S. Silverio, někdejší 

profesor univerzity v Pise, který nad jezuity v mnohých směrech vynikal a jehož názory 

se od jejich systémů ještě poněkud lišily. 

Piarističtí učenci pak předávali nové vlastní poznatky řádovému dorostu ve 

svých soukromých kursech filozofie, které probíhaly již v 17. století i u nás. Hlavní 

inspirací v tomto směru byl italský způsob výuky a kurzy se těšily v řádu oblibě. 

S jedním z nej starších takových kursů, který probíhal ve Florencii těsně po založení 

zdejší koleje spolupracoval i Galileo Galilei, což bylo podnětem k hluboké tradici 

přírodních věd v piaristickém řádu, ale i předmětem roztržky, která způsobila řádovou 

krizi a útisk ze strany nepřátel řádu.276 Významné filozofické učiliště vzniklo i v polské 

piaristické koleji v Podolinci (zal. 1642) a stalo se rovněž zdrojem nejen polské, ale 

částečně také slovenské a maďarské vědecké tradice i v dalších stoletích.277 V českých 

zemích vznikaly takové kursy v kolejích rovněž. Výuka v nich se vázala na vyučující, 

jimiž bývali vynikající členové řádu, kteří se pak často věnovali výuce teologie. Ten se 

stal v kursu jediným vyučujícím a přednášel v koleji několika mladým klerikům. 

Podmínky pro rozvoj takovýchto kursů byly dobré ve větších kolejích, kde nedocházelo 

k výuce teologie. Mezi takové koleje patřila především v 18. století i nadále piaristická 

kolej v Kroměříži nebo v Mikulově na Moravě, kde se kromě snah o otevření veřejného 

filozofického kursu však spíše vyučovala teologie, podobně jako v Kosmonosech, a 

církevní právo. V Čechách se pak jednalo o piaristickou kolej v Litomyšli, kde došlo 

275 Srv. např. JANSEN, B. Jezuité v přírodních védách a ve filosofii 17. a 18. století. Olomouc -
Velehrad: Refugium., 2004, 158 s. 
277 Namířený především proti jeho zakladateli sv. Josefovi Kalasaiiskcmu. Srv. např. Snahy 
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v Novým Saczu v Polsku a ve Starej Lubovni na Slovensku, z níž je k dispozici katalog Pietas et 
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dokonce v 1. polovině 18. století i ke vzniku veřejného filozofického učiliště, kde se 

otevíraly třídy logiky a fyziky v letech 1735 - 1752. Nakonec se podařilo jezuitskému 
v r ^ / v* • v ' ' 278 

rádu prosadit u panovnice ještě naposledy zrušení učiliště, které bojkotoval. 

Daleko více než při vyučování filozofie mohli realizovat své matematické 

ambice piarističtí učitelé a profesoři při výuce aritmetiky, zejména v tzv. vyšší 

aritmetice. Co se tedy v této třídě vyučovalo a jaký byl vývoj zde předepsané látky 

zhruba během osmdesátiletého vývoje od Focciho řádových reforem koncem 17. století 

do tereziánských školských reforem. Po piaristických řádových reformách bylo 

stanoveno penzum probrané látky v jednotlivých odděleních aritmetické třídy. 

V aritmetice minor měli její žáci zvládnout základy počtů, naučit se základním 

praktickým vědomostem vhodným pro úřednickou praxi a ministrovat při Mariánských 

obřadech.2 7 9 Během období reforem se pak na základě jednotlivých řádových 

generálních kapitul obsah výuky v aritmetické třídě dále rozšiřoval, prohluboval a 

diferencoval. Jak ukazuje první nastínění poslání této třídy nevěnovali se její žáci a 

studenti vždy pouze počítání nebo geometrii, ale rozvíjeli i některé další poznatky 

získané v předcházející třídě základní školy, tedy ve skribendě. Byl to např. zejména 

rozvoj krasopisu, příprava a sestavování korespondence v mateřské řeči. Vzhledem 

k budoucímu zaměření absolventů v tomto směru na dráhu vrchnostenského úředníka 

docházelo asi daleko častěji k výuce sestavování a vedení úřední korespondence 

v němčině než v Češtině,280 případně i některém jiném jazyce - francouzštině nebo 

italštině.281 Učitel měl vést studenty k tomu, aby z nich vyrostli zdatní praktikové -

ekonomové, tedy hospodářští úředníci, nebo i další vzdělaní odborníci (důstojníci a 

poddůstojníci, lékárníci apod.). Musil dělit svou výuku mezi studenty vyššího oddělení 

a oddělení nižšího, případně ještě i mezi žáky scribendy. Pokud vyučoval na základní 

Škole sám přibyla mu ještě legenda, což mohl být někdy pro začínajícího učitele 

opravdu závažný problém, obzvláště pokud byl ještě klerikem a nemohl se zcela 

spolehnout na sou kněžskou autoritu. Z učebnic žáci pracovali nejvíce s Cebesovými 

tabulkami. Studenti i žáci psávali rovněž diktáty v němčině. Vedle početních příkladů 

sestavovali zejména starší studenti z vyššího oddělené různé, např. gratulační slovní a 

278 
„ SOkA Benešov, ADB II. 
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číselné hříčky a jiná vtipná rčení s využitím výpočtů, k nimž jim často zůstala láska po 

celý život, zvláště pokud se pak sami stali učiteli v aritmetice.282 

Návrh studijní reformy rakouské provincie z roku 1763 se také zabýval 

aritmetickou třídou a podal celkem přesnou charakteristiku výuky v ní. Charakterizoval 

ji jako dělenou třídu, v níž má učit jeden učitel. Za společnou látku pro vyšší 

(arithmetica maior) i nižší (arithmetica minor) oddělení doporučoval pravopis a krasopis 

s každodenními cvičeními. V nižším oddělení se vykládaly jednodušší matematické 

zákony podle učebnic osvědčených autorů Hemelingia, Clausberga, Colonia a Peška, 

případně i dalších. Ve vyšší aritmetice se pak doporučovalo vykládat složitější pravidla 

a studovat je v učebnicích a demonstrovat na vybraných příkladech. Jednalo se o 

cvičebnice a učebnice určené pro probírání jednotlivých částí látky. Snadnější příklady 

se měli řešit podle učebnic Clausberga a Adolphia, další zákony matematiky a algebry 

podle Peška, Glairauta nebo jiného podle učitelova uvážení doporučeného autora. 

Praktické části geometrie se měli řešit podle učebnic Segnerových, geometrické zákony 

podle příruček Canzlera a Penthera a případně i jiných. Byly doporučeny rovněž knihy 

pro výuku úřední korespondence, zejména žádostí, dlužních úpisů apod., které se zde 

studenti učili také skládat. Zde se doporučovala Neukirchova učebnice úvodu do 

německé korespondence Justiho písařské umění a Stadsův sekretář.283 Zda se alespoň 

Částečně vyučovalo tak, jak se v tomto experimentálním programu uvádí, by mohlo 

ověřit pátrání po některých zde uvedených učebnicích matematiky (aritmetiky i 

geometrie) a praktických cvičebnicích (s látkou označovanou jako charakteres). 

Vyučování na všech druzích škol si bez učebnic také už v době baroka a 

klasicismu tedy zhruba od roku 1620 do osmdesátých let 18. století neumíme vlastně ani 

představit. Učebnice byla tehdy již spjata s výukou daleko těsněji, než tomu bylo 

v dřívější době. Proto si můžeme klást otázky nejen o tom, jaké učebnice se tehdy na 

našich školách používaly, v jakých druzích škol a jaké svědectví nám zanechaly o 

vzdělanosti té doby i o způsobu výuky, případně i charakteru jednotlivých vyučovacích 

předmětů, ale i zda se učebnice, podobně jako je tomu v mnohých případech i 

v současné době, nějakým způsobem od tehdejší knižní produkce odlišovaly, zda to 

bylo již na první pohled i formální odlišení tvarem nebo se jednalo pouze o odlišný 

obsah těchto knih od ostatní knižní produkce baroka a klasicismu, případně zda 

J BARTŮŠEK, V. Eugcnius Sebastiani... 
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učebnice měly určitou charakteristickou obsahovou skladbu a jakým způsobem 

přispívaly k dosažení vzdělávacích a výchovných cílů příslušné epochy. 

Nejstarší stanovy školních řádů zpravidla nepředepisovaly použití nějakých 

přesně stanovených učebnic. Spíše se v dalších rozpracováních těchto stanov pro 

jednotlivé provincie určovala, jaká látka se probere. V 18. století, zvláště po jeho 

polovině bylo však předepisování učebnic již zcela běžnou záležitostí. Na jezuitských 

Školách souviselo uvádění názvů učebnic, připomínaly se spíše pouze většinou jména 

autorů a předmět vzdělání než přesný název nebo místo vydání, s postupným náběhem 

na gymnaziální reformy, které se projevovalo zařazováním výuky matematiky a 

reálných předmětů, zejména elementárních poznatků ze zeměpisu, dějepisu nebo práva. 

K těmto reformním krokům byli jezuité zejména ve 2. polovině 18. století na základě 

tlaku pomocí vyhlášek, které české i moravské zemské gubernium posílali jezuitům, 

kteří dostávali i nařízení o výuce ještě též do své provincie prostřednictvím řádových 

působících generálů v Římě. 284 V podobné situaci se nacházeli rovněž piaristé, ale spíše 

u nich daleko častěji ještě tehdy určovala charakter výuky nařízení generálů z Říma, než 

příkazy v přípisech příslušných zemských gubernií. Bylo to dáno zejména tím, že funkci 

generálů řádu zastávali tehdy velmi schopní a vzdělaní osvícení muži, kteří se 

pedagogice i matematice skutečně věnovali, zejména za svého univerzitního působení 

v Pise, j ako např. nej významnější reformátor piaristického školství vůbec P. Paulinus 

Chelucci a S. Josepho jeho nástupce P. Eduard Corsini a S. Silvestro, kterého bychom 

právem mohli mezi nejvzdělanější piaristy v této době vůbec. Piaristé se uměli 

přizpůsobovat poměrně dobře a rychle různým požadavkům, které se na ně kladly, proto 

mohl být mezi členy rakouské piaristické provincie nalezen i jeden z reformátorů 

gymnaziálního školství P. Gratian Marx a S. Barbara.2 8 5 Zatímco při výuce gramatiky 

se i u piaristů můžeme setkat s autory, které j sme zde již uváděli, a bývají zpravila 

alespoň osobám s hlubším povědomím o latinské gramatice poměrně známi, mezi 

matematiky nalezneme mnoho osob v dnešní době poměrně neznámých. Zhruba asi 

kolem poloviny 18. století se v aritmetické třídě doporučují Cebetiovy (Cebesovy) 

matematické tabulky, které měly kořeny již v antice a byly připisovány Sokratovu žáku 

Cebesovi z řeckých Théb. Ve druhé polovině 18. století (v rakouském návrhu piaristické 

Školní reformy r. 1763) se doporučují v aritmetické třídě učebnice od těchto autorů 

většinou německých: Johanna Hemelingia, básníka a učitele korespondence a počtů 

380 
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v Hanoveru, Christlieba Clausberga, P. Johanna Colonia a Johana Christiana Peschka, 

původem z Lužice, pro nižší aritmetiku. Obě oddělení aritmetiky pak měly poznávat 

obecné aritmetické zákony podle učebnic Clausberka a Adolphia a algebraické zákony 

podle Peška nebo Glairauta. Základy geometrie se vyučovaly podle Johanna Andrease 

Segnera a další výuka v tomto směru pak pokračovala Bernarda Canzlera, profesora 

z Norimberku, a Johanna Friedricha Penthera. V této třídě se vlastně i jakási úřední 

korespondence podle učebnice Benjamina Neukircha „Anweissung zu deutschen 

Briefen".2 8 6 Dále se používalo Johanna Heinricha Gottloba von Justi „Schreibart . . ." a 

příručka „Stadt Secretarius". Vzhledem k velkému množství této literatury se mohly 
• • 9X7 t • 

používat i další knihy. Vše záleželo mnohdy asi možní i na učitelově výběru. 

V odděleních knihoven kolejí piaristického řádu, kde byly shromážděny knihy 

týkající se výuky aritmetiky, matematiky, geometrie, případně filozofie nebo dalších 

přírodních věd bychom rovněž mohli uvést celou řadu zajímavých exemplářů. Velmi 

zajímavé knihy se např. nacházejí v knihovně bývalé piaristické koleje Praze, která se 

ve 2. polovině 18. století nacházela zde na Novém Městě. Jedná se např. o knihu 

„Breviarium continens initia eruditionis, oder ABC der Gelehrsamkeit zum Nutzen 

derer Trivial-Schulen aussgesetzt.", vydanou v Lipsku a Magdeburku u Krištofa 

Seidela v roce 1711.288 Tato kniha shrnovala veškerou látku, která se tehdy na 

elementárních školách probírala. Piaristé ji získali pravděpodobně od Jana Antonína 

Scriciho, lékaře a dobrodince řádu, Dobnerova příbuzného (švagra). Knihu používal 

jako příručku při filozofických studiích v roce 1746 jeho syn Josef Maria Jan 

Nepomucký, který v roce 1748 studoval medicínu v Praze.289 Převážně pro třídu písařů 

(skribendu) byla určena i učebnice „Kurtzer Begriff Teutscher Les-und Schreib-

Richtigkeit zum Behuf Der Schreibgeflissenen Jugend In denen Schulen Deren PP. 

Piarum Scholarum Aus mehreren Der Deutschen Sprach-Kunst Eifrigen Liebhabern 

Zusamm getragen Von einem selbes Orden Mitgl ied", vydaná v Praze u Jakuba 

Schweigera, arcibiskupského tiskaře, v roce 1762.290 Pražští piaristé se věnovali 

286 
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Autor není jmenován. KNA, Knih. Piar. C IV 29. 
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získávaní učebnic aritmetiky, případně dalších matematických oborů, velmi 

systematicky, což bylo dáno i charakterem jejich výuky.291 

Také učebnic aritmetiky byl poměrně velký výběr. Můžeme zde najít i k výuce 

aritmetiky doporučované učebnice Jana Christiana Peška, profesora gymnázia v Zitavě, 

např. „Italienische Rechnen-Grunden", vydané roku 1736 u lipského a žitavského 

knihkupce Jana Jakuba Schópse, kde se např. vysvětlovala i trojčlenka nebo mladší 

učebnici Der allerzeitfertige Haushaltungsrechner vor vornehme und niedrige Personen 

absonderlich Capitalisten und Handelsleuten", vydanou ve Frankfurtu a Lipsku roku 

1752.292 Některé učebnice matematiky a aritmetiky psali a vydávali i někteří vynikající 

matematikové a učenci, kteří byli zároveň i členy piaristického řádu. Takovou učebnici 

používal ke svému studiu i významná piarista, topograf P. Jaroslaus Schaller a S. 

Josepho. Jednalo se o knihu „Anleitung zur Rechnenkunst, zum Nutzen und Gebrauche 

der Frommen Schulen", vydanou v Praze u Jana Josefa Klausera roku 1768, jejíž autor 

je neuveden.2 9 3 Na základě zápisu v kolejné kronice pražských piaristů se však dalo 

zjistit, že tuto učebnici napsal tehdejší profesor podvojného účetnictví v prařské 

piaristické škole P. Theodosius Pávek a S Joanne Baptista.294 

Piarististům se dokonce podařilo podchytit celé matematické i filozofické 

vzdělání. V tomto ohledu vynikl kromě řádového generála P. Eduarda Corsiniho, který 

rovněž napsal samostatnou učebnici aritmetiky, také piarista P. Donatus Hoffmann a 

Transfiguratione Domini (* 17.10. 1700, Leobšice ve Slezsku, + 19.10. 1783, 

Francovilla), který stejně jako Corsini a řada dalších evropských učenců té doby kromě 

celého přehledu filozofie a matematiky zpracovával učebnice arimetiky i z učiva 

předcházející třídy scribendy, s níž bývala výuka aritmetiky často propojována. Takto 

zaměřena byla i učebnice „Kurtzer Begriff der deutschen und zugleich allgemeinen 

Sprachlehre fúr die mindere Jugend der frommen Schulen samt einen Anhang von der 

deutschen Orthohraphie und einem anderen von den Grundlehren der Rechnenkunst.", 

vydanou u augsburgského knihkupce Matyáše Riegra v roce 1763, jejímž autorem P. 

Donatus též byl.295 

291 

Dokazují to zápisy v knihách, které často datují vlastnictví piaristů do let 1752 nebo 1753. O osudech 
piaristické knihovny na Novém Mčstč pražském viz. Bartůšek, V.: Knihovníci.... 

' První z knih byla v pražské piaristické knihovnč od roku 1753, druhá již od 1752. KNA, Knih.Piar. F 
III 22 a Knih.Piar F i l l 21. 291 
294KNA, Knih.Piar. sign. H III 18. 

4 NA Praha, ŘPi, kol. Praha , Chronicon donuis Pragensis Scholarum Piarum, č. kň. 137, (dále CliDP) 
s. 187. 
29S 

KNA, Knih.Piar. C VII 13/2. 
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Na vyšší úrovni se matematikou zabývaly i učebnice, které ukazovaly její 

vyuřití ve stavební, zejména ve vojenské technice. Je to zejména kniha sestavená 

královským pruským vojenským inženýrem Janem Jindřichem Behrem „Die bey denen 

Europaeern jetzt iibliche Kriegs-Bau-Kunst, Worinnen die alten und neuen Wehr 

verstárcken Befestigungs-Arten Der besten und beriihmsten Ingenieurs dieses Zeit , . . ." , 

vydaná v Lipsku u Groschuffa roku 1714. Tato kniha měla poměrně neobvyklý 

formát.2 9 6 Většího formátu byly naopak učebnice podvojného účetnictví.297 Jednalo se o 

dvoudílnou knihu „Einleitung zur Doppelten Buchhaltung." První díl přeložený 

z francouzštiny jakýmsi pánem de la Porte. Druhé vydání, které je v knihovně pochází 

od rakouského dvorního tiskaře Jana Tomáše Trattnera a vyšlo ve Vídni, v Praze a 

v Terstu v roce 1764, stejně jako druhý díl. V prvním se věnuje pozornost podvojnému 

účetnictví jako vědě, druhý je spíše zaměřen na hospodářské a finanční záležitosti a 

obsahuje poměrně značné množství tabulek.298 

Tato učebnice nás přivádí vlastně k dalšímu druhu kurzů, který mohl navázat na 

vyspělou výuku v piaristických odděleních vyšší aritmetické třídy, zejména pokud se 

nacházeli ve zemských hlavních městech nebo ve místech ležících ve vyspělých 

hospodářských oblastech. Jednalo se o výuku podvojného účetnictví, které se v českách 

zemích ujali právě piaristé v některých svých kolejích. Podnět ke zřízení těchto kurzů, 

které měly být určeny zejména pro vyšší státní úředníky vzešel nejspíše z okruhu 

Šlechty soustčeděné kolem panovnice Marie Terezie. O tom, zda by piaristé v Čechách 

tuto výuku zvládli jednal v srpnu roku 1765 ve Vídni s tehdejším provinciálem řádu P. 

Jeremiášem Soudným a Matře Dolorosa příznivec piaristického řádu císařský dvorní 

rada hrabě Karel ze Zinsendorfu a Pottendorfe, který s ním probral na schůzce veškeré 

druhy veřejné i soukromé piaristické výuky a zdůraznil, že by raději viděl, kdyby se 

výuky této nové discipliny ujal některý církevní řád s pedagogickou tradicí, tedy piaristé 

nebo jezuité. Jako ideální se mu zdálo právě napojení tohoto kursu na výuku ve vyšší 

aritmetice, což se mu zdálo logičtější, než napojení na filozofické kurzy.299 Za 

následujícího řádového provinciála Česko-Moravsko-Slezské piaristické provincie P. 

Jeremiáše Soudného a Matře Dolorosa pověřila Marie Terezie piaristy příkazem 

Prostřednictvím českého gubernia zpočá tku roku 1765 zahájením výuky od nového 

Rozměry stránky byly 160x100 mm, některé stánky a přílohy však byly jcšlě clo knihy složené. KNA, 
Knih.Piar. F I 14. 
29g Rozměry stránky byly 201x234 mm. 
299 Druhý dál tvoří vlastně přílisk této knihy. KNA, Knih.Piar. G VII 11. 

NA Praha, Řpi, provincie, Ephemerides..., ě. kn. 7., s. 191. 

297 

298 

380 
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školního roku.3 0 0 Experimentální výuka podvojného účetnictví byla zahájena e ve 

Školním roce 1764/5 v Praze a později, ve školním roce 1769/ 1770, i v dalších 

několika kolejích - v Mikulově, Kroměříži, Moravské Třebové, Českých Budějovicích 

a v Mostě.3 0 1 Absolvování kursu podvojného účetnictví bylo pro státní úředníky 

předepsáno. V předvečer vyvrcholení školních reforem v habsburské monarchii tak 

vznikla určitá vzdělávací soustava, kterou se vlastně propojilo piaristické základní 

Školství, na nějž navazovalo i řádové střední školství se školstvím vyšším, které však 

bylo prakticky zaměřeno podobně jako některá vyšší a vysoká učiliště technického 

zaměření, která se rovněž začala rozvíjet v této době.302 Po školních reformách však tato 

výuka zanikla. Od roku 1779 se již podvojné účetnictví nevyučovalo a poslední pokusy 

o výuku aritmetiky se vázaly na to zda bude nějaký odborník v místě výuky, jakým 

mohl být ještě např. P. Romualdus Sies a S. Clara, který zde byl v roce 1779 

vicerektorem, případně jeho nástupce.303 

300 Ibid. , s. 227, 228. 
301 x , „ ', 
302 Siřeni, s. 

JÍLEK, František a LOMIČ, Václav. Dějiny Českého vysokého učeni technického, i. díl. České vysoké 
učení technické, Praha 1973, (dále JÍLEK, LOMIČ. Dčjiny ČVUT 1.). o evropském a rakouském 
technickém vysokém i středním školství zejména s. 112-118. 

Na Praha, Řpi, kolej Praha, č. kn. 141. 
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4 Nižší A VYŠŠÍ ARITMETIKA 

Proč docházelo na piaristických školách k dělení tříd, význam dělení ari tmetické 

třídy, obsah výuky v nižší aritmetické třídě a její zapojení do systému piaristické 

elementární školy, mohla být branou do latinských škol nebo byla spíše východiskem 

pro praktický život, východiska výuky ve vyšší aritmetické třídě a její význam j ako 

přípravky pro praktický život studentů piaristických škol 

Srovnáváme-li mezi sebou fundační listiny jednotlivých piaristických škol, 

kladli si většinou zakladatelé jednotlivých kavalírských fundací v českých, moravských 

a slezských městech a městečkách, že zdejší mládež naučí dobře číst, psát a počítat, 

případně se ješ tě někde mluvilo ještě o výuce základů hudby. Synkové poddaných, 

zejména potomci řemeslníků z poddanských měst a městeček, ale i zdejší ve městě 

sídlící drobné šlechty a erbovních měšťanů, měli být vzděláváni tak, aby mohli být 

nejen pokračovatel i svých otců, ale rovněž k tomu, aby se z nich mohla čerpat zásoba 

úředníků vhodných pro služby na různých místech hospodaření vrchnostenských statků 

i na pozvolné cestě k rozvoji manufakturního podnikání. Tím, že provozovali podobně 

j ako jezui té gymnázia, odevzdali svým chlebodárcům, mezi nimiž začali pos tupně 

převládat zástupci měšťanských vrstev, daleko více, než po nich bylo žádáno. Kvůli 

gymnáziu to byl jednak klíč k tehdejší vysokoškolské univerzitní výuce i tehdejší 

řádové výuce v soukromých učilištích tehdejších řeholních institucí a také jednak klíč 

ke vzdělávání se v různých učilištích technického charakteru, zejména na technických 

Školách, j akou byla od roku 1717 dokonce i stavovská akademie spojovaná s počátky 

pozdějšího českého vysokého učení technického, které vycházelo z f rancouzských 

inženýrských škol. Tento blahodárný postup souvisel jistě i rozdělením výuky 

v ari tmetické třídě piaristických elementárních škol na nižší a vyšší. Možnost studia se 

však netýkala pouze studia v Cechách, ale vztahovala se na univerzity a další školy i na 

Moravě, ve Slezsku a v Rakousku, kam docházeli studenti ve větší míře zejména 

studenti z Moravy. 3 0 4 Je na místě položit si tedy otázku, proč a jak k tomuto rozdělení 

vlastně došlo. 

Po příchodu několika nově pozvaných členů piaristického řádu do nové lokality, kde 

měla vzniknout jejich kolej a školy, začali piarističtí učitelé většinou v provizorních 

304 JÍLEK . LOMIČ. Dějiny ČVUTl, s. 46 - 84. 
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podmínkách v městských špitálů nebo jiných náhradních prostor vhodných pro výuku. 

Jeden z učitelů vyučoval ve všech třech třídách elementární školy, druhý z nich většinou 

zaváděl výuku na latinské škole - gymnáziu. K dělení tříd docházelo tedy spíše 

v lokalitách s větším počtem studentů a žáků. V 17. a zejména pak v 18. století k němu 

docházel na gymnáziích i na elementárních školách. Na gymnáziu šlo zejména o první 

gymnaziální třídu, tzv parvu neboli rudimentu. Samotná třída vznikla vlastně jako jakási 

přechodná stanice mezi elementární školou a vlastním latinským gymnáziem. Pro 

piaristický řád vysvětlují koncem 17. století závěry pouze zběřně Focciho reformních 

návrhů z roku 1694 „ Methodus seu Ratio studiorum pro Exteris a Cap.[itulo] 

Gener.[alis] 1694 instituta." A poněkud podrobněji instrukce pro prefekty Škol řádové 

provincie Germánié od roku 1666 pravidelně doplňovaná o závěry z jenání generálních 

kapitul. Z nařízení a doporučení zde sepsaných pro učitele v jednotlivých třídách 

piaristických škol vyučujících veřejnost jasně vyplývá, že povinností učitelů v této 

třídě bylo pomoci novým žákům přejít od mateřského vyučovacího jazyka k latinskému 

i k novému způsobu výuky, na nějž dříve nebyli zvyklí. Sloužila k tomu i častěji v této 

třídě využívaná možnost příchodu po Velikonocích - tedy vlastně v pololetí. Takto 

přišlý žák se buď ve výuce uchytil a postoupil do následují třídy - principie, nebo si 

parvu zopakoval ještě jednou znovu.305 Nejvíce byl tento postup praktikován na 

jezuitských i piaristických gymnáziích na konci 17. a v 1. polovině 18. století. U jezuitů 

se dokonce v rámci parvy často vyvinuly i jakési přípravky na gymnaziální studium, 

které mohli trvat i po celý jeden školní rok.306 Dělené třídy se pak nazývaly parva 

minor, pro mladší žáky, a parva major pro starší žáky, a takto bývala rozdělena i jména 

jednotlivých žáků při zápisu do školní matriky. Třídní učitel byl pro obě oddělení stejný 

a vyučoval zpravidla ještě v principii. Později se od něho začalo na nátlak vídeňských 

politických kruhů, které podporovaly návrhy reformátorů na co nejrychlejší postup 

studentů v rámci jednotlivých škol. 

Ve zvlášť vyčleněných pokynech pro učitele zde najdeme vyčleněny všechny 

třídy. Je zajímavé, že pokyny pro první dvě třídy elementární školy (legenda a 

scribenda) předcházejí dalším šesti třídám gymnaziálním (parva, principia, gramatika, 

syntax, poetika a rétorika). Poslední v tomto výčtu figuruje právě aritmetika. Tak tedy 

Edice tohoto dokumentu viz. WOTKE, K. Das Ósterreichisches Gymnasium in Zeiialter Maria 
Theresias. S. 53 - 65 - Focciho Ratio a s. 64 - 70 provinciální nařízení z doplňky k roku 1763 o 
povinnostech učitele parvy se pak píše na 68 a 69. 

BARTŮŠEK, V. Elementární školství...; nejnověji ÍORNEJOVÁ, I. Pedagogické syslémy piaristů a 
jezuitů, zpátečnictví a pokrok?, SVPP 43/2003, s. 25 - 35. 
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zřejmě vypadal postupový model studia na barokním piaristickém gymnáziu 

dodržovaný zhruba až do realizace školních reforem Marie Terezie ve školním roce 

1777/8. Postupová cesta žáků, kteří se v piaristických školách začali učit od legendy 

vedla tedy přes scribendu do parvy pak do tak vysokého ročníku gymnázia jaký mohli 

zvládnout díky své inteligenci, případně nakolik stačily finanční příspěvky jejich rodičů 

nebo mecenášů, kteří jim studia umožňovali. Pokud po skribendě nechtěli dále studovat 

ze škol až na výjimečné případy zpravidla neodcházeli, zakončovali své vzdělání 

v aritmetické třídě. Sem směřovali rovněž i žáci a studenti, kteří skončili gymnaziální 

docházku v kterékoli ze tříd gymnázia. Je pochopitelné, že rozdíly mezi znalostmi 

absolventy skribendy nebo parvy byl v porovnání s absolventy poetiky a rétoriky nebo 

dokonce jejími repetenty, obzvláště těmi, které k opakování poslední gymnaziální třídy 

motivovalo studium na univerzitě nebo vstup do církevního řádu a nikoliv špatný 

prospěch, asi velice značný. Situace piaristického pedagoga v aritmetické třídě byla asi 

velmi náročná na výuku vzhledem k různorodosti věku i nadání posluchačů. Jedinými 

možnostmi jak pomoci vyučujícímu bylo rozdělit vhodným způsobem podle příslušné 

látky aritmetickou třídu a pomoci si také zavedením dalšího příchozího termínu 

v pololetí po Velikonocích. Učitel pak postupoval v této třídě jako ve dvojtřídce a 

nadaní žáci z nižšího oddělení se mohli alespoň částečně něco dozvědět i z pokračování 

další látky.307 

Kriteriem pro rozdělení aritmetické třídy bylo absolvování 3. třídy gymnázia 

gramatiky nebo alespoň studia v ní. Žáci, kteří skončili ve skribendě, v parvě, principii 

nebo i v gramatice navštěvovali tzv. nižší aritmetiku, tzv. aritmethiku minor, ostatní -

absolventi rétoriky, poetiky, syntaxe a nejspíše i gramatiky a pochopitelně i absolventi 

a studenti vysokých a vyšších škol, případně jiných kursů a speciálních povolání pak 

studovali ve vyšší aritmetice - tzv. arihmetica major. Ve třídě vyučoval zpravidla jeden 
učitel, který dokonce velmi často vyučoval také ve skribendě. V menších lokalitách 

Často vyučovali začátečníci, kteří někdy učili na celé základní škole. Jindy se ovšem 

stalo, že byla výuka svěřena staršímu zkušenějšímu pedagogovi, který používal někdy i 

titulu profesor, což bylo jinak pouze výsadou učitele posledních dvou gymnaziálních 

tříd (rétoriky a poetiky). V matrikách studentů piaristických škol bývala aritmetická 

třída zapisována za studenty gymnázia před další třídy elementární školy. Nejdříve byla 

7 BARTŮŠEK, V. Elementární školství...; WOTKE, K. Das Ósterreichisches Gymnasium in Zeilalter 
Maria Theresias. S 70. 
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zapsána jména studentů vyšší aritmetiky, potom žáků z nižší aritmetiky. Po tom 

následovaly skribenda a legenda. 

Jak je tedy zřejmé, že aritmetická třída nebyla na rozdíl od skribendy vstupní branou 

do latinských škol. Žák skribendy míval tedy zpravidla volbu mezi návštěvou parvy, 

někdy i parvy minor a aritmetiky minor. Pro odchod se mohl rozhodnout nejméně 

dvakrát ročně - na konci školního roku3()X nebo od začátku nového pololetí.309 

Z aritmetiky se vracela většina studentů do praktického života, někdy se absolventi ješ tě 

řemeslo, j indy vstoupili do služby ke šlechticům Ke studiu na latinských školách bývali 

nejmladší žáci motivováni již poněkud méně, protože i výuka v nižší aritmetice v sobě 

zahrnovala i látku gymnázia zakončenou trojčlenkou a jazykově míně nadaní žáci se 

nemusili zabývat pro ně zatěžující filologii, podobně j ako i méně majetní chlapci, kteří 

se chtěli zpravidla dostat do obstojně placené služby ke svým mecenášům. 3 1 0 

Piarističtí učitelé měli vždy snahu naučit své žáky a studenty poněkud více látky než 

musili. Sami se obzvláště na vyučování matematiky podle vzoru zakladatele 

piaristického řádu sv. (od r. 1767) Josefa Kalasanského důkladně připravovali.3 1 1 

Studovali p ro to mnohé knihy školní knihy z nichž čerpali značné vědomosti pro 

náročnou výuku v aritmetické třídě. Oddělení věnované tomuto oboru se nacházelo 

téměř ve všech kolejních knihovnách, nejen v Praze. Podle této literatury se dá 

předpokládat , že výuka končila v nižší aritmetice trojčlenkou, kterou žáci procvičovali 

na příkladech. V tomto směru je např. velmi důležitá zpráva o žáku Hanselovi 

Komendovi, z N a d ě j k o v a , který jako třináctiletý navštěvoval v roce 1729 aritmetickou 

třídu gymnázia v Benešově a učil se zde trojčlenku. Vzhledem k tomu, že tento žák sem 

chodil pouze rok, se jednalo zcela určitě o nižší aritmetiku. Zaj ímavé rovněž je, že j eho 

mecenáš rytíř Jan Jiří Bořek Dohalský z Dohalic, který sám kdysi v Benešově u piaristů 

studoval s nimi předem vzdělání svého malého služebníka projednal.3 1 2 Ve vyšší 

aritmetice byly příklady asi složitější stejně jako úřední korespondence i oslavné 

matematické slovní a číselné hříčky, které se zde studenti učili. Získali asi rovněž více 

konkrétních informací z metrologie, numizmatiky, i z vedení hospodářských písemností 

a základů účetnictví. Přibyla jim patrně asi i obtížnější látka z geometrie, na níž se kladl 

308 t , 
3og Končili by před koncem září a začali s výukou po I. 11. 
„ Po Velikonocích. 
310 e 

acv. např. MAUR, Eduard. Ve službč u rytíře Dohalskcho. Ze vzpomínek jihočeského lokaje Hansla 
Komendy (1716 -1776;. Vlast a rodný kraj v dik' historika. Sborník prací žáků a přátel věnovaný 
profesoru Josefu Petráňovi. Uspořádal Jaroslav Pánek, , Praha: Historický ústav AV ČR 2004, s.607 -
620. 

3 Srv. Svatý Josef Kalasanský a zbožné školy. S. 21 - 24. 
MAUR, E. c.d., s.615,616. 
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poměrně velký důraz nejen ve stavebnictví, ale i v umění Z aritmetických úkonů 

zvládali určitě i základy mocnin. Vyžadovalo se po nich, aby krasopisně psali, uměli 

dobře a přesně rýsovat a zvládli práci s různými tehdejšími matematickými tabulkami a 

naučili se pracovat se základními trigonometrickými funkcemi. Měli být dobrými 

pozorovateli, měli umět odhadnout správnou aplikaci matematických i základních 

stavebních poznatků, i znalostí z přírodních věd, které v této třídě rovněž jakoby bokem 

mohly nabýt. To zvyšovalo jejich atraktivitu pro zaměstnání např. u vojska nebo 

prohlubovalo rutinu při specializovaných oborech, kde pouhé vědomosti tehdejších 

učňů asi nestačily jako např. u lékárníků, ale asi i u jemných mechaniků nebo hodinářů 

nebo možná i u klenotníků. Některé poznatky se mohly stát pro absolventy impulsem 

k reálnému vzdělávání ve školách, které k tomu měly blízko. Šlo vlastně o předchůdce 

technických akademií, vysoké báňské školy, lesnické a zemědělské akademie a mnohé 

další školy, které tehdy začaly vznikat nejen pod patronací tehdejšího státu, ale zejména 

tehdejších stavů i jednotlivých vrchností na území celé habsburské monarchie. 
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5 U Č I T E L É A R I T M E T I C K É T Ř Í D Y 

Pedagogická praxe jednot l ivých učitelů a výuka v různých druzích aritmetických tříd, 

profesoři aritmetiky a jejich význam pro výuku i vědu u piaristů, matematici 

v piaristickém řádu a dvojí možnost východisek přírodních věd v piaristickém řádu, 

Činnosti a funkce učitelů mimo výuku, dvojí možnost přístupu piaristických učitelů 

k hudbě, případně i ke dramatické tvorbě, příklady životopisů učitelů aritmetiky a 

podvojného účetnictví i matematiků piaristického řádu. 

Během svého působení v piaristickém řádu, než nastoupili do úředních a 

správních nebo případně vyšších řádových funkcí, si musili všichni j eho vysvěcení 

(nebo k vysvěcení určení) členové odbývat učitelskou praxi. V ní většinou téměř vždy 

prošli piaristé učením nejprve na elementárních školách, potom přestoupili na 

gymnázium, kde postupně vystřídali dvojtřídy až dosáhly titulu profesora při učení 

v poet ice a v rétorice. Ti nejnadanější z nich potom pokračovali ve výuce v soukromých 

kurzech filologie, filozofie, teologie a nakonec i kursu církevního práva, případně se 

někteří z nich stali i učiteli noviců (novicmistry).313 Během své pedagogické dráhy se 

mohli zvláště pedagogové s vyhraněnými zájmy specializovat na některé z důležitých 

disciplin, v nichž našli při svém pedagogickém i vědeckém působení zalíbení a věnovali 

s e intenzivněji j eho studiu. Část řádových piaristických učitelů se věnovala i 

matematice, jejímu uplatnění v praxi i v teorii. Vždy se totiž ovšem nemusil dotyčný 

učitel věnovat výuce v aritmetické třídě, někdy to mohlo být třeba vyučování ve 

filozofickém kursu, případně výchova noviců nebo výuku v některém speciálním 

matematickém kursu v piaristickém řádu v rámci soukromého piaristického řádového 

vzdělávání, nebo i ve službách šlechticů jako preceptoři. 

Osudy učitelů aritmetiky bývaly velmi rozmanité stejně jako věk, kdy se k t omuto 

vyučování dostali. Mladí adepti piaristického řádu prošli nejdříve piaristickým 

noviciátem v Lipníku nad Bečvou, případně od konce 17. století i pomocným novciátem 

v e Staré V o d ě u Libavé,3 1 4 kde po se dvou letech po složení řádových slibů stali novici 

a až do svého nižšího kněžského svěcení, které získávali zpravidla po dokončení 

teologického vzdělání v soukromých řádových kursech, užívali většinou před jménem 

BARTŮŠEK, V. výuka teologie... 
Býval zde 2. ročník. 
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označení F. (= frater), než mohli po vysvěcení v sídlech jedné ze tří určených 

arcidiecézí diecézí (v Praze, ve Vídni nebo v Olomouci) užívat označení P. (= pater). 

V aritmetických třídách mohli někteří z piaristů vyučovat již ihned po noviciátu jako 

zcela úplní začátečníci, nebo naopak dokonce jako již velmi zkušení praktikové často i 

s profesorským titulem. Tehdy se věnovali také již dalším řádovým funkcím, z nichž se 

u řádových matematiků nejvíce vyskytovala funkce revizora účtů Tuto řádovou 

povinnost zastávali tito členové mnohdy ještě i v dalších letech po skončení své 

pedagogické kariéry spolu s neučitelskými funkcemi.315 

Vzhledem k tomu, že označení F. a P. před jménem učitele a též uvádění titulu 

profesor nám umožní alespoň částečně určit jejich věk, na základě toto lze pak alespoň 

přibližně odhadnout i zkušenosti určitého učitele. Problematiku lze sledovat pomocí 

výběru dat jednak longitudinárně, což jsem připravil sledováním obsazování funkcí 

učitelů aritmetiky celkem u tří středočeských kolejí piaristů ve Slaném, Kosmonosech u 

Mladé Boleslavi a v Benešově u Prahy, kde na základě knih sepisujících vyšší řádové 

Povinností od jejich založení až do školního roku 1778/9. Na základě soupisu z let 

1724/25 - 1779/80 povinností je možné si udělat i průřez celou provincií např. v letech 

1724/5 , 1739/1740, 1749/1750 a ve školním roce 1769/1770. Vle tech 1776/7, 1777/8 i 

1779/80 toto srovnávání však již není toto srovnání nutné provádět, protože tehdy už 

aritmetická výuka nebyla vlastně nikde povolena a byla provozována pouze velmi 

omezeně.3 1 6 Vzhledem k lepšímu poznání situace před školními reformami jsem připojil 

Ještě informace o aritmetických třídách při školách v Brandýse nad Labem a v Mostě.3 1 7 

Informaci o vývoji aritmetického vyučování na piaristických školách v Praze jsem 

vyčlenil vzhledem k velmi významné i specifické situaci v této lokalitě do zcela zvláštní 

kapitoly ,318 

Informace o učitelských i řádových povinnostech vůbec z piaristické koleje ve 

Slaném, která byla založena v roce 1658 hrabaty z Martinic, bratry Ferdinandem 

Leopoldem Benem z Martinic, vysokým církevním hodnostářem - kanovníkem 

vyšehradským, a Bernardem Ignácem z Martinic, jako druhá v Čechách, máme 

Piaristické řádové povinností se dčlili na tzv. včtší - olTícia maiora, která patřila k hlavním 
Povinnostem a každý člen řádu jich nezastával včlšinou více než tři a menší - officia ininora , kterých 
"iohl mohli jednotliví členové vykonávat i více. Officia maiora rozděloval v rámci piaristické provincie 
řadový provinciál, oficia ininora přiděloval členům jednotlivých kolejí rektor. 
3l7 N a Praha, Řpi, Seznam členů provincie 1724 - 1779, č. kn. 27. 

318Ibid' 
NA Praha, Řpi, kolej Praha, Seznam členů řádu 1753 - 1941, č. kn. 141. 
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zpočátku zachovány pouze velmi kuse v aktovém materiálu pro panství Smecno. 

V prvním dochovaném seznamu povinností, který jsem měl k dispozici, z roku 1681 

(sc. školní rok 1680/81) vyučoval v aritmetice slánské piaristické koleje rok po zhoubné 

morové epidemii byl P. Herman Frank a Matře Dolorosa (* 1652, Praha, + 22.8. 1690, 

Kosmonosy), který zde studoval ještě soukromý kurs teologie. Šlo tedy o mladého 

kněze, který zároveň vyučoval i ve skribendě. P. Chistianus Pasino a S Paulo (* 1633, 

Hustopeče, + 29.1.1684, Litomyšl), který vyučoval ve Slaném o rok později pouze 

aritmetiku byl asi značně zkušenější, i když používal titulu profesor. Setrval zde i 

v následujícím roce. V roce 1684 zde vyučoval sólově aritmetiku F. Valerianus Rak a 

S. Cecilia (*10.4. 1656, Jevíčko, + 22.2. 1711, Litomyšl). Tento mladý klerik studoval 

asi ve zdejším soukromém kursu piaristů. Studenti zde aritmetiku na konci 17. století 

vyučovali zřejmě častěji, pokud byla studia filozofie otevírána. V roce 1691 dokonce 

posluchač filozofie F. Silvestr Kobližek a S. Laurentio (* 10.6. 1668, Olomouc nebo 

Přerov, + 17.1. 1729, Kroměříž), který dokonce zároveň vyučoval ve skribendě. 

Takovéto již poměrně značné vytížení studujícího člena řádu, který studoval bylo již 

v dosti velkém rozporu s řádovými stanovami a více se do konce 17. století ve Slaném 

neobjevilo. V této době byla aritmetická výuka znovu svěřována členům řádu po 

svěcení a vedle spojení s 1. oratoři, což byla velmi důležitá funkce pro výuku hudby a 

hudební život koleje, se vyskytovalo i spojení s výukou ve skribendě. 

S profesorem aritmetiky se můžeme setkat v koleji slánských piaristů v roce 

1704. Byl jím P. Ladislaus Fiala a S. Vito (*3.4. 1666, Slaný, + 16.7. 1722, 

Kosmonosy). Kromě výuky v aritmetické třídě vyučoval ještě ve skribendě a věnoval se 

zároveň i funkci revizora účtů v koleji. Nelze zatím bohužel sledovat, jak dlouho ve 

slánské koleji zůstal. Jisté však je, že v roce 1709 vyučoval již F. Adalbertus Hannus a 
s - Venceslao (* 13.12. 1686, Litomyšl, + 5.4. 1760, Kosmonosy) . V době další morové 
ePÍdemie v roce 1713 působil ve Slaném u piaristů P. Petrus Zvozil a S. Confessione 

Oomini (* 18.5. 1678, Šlapanice, + 3.6. 1738, Slaný), který vedle učení ve skribendě 

zastával v koleji jako mimořádný kazatel. Tento učitel zde působil ještě ve stejném 
r°zsahu i v roce 17 1 5/6.320 Později v roce 1718 vyučoval aritmetiku pak pouze již jen F. 

Claudius a S. Lamberto3 2 1 spolu se skribendou. O dva roky později však zde již znovu 

Působil zkušený učitel P. Melchior Mareček a S. Francisco (* 5.1. 1670, Bzenec, + 

319 
320 0 A Fraha> Velkostatek (=VS), Smcčno, č. kart. 338. 

NA , Řpi, kolej Slaný, Seznam členů koleje. Opisy generálních a prov. dekretů (usnesení prov. kapitul) 
1^'ber familiae) 1732 - 1767, č. kn. 558. 

Nepodařilo se mi ho určit. 
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25.3.1746, Příbor), který byl ještě katechetou a revizorem účtů. Mohl se totiž výuce 

v aritmetice poměrně dosti věnovat. 

Od školního roku 1724/5 lze sledovat obsazování funkce učitele v aritmetické třídě 

již nepřetržitě. Kolem roku 1730 se zde post učitele aritmetiky spojoval kromě výuky ve 

skribendě s funkcí učitele hudby, někdy i přímo jen s ní. Většinou tehdy vyučovali spíše 

zkušenější vyučující. Poměrně zkušený P. Innocentius Górtler a S, Mansueto (* 2.4. 

1693, Prostějov, +8.4.1762, Vídeň, kolegium Josefinum), který vedle výuky ve 

skribendě působil jako revizor účtů a částečně i jako kazatel v letech 1735/6 - 1737/8. 

Ještě lepším matematikem mohl být také i jeho nástupce P. Leo Kremnitzer a S Cruce (* 

3.5. 1703, Libava, + 13.10. 1769, Stará Voda), který používal titulu profesora aritmetiky 

a vyučoval zde roce 1738/39. Po něm pokračoval ve školním roce 1739/40 P Barnabas 

Gruss a S. Paulo (* 7.1. 1699, Litovel, + 20.4. 1776, Příbor), který byl rovněž 

profesorem aritmetiky, stejně jako o rok později, tedy 1740/41, zde působící P. 

Crispinus Duscher (nebo Dušek) a Matře Dei (*17.9. 1691 Třeboň, +10.1.1764 Příbor). 

Profesor P. Crispinus Duscher zde ještě vydržel působit v letech 1741/2 a 1742/3. Také 

v následujících dvou letech 1743/4 a 1744/5 byla aritmetika vyučována na dosti vysoké 

úrovni. Spolu se skribendou ji vyučoval profesor P. Norbertus Tenger (nebo Tempes) a 

S. Josepho (* 21.3. 1693, Šternberk na Moravě, nebo Svitavy, + 7.10 1766, Slaný). Zda 

tuto vysokou úroveň výuky udržel i mladý řeholní kelerik Otto Zwieržina ab Omnibus 

Sanctis (* 27.8. 1722 Vysoké Mýto, + 14.4. 1781, Stará Voda), který vyučoval 

aritmetiku a skribendu v letech 1745/6 a 1746/7 a byl zároveň sbormistrem a 

Instruktorem hudby, nelze zaručit, podobně asi jako u stejně zkušeného klerika 

Sonaventury Hochgesanga a S. Placido (* 18.6. 1726, Mikulov, + 30.1. 1757, Stará 

Voda), který zde vyučoval ve školním roce 1747/8. Také později byla výuka 
v aritmetice a ve skribendě obsazována mladými začínajícími kleriky - bratry, kteří při 

tom někdy ještě též vyučovali hudbě. Tato nepříznivá situace potrvala s výjimkou roku 

1756/8, kdy aritmetiku ve Slaném učil velmi zkušený matematik a astronom 
celořádového významu, pozdější matematický spisovatel, P. Ignatius Cyprianus 

Kautsch a S. Cornelio (* 20.7.1729 Litomyšl, + 29.9. 1803, Litomyšl)322, až do 

3~2 DENES II., s. 312; Fischer, K.: c.d. uvádí tato jeho díla: Geographia practica scu mcthodus facilis ope 
Pfojectionis sphcrac tcrraqucae construcndi planiis plansphcraria. Skalicii, Hungariae 1789, (Ant. 
Skarnitzl); Planetomctria sivc dimensio distanciac cl niagnitudinis coelestium luminarium Solis ct 
Lunae..., Vicnnae 1788.; Ncuer Prager Stadl und Mcilenzeigcr ..., Prag 1788; Apostata Copernicianus 
s've novum Examcn Systeraatis Copcrniciani. Brunae 1790; Transitus Vcncris aute discum Solis ...A. 
1769. Brunae 1788 a pravdčpodobnč dnes nczvčstný rukopis Dissertationcs VII, quarum tres pricrcs ab 
Astronomia, quatuor posteriores ab Historia cvangclica repetentus. S.I., s.d. 
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školního roku 1770/71. Ve školních letech 1767/8, 1768/9 a 1769/70 vyučovali dokonce 

v aritmetice a ve skribendě studenti soukromého piaristického přípravného 

filologického kurzu, který zde byl tehdy otevřen. 

V roce 1770/71 se snažil zlepšit zdejší aritmetickou výuku profesor P. Henricus 

Fiala S. Kunegunde (* 21.4. 1725, Dobromyslice, + 17.3. 1776, fara Prokly u Brna). 

Ten rovněž vyučoval ještě ve skribendě a zastával v koleji také funkci revizora účtů. 

Jeho pokus o zlepšení výuky v aritmetice byl zřejmě úspěšný. V následujícím i dalším 

Školním roce 1771/2 sice již ve slánských aritmetických třídách znovu vyučovali 

studenti soukromých piaristických kursů, které však byli tentokrát zaměřeny na filosofii 

a matematiku. Nelze tedy pochybovat o tom, že jejich profesor P. Camillus Gerisch a S. 

Bernardo (*26.3.1738, Šternberk na Moravě, + 2.12.1781, Opava - farář) byl ochoten 

kdykoliv mladým pedagogům poradit. Takováto situace zde byla do školního roku 

1775/6, kdy se výuky aritmetiky ujal P. Adrianus a S. Maria,323 který byl zároveň 

kromě učení ve skribendě i varhaníkem. P. Camillus Gerisch byl posledním učitelem 

vyšších ročníků elementární školy ve Slaném, kde pak byla v roce 1776/7 zavedena 

Škola hlavní a zrušeno gymnázium.324 Kromě toho zde ještě v tomto školním roce 

Působil jako profesor matematiky v rámci soukromého studia filozofie P. Tobias 

Borový a S. Raphaele (* 4.5. 1730, Brno, + 31.3. 1807, Kroměříž), který vyučoval i 

Podvojné účetnictví, ale to bylo asi určeno pouze jen pro kleriky. 

Školní výuka v piaristické koleji v Kosmonosech u Mladé Boleslavi začala na 

Podzim v roce 1688, avšak stavba objektu byla dokončena s potížemi až o šest let 

Později (1694). Časem (na přelomu 17. a 18. století) bylo do Kosmonos přeneseno 

řádové teologické učiliště ze Slaného. Toto teologické učení, jednalo se pochopitelně o 

Přítomnost příslušného profesora teologie, dosáhlo v následujících letech 

Pozoruhodných úspěchů. Působili zde mnozí významní řádoví učenci. Také Kosmonosy 
S e staly centrem dalšího rozšiřování piaristického řádu, ale až v 1. polovině 18. století, 

kdy se odtud pokoušeli piaristé neúspěšně založit kolej v Lysé nad Labem (zač. 18. 
s t ° l ) na panství hraběte Františka Antonína Šporka, nebo v Doksech na panství 

hraběnky Marie Magdaleny z Valdštejna, rozené Černínové z Chudenic (kol. r. 

1722) 325 

324 Nepodařilo se ml ho určit. 

325 ? i a r i s l č j i nesprávné nazývali normální. 
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Před rokem 1724 máme rovněž v Kosmonosech doklady o poměrně kolísavé úrovni 

výuky v aritmetické třídě zdejších škol. Někdy ji vyučovali zkušení profesoři, jako např. 

ve školním roce 1701/2 a 1702/3, kdy zde působil profesor aritmetiky P. Benedictus 

Fiessl a S. Rosaria (*7.2. 1657, Póllen ve Štýrsku, + 18.4. 1739 Stará Voda), který 

v této třídě vyučoval sólově, takže se na výuku v ní mohl opravdu plně soustředit.326 

Jindy zde vyučovali pouze studenti, jako např. ve školním roce 1722/3, kdy v aritmetice 

a skribendě kosmonosských piaristů vyučoval student filosofie F. Gerardus Nedvied a 

S. Enierico (* 3.10. 1692, Slaný, + 24.5. 1746, Benešov).327 Jindy býval normální stav 

obsazení, jako např. v letech moru, kdy zde musil kvůli této nemoci setrvat P. Gratianus 

Gezwina a S. Barbara nejméně po dva školní roky 1712/3 a 1713/4.32,s Někdy se však 

mohlo stát, že se již i mezi kleriky objevil i poměrně nadaný učitel. To byl např. případ 

klerika F. Ferdinanda Singera a S. Jacobo (* 1.7.1669, Litomyšl, + 7.8. 1730, Benešov), 

který nastoupil v Kosmonosech původně jako učitel v legendě a ředitel 2. oratoře ve 

Školním roce 1691/2 a ve školních letech 1695/6 a 1696/7 se sem dostal znovu jako 

učitel celé elementární školy, takže vyučoval aritmetiku, skribendu a legendu, což byl 

ovšem pouze přechodný stav.329 O P. Ferdinandovi, který se stal na konci života 

mnohaletým vicerektorem benešovské piaristické koleje je známo, že se matematikou a 

jejím uplatněním asi i zabýval a byl velikým znalcem s výukou spojených knih 3 3 0 

V roce 1724/5 a ještě i v roce 1725/6 vyučoval v piaristické koleji v Kosmonosech 

aritmetice P. Valentinus Kirschner a Presentatione BVM (* 1696, Litomyšl, + 21.5. 

1739 Litomyšl) spolu se skribendou.331 Potom se výuky v aritmetice i ve skribendě 

většinou ujali znovu klerikové, zpravidla studující zdejšího soukromého teologického 

kursu. Tato situace trvala až do roku 1730/31, kdy se výuky ve dvou posledních 
elenientárních třídách znovu ujal P. Valentinus Kirschner a Presentatione BMV. Po něm 

Převzal tento post P. Aemilianus Brustmann a S. Ignatio (* 17.12. 1689, Odry, + 

19-2.1752, Strážnice) v následujícím Školním roce 1731/2. Ten učil v těchto třídách 

Ještě jeden rok, kdy řídil ještě i první oratoř. Nově vysvěcení kněží se pak zabývali 

výukou v aritmetické třídě a ve skribendě piaristických škol v Kosmonosech až do roku 

1737/8, kdy tato výuka znovu přešla do rukou kleriků studujících teologií, ale pouze na 

NA, Řpi, kolej Mladá Boleslav, Seznam členů koleje. (Diariuin Cosmonosensis) 1688 - 1799. 
^osaluije potřebné údaje pro Kosmonosy, zde I. 15a.b. 
32g Ibid. 1. 31b. 
329 lbid. 20b, 21a. 
33oIbid. s. 7a, 9b a 11a. 

Ncjnovčji viz BARTŮŠEK, V. Benešovské gymnázium v prvním období své cxixtence. SVPP 
S 7 2 0 ^ , s. 37 - 116, zejm. s. 62,63. 

Další údaje pro Kosmonosy viz NA, č. kn. 27. 
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jeden rok. Pak docházelo zpravidla ke střídání zde již vylíčených stavů, s výjimkou roku 

1739/40, kdy do koleje přišel P. Edmundus Metzner a B.V. Maria (* 13.8.1702, Příbor, 

+ 12.6. 1741, Kosmonosy), který byl profesorem aritmetiky. Ten vyučoval zároveň ve 

skribendě a zastával funkci regenschoriho. Po jeho smrti ve zdejší koleji se pak znovu 

jako obvykle střídali ve výuce aritmetiky a skribendy mladší kněží, kteří spíše 

převažovali a někdy se věnovali řízení 1. oratoře nebo dalším hudebním funkcím, se 

studenty teologie, kteří učili při studiu, kterých pracovalo takto více spíše koncem 

šedesátých let 18. století. Převaha studentů ve vyučování může dokazovat, že výuce 

aritmetiky zde tedy nijak zvláštní pozornost věnována nebyla. Na zdejší výuku mohli 

však rovněž dohlížet i někteří zkušení profesoři, kteří byli matematiky a u nichž 

vyučující aritmetice studovali teologii nebo filozofii. Tak tomu nepochybně bylo např. 

v roce 1769/70, kdy zde působil jako profesor matematiky významný numizmatik a 

historik P. Adaukt Voigt a S. Germano (* 14.5. 1733, Horní Litvínov, +18.10. 1787 

Mikulov). Tehdy zde učil aritmetiku P. Leonardus Rudolph a S. Josepho (* 16.3. 1743, 

Hustopeče, + 25.12. 1802, Litomyšl - nebo Lipník nad Bečvou 25.12. 1801), který zde 

zároveň při studiu teologie vyučoval ještě také ve skribendě a vyučoval hudbě.332 

Podobně tomu bylo v následujícím školním roce 1770/71, kdy filozofii a matematiku 

vyučoval P. Ludovicus Bertrandus Grulich a S. Dominico (* 27.10.1734, Příbor, + 

18.7.1787, Příbor ), který byl i prefektem škol. V aritmetice a ve skribendě vyučoval 

klerik Justin Hubatschek a S. Clemente (* 2.5.1737, Temenava v Rakousku, + 28.10. 
n ebo 1.12. 1790, Stará Voda), který studoval teologii. Pravděpodobně posledním 

učitelem v aritmetické třídě v Kosmonosech byl P. Stephanus Novotný a S. Henrico (* 

19.11. 1749, Týn nad Vltavou, + 2 . 1 . 1812, Strážnice), který vyučoval i ve skribendě. 

Ve školním roce 1776/7 se začalo s výukou na hlavní škole, a ve školním roce 1777/8 se 

začalo s výukou podle reforem na gymnáziu.333 

Možnost založit piaristickou kolej v poddanském městě Benešov (sc. Benešov u 

Prahy) se naskytla již koncem 17.století. Město bylo součástí rozsáhlejšího 

konopišťského panství, jehož majitelem byl hrabě Jiří Ludvík ze Sinzendorfu, který byl 

do roku 1680 presidentem zemské komory. Snažil se Benešov vyvést ze všeobecného 
uPadku, který zde přetrvával ještě po třicetileté válce. Došlo tu k většímu pokusu 
sPojeným tentokrát již také s návštěvou dvou členů řádu piaristů v tomto městě a 

Ve školních letech 1769/70 a 1770/71 sc v Kosmonosech studovala teologie i filozofie současně, což 
dříve tak časté nebývalo. 

Chybně se uvádí normální. 
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složitými jednáními, kde šlo piaristům o především navázání kontaktů s hrabětem Jiřím 

Ludvíkem ze Sinzendorfu a přesnější stanovení podmínek této nové kavalírské fundace, 

v le tech 1676-1680. Neúspěch jednání byl způsoben především osobní situací 

budoucího fundátora a morovou epidemií, která tehdy v Čechách vypukla.334 

Na samém začátku 18. století se piaristé však vrátili k pokusu o založení své 

řádové koleje v Benešově znovu. S tehdejším majitelem konopišťského panství, kam 

Benešov jako poddanské město náležel, hrabětem Františkem Karlem Přehořovským 

z Kvasejovic vyjednával v Karlových Varech z pověření provinciála řádu rektor koleje 

z Ostrova P. Klemens Teng a S. Philippo Nerio v roce 1703, těsně před tím, než se stal 

provinciálem provincie Germaia sám. Bylo to asi možná na úplný závěr delšího 

předcházejícího vyjednávání. Jednání tehdy dopadla šťastně, což se projevilo nejspíše i 

na dalším zintenzívnění snah piaristů o proniknutí řádu do Prahy. Samotná benešovská 

fúndační listina pochází z roku 1703.335 

První piaristé přišli do Benešova 27.9. 1704, v předvečer svátku sv. Václava, 

Při jehož oslavách byli místním obyvatelstvem srdečně uvítáni v čele se zdejším farářem 

Ignácen Antonínem Fialou, vrchnostenskými úředníky z Konopiště a radou města 

Benešova.3 3 6 Takže vlastně není zcela jasné, který rok se má uvádět jako počátek 

koleje.337 Piaristé, kteří přišli ze Slaného byli tři. P. Aegidius Hecht a S. Ferdinando, 

který se stal prvním superiorem nové rezidence, P. Adalbertus Bernardi a S. Barbara a 

Theophilus Zimmermann a S. Amando, který než se stal po Hechtovi rektorem nové 

koleje odešel do služeb jejího zakladatele hraběte Františka Karla Přehořovského 
2 Kvasejovic. Noví příchozí se usídlili u bohaté vdovy Ludmily Choceňské, sloužili 

bohoslužby ve špitálním kostele sv. Alžběty, spolu se dvěma studenty vokalisty, které si 

Pozvali z Tábora, a připravovali se na zavedení pravidelné výuky na školách 

(elementární a gymnázium). Po těchto počátečních krocích přišlo jakési období váhání, 

kdy nebylo jasné, zda by moudřejším, zatím ovšem asi hůře realizovatelným, 

rozhodnutím nemohlo být zkusit stavbu již rovnou v Praze, obzvláště, když se v roce 

1^05 začaly v tomto vytvářet velmi příznivé podmínky pro financování nového 

2aložení. Nakonec však bylo v tomto směru rozhodnuto podporovat dokončení výstavby 

33j Šíření, kde jc i další literatura. 
336 Piaristé, zvi. s. 45 - 49. 

BARTUŠEK, V. Příchod prvních piaristů do Benešova 1704. Výroční zprávo gymnázia Benešov za 
wolnt rok (dále VZGB) 2003/2004. Gymnázium Benešov 2004, s. 29, jako farář je zde uveden omylem 

aulinus Tobolář, který zde sloužil asi o 5 lei později. Bartůšek, V. Benešovské gymnázium v prvním 
období své exixtence., zejm. s. 37 - 40. 
337 Ibid.; SOkA Benešov, ADB 1. 

Mčsto i gymnázium Benešov se oficiální hlásí k roku 1703. 
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benešovské piaristické koleje, která se měla stát východištěm pro další pronikání 

piaristů právě zejména do Prahy.338 

Pravidelná výuka na benešovských piaristických školách začala ve školním roce 

1705/6. Obsazení jednotlivých učitelských funkcí koleje můžeme sledovat na základě 

zpráv ze zdejší piaristické kroniky, která jinak náleží mezi nejzdařilejší díla 

piaristického řádového dějepisectví.339 V roce 1706 se však mluví pouze o výuce 

v humanitních, tzn. v gymnaziálních třídách. Jediným zde uvedeným učitelem byl 

mladý, rovnou z lipnického noviciátu vyšlý, klerik F. Paulus Widholtz a S. Ludovico, 

který se stal v závěru svého života piaristickým provinciálem (* 10.12. 1685, 

Mohelnice, + 20.5. 1753, Benešov, provinciálem byl od roku 1748, v česko-moravsko-

slezské provincii 1751-1753). Ten zde možná vyučoval i ve všech třídách postupně 

vznikající elementární školy. Pokud zde přece jenom došlo i k hlouběji zaměřenému 

aritmetickému vyučování, věnoval se mu asi, spíše však již pouze jako poradce, nám již 

známý P. Ferdinandus Singer a S. Jacobo, který se zde tehdy staral o provádění 

církevních obřadů a zároveň zastával pro učitele aritmetiky typickou funkci revizora 

účtů koleje.340 V následujícím Školním roce (1706/7) se plně ujal výuky na benešovské 

základní škole již P. Paulus Widholtz, který kromě legendy a skribendy vyučoval 

druhým rokem i v aritmetice a vedl žákovskou oratoř.341 F. Paulus a S Ludovico a 

možná i P. Ferdinandus a S. Jacobo podnítili svou činností v městečku o i jeho okolí o 

aritmetiku zájem a bylo třeba ho upevnit. Proto byl již ve školním roce 1707/8 povolán 

k výuce zkušený 42 let starý profesor Romualdus Bibus a S. Joanne Baptista (* 1666, 

Landškroun, + 5.9. 1708, Benešov), který však zde bohužel na konci tohoto školního 

roku zemřel. Ani po jeho smrti však asi úroveň benešovské aritmetické třídy nepoklesla, 

ačkoliv zde došlo k události, kterou benešovská piaristická kronika blíže nevysvětluje. 

Ve školním roce 1708/9 byl vystřídán teprve devatenáctiletý mladík, nadaný F. 

Amadeus Schuster a S. Josepho (*20.12. 1690, Břeclav, + 22.1. 1727, Litomyšl), 
nadaný gramatik a historik a později autor známé učebnice latinské a nčmecko-české 

mluvnice, 342 o něco málo starším spolubratrem F. Gratianem Gezvvinou a S. Barbara (* 

1682, Roudnice nad Labem, + 29.11.1719, Benešov). Jednalo se asi zřejmě o 

^ Srv. Snahy; BARTŮŠEK, V.: Benešovské gymnázium v prvním období své existence., zejm. s. 37 -
339 1U- . 
340 Ibid.; SOkA Benešov, ADB I. 
341 Ibid. 1 XIXa. 
342 Ibid. 1. XXI. V latinských školách vyučoval tehdy P. Adrianus a S Antonio. 
„ BARTŮŠEK, V. Piaristická gramatika Manuela Alvaréze v Pražské piaristické knihovnč SUA v Praze. 

TTVK. Sborník ze 6. odborné konference Olomouc 8. a 9. října 1995. Sdružení knihoven ČR, SVK 
uloniouc, Brno 1997, s.53-61. 
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dočasnou změnu nebo záměnu ve funkci rozpisu, který nařizoval provinciál, případné o 

chybu při zapisování do análů, které navzdory své vysoké historiografické úrovni 
• / • i i* 34̂  ' • v 

vznikaly s určitým časovým odstupem od událostí, o nichž psali. " V úvahu ještě 

připadá nejpravděpodobnější možnost, že jeden z těchto učitelů učil v legendě, což však 

anály rovněž neuvádějí. 

Mladý, ale rovněž velmi nadaný, učitel působil na elementární škole piaristické 

koleje v Benešově i ve školním roce 1709/1710. Byl jím F Joannes Walprecht a S. 

Antonio (* 8.1. 1692, Libořice, + 15.3 1747, Litomyšl nebo Rastadt), pozdější 

významný řádový teologický spisovatel a filozof,344 který přišel rovnou z noviciátu 

v Lipníku nad Bečvou a v následujícím roce potom (1710/11) vyučoval na 

benešovských latinských školách. Když ve školním roce 1710/11 došlo poprvé 

(případně podruhé) k oddělení aritmetiky a skribendy od legendy, vyučoval zde P. 

Mathaeus Pažourek a S. Athanasio (* 15.8. 1684, Litomyšl, + 14.5. 1752, Příbor), který 
vedl zároveň i 1. oratoř. Toto rozdělení však netrvalo dlouho. Již v následujícím 

školním roce (1711/2) vyučoval ve všech třídách základní školy nám již známý P. 

Amadeus Schuster a S. Josepho. Po dobu morové epidemie ve školních letech 1712/3 a 

1713/4 zastával tuto funkci rovněž velmi nadaný mladík a budoucí provinciál řádu F. 

Germanus a S. Adalberto, vlastním jménem Karel Jandík (* 7.1. 1695, Litomyšl, + 

24.12. 1756, Mikulov), který vedl ještě 2. oratoř a vyučoval hudbě. Tomuto 

nepovinnému předmětu vyučoval rovněž i F. Placidus Schonk a S. Lamberto (* 23.6. 

1696, Zbraslav, + 9.1. 1767, Strážnice), kteý zde působil rok po něm. 

Po tři školní roky 1716/7 -1718/9 zde setrval jako učitel na základní škole u 

Piaristů v Benešově F. Crispinus Dušer (Dušek) Matře Dei, který vedl zároveň i 2. 
0 r atoř . Podle poznámky připojené za názvem s vysvětlením provedl opis vlastního textu 

benešovský opis análů o dějinách piaristického od piaristického provinciála a 

někdejšího asistenta řádového generála a generálního řádového historiografa P. 

Bernarda Bartlíka a S. Philippo Nerio (*13.2. 1646, Strážnice, + 20.7. 1716, Lipník nad 

Bečvou). Tento opis vznikl v benešovské koleji za rektorského působení P. Ludovica 

Zemana a S. Agatha (* 17.5.1666, Odry ve Slezsku, + 15.10.1740, Kroměříž) zhruba 
v letech 1717 a 1718.345 Složitější otázkou, kterou bude třeba ještě v budoucnu objasnit 

344 B A R TŮŠEK, V. Benešovské gymnázium v prvním období své existence., zejin. s. 51. 
3,5 SOUSEDÍK, S.: Filosofie, s. 247. 

Srv.: BOMBERA, J. První piaristé v Podolinci. Návrat kprarnehom. Zborník šlúdii k 350. výročiu 
Příchodu piarislov na Slovensko. Ed. Pavol Kollár, Prievidza 1992 (dále NKP), s. 59; srv.léž Václav 

aiíišek, Působení piaristů za Alpami od sklonku Iřicclilelé války do roku 1669., ibid. s. 40; nejnověji 
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výzkumem je, kdo prováděl výtvarnou výzdobu rukopisu. Nelze vyloučit, že právě na ní 

se podílel hraběcí kaplan P. Aegidius Heclit a S. Ferdinando (* 8.2.1664, Lipník n. B.,+ 

5.10.1726, Kroměříž), který byl rovněž nadaným literátem a do jehož knih psal 

Liemann imprimatur, než ho v roce 1718 ve funkci rektora vystřídal. Podobné řádové 

anály jako vznikly v Benešově byly v některých kolejích opsány již dříve.3'16 Není 

vyloučeno, že opis Bartlíkových análů chápal rektor Ludovicus jako nástup pro začátek 

sepisování dějin piaristické koleje v Benešově, avšak k tomu se již nedostal.347 

Každopádně je opis řádových piaristických análů jednou z brilantních ukázek činnosti 

učitele aritmetické tžídy v řádové praxi, kde si byl pověřen vyzkoušet v praxi to, co sám 

v teorii ve skribendě i v aritmetice vyučoval. Tento umělecky zdařilý rukopis je dodnes 

chován ve sbírkách Státního okresního archivu v Benešově.3 4 8 

V posledním roce působení 1718/9 se asi u schopnějšího, ale poměrně dosti 

zaměstnaného F. Crispina Duška připravoval na učitelskou dráhu na elementární škole 

jeho mladší pomocník F. Adamus Tollner a S. Jacobo (* 13.9. 1699, Feldsberg 

v Rakousku, + 28.8. 1739, Bílá Voda), který ho občas zastupoval, nebo možná učil 

pravidelně v legendě, a vypomáhal též sakristii a při řízení kůru. Ve školních letech 

1719/1720 a 1720/21 zde pak ve všech třech ročnících elementární školy vyučoval sám 

a při tom vedl 2. oratoř. K povznesení úrovně vyučování aritmetiky, což se jistě tehdy 

odrazilo na zlepšení školní práce na základní škole i celkově, byl ve školním roce 

1721/2 určen profesor aritmetiky P. Dionysius Nedvěd a S. Josepho. Učil pouze 

v aritmetické třídě. Kromě toho byl ředitelem kůru, varhaníkem a revizorem účtů. 

Skribendu a legendu vyučoval F. Cajetanus Libik a S. Donato (*1.5. 1703, Křižanovice, 
+ 14.3. 1773, Strážnice), který vedl 2. oratoř. To byly poslední zprávy v benešovské 

S e problematiky týká BARTŮŠEK, V. Piarističtí svalí blahoslavení a ctihodní. 300 lei gymnázia 
Benešov, Gymnázium Benešov, září 2003, s. 49-52. Ncjnovčji viz. BARTLÍK, B. Annalcs ordinis 
^OStri. ASP1/1977- 5/1979. 

Dochovaly se např. v piaristické provincii (NA Praha, Řpi č. kn. 1), pro koleje v Kosmonosech (NA 
Praha, Řpi č. kn. 362), v Kroměříži (ZA Opava, pob. Olomouc), v Litomyšli (stručný opis v Knihovně 
Kristů Litomyšl apod.). 
. BARTŮŠEK, V. Benešovské gymnázium v prvním období své existence., zejm. s. 42 a 45 - 53 , kde 

vyobrazení textu. 
SOkA Benešov, PK Benešov, Annalcs Scholarum piarum ab anno Cluisti 1597 usquc ad annuin 1669 

'"elusive, quos P. Bcrnardus a. S. Philippo Ncrio, Moravus Strasnicensis, quo assistens Romac degens, 
C0líipilavit, hun Hnito sni praefati muneris tempore inde provinciam reversusae Germaniac Praepositus 
Pronuilgaius. Anno 1706 sinmmarum sumnunarum seriptos Lipnitium misii. Ubi a novitiis in plurc 
e*emplaria exarali per domos provinciac šunt dispersi. Ilic Bcncschovii eodem ex quondem tali 
templáři non nullis crrorib 
^sanctae ipsimet luijus donuis rcctor actualis P. Ludovicus a S. Agalha, Silcsius Odrcnsis. deposuit anno 

et 1718. 
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piaristické kronice, které se týkaly pravidelného přehledu učitelů piaristických škol 

v těchto análech vůbec. 

V provinciálním seznamu z let 1724 - 1 7 7 9 můžeme sledovat po dvouleté 

césuře sledovat další osudy výuky aritmetiky v piaristické koleji v Benešově u Prahy. 49 

Ve školním roce 1724/5 se vyučovala aritmetika jako dříve společně s ostatními třídami 

elementární školy. Tehdy zde vyučoval F. Emericus Mliller a S. Juliano (* 7.5. 1700, 

Slaný, + 26.3. 1747, Benešov), o němž však přesně nevíme, zda vyučoval i v legendě, 

ale vzhledem k tomu, že se zde jiný učitel neuvádí to bylo velmi pravděpodobné. P. 

Ferdinandus Vrapka a S. Apollonia (* 10.7. 1698, Mikulovice, + 11.5. 1749, Benešov) 

učil ve školních letech 1725/6 a 1726/7 celou elementární školu zcela jistě a věnoval se 

ještě výuce instrumentální hudby a vedení 2. oratoře. Aritmetická třída se spolu se 

skribendou od legendy ve školním roce 1726/7 za učitele P. Sebastiana Škorpíka a S. 

Fabiano (*27.6. 1691, Litomyšl, + 10.6. 1754, Strážnice ), který byl také i katechetou. 

V následujícím roce byl do Benešova dokonce povolán profesor aritmetiky P. 

Hyppolitus Reichenbach a S. Rosalia (* 7.12. 1689, Vysoké Mýto, + 21.7. 1745, 

Strářnice), který zároveň vyučoval ve skribendě a byl instruktorem hudby. 

V benešovské koleji pak postoupil i do ekonomických a kazatelských funkcí. 

V této době začalo v benešovské piaristické koleji na elementární škole docházet 

Pomalu k oddělování aritmetiky a skribendy od nejnižsí třídy legendy. Více se také 

začali uplatňovat v této výuce již vysvěcení kněží. Souviselo to asi jednak 
s vnitrořádovými ustanoveními piaristů a jednak i s tím, že tehdy vle tech 1725 - 1736 

byl rektorem benešovské piaristické koleje P. Eugenius Sebastiani z Častolovic (*28.2. 

1681 Chrudim, + 25.3. Benešov 1762), významný matematik a astronom. Tehdy se po 

Profesorovi P. Hyppolitovi Reichenbachovi vrátil do aritmetiky Crispinus Dušer a 

Matře Dei, který vyučoval aritmetiku spolu se skribendou v letech 1728/9 a 1729/1730. 

Od této doby pak pátery vyučující v aritmetice a ve skribendě nacházíme téměř 

Pravidelně. Vyučovali zde ještě často i hudbě. Jejich věk se pohyboval zhruba mezi 30 
a ž 40 lety. Působili zde jeden nebo dva roky a pak byli zpravidla přeloženi do jiné 

koleje. 

Někteří z nich, jako např. P. Valerianus a Presentatione BMV, vlastním jménem 

Bernard Antonín Kirschner, se na výuku v aritmetice a ve skribendě specializovali, jak 

Jsme viděli při jeho působení v Kosmonosích. Tentýž P. Valerianus Kirschner učil 

N A, Rpj, provincie č. kn. 27. 
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v Benešově ve Školním roce 1732/3. V Benešovské aritmetice se znovu objevovali i jiní 

učitelé, jako např. P. Sebastianus Škorpík a S. Fabiano, který zde znovu vyučoval ve 

školním roce 1734/5 a v následujícím školním roce 1735/6 zde postoupil do 

ekonomických a kazatelských funkcí. Stejný trend v obsazování funkcí pokračoval i po 

odchodu rektora P. Eugenia Sebastianiho. Ve školním roce 1737/8 zde působil dokonce 

i profesor aritmetiky P. Adrianus a Dvořák S. Catharina (* 1697, Choceň, + 28.10. 

1738, Benešov), jehož činnost plánovanou i na další rok přetrhla předčasná smrt. Kdo 

ho v roce 1738/9 nahradil seznamy neuvádějí, ale jak se zdá, aritmetická profesura 

zůstávala v Benešovské piaristické koleji i dále. Ve školním roce 1739/1740 zde působil 

profesor P. Leo Kremnitzer a S. Cruce (*3. 5. 1703, Libava, + 13.10. 1769 Stará Voda), 

který zde pak působil poměrně ještě i jako revizor účtů a učitel hudby dlouho až do 

školního roku 1742/3. Po něm nastoupil ve školním roce 1743/4 další profesor 

aritmetiky P. Crispinus Duscher a Matře Dei, který benešovské prostředí již rovněž znal 

z dřívějšího působení. Rovněž profesor Duscher působil déle do školního roku 1744/5, 

tedy 3 roky. Pracoval zde ještě také jako revizor kolejních účtů. Jeho nástupce ve 

školním roce 1745/6 P. Medardus a S. Ludovico (* 7.8. 1718, Choceň, + 1.12.1768, 

Praha), který byl rovněž v seznamech piaristických zapsán jako profesor aritmetiky a 

scribendy, přesto že byl vlastně řádovým sudentem. Studoval zde spolu ještě s jedním 

kolegou matematiku u tehdejšího vicerektora koleje P. Eugenia Sebastianiho 

z Častolovic a Matře Dei. Označení P. Medarda Klobásy v seznamu funkcí jako 

Profesor aritmetiky prozrazuje, že tento mladý členem řádu vyučoval i ve vyšším 

oddělení aritmetické třídy, které završovalo gymnaziální docházku.3 5 0 Jinak se věnoval 

rovněž také výuce hudby. Matematiku v benešovské piaristické koleji studoval P. 

Medard Klobása ještě také v příštím školním roce, kdy však v Benešově působil jako 
uČitel parvy a principie a proslul zajímavými zápisy o studentech v tzv. liber 
calculorum, která obsahala charakteristiky a známky studentů, ale vedla se pouze pro 

gymnázia.351 

V závěrečném roce matematických studií P. Medarda 1746/7 se v Benešově 

objevil nový profesor aritmetiky a skribendy a zároveň i ředitel kůru. Byl to P. 

Bartholomaeus Stanzel a S. Venceslao (*25.2., 1698 Vysoké Mýto, + 15.1. 1771, 

% c h n o v nad Kněžnou), zkušený pedagog, který bez kursů postačil plnění náročných 

u k o lů P. Eugenia Sebastianiho v oblasti výuky aritmetiky a matematiky v benešovské 

35l BARTŮŠEK, V. Benešovské gymnázium v prvním období své existence., zejm. s. 82. 
BARTŮŠEK, V. Nad nejstarSím...; SOkA Benešov, LCGB. 
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piaristické koleji vůbec. Také v tomto školním roce měl P. Eugenius, jak již vlastně 

víme, dva posluchače matematiky. Ve školním roce 1747/8 odešel P. Eugenius 

Sebastiani z Častolovic a Matře Dei sloužit j ako zpovědník k hraběti Františkovi 

Adamovi z Trautmannsdorfu na jeho blízké panství Jemniště, proto se již matemat ické 

kursy v Benešově nekonaly a zodpovědnost za výuku matematiky v koleji ležela znovu 

plně na bedrech tehdejších učitelů aritmetické třídy. Tehdy zde učil P. Canutus Saudny 

a S. Cyrilo (* 2.4. 1719, Benešov, + 20.8. 1756, Benešov) , jenž zde zároveň vykonával 

i funkci katechety. Jednalo se o někdejšího studenta piaristických škol v Benešově a 
• ' 352 

také o příbuzného pozdějšího piaristického provinciála P. Jeremiáše S o u d n é h o . " P. 

Canutus, zde působil i v následujícím školním roce 1748/9. Po něm působili ješ tě P. 

Christianus a Přibyla Passione Domini (* 31.3. 1721, Kyjov, + 10.3.1802, Bruntál) ve 

školním roce 1749/1750 a P. Beno Grunberger a S. Cruce (* 20.4. 1727 Struhařov u 

Benešova, + 30.3. 1792 Benešov. Jednalo se tedy znovu o někdejšího žáka těchto škol, 

který zde působil ve školním roce 1750/51. 

Nový rektor P. Joannes Neomucenus Kauč a S. Vito (*26.9. 1704, Litomyšl, + 

12.2. 1768, Benešov) výuce v aritmetice již tolik nepřál, domníval se, že ji docela dobře 

zastanou klerikové, kteří zde začali vyučovat od školního roku 1751/2. Prvním z nich 

M shodou okolností velmi nadaný klerik Joannes Damascenus Kapoun a B M V (*30.3. 

1732, Rychnov nad Kněžnou, + 21.4. 1806, Litomyšl), který se později stal vynikajícím 

filologem a po tom též rektorem piaristických kolejí v Rychnově nad Kněžnou, 

Litomyšli, Praze a v Českých Budějovicích.3 5 3 Od roku 1756/7 se s kleriky znovu 

střídali vysvěcení kněží. Významnější postavení mezi učiteli aritmetiky, mezi nimiž 

nebyl ani jeden profesorem, měl snad ve školních rocích 1769/1770 a 1770/71 P. 

Fridericus Kopetzek a S. Benigno (*25.1.1730, Boskovice, + 30.5. 1802, Příbor). 

Posledním učitelem aritmetiky a skribendy v benešovské piaristické koleji byl P. 

Fabianus Holin a S. Agnete (* 20.4. 1747, Benátky nad Jizerou, + 10.2. 1828, Mladá 

Boleslav). Pak zde působila až do roku 1819 pouze piaristická hlavní škola. 

Jak vypadala výuka v později, ve 2. polovině 18. století, založených kolejí si 

můžeme ověřit na dvou příkladech piaristických domů. Oba řádové domy byly mladší 
352 

Srv, BARTŮŠEK, V. Jeremiáš Soudný. Svatý Josef Kalasanský a Zbožné školy. Informátor o řádu 
Pianstů. Prestige Kutná Hora, (2004), s. 59 -63. 

BARTŮŠEK, V. Kapoun Jan Damascenus. Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou. Státní 
°krcsni archiv Rychnov nad Knčžnou, Okresní úřad Rychnov nad Knéžnou 1994 (dále Významné 
°sobnosti okresu Rychnov nad Knčžnou, s. 147. Srv. též Třiška, J. Kázáni a rétorika litomyšlských 
Piaristů. 

Litomyšl, duchovní tvář českého města, Litomyšl 1994, s. 79 - 120. 
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než piaristická kolej v Praze (zal. 1752). Prvním z nich byl piaristický řádový dům, či 

spíše rezidence, v Brandýse nad Labem. K jejímu založení došlo hned po prvních 

kontaktech se řádem po roce 1758. Následujícího roku (1759) poskytla bohatá 

měšťanka Magdalena Budínská, vdova po mlynáři, na usídlení piaristů nadaci celkem 

5000 fl. Piaristé provozovali ve městě výuku asi ihned po svém příchodu, ačkoliv byli 

dva, později tři, což v této době mohlo postačovat na vyučování v menším městě, jak na 

elementární, tak dokonce i na latinské škole. V roce 1780, kdy byla teprve postavena 

nová budova rezidence, zde již působili celkem tři členové řádu. Všichni, tedy i superior 

P. Bruno Zich a S. Antonio (*5.12. 1717, Litomyšl, + 29.6. 1785, Lipník) vyučovali na 

normální škole. To , že piaristé chtěli vybudovat v Brandýse před školními reformami 

plnohodnotné vyšší šestitřídní gymnázium, dokazuje i složení knihovního fondu ve 

zdejší piaristické knihovně, která měla tuto výuku podporovat.3"'4 

Pravidelné vyučování, které začalo v piaristické rezidenci Brandýs nad Labem 

nejspíše až ve školním roce 1763/4 spočívalo ve výuce jednoho učitele, který vyučoval 

skupinku žáčků elementární i gymnaziální vzdělanosti. Jako učitel zde působil P. Lusas 

Wisner a S. Barbara (* 22.4. 1714, Sandava, + 10.11.1787, Mikulov). Tak to vypadalo 

ještě i v následujících dvou Školních rocích 1764/5 a 1765/6. Konečně ve školním roce 

1766/7 došlo k rozdělení výuky na latinské a elementární škole, p ro tože zde začali 

Působit dva učitelé.355 Prvním zdejším učitelem elementární školy se stal P. Petrus 

Ráchel a S. Jacobo (* 23.11. 1717, Choceň, + 5.2. 1767, Mikulov), který byl ješ tě 

konzultantem residence a revizorem jejích účtů. V následujícím školním roce 1767/8 ho 

znovu vystřídal P. Lucas Wisner. Zda učili aritmetiku se dá vlastně jen předpokládat , 

Zejména i podle toho, že bývali i revizory účtů, j ako ve školním roce 1769/1770 P. 

Clement Miksch a Mat ře Dei.(*28.9.1739, Pausramensis, + 11.12. 1805, Bílá Voda). 

Učitelé, kteří působil i po nich na zdejší elementární škole od roku 1770/71 však 

Povinnost učitele aritmetiky mívali u svých jmen zaznamenánu již vždy pravidelně. 

Jako první byl takto zapsán ve školním roce 1770/71 P. Maximilianus Wit tmann a S. 

E ' i sabetha (*30.5 .1744, Slaný, + 17.2. 1799, Strážnice). 

Vyučující na elementární škole bývali v této době většinou revizory účtů. 

katechety nebo i konsultanty residence. Do posloupnosti ve familií byl v brandýské 

Puristické residenci zapisován učitel elementární školy před učitele latinských škol. 

Nastávali také o něco více zodpovědnější funkce v životě nově vznikajícího 

355Srv- Šíření. 
2 celkového počtu tří členů. 
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miniaturního vzdělávacího ústavu. Z hudební výuky mívali asi zdejší učitelé 

elementárních škol svěřeno řízení žákovské oratoře. Dokazuje to i příklad nám zde již 

známého P. Jacoba Wisnera a S. Barbara, který zde znovu učil ve školním roce 1773/4, 

a pak i v následujícím školním roce. Posledním vyučujícím aritmetického kursu na 

piaristické Schiffner škole v Brandýse nad Labem byl P. Antonius a Jesu (* 1.11. 1748, 

Zvířetice, + 24.9.1807, Zvířetice), který kromě výuky vedl ještě žákovskou oratoř. 

V následujícím školním roce zde piaristé otevřeli dvě třídy hlavní školy. Jejich počet se 

nezvýšil. Prefekem hlavní školy se stal superior.356 

Druhým příkladem později vzniklého piaristického založení může být 

piaristická škola v Mostě, z roku 1768. Snahy po založení piaristických škol se projevily 

již kolem poloviny 18. století. Byly spjaty se jménem fundátora Antonína Eliáše, který 

přišel do Mostu v roce 1723 jako chudý barvířský tovaryš ze Štýrska. Ve městě se 

vypracoval, získal vedle funkcí v městské samosprávě i značné jmění. Vzhledem 

k t o m u , že se asi již dříve stal svědkem pokusů o založení gymnázia v Mostě, o nějž 

usilovali především minoritě, jejichž quadrián Matyáš Kolenberger poukazoval na, že 

v jiných královských městech tyto školy již existují (zejména v Žatci, Litoměřicích, 

Lounech nebo ve Slaném). Jeho snahy však kvůli mosteckému děkanovi Janu Kašparovi 

Johnovi nevyšly. Fundace Antonína Eliáše v jeho nadaci podle poslední vůle 5.1.1766 

Činila celkem 15 000 zl., což se však měšťanům zdálo málo, proto se snažili mostečtí 

měšťané o její navýšení. Díky tomu pak proběhlo založení škol bez vážnějších obtíží. 

Vše bylo usnadněno rovněž tím, že se jednání o zřízení koleje a vybudování kostela 

odehrávala v období značného růstu těžby uhlí a tudíž i rozvoje města. Rozhovory 

začaly již v roce 1766, k vlastnímu založení koleje pak došlo 12.12.1768. Usídlilo se 

zde celkem pět členů řádu. Prvním superiorem a pak i rektorem se stal P. Augustinus 

Kónig a S. Ambrosio (* 24.7. 1709, Nový Jičín, + 12.5. 1785, Litomyšl). Roku 1770 
2 de působili i s rektorem (tehdy ještě superiorem) celkem čtyři piaristé, kteří vyučovali 
n a elemntární škole s aritmetickou třídou a výukou podvojného účetnictví a na 
čtyřtřídním nižším gymnáziu. To se během doby stalo vyšším (šestitřídním později 

Pětitřídním), ačkoliv to původně zde asi nebylo vůbec navrhováno, a udrželo se i přes 
r e formy Marie Terezie a samozřejmě i po nich. Rok 1768 znamená tedy začátek téměř 
n epřetrži té gymnaziální tradice v Mostě, ačkoliv zde piaristický řád působil zhruba sto 
l e t ( d o r . 1874).357 

357 Piaristé v soupise označují školu chybné jako normální. 
Síření. 
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Mezi prvními čtyřmi piaristy, kteří začali ve školním roce 1767/8 v n o v ě 

založené piaristické rezidenci působit, byl hned po superiorovi zapsán P. Ferdinandus 

[Julius] Beranek a S. Philippo Nerio (*10.12 1729, Kroměříž, + 13.11. 1801, Strážnice), 

učitel aritmetiky a skribendy, konsultant residence a revisor účtů. Působil zde až do 

Školního roku 17769/1770. Stal se profesorem aritmetiky a od roku 17769/70 vedl 

rovněž na velmi vysoké úrovni zemským guberniem doporučovaný kurs podvojného 

účetnictví. Zastával pochopitelně i funkci revizora účtů koleje a jejího konsultanta. Ve 

Školním roce 1770/71 byl ve všech funkcích vystřídán P. Hyacinthem Karchesy (* 7.8. 

1731, Kvasice, + 16.12.1785, Kosmonosy) a S Dominico, kterého za rok nahradil P. 

Antonius Gůnner ab Ascensione Domini (*25.2. 1748, České Budějovice, + 5.1. 1820, 

Vídeň). Ten tady působil do školního roku 1772/3. P. Antonia Gůnnera vystřídal potom 

ve školním roce 1773/4 P. Benignus Schneider a S. Friderico (* 14.2.1731 Postlberg., + 

9.11. 1774 Stará Voda) a o rok později P. Philipus a Balder a Visitatione B M V 

(*9.5.1741, Ottomachovice ve Slezsku, + 26.4.1816 Stará Voda). Tento vynikající 

Piarista se věnoval výuce vyšší aritmetiky celý život a napsal o něm zajímavé 

Pojednání.358 P. Philipus byl ve školním roce 1774/5 posledním profesorem podvojného 

účetnictví v Mostě, v roce 1775/6 rovněž i posledním profesorem aritmetiky, s kterou 

tehdy vyučoval kaligrafii. Ve školním roce 1776/7 zde pak působil jako profesor nově 

vzniklé hlavní školy. Matematické působení se pak v této škole odehrávalo asi spíše na 

Symnáziu a v soukromém řádovém studiu matematiky a filozofie, které zde začalo 

Působit ve školním roce 1777/8. 

Stav vyučování aritmetiky je možno na základě hlavního pramene - seznamu 

Piaristických povinností 1724 - 1779 - srovnávat i v jednotlivých letech. V tabulce č. 1 

(viz příoha práce) jsem provedl srovnání v jednotlivých lokalitách vletech. Jednalo se o 

Školní roky 1724/5, 1739/1740, 1749/1750 a 1769/1770. Zároveň je možné sledovat 

•leŠtě i změny, které v uspořádání piaristických kolejí ve středoevropském prostoru 

nastaly v souvislosti s vývojem piaristické provincie Germanie, která tehdy již 

nezahrnovala území dnešního Polska, Maďarska a Slovenska. Velmi složitá a 

komplikovaná situace nastala v polovině 18. století, kdy došlo k rozdělení zbytku 

Provincie Germanie na Rakousko a Česko-moravsko-slezskou piaristickou provincii.359 

Pro srovnání jsem pak připojil ještě přehled početního stavu piaristů ve školních letech 

FISCHER c.d. 151; ...der Gross Arithmclik und doppeltcn Buchhallung praklischcr Auszug scincr 
|c

9
hallencn Vorlesungcn zum Bcluifc der Sladí- und Landschulcn..., Prag, Lcipzig, Budwcis 1790. 
!bid. s. 134 - 139. 
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1736/7, na základě piaristické statistiky v roce 1737 s uvedením počtu stěhování mezi 

jednotlivými řádovými kolejemi a pak i vlastní statistiky ve školních letech 1739/1740, 

1749/1750 a 1769/1770. Tyto údaje a jejich statistické shrnutí i s poznámkami ke 

konkrétní situaci přináší tabulka č.2 (viz příloha práce). 

Tehdy zasáhl do vývoje událostí mladý piarista P. Gelasius Dobner a S. 

Catharina., budoucí známý historik. S Dobnerovým vídeňským působením a se spory 

mezi českými a německými piaristy v řádu souviselo také první jeho větší vystoupení 

jako organizátora struktury piaristického řádu. Došlo k němu zhruba v roce 1748, kdy se 

připravovalo rozdělení provincie Germanie na rakouskou a českou část. Rakouští 

piaristé chtěli získat i některé moravské koleje. Dobnerovi se díky žádosti u císařského 

dvora a snad i vyrozumění generála piaristického řádu v tomto směru podařilo těmto 

praktikám zabránit. Dělení bylo pozastaveno, roku 1748 nově vznikla pouze zatím 

rakouská viceprovincice složená jen z kolejí na území Rakouska, která se o dva roky 

Později stala provincií.360 Provincie, která zabírala území Čech, Moravy a české části 

Slezska se nazývala Česko-moravsko-slezská piaristická provincie a trvá vlastně i přes 

násilnou césuru v le tech 1950 - 1989 do dnešní doby, kdy v jejím čele stojí statutární 

zástupce generála řádu.361 Jako krátká epizoda působilo pak v podobném směru 

ustavení Rýnsko-švábské piaristické vice-provincie (1762 - 1776) a později (1776 -

1808) i provinete. 

V tabulce č. 1 jsou tedy uvedeny v rubrice lokalita všechny piaristické koleje, 

domy a rezidence - vzniklé v českých zemích do roku 1770, v Rakousku do roku 1750 

(piaristická kolej v Hornu, zal. 1657 a ve Vídni, zal. 1697) a kolej v Rastadtu (zal. 
1 7 15, obnovena 173 6)362 na území německé říše, která se od 1762 stala centrem 

Rýnsko-švábské piaristické vice-provincie. Potom následuje přehled učitelů 

aritmetických tříd v působících při vyjmenovaných piaristických řádových domech 
s údaji o tom, jak kvalitně byly obsazeny posty elementární školy ve zkoumaných 

^tech. Jedná se o údaje zapsané ve sloupci aritm. Profesory, pokud zde působili jsem 

°značil písmenem P, pokud zde vyučoval kněz, použil jsem zde označení M, pokud 

Ještě řeholní klerik - bratr, označil jsem ho jako F. V dalším sloupci jsem provedl 

V rocc 1748 patřily do rakoukc piaristické viceprovincie koleje v Hornu, ve Vídni (kolej a lara Maria 
Treu) a kolej v Lówcnburgu a mimo ni jcšlč kolej v mčslč Gliesdorf, zal. 1747. K definitivnímu 
°ddčlcní kolejí a škol z rakoukého území, které byly v zavádční nových pedagogických metod 
j^ogresivnčjší než české (sc. na území Čech, Moravy a Slezska), došlo v rocc 1751. 

V současné dobč je zde obsazena pouze piaristická fara ve Strážnici. Srv. též BARTŮŠEK, V. Přehled 
°6

r
2ganizace piaristického řádu...; viz též Sv. Josef Kalasanský a zbožní školy... 
°ENES, I. s. 200, 201 - neobsazena 1715 - 1724. 
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označení jednotlivých tříd nebo i povinností, k romě vyučování hudby, s nimiž se výuka 

v aritmetické třídě spojovala, nejčastěji se jednalo o skribendu (= S) a v roce 1770 o 

výuku podvojného účetnictví (latinsky scripturae doppiae - označení SD).3 6 3 

Z údajů obsažených v tabulce vidíme, že se typy obsazení aritmetických tříd i 

jejich spojení s výukou v různých třídách přece jen do určité míry měnily v závislosti na 

vývoji pedagogiky. Nejčastějším typem bylo obsazení této učitelské funkce mladým 

knězem ve spojení s výukou v předcházející třídě skribendě v kolejích a s celou 

elementární školou v meších nebo vznikajících řádových domech a rezidencích. Před 

polovinou 18.století začal poměrně dosti narůstat počet zkušenějších učitelů aritmetiky 

a to především těch, kteří užívali titulu profesor a byli asi v rámci řádu dosti ceněni. 

V rámci jejich studií se kladl asi nejen důraz na matematiku, ale i na jejich technické, 

př írodovědecké, ekonomické a numizmatické i historické vzdělání, které si mohli kolem 

poloviny 18. století doplňovat i formou jakéhosi postgraduálního studia na zámku 

příznivce piaristického řádu Karla Adama z Trautmannsdorfu v Jemništích u Benešova, 

které byly centrem panství Postupice. Výuku v těchto kursech a jejich organizaci 

Připravoval tehdejší hraběcí kaplan a zpovědník P. Eugenius Sebastiani z Častolovic, 

významný matematik a astronom piaristického řádu. 

V sedmdesátých letech 18. století již tolik profesorů aritmetiky nebylo a jejich 

Působení bylo většinou spojeno s výukou podvojného účetnictví. Propojení těchto kurzů 

s výukou ve vyšší aritmetické třídě tvořilo asi nejspíše jakýsi samostatný výukový 

Program, j ehož absolvování bylo požadováno zejména tehdejším zemským guberniem 

jako předpoklad pro výkon vyšších úřednických funkcí. Tento systém se asi podařilo 

nejlépe vytvořit v pražské piaristické koleji, kde vznikly tři samostatné aritmetické 

třídy, které ačkoli měly každá vlastního profesora na sebe navazovaly. Podvojné 

účetnictví se v roce 1769/1770 vyučovalo celkem v 8 lokalitách (v Mikulově, 

v Litomyšli, v Kroměříži, v Kosmonosech, v Moravské Třebové, v Českých 

Budějovicích, v Mos t ě a nejvíce v Praze). V Litomyšli vyučoval podvojné účetnictví 

dokonce i klerik F. Antonius Giinner ab Ascensione Domini, k terému bylo 22 let a 

budoval zde teologii a hebrejštinu, z čehož je patrné, že piaristé dovedli dát Šanci vedle 

s tarších zkušenějších i nadaným mladíkům. Mnozí z učitelů, kteří se připravovali na 

tuto profesuru, j ako na završení své činnosti v tomto oboru, s tudovalo matematiku i 

v rámci filozofie a seznamovalo se i s tehdejším inženýrstvím a stavitelstvím, jak to 

363 n 
°alší písmena viz vysvětlivky u Tabulky č. 1. 
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např .dokazovala trvalá zápůjčka knih s touto problematikou od P. Medarda Klobásy, 

piaristických škol, především jejich aritmetických tříd, by tedy tehdy měli být schopni 

poskytnout kvalitní vzdělání nejen tehdejším budoucím úředníkům, ale i te dalších 

budoucím odborníků zejména příslušníků vojska především poddůstojníků a snad i 

důstojníků. 

Další údaje k řádovému životu piaristických učitelů přináší rovněž také tabulka 

č.2. Ukazuje především i celkový počet piaristů v řádu, shrnuje údaje o jejich migraci 

v roce 1737 a přináší data k poznání začlenění piaristů do řádové učitelské činnosti 

v l e t e c h 1740 - 1770. Celkový počet příslušníků piaristického řádu nebyl velký a ve 2. 

polovině 18. století se pohyboval ve středoevropských piaristických provinciích 

Germanie do 1750 a Česko-moravsko-slezské asi kolem 290 až 310 členů, což ve 

srovnání s jezuity bylo poměrně málo. Počet piaristů v jednotlivých kolejích a 

rezidencích se řídil většinou tím, pro kolik členů řádu byly určeny fundace bez břemene, 

Případně jak velkou částku si byli řeholníci schopni sami získat k t ěmto nadacím svou 

církevní službou na farách nebo dalšími závazky v řádu za úsluhu ( fundace 

s břemenem). Tyto údaje přinášení sloupce Poč tabulky 2 pod jednotlivými roky. 

Kne jvě t š ím piaristickým kolejím na základě počtu osazenstva ve 2. polovině 18. století 

Patřily piaristické koleje v Mikulově, v Kroměříži, v Litomyšli, případně 

v Kosmonosech , kde ovšem došlo kolem poloviny 18. století ke krizi f inancování 

z fundací a řeholníci se musili živit příjmy z far, zejména z inkorporované fary 

v Michalovicích a z fary v Dobrovicích, případně i jinde. K nejmenším v tomto směru 

Patřila rezidence v Rychnově nad Kněžnou. V Rakousku byla největší kolej ve Vídni. 

Podle shrnujícího údaje z roku 1737 se při obměnách funkcí prostřídalo před začátkem 

školního roku 100 učitelů, to znamená, že se během prázdnin v piaristických kolejích 

vyměnila průměrně asi třetina řádu. Počtu se v tabulce týká 1. sloupec u roku 1737 a 

Proměn druhý sloupec. Tyto údaje byly získány z pramene opisem. 

Podobná část členů řádu se rovněž zapojovala do řádové výuky. Ta probíhala ve 

dvou základních formách. První byla shodná jako téměř u všech tehdejších církevních 

řádů - tedy soukromé vzdělávání příslušníků řádu kam patřila výuka v noviciátu, ve 

filologických, filosofických a teologických řádových kursech včetně završujícího kursu 

kanonického práva. Velmi intenzivně se pak piaristé věnovali veřejné výuce. V tabulce 

Šrv. BARTŮŠEK, V.: Lišily se..., jednalo se především o knihy z oboru vojenského stavitelství. 

který je přímo zapsán ve vlastnických poznámkách v obou dílech.364 Učitelé z 
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č. 2 první číslo ve sloupci Uč. Sem lze započítat učitele elementárních škol, gymnázií i 

dalších forem výuky provozovaných piaristy, ačkoli asi někdy ani právo veřejnosti 

nezískali, což byla výuka ve filozofickém kurzu v Litomyšli v le tech 1734 - 1752, kde 

studenti získávali i poznatky z matematiky a fyziky ve dvou ročnících v logice a fyzice, 

zatímco etickou třetí třídu již piaristé neotvírali. Do veřejné výuky patřilo tedy vlastně i 

rovněž vyučování podvojného účetnictví. Mezi veřejné učitelské funkce jsem 

započítával i zastávání funkce prefekta škol, který ačkoliv nevyučoval přímo školy vždy 

řídil a vizitoval. Podle tohoto klíče bylo tedy k zajištění výuky na piaristických školách 

s vyšším gymnáziem, včetně výuky na elementárních škol, nejméně celkem 6 

učitelských sil a na školy s nižším gymnáziem 4 učitelské síly. Ve velkých ústavech 

zejména v Mikulově, v Litomyšli a v Kroměříži působilo pravidelně 9 nebo spíše 10 

učitelů (včetně prefekta) na veřejných školách. Souviselo to většinou s velikostí 

počátečních ročníků škol (parvy nebo legendy), kde se stalo, že často vyučoval jeden 

učitel v jedné třídě nebo učitel ve dvojtřídce míval pomocníka, zpravidla mladšího, 

který postupoval při pedagogické činnosti podle jeho pokynů. V kolejích v Lipníku nad 

Bečvou a ve Staré Vodě, kde působili noviciáty pomáhali při výuce novici. Pokud byli 

zapsáni v přehledu, rovněž jsem tyto novice připočetl k pedagogickému sboru. 

Učitelů soukromých kursů, které sloužil^ ke vzdělávání noviců a mladých 

kleriků při studiu na kněze (filozofie a teologie) bylo podstatně méně. V tabulce č. 2 

lomí toto číslo počet světských učitelů ve sloupci Uč. Tato studia se během vývoje 

stehovala téměř po všech piaristických kolejích. V některých místech bývala již 

tradiční. Nejčastěji se nacházela teologická studia v Mikulově a v Kosmonosech, kde se 

občas objevila také filozofická studia. V Mikulově se rovněž tradičně studovalo 

kanonické právo, takže v této koleji působil vždy jeden, ale většinou spíše dva řádoví 

soukromní učitelé . Tradiční bylo do jisté míry rovněž studium teologie v Kosmonosech 
a soukromá filozofická studia v Kroměříži nebo v Litomyšli, kde v letech 1734 - 1752 

tato studia nebyla, protože zde i klerikové mohli používat veřejný kurs.365 Ke konci 

období před reformami Marie Terezie začaly v některých dalších kolejích filologické 

kursy, kde si studenti kromě seznamování se s novými vědeckými poznatky i 
2 Přírodních věd prohlubovali své jazykové znalosti z řečtiny a často se nově učili i 

hebrejštinu, kterou rovněž užívali při studiu teologie. Takovéto kursy působily v roce 

při kolejích ve Slaném, Ostrově nad Ohří a v Příboře. Tehdy vzrostl i počet 

BARTŮŠEK, V. Výuka teologie...; BOMBERA, J. Výchova a vzdělávání přiarislu v našich 
zemích... 

101 



filozofických studií, kde se kladl ve srovnání s předchozí dobou i velký důraz na výuku 

matematiky. Takové kurzy byly v roce 1769/70 ve Strážnici, v Litomyšli, v Kroměříži, 

v Kosmonosech a v Bílé Vodě. Teologie se v tomto roce studovala v kolejích 

v Mikulově (s kanonickým právem), v Litomyšli a v Kosmonosech. Tento stručný 

přehled ukazuje zároveň i dvě možnosti přístupu k matematickému vzdělání 

v piaristickém řádu. Jednak k němu mohli dospět studenti (studiem) nebo i učitelé (při 

výuce) postupem přes výuku v humanitních třídách a pak následným studiem 

filozofického kurzu před teologií, jednak i více prakticky zaměřenou cestou. Ta 

spočívala v získávání znalostí ve třídách aritmetického typu tedy v nižší aritmetice, pak 

ve vyšší aritmetice a konečně později i ve třídě podvojného účetnictví. Tento přístup byl 

oproti prvnímu tradičnímu mnohem racionálnější a efektivnější, nekladl asi ani tak 

velké požadavky na znalosti klasických jazyků a přibližoval znalosti svých absolventů 

studiím spadajícím více do technické a reálné sféry. Někteří učitelé si při svém postupu 

mohli vyzkoušet i oba uvedené postupy, jako např. někdejší student matematiky 

z Benešova, Choceňský rodák P. Medardus Klobasa a S. Ludovico a završit vzdělání 
nejen filozofickým kurzem, ale i podrobnějším samostudiem architektury nebo 

geometrie. 

Funkce prefekta škol se pojila často sjinými piaristickými hlavními povinnosti, 

Jako byla např. funkce vicerektora. Někdy právě při výkonu této funkce docházelo i ke 

spojování s postem soukromého profesora teologie, filosofie nebo filologie, jak 

konkrétně ukazují např. také poznámky pod čarou v tabulce č. 2. Také u funkce učitele 

v aritmetické třídě docházelo k velmi různým, ale často i velmi tradičním spojování 

větších povinností, které byli doplňovány ještě i tzv. povinnostmi menšími, mnohdy 
velmi konkrétně stanovenými. Je velice zajímavé, že téměř všechny funkce spojené 
s učitelstvím v aritmetických třídách byli nějakým způsobem vázány na hudbu. Učitelé 

aritmetiky, zejména ti zkušenější bývali často řediteli kůru. Podle služebního postupu 

M o jednotlivým klerikům svěřováno i vedení oratoře - mladším druhá a starším první. 

Podle svého nadání, které se většinou prokázalo u uchazečů již za pobytu v řádovém 
n°viciátu, a individuálních schopností se pak jednotliví věnovali výuce instrumentální 

nebo vokální hudby. Mohli rovněž působit jako varhaníci. Také k hudbě si tedy 

Piarističtí učitelé mohli hledat vlastně rovněž dvě cesty. První přes humanitní vědy, 

druhou přes zvládnutí matematiky a fyzikálních základů akustiky. Tyto cesty mohli 

kombinovat a završit je podobně jako své matematické vzdělání studiem v kurzu 

filozofie. Oproti vyučujícím v humanitních třídách nemusili učitelé aritmetických tříd 

102 



psát a secvičovat se studenty (až do zákazu Marie Terezie) divadelní hry. Neznamená to 

však, že by povinnou produkci svých kolegů z gymnázií sledovali bez zájmu Jistě se 

rádi podíleli na hudební složce divadelních představení, zejména na jejím provedení a 

ochotně zapůjčovali studenty svých tříd do rolí zkušených vyspělých mužů - zdatných 

válečníků, moudrých panovníků apod. Potěšení z hudby a divadla jim jistě často 

zůstávalo po celý život, i když se často v koleji věnovali ekonomickým funkcím, j ako 

např. funkci revizora účtů apod. Z mnohých se pak občas stali i významní kazatelé, kteří 

dovedli přiblížit mnohé teologické znalosti širokým vrstvám obyvatelstva právě kvůli 

dobré znalosti mateřské řeči rozšiřované a prohlubované při výuce úřednické praxe 

v aritmetice i ve skribendě. 

Jak tedy vypadal život na matematiku a aritmetiku zaměřených členů 

piaristického řádu si můžeme ukázat na několika takto vybraných příkladů. Vrcholem 

pedagogické činnosti učitelů zaměřených na výuku na aritmetiku byla j is tě profesura 

Podvojného účetnictví. Prvním profesorem této discipliny v piaristické koleji v Praze, 

kde se s těmito kursy začalo úplně porvét ve školním roce 1764/5, se stal P. Joannes 

Chrysostomus Tomášek a S. Thoma (* 10.12. 1733, Svitavy, +18,10. 1814, Lpiník nad 

Bečvou). Jeho středoškolská studia můžeme předpokládat na piaristickém gymnáziu 

v Litomyšli, kam z toho to moravského města docházela již od 17. století celá řada 

studentů.3 6 6 Do piaristického řádu vstoupil v Lipníku nad Bečvou 21.10.1754 a o dva 

r °ky později (9.9. 1756) zde složil řádové sliby. V lipnickém noviciátu spolu s ostatními 

novici určenými pro učitelskou dráhu pomáhal v prvním ročníku učiteli legendy a 

skribendy ( l . a 2. třídy základní školy) a ve druhém studijním roce pomáhal učit 

v e třídách nižšího gymnázia. Z Lipníku odešel do Staré Vody u Libavé, kde ve školním 

roce 1756/7 studoval ve filologickém přípravném kursu u piaristického profesora P. 

Andrease Corsina Matouška a S. Floro (*8.4.1718, Mladá Boleslav, + 13.11. 1758, 

Kroměříž).3 6 7 Zajímavý pro Tomáška byl nesporně školní rok 1757/8. Tehdy se poprvé 

ocitl v piaristické koleji v Praze. Na školách působil j ako učitel nižší aritmetiky. 

Velikost školy i význam matematické výuky a praktického vyučování vůbec v t omto 

ustavu to byly hlavní podněty, které zapůsobily na adepta piaristické výuky u něhož se 

Pravě začalo rozvíjet poměrně rychle matematické nadání, takže si činnost matematika 

a s i nejspíše zde celoživotně zamiloval. Projevilo se to hned v následujících dvou 

_ Mnohé případy můžeme najít v seznamech studentů z této doby. U Tomáška jsem zatím výzkum jeho 
's7'st Studií neprováděl. 

0 Po Matouškově pedagogické činnosti sc připomínají četné, dnes asi nedochované, rukopisy, které měly 
Zustat u piaristů v Kroměříži. 
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školních letech (1758/9 a 1759/60), kdy odešel studovat teologii do piaristické koleje 

v Mikulově na Moravě, která byla střediskem česko-moravsko-slezské piaristické 

provincie a patřila k největším na našem území. Zpravidla zde bylo tehdy nevíce 

piaristů u nás vůbec. Po dobu těchto studií zároveň vyučoval nižší i vyšší aritmetice. Ve 

druhém roce teologických studií u profesora P. Gilberta Burgraffa a S Leopoldo 

0*18.8.1720, České Budějovice, + 24.12. 1778, Litomyšl)36* studoval dokonce podle 

záznamů vedle teologie ještě též geometrii. Ve školním roce 1760/61 se vrátil mladý 

řádový klerik po kněžském svěcení, které přijal od biskupa ve Vídni opět na rok do 

Prahy. 

V Praze pak vydržel působit P. Joannes Chrysostomus Tomášek a S. Thoma 

celkem sedm let - do školního roku 1766/7. Nejdříve zde (ve školních letech 1760/61 až 

1762/3) vyučoval vyšší aritmetiku a zároveň se zaměřoval i na geometrii. Ve školním 

roce 1763/4 vzal na sebe ještě povinnosti revizora účtů koleje. Touto funkcí bývali 

učitelé nebo profesoři matematiky, případně filozofie, pověřováni poměrně dosti často. 

Velmi zajímavý pro nadějného matematika byl i školní rok 1764/5. Tehdy se totiž P. 

Joannes Chrysostomus Tomášek, titulovaný v pramenech již jako profesor aritmetiky, 

ujal v Praze a vlastně v celé piaristické provincii poprvé výuky nového předmětu na 

vysokoškolské úrovni tzv. podvojného účetnictví - latinsky scripturae doppiae Jako 

další funkci zastával ještě povinnosti prefekta (ředitele) škol. V následujícím roce 

1765/6 však již P. Tomášek vyučoval znovu vyšší aritmetiku a staral se o kontrolu účtů. 

Výuku podvojného účetnictví převzal P. Theodosius Pávek a S Joanne Baptista (*13.12. 

1733, Tovačov, + 8.11. 1792, Lipník nad Bečvou).369 

Z pramenů jsme informování také o tzv. menších povinnostech P. Tomáška 
v Praze. Patřila k nim např i funkce knihovníka. Od kdy ji zastával P. Joannes 

Chrysostomus Tomášek a S. Thoma, nelze určit přesně. V roce 1765/6 začal sice rektor 

koleje menší povinnosti zapisovat, ale ty pochopitelně existovaly už před tím. Není tedy 

^ l o u č e n o , že P. Tomášek spravoval knihovnu o rok nebo o dva roky dříve. Záleželo 

^ožná i na tom, zda tato menší funkce náležela k některé větší povinnosti. Kromě toho 
m ěl v roce 1765/6 P. Tomášek ještě jednu menší povinnost - postarat se o hosty, kteří 

tehdy procházeli Prahou a přáli si přenocovat v koleji. Zdá se ovšem, že mu tato funkce 

368 D 
P. Gilbertus BurgratT, někdy též Purgraff, sc zabýval především dogmatickou scholastickou teologií. 

v letech 1770-1773 byl provinciálcm řádu. 
369 D 

P- Thcodosiu Pávek a S. Joanne Baptista byl později autorem díla Einlcilung zur Rcchnenkunst, zum 
u ,ZC|i ud Gebrauch der Frommen Schulen. Prag 1768 Jacob Schwieger. Prag 1778. Prag 1792. 
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mohla být přidělena, když se mu uvolnilo od vedení škol a výuky podvojného 

účetnictví. Tomáškův význam pro vývoj piaristické knihovny pražské koleje spočíval 

asi při pomoci rozšířit díla v knihovně o matematicky a prakticky zaměřené učebnice. 

Ačkoliv v tomto směru jistě knihovnu nezanedbával ani P. Gelasius Dobner, tehdejší 

rektor pražské piaristické koleje, P. Joannes Chrysostomus Tomášek mohl některé jeho 

záměry podpořit, pokud je s ním konzultoval, a značně pomoci k získání knih 
/ • > v 370 

zaměřených na exaktní, přírodní i technické vědy: 

Následující školní rok 1766/7 strávil P. Joannes Chrysostomus Tomášek v nové 

piaristické koleji v Českých Budějovicích, která byla založena teprve až v roce 1763. 

Rovněž zde se věnoval výuce aritmetiky a matematiky. Řídil tu ještě zdejší církevní 

obřady. Podobně působil ve školním roce 1767/8 v Kroměříži, kde kromě výuky 

aritmetiky kázal v kostele sv. Mořice. Katechetou byl také 1768/9 v Mikulově, kde však 

působil především jako profesor aritmetiky a podvojného účetnictví. V těchto funkcích 

zde setrval ještě následující dva školní roky. V letech 1771-1772 pak působil po jeden 

Školní rok v Praze jako profesor aritmetiky a podvojného účetnictví a staral se o hosty. 

Dále pak vyučoval aritmetiku a podvojné účetnictví v piaristické koleji v Mikulově, kde 

až do konce školního roku 1778 zabýval výukou aritmetiky a podvojného účetnictví. 

Odtud odešel na podzim 1778 do piaristické koleje v Bílé Vodě, kde se věnoval vedení 

semináře a rovněž kazatelským povinnostem. Dá se říci, že se celý život zabýval dosti 

hluboce a fundovaně matematikou i její praktickou výukou a později v tomto oboru 

sepsal dokonce i spis „Methodische Rechnenkunst oder ordentlicher Lehrvortrag gut 
u nd kurz rechnen. . ." , který byl vydán roku 1791 v Brně. 

Podobné osudy měli i také jiní piarističtí řádoví učitelé a profesoři, kteří se 

věnovali vyučování podvojného účetnictví v jiných lokalitách. Ve školním roce 
1 769/1770 vyučoval v piaristické koleji v Českých Budějovicích P. Hermanus a S. 

Melice, vlastním jménem František Březina (*28.8.1738, Velké? Popovice, + 13.10. 
1 8 05, Stará Voda). Studoval nejspíše na některém ze tří jezuitských gymnáziích 

• v 371 

v Praze, případně mohl navštěvovat i piaristické gymnázium v Benešově u Prahy. '"1 Do 

Piaristického řádu vstoupil v Lipníku nad Bečvou, kde přijal 21. října 1758 řeholní oděv 

a přesně o dva roky později (21.10. 1760) složil řeholní sliby. Již ve školním roce 

l 7 59 /1760 pomáhal jako novic 2. ročníku při výuce učiteli skribendy. Ve školním roce 

1760/61 odešel do piaristické koleje v Bruntálu ve Slezsku, kde vyučoval v aritmetice a 

NA, Řpi, kolej Praha, č. kn. 141; srv. BARTŮŠEK, V. Knihovníci... 
2 tčeltlo lokalit nejsou zatím známy jmenovité seznamy studentů 
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ve skribendě. Odtud odešel do kurzu filozofie v piaristické koleji v Mikulově na 

Moravě, který mu zabral školní roky 1761/2 a 1762/3. Spolu se studiem filozofie se 

věnoval studiu hudby, zejména instrumentální. Ve školním roce 1763/4 studoval 

teologii v Kosmonosech, při tom vedl 2. oratoř a vyučoval instrumentální hudbě. Někdy 

v této době přijal asi i nižší kněžská svěcení. Z Kosmonos přišel P. Hermanus Březina a 

S. Felice na tři školní roky do Prahy. Během svého působení od podzimu 1764 do konce 

léta 1767 působil jako učitel ve skribendě a věnoval se asi studiu bohaté literatury 

k praktické výuce ve zdejší knihovně. Z menších povinností jako „prefectus culinae" 

pečoval o kuchyni. Zde nabyté teoretické i praktické zkušenosti se mu velmi hodily při 

působení v nedávno založené piaristické koleji v Českých Budějovicích, kde ve 

školních letech 1767/8 a 1768/9 vyučoval v aritmetické třídě a ve skribendě. Tehdy již 

byl profesorem aritmetiky. 

V následujícím roce 1769/1770 opustil výuku ve skribendě, aby se mohl věnovat 

výuce podvojného účetnictví a zastával ještě funkci představeného latinské studentské 

sodality a vedoucího církevních obřadů. Po ročním působení, na podzim 1770, odešel P. 

Hermanus do rovněž poměrně nového piaristického domu v Moravské Třebové. Zde se 

věnoval rovněž ve funkci profesora aritmetiky i výuce podvojného účetnictví. Působil i 

jako konzultant řádového domu a věnoval se i kazatelským funkcím. Podle poznámky 
2 roku 1772 se věnoval i spolupráci s ostatními učiteli aritmetiky. Na podzim roku 1773 

byl znovu přeložen do Prahy, kde pak působil jako profesor vyšší matematiky. Ve 

Školním roce 1776/7 byl též revizorem účtů koleje a v roce 1777/8 vyučoval znovu také 

Podvojné účetnictví. Tím asi svou pedagogickou činnost zakončil, protože ve školním 
roce 1778/9 působil v piaristické koleji v Benešově u Prahy v kazatelských funkcích. 

V piaristické koleji v Mostě vyučoval ve školním roce 1769/1770 podvojnému 

účetnictví, jak již víme, P. Ferdinandus [Julius] Beranek a S. Philippo Nerio (* 

10-12.1729, Kroměříž, + 13.11.1801, Strážnice). Jaký byl jeho životní osud? Dětství 

Prožíval v rodné Kroměříži a po studiu nejspíše na zdejším piaristickém gymnáziu, 

Případně i ve vyšší aritmetické třídě, přijal 16.10. 1747 řeholní piaristické roucho 
v Lipníku nad Bečvou, sliby pak složil již 23.1.1749. Jako novic se ve školním roce 

1748/9 věnoval v koleji ve Staré Vodě studiu historie, která tehdy nabývala na 

^ z n a m u a částečně nahrazovala filozofické myšlení.372 O rok později (1749/1750) 
vyučoval F. Ferdinand Beránek v legendě při piaristické koleji v Kosmonosech a vedl 

372 o 
Srv.: SOUSEDIK, S. Filosofie... 
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při tom 2. oratoř, stejně jako v následujících dvou letech (do podzimu 1752), kdy zde 

ještě studoval filozofii. Ve školním roce 1752/3, kdy působil jako učitel v principii a 

v parvě na piaristickém gymnáziu v Lipníku nad Bečvou a vedl zde druhou oratoř , 

získal klerik Ferdinand Beránek kněžská svěcení. Své vzdělání si dovršil teologickým 

studiem v piaristické koleji v Litomyšli, kde pobyl ve školních letech 1753/4, 1754/5 a 

1755/6. Při tom vyučoval rok v parvě, dva roky v principii a byl i katechetou. Ve 

Školních letech 1756/7 a 1757/8 vyučoval ve Slaném na gymnáziu v syntaxi a gramatice 

a vedl 1. oratoř, podobně jako o rok později působil ve stejných učitelských funkcích a 

místo oratoře byl katechetou. Jako profesor nejvyšších gymnaziálních tříd (rétoriky a 

poetiky) působil od podzimu 1759 do léta 1763. Nejprve rok v Ostrově nad Ohří, pak 

rok v Kosmonosech a dva roky v Litomyšli. Při tom vedl 2. a později l. oratoř a zkoušel 

studenty. Ve školním roce 1763/4 zajišťoval výuku na základní škole v nedávno 

založené piaristické rezidenci v Novém Boru. 

Od podzimu roku 1764 do léta roku 1768 se sn ím setkáváme jako se 

zpovědníkem a vychovatelem mladého hraběte Kolowrata, takže příslušel do pražské 

Piaristické koleje. Ve školním roce 1768/9 byl z této služby odvolán do nově vzniklého 

domu piaristů v Mostě. Zde se stal profesorem aritmetiky, konzultantem domu a 

revizorem jeho účtů. O rok později mu byla svěřena výuka podvojného účetnictví 

v základní škole při piaristické koleji v Mostě, kde rovněž vyučoval i ve skribendě. 

V téže funkci, ale asi bez skribendy, působil i ve školním roce 1770/71 ve Školách při 

Piaristické koleji v Českých Budějovicích, kde vedl i církevní obřady. Vle tech 1771 -

1774 se P. Beránek vrátil znovu do hraběcí služby u Kolowratů, odkud na školní rok 

1775/6 odejít do Kosmonos, což se nestalo. Koncem sedmdesátých let 18. století asi P. 

Ferdinand s pedagogickou činností skočil, jak lze vidět podle toho, že se ve školním 

roce 1778/9 stal kazatelem v piaristické koleji v Bruntále. 

P. Hyacinthus a S. Dominico, vlastním jménem Adam Karschesi (* 7.8. 1731, 

Kvasíce na Moravě, + 16.12. 1785, Kosmonosy?) zastával ve školním roce 1769/1770 

' m ' s t o profesora podvojného účetnictví v piaristických školách při koleji v Moravské 

Třebové. Lišil se jeho životopis markantně od tří zde uvedených předchůdců? Dá se 

Předpokládat, že po studiu na některém gymnáziu, nejspíše u piaristů v Kroměříži, 

S toup i l v říjnu 1749 do piaristického řádu. Obláčka se konala v Lipníku nad Bečvou 

října 1749, řeholní sliby složil 9. září 1751 také zde, ačkoliv část noviciátu strávil 
v Pomocném noviciátu v piaristické koleji ve Staré Vodě. Jeho první učitelskou štací 

fyla Strážnice, kde ve školním roce 1751/2 učil v piaristických školách v legendě a vedl 
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2. oratoř. Filozofii studoval v le tech 1752/3 v Kosmonosech a 1753/4 ve vyučování 

v aritmetice a ve skribendě na piaristické základní škole ve Strážnici. Také zde vedl 2. 

oratoř. Nižší kněžské svěcení získal klerik Hyacinthus v roce 1755 na podzim. V roce 

1755/6 a 1756/7 prošel P. Hyacinthus ještě teologickým kursem v Kosmonosech a při 

tom vyučoval v aritmetice a ve skribendě. V dalších čtyřech letech 1757 - 1761 působil 

P. Hyacinthus Karschesi v piaristické rezidenci v Hustopečích. Nejdříve zde učil 

legendu, potom přešel na učení v gymnáziu - v parvě a v principii. Při tom zastával 

funkci revizora účtů rezidence. Potom působil tři roky ve Strážnici. Při školách v této 

koleji v l e t ech 1761 - 1764 vyučoval nejdříve na gymnáziu v principii a v parvě, 

později (1763/4) v syntaxi a gramatice a vedl 1.oratoř. 

K důležitějším funkcím se P. Hyacintus dostal za svého působení v Kroměříži. 

Zde nejdříve ve školním roce 1764/5 a též 1765/6 zastával funkce ekonoma koleje, 

ředitele církevních obřadů a především zpovědníka při chrámu sv. Mořice. Ve školním 

roce 1766/7 se znovu vrátil k pedagogickému působení a vyučoval zde jako profesor 

v závěrečných třídách gymnázia (rétorice a poetice). Jeho pedagogická činnost 

Pokračovala i v nedávno zřízeném piaristickém domě v Moravské Třebové, kde se ve 

školním roce 1768/9 stal profesorem aritmetiky a konsultantem řeholního domu. Ve 

školním roce 1769/1770 mu zde byla svěřena ještě navíc nejdůležitější funkce -

Profesura podvojného účetnictví. Funkce profesora podvojného účetnictví a aritmetiky, 

sPolu s výukou ve skribendě, revidováním účtů a poradenstvím v koleji zastával rovněž 

P- Hyacintus v l e t ech 1770 - 1773 (3 školní roky) v Mostě, kde byl ještě v posledním 

f oce i rozhodčím případů. Zde pedagogickou dráhu skončil definitivně. V roce 1773/4 

Působil j ako prokurátor provincie a kazatel v Mikulově, odkud odešel do rezidence 

v Hustopečích u Břeclavi, kde působil jako poradce a duchovní rezidence, ředitel 

c ' rkevních obřadů, prokurátor provincie a od roku 1775 jako superior rezidence. Tuto 

fiinkci zastával ještě i ve Školním roce 1778/9, kdy již bylo gymnázium zrušeno a 

v residenci působila hlavní (v pramenech chybně normální) samostatná škola.37'1 Při 

^ k o n u této funkce zastával P. Hyacintus Karschei a S. Dominico ještě i funkci prefekta 

Škol, jak bývalo v rezidencích tehdy zvykem, takže vlastně byl pedagogické činnosti 

Puristického domu neustále přítomen. 

K dispozici máme rovněž životní příběh P.Tobiáše Boroweho a S. Raphaele 

(*4.5.1730, Brno, +31.3.1807, Kroměříž), který ve školním roce 1769/1770 vyučoval 

. Tehdy končí i souvislý zdroj informací o funkcích piaristických kolejích v Čcsko-moravsko-slczskc 
Puristické provincii -NA Praha, provincie, č. kn. 27. 
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podvojné účetnictví v piaristické koleji v Kroměříži.37"1 Mladý Jan Borový přijal řádové 

roucho 23.3.1749 a řeholní sliby složil 10.10. 1750 v Lipníku nad Bečvou. Jeho první 

učitelskou štací byla piaristická kolej v Příboře, kde vyučoval v aritmetice 

(pravděpodobně spojené major i minor) a vedl 2. oratoř. Podobně působil v letech 

1751/2 a 1752/3 v koleji v Bílé Vodě, kde studoval filologický kurs. Filosofická a 

teologická studia absolvoval P. Tobias Borový vle tech 1752-1756 v Litomyšli, kde při 

tom střídavě vyučoval v legendě nebo ve skribendě, případně vedl 2. oratoř. Ve školním 

roce 1756/7 odešel vyučovat do prvních nejnižších tříd piaristického gymnázia 

v Rychnově nad Kněžnou.3 7 5 Odtud odešel do Prahy, kde na piaristických školách 

vyučoval po dva roky latinské třídy, které zde ovšem tehdy tvořila vlastně jen principie. 

Na podzim roku 1759 odešel do piaristické koleje v Lipníku nad Bečvou, kde po dva 

roky působil jako učitel v principii a v syntaxi a zkoušel studenty gymnázia. V principii 

a v syntaxi vyučoval také i při svém opětovném působení v Rychnově nad Kněžnou, 

kde kromě toho až do roku 1764 vedl i první oratoř. Z Rychnova odešel na podzim 1764 

znovu do Prahy, kde ve školním roce 1764/65 vyučoval vyšší aritmetiku, byl 

duchovním kleriků a revizorem účtů. V následujícím školním roce 1765/6 kromě výuky 

nižší aritmetiky zastával ještě funkci pomocníka prokurátora piaristické provincie.376 

Kromě toho byl také ještě duchovním a revizorem účtů koleje. 

Byl též tajemníkem koleje, zástupcem prefekta škol a pečoval o seřizování 

hodin. V roce přestěhování do nové koleje (1766/7) vyučoval P. Borový jako profesor 

vyšší aritmetiku, byl pomocníkem prokurátora provincie a revizorem účtů. Z menších 

Povinností pak zastával ještě funkce sekretáře koleje, prefekta knihovny, zástupce 

Prefekta škol a seřizovače hodin.377 Podobné povinnosti plnil i v následujícím školním 
roce. Ve školním roce 1768/9 působil ještě v pražské piaristické koleji asi zcela ve 

stejných funkcích. Každopádně vyučoval tehdy aritmetiku a rovněž je doloženo, že 

působil v piaristické knihovně, avšak ubyly mu povinnosti sekretáře školy, zástupce 

Prefekta a pomocníka prokurátora. 

Na podzim roku 1769 odešel do Kroměříže a clo Prahy se již do roku 1780 

nevrátil. V Kroměříži vyučoval po 3 roky podvojné účetnictví a studenty z řad kleriků 

Matematiku, ze které i zkoušel. Zastával též funkci revizora účtů. Podobné povinnosti 

P'nil pak dva roky v piaristické koleji v Litomyšli, kam odešel na podzim 1773 a ve 

374 „ o 
375 Srv. BARTUŠEK, V. Knihovníci... 
37s Tehdy zde vzniklo vyšší gymnázium. 
377 Prokurátorem byl tehdejší viccrcktor P. Mcdardus Klobasa a S. Ludovico. 

Viz BARTŮŠEK, V. Knihovníci..., NA. Řpi, kol. Praha, č. kn. 141. 
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Školním roce 1775/6 ve Slaném, kde se tehdy studovala matematika a filozofie. Ve 

školním roce 1776/7 a 1777/8 působil v koleji v Bílé Vodě , kde řídil církevní obřady a 

učil zdejší kleriky - studenty filozofie matematice z níž je i zkoušel. V roce 1778 se stal 

vicerektorem ve Staré Vodě u Libavé, kde v pořádání kurzech matematiky pro kleriky 

pokračoval. 

Z matematicky zaměřených vynikajících řádových piaristických učitelů, si zde 

můžeme např. ještě připomenout také ještě P. Camilla Górische a S. Bernardo. Zda 

získal gymnaziální vzdělání u jezuitů v Olomouci nebo na některém z moravských 

piaristických gymnázií, např. v Kroměříži, Příboře, Lipníku nebo ve Staré Vodě se 

můžeme dnes již asi pokusit pouze mlhavě odhadnout. Do piaristického řádu vstoupil 

v Lipníku nad Bečvou 21.10. 1754 a zhruba o dva roky později (9.9. 1756) zde měl i 

řeholní sliby. Odtud odešel do Příbora, kde studoval filologii a byl varhaníkem. Jeho 

profesorem byl P. Osvaldus Haubt a S. Brunone (* 6.10.1720, Ratmile , + 13.1. 1799, 

Kosmonosy). U něj zde studoval ještě v následujícím roce 1757/8, kdy tady ještě 

vyučoval ve scribendě a v aritmetice. Jako učitel scribendy a aritmetiky působil v roce 

1758/9 v Ostrově u Karlových Varů, kde byl také varhaníkem. Odtud odešel na podzim 

1759 na dva roky (1759/60 a 1760/61) studovat teologii k profesoru P. Quirinovi 

Kraloveckému a S. Augustino (* 20.7.1721, Litomyšl, + 18.8.1781, Kroměříž),378 do 

Kosmonos. Zde se věnoval velmi intenzivně také hudbě. V prvním roce byl ředitelem 

kůru, ve druhém hudbu vyučoval. Górisch pokračoval ve studiu i ve školním roce 

1761/2. Studoval v Mikulově kanonické právo u svého někdejšího profesora P. Osvalda 

Haubta a S. Brunone. Kromě toho ještě vyučoval v aritmetice a vedl 2. oratoř Asi na 

Podzim roku 1762 dosáhl ve Vídni kněžských svěcení. Krátce potom odešel do Lipníku 
n ad Bečvou. Zde ve Školním roce 1762/3 učil na gymnáziu v parvě a v principii. Vedl 

též 2. oratoř , staral se o obřady pro studenty a zkoušel je. Ve školním roce 1763/4 učil 

gymnáziu v Rychnov; nad Kněžnou v parvě a v principii, vedl 1. oratoř, staral se o 

slavnosti a zkoušel studenty. Podobná činnost mu byla určena i v roce 1764/5 v Ostrově 
u Karlových Varů, kde byl ještě katechetou, a v roce 1765/6 v Novém Boru, kde 

Působili piaristi teprve krátce. V gramatice a v syntaxi začal vyučovat 1766/7 
v Benešově. V Lipníku, kde vyučoval rovněž v gramatice a v syntaxi v letech 1767/8 a 

1768/9 vedl latinskou kongregaci studentů a 1. oratoř, rozhodoval spory a zkoušel 

studenty. Prvním profesorským místem P. Camilla Gorische a S. Bernardo byla v roce 

Královecký byl vynikající filolog, filozofa teolog, znalec biskupské knihovny v Kroničříži 
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1769/70 Bílá Voda, kde vyučoval v poetice a rétorice a zkoušel studenty. V novější 

piaristické koleji v Českých Budějovicích se ve školním roce 1770/71 stal nejen 

profesorem poetiky a rétoriky, ale i konsultantem koleje, rozhodčím případů a 

revizorem účtů. Potom odešel P. Górisch na 4 roky (1771-1775) do Slaného. Zde 

vyučoval filozofii a matematiku, byl prefektem škol a ředitelem studia kleriků. Měl na 

starosti také kontrolu účtů. V roce 1775/6 působil v Bílé Vodě jako profesor 

kanonického práva a zkoušející studentů matematiky a filozofie. Řídil školy i studia 

kleriků v koleji a zabýval se revizemi účtů. Zkoušel studující kleriky i studenty a žáky 

školy.379 

V době svého pražského pobytu zastával ve školním roce 1776/7 funkce prefekta 

škol, revizora účtů a rozhodčího případů. Z menších povinností zastával v tomto 

školním roce pouze povinnosti knihovníka. V následujícím roce byl stejně jako 

v dalších letech byl P. Camillus ve službě u hraběte de Havle jako vychovatel. 

Nezastával tedy ani žádné povinnosti v koleji odkud zřejmě odešel do Slezska, kde se 

stal nedlouho před svou smrtí farářem v Opavě. 

Z učitelů matematiky uvádím ještě příklad P. Ludovica Bertranda Grulicha a S. 

Dominico (* 27.10.1734, Příbor, + 18.7.1787, Příbor ). Středoškolské vzdělání získal 

tento piarista asi na piaristickém gymnáziu v Příbore. Dne 21.10. 1753 přijal řádové 

roucho v Lipníku nad Bečvou, kde složil i 11,9. 1755 řádové sliby. Druhý ročník 

Piaristického noviciátu ovšem strávil v pomocném noviciáte ve Staré Vodě. Na podzim 

1755 odešel do Benešova, kde vyučoval aritmetiku a scribendu. V příštím školním roce 

1756/7 odešel v téže funkci do Ostrova u Karlových Varů. Ve školním roce 1757/8 

nastoupil v Kroměříži, kde rovněž vyučoval ve scribendě a aritmetice studium 

kanonického práva u známého teologa P. Gregoria Beutla a Angelis (* 3.9.1716, 

Slezsko - Malé Mořice, + 18.8. 1774, Mikulov). Dále pokračoval ve teologie studiu 
v Litomyšli. Zabralo mu školní roky 1758/9 a 1759/60. Jeho učiteli byli P. Gilbertus 

Surgraff a S. Leopoldo a P. Alexander Juliš a Matře Dolorosa (* 15.11.1716, Chrudim, 
+ 20.7.1784, Slaný), který zastával tehdy v litomyšlské piaristické koleji funkci 
v 'cerektora. Při studiu vedl ještě 2. oratoř. Kněžská svěcení získal klerik Grulich 
n ejspíŠe v Praze na podzim roku 1759. Ve školním roce 1760/61 P. Ludovicus 

^er t randus Grulich a S. Dominico setrval v Lytomyšli. Získal zde titul profesora 

U předmčlů vysokoškolského charakteru podvojného úřctniclví, filologie, filozofie, teologie, 
kanonické právo včtšinou jiný profesor vykládal a jiný zkoušel. 



aritmetiky, kterou vyučoval a stal se rovněž katechetou. Pak odešel na dva roky (1761/2 

a 1762/3) na Moravu do nově založené piaristické koleje v Hustopečích vyučovat 

v parvě a principii. Působení v novějších kolejích vyžadovalo vždy zkušenějšího učitele, 

což asi Grulich pravděpodobně byl. Odtud byl na nový školní rok 1763/4 přeložen do 

slezské piaristické koleje v Bílé Vodě, kde v kariéře pokročil na výuku v gramatice a 

v syntaxi. Řídil první oratoř a zkoušel studenty. Stejní třídy vyučoval i další rok v druhé 

slezské koleji v Bruntále. Odtud se znovu vrátil do Bílé Vody, kde po tři roky (1765/6 

- 1767/8) vyučoval jako profesor v rétorice a v poetice a věnoval se také zkoušení 

studentů. Odtud odešel ve funkci gymnaziálního profesora poetiky a rétoriky do 

Kosmonos (1768/9), kde se následujícího roku (1769/70) stal profesorem filosofie, 

prefektem škol a zkoušejícím studentů teologie. V novém školním roce a pak i 

v následujícím (1770/71 a 1771/2) působil P. Ludovicus ve Strážnici jako profesor 

filozofie, ředitel studií a prefekt škol i ve funkci revizora účtů. 

Ze Strážnice byl pal ve školním roce 1772 na podzim přeložen do pražské 

Piaristické koleje. Stal se zde prefektem škol, rozhodčím sporných případů a revizorem 

účtů. Z menších povinností mu připadla funkce knihovníka. Podobné funkce vykonával 
1 ve školních letech 1773/4 a 1774/5. Kromě knihovny žádnou jinou menší povinnost P. 

Ludovicus nezastával. Zdá se tedy, že se j í občas mohl věnovat i při tak náročné funkci, 

jako byl úřad prefekta škol. Z Prahy odešel ve na podzim 1775. Pobyl dva roky 
v K o s m o n o s e c h jako profesor teologie. Vletech 1777/8 a 1778/9 se sn ím můžeme 

setkat jako s prefektem škol v Příboře. 

Mezi matematiky řádu piaristů bychom našli také mnohé vědce, na které mělo 
v ' iv studium v aritmetické třídě nebo i to, že se zabývali látkou zde probíranou. Ještě ve 

polovině 18. století jim byla asi příkladem všestrannost jejich generála, vynikajícího 

matematika P. Eduarda Corsiniho a S. Silverio, který zvládal výborně nejen systém 

tehdejších exaktních věd (hl. matematiky a fyziky), ale byl výborným znalcem klasické 

filologie a starověku, sestavoval např. tabulky starověkých římských úředníků a velmi 

dobrým organizátorem řádové pedagogiky, což se např. projevilo ve spolupráci 
s vynikajícími členy piaristického ze všech, zejména pak zaalpských provincií. Zde je 

třeba uvést zejména významného polského piaristu P. Stanislawa Hieronima 

Konarského.3 8 0 Činnost Corsiniho byla se zájmem sledována také v českých zemích, 

zejména osvícenými piaristy, ke kterým patřil nejen nejznámější z nich P Gelasius 

380 
DENES II., Corsini s. 168. 169 a Konarski s.315 - 317. 
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Dobner a S Catliarina, ale i významní provinciálové řádu P. Guido Niclit ab Angelis, 

nebo P. Jeremiáš Soudný a Matře Dolorosa. Jako příklad zde uvedu životopisy dvou 

matematiků. 

tak se P. Eugenius jmenoval občasnským jménem, se narodil v Chrudimi v měšťanské 

rodině, která používala šlechtického predikátu dne 28. 2.1681. Vystudoval na 

piaristických školách v Litomyšli (na gymnáziu i v aritmetice) a v roce 1701 vstoupil do 

piaristického řádu, zprvu na dva roky do noviciátu v Lipníku nad Bečvou, odkud v roce 

1703 odešel do koleje v Kosmonosech, kde mohl vedle svého pedagogického působení 

na elementární škole studovat i v řádovém učilišti filozofii a teologii, takže roku 1704 

přijal v Praze nižší svěcení. Podobným způsobem pracoval i ve Slaném v letech 1706 a 

1707, kdy získal další kněžské svěcení a pokračoval ve studiu teologie v Mikulově na 

Moravě. Později, když vyučoval na litomyšlském gymnáziu v gramatice a v syntaxi se 

u něho projevil zájem o přírodní vědy , v nichž se vzdělával pod vědním vynikajícího 

matematika a astronoma P. Athanasia Langra a S. Josepho (* 18.12. 1650, Lanškroun, + 

19.3. 1711, Litomyšl), jehož pokračovatelem se do jisté míry stal. Z Litomyšle odešel 

do nově vzniklé koleje v Benešově (založena roku 1703, osazena 1704), kde byl 

svědkem řádění morové epidemie v roce 1713. Zde zastával ke konci svého působení 

funkci ptrefekta škol, což znamená , že byl vlastně jejich ředitelem. Pak se znovu vrátil 

do Litomyšle, kde působil jako profesor nejvyšších tříd gymnázia (poetiky a rétoriky) a 
v roce 1716 dosáhl i zbývajících kněžských svěcení. 

Návratem Eugenia Sebastianiho do Benešova začala vlastně pro P. Eugenia 

druhá etapa jeho života, kdy nastoupil natrvalo do vyšších řádových funkcí. Nejdříve 
2de zastával funkci prefekta škol a zároveň vyučoval jako profesor v nejvyšších třídách 

Symnázia, později (od r. 1721) se stal na několik let vicerektorem této koleje, která 

ntu byla jakoby předurčena osudem. Ke změně došlo až v roce 1724, kdy byl P. 

Eugenius Sebastiani jmenován rektorem benešovské koleje. V této funkci vystřídal 

Unikajícího piaristu lipnického rodáka, literáta a malíře P. Aegidia Hechta a S. 

^erdinando, na jehož snahy o povznesení koleje i o šíření piaristických kolejí ve středu 

Čech navázal. Snažil se především o rozšíření řádu do Prahy,381 do Pelhřimova a do 

Chrudimi. Zároveň se mu povedlo zřídit v Benešově lékárnu a povolat sem fyzika 

Oékaře) Kouřimského kraje, který se zde usídlil natrvalo a později zřídit i kolejní 

V prostředí venkova se pohyboval František Stanislav Sebastiani z Častolovic, 

Snahy 
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piaristickou knihovnu. Zde působil do roku 1736. Pak (1737 - 1739) působil jako 

vicerektor a učitel noviců v Lipníku nad Bečvou, odkud odešel roku 1740 do piaristické 

koleje v Rychnově nad Kněžnou, kde zastával funkce prefekta škol a ekonoma, a do 

Strážnice, kde byl vicerektorem, spirituálem a inspektorem kleriků. Zde byl dokonce 

jmenován i do funkce matematika, což plně odpovídalo jeho vědeckým zájmům. 

Nároky 1745, 1749 a 1750 sestavil astronomické svatojánské pražské kalendáře, které 

obsahovaly užitečné a praktické rady a informace z astronomie a byly zároveň doplněny 

i dobové schematismy a katalogy kněží. 

V roce 1746 začal jeho třetí benešovský pobyt. Působil zde jako vicerektor, 

zároveň jako matematik , poradce domu a revizor účtů. Odtud byl povolán jako 

zpovědník k majiteli sousedního panství Jemniště na nedávno vybudované barokní letní 

panské sídlo k hraběti Františkovi Adamovi z Trautmansdorfovi, jemuž patřilo též 

litomyšlské panství. Také zde se věnoval velmi intenzivně matematice, jak po stránce 

teoretické, tak i pedagogické. Do roku 1753 působil v prázdninových kurzech učitelů 

piaristických škol, které sem hrabě svolával, aby si učitelé na venkově mohli odpočinout 

a zároveň načerpat nové poznatky. Jeho zajímavé propočty a jakési astrologicko-

astronomiské hříčky a charakteristiky byly nedávno objeveny i v makovici zámku 

vJemništ ích při jeho rekonstrukci. Po 12 letech tohoto působeníbení se vrátil P. 

Eugenius do své domovské benešovské koleje, kde zastával již jen čestné funkce. 

Zemřel zde 27.3. 1762 zcela slepý a sešlý věkem.3X2 

Numizmatikou, která byla součástí nauk v systému tehdejších aritmetických tříd 
s e z piaristů zabýval nejvíce jeden z jejích nejvýznamnějších vědců v českých zemích, 

známý v celám piaristickém řádu, na jehož talent upozornil P. Gelasius Dobner a S. 

Catharina. Byl to P. Adauctus Josephus Calasanctius a S. Geramano, vlastním jménem 

František Mikuláš Voigt (* 14.5. 1733, Horní Litvínov, + 18,10. 1787, Mikulov).3 8 3 Jeho 

°tec byl soukenickým dělníkem a v rodině se mluvilo německy. Po absolvování 

elementárního vzdělání odešel František Mikuláš do Slaného, kde studoval nižší třídy 

Puristického gymnázia (pravděpodobně parvu, principii, garamatiku a syntax) a naučil 
S e zde kromě dobrých základů latiny též česky. Poslední dva ročníky gymnázia (poetiku 
a rétoriku) studoval na jezuitském gymnáziu v Chomutově. Za studií se projevilo u 

mladíka nadání k vědecké práci a dalšímu vyššímu studiu. Vybíral si tedy, zda bude 

BARTŮŠEK, V. Eugenius Sebastiani...; Týž. Benešovské gymnázium v pivním období své 
existence., zcjm. s. 53 - 6 6 . 
383 ' ^ J 1 " - J J ~ l , u -

BARTŮŠEK, V. Knihovnici 
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studovat v piaristickém nebo jezuitském řádu (což chtěl prý spíše jeho otec). Nakonec 

přijal dne 16. 10. 1747 piaristické řádové roucho a po absolvování dvouletého noviciátu 

v Lipníku nad Bečvou a ve Staré Vodě se stal řádovým klerikem dne 15.6. 1749 

v Lipníku nad Bečvou. Jeho celé řádové jméno znělo Adauctus Josephus Calasanctius a 

S. Germano. 

První jeho učitelskou štací byla ve školním roce 1749/50 Kroměříž, kde 

vyučoval na základní škole legendu. Ve školním roce 1750/51 a 1751/2 ses ním 

můžeme setkat v piaristické koleji v Litomyšli, kde studoval filozofii (logiku a fyziku) 

na tehdy veřejném filozofickém učilišti několik let před jeho uzavřením. Jeho učitelem 

zde byl významný slezský piarista, teologický spisovatel P. Gregorius Beutel ab 

Angelis. Studijní přestávku si udělal mladý adept věd ve školním roce 1752/3, kdy 

vyučoval ve Slaném v parvě a v principii a byl katechetou. Zde měl asi dost velký 

přístup k informacím o vzniku a otevření piaristické koleje v Praze. Odtud odešel na 3 

roky studovat kanonické právo a teologii do Mikulova Zpočátku učil v legendě a vedl 3. 

oratoř, ale pak byl zcela uvolněn pro studium. Teologii zde vyučoval P. Myslíkovský a 

S. Placido. Rektorem Mikulovské koleje a examinátorem zdejších studentů byl tehdy 

vynikající vědec (teolog a filolog) P. Guido Nicht ab Angelis (* 17.12. 1709, Ošice, + 

13.2. 1789, Mikulov), jehož příklad měl asi na mladého klerika pozitivní vliv. 

2 Mikulova pak odešel Voigt studovat ještě na jeden rok (1756/7) teologii do 

Litomyšle, kde ho učil P. Gilbertus Burgraff a S. Leopoldo. 

V této době již vyučoval v gymnaziálních třídách piaristických škol, kde byl 

tehdy kladen především důraz na zvládnutí latiny.Získal asi též kněžská svěcení. V roce 

1758 byl poslán do nově založeného piaritického domu v Kirchenberku v Bádensku, 

kde proslul jako kazatel. Především byl oceňován též jeho vstřícný postoj k jiným 

náboženstvím. Při svém zdejším tříletém působení se horlivě věnoval studiu věd. Ve 

Školních letech 1761/2 až 1765/6 působil P. Adauctus Josephus Calasanctius a S. 

Geramano na piaristickém gymnáziu v Ostrově u Karlových Varů jako profesor poetiky 
a rétoriky a případně ještě jako řešitel případů, examinátor studentů či předseda 

náboženského bratrstva. V roce 1766/7 až 1768/9 působil jako instruktor filologického 

kursu pro kleriky ve Slaném. Vedle toho býval i zkoušejím studentů, řešitelem případů a 

revizorem účtů. Zde začal psát svá první vědecká díla především z matematiky a 
2 klasické filologie. Zde si povšiml jeho nadání k vědecké práci i rektor pražské 

Piaristické koleje P. Gelasius Dobner a S. Catharina. Pozornost upoutalo především jeho 

PrimiČní kázání, které Voigt pronesl v kapli sv. Josefa Kalasanského u piaristů v Praze 
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v roce 1768. Ze Slaného pak přešel P. Adauktus do Kosmonos, kde vedl ve školním 

roce 1769/70 filosofická studia, vyučoval matematice a zkoušel studenty. Tehdy si pro 

výuku sestavil asi své vlastní kompendium, jehož rukopis se dochoval dodnes. 

Nakonec byl asi povolán do pražské piaristické koleje, jak se zdá asi z podnětu jejího 

rektora P. Gelasia Dobnera, který oceňoval především Voigtovy historické znalosti. 

P. Adauctus Josephus Calasanctius a S. Geramano přišel do pražské piaristické 

koleje na podzim v roce 1770. Ve školním roce 1770/71 měl podobné pracovní 

zaměření jako P. Remigius. Zkoušel studenty teologie a podvojného účetnictví, 

rozhodoval ve sporných záležitostech a zpovídal. Rektor nového člena pražské 

piaristické koleje zřejmě tolik nezatěžoval, protože mu chtěl dát možnost, aby se 

v Praze více věnoval svým vědeckým (zejména historickým a literárním) zájmům, jimiž 

byl nově příchozí klerik znám. Proto mu byla rovněž jako doplňková povinnost svěřena 

i funkce knihovníka, především proto, aby se s touto knihovnou mohl důkladně 

seznámit. Jeho menší zaneprázdnění a studium v knihovně bylo asi míněno i jako 

Příprava na další důležité úkoly, které nu rektor Dobner jako člověku s podobným 

zaměřením, jako měl i on, chtěl svěřit. 

Ve školním roce 1771/2 zastával již P. Adaukt Voigt a S. Germano funkci vice-

rektora pražské piaristické koleje - tedy P. Gelasia Dobnera zastupoval. Stal se rovněž 

jeho nejužším poradcem a tajemníkem . K j e h o povinnostem náleželo také zkoušení 

studentů a dozor nad kompetencemi jednotlivých řeholníků. Z menších povinností mu 

sice odpadla správa knihovny, jíž se ovšem z titulu funkce vice-rektora asi musil také 

ještě občas zabývat, ale stal se korektorem biblických čtení při shromážděních piaristů u 

stolu. V Praze se Voigt zřejmě kvůli dobrým vztahům s Dobnerem i činnosti ve 

vědeckých osvícenských kruzích zdržel poněkud déle až do roku 1776. Ve školních 

letech 1772/3 až 1775/6 zastával v pražské piaristické novoměstské koleji funkci 
v icerektora a další větší i menší povinnosti podobné těm ze školního roku 1771/2. Do 

Podobných funkcí byl jmenován i na školní rok 1776/7, ale dne 7. listopadu 1776 odešel 

Jako profesor historie na univerzitu ve Vídni. 

Voigt byl poněkud více specializován než např. jeho starší kolega a pražský 

nadřízený P. Gelasius Dobner a S. Catharina a věnoval se především numizmatice, čímž 
byl znám velmi v tehdejších odborných kruzích. To také asi přispělo k jeho jmenování 

Profesorem historie na univerzitě ve Vídni. Při své profesorské činnosti bydlil ve 

384 x 

NA, Rpi, kolej Praha, Filologické výklady. (Compcndium pliilologoae patris Adaucli Voigt Scholarum 
Piarum Slanae alumnis cjusdcin Ordinis tradilae cum cxplicatorc auclorum. 93 fol., č. ku. 235. 
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vídeňské piaristické koleji, kam se přestěhoval v roce 1776. Od roku 1777 byl i 

kustodem vídeňské univerzitní knihovny a císařské sbírky mincí. Zde se věnoval 

především sepisování obsáhlých numizmatických spisů. Politicky se zde asi výrazněji 

neprojevoval až clo roku 1782, kdy přes veškeré své tolerantní a osvícenské postoje 

vyjádřil nesouhlas s náboženskou politikou císaře Josefa II. Projevilo se to při návštěvě 

papeže Pia IV. ve Vídni 1782, který sem tehdy bezúspěšně přijel vyjednávat s Josefem 

II. v otázce státní církve. Voigt se tehdy domohl audience u papeže, jemuž políbil nohy 

a vyprosil si u něho požehnání pro sebe a svého přítele a učitele G. Dobnera. V roce 

1783 byl přeložen z Vídně, kde skončilo jeho vysokoškolské vyučování, do Mikulova, 

který byl střediskem česko-moravsko-slezské piaristické řádové provincie, a kde mohl 

Voigt studovat v největší zaalpské piaristické knihovně té doby vůbec. Zde se ještě 

několik let věnoval vědecké činnosti, až do své smrti 18.10. 1787, které želel především 

Gelasius Dobner, ale i další významný historik té doby František Martin Pelcl (* 

Rychnov nad Kněžnou 11. 11. 1734, + Praha 24.2. 1801), pozdější první profesor 

českého jazyka a literatury na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze, osvícenec, který 

patřil k jeho blízkým spolupracovníkům.385 

Přes Voigtovo numizmatické zaměření, matematických, filologických i 

filozofických náběhů (ty vlastně v piaristické vědě této doby vytěsnila historiografie a 

historie) je možné konstatovat, že Mikuláš Adaukt Voigt byl historikem kulturním. 

Ukazuje to vlastně pozoruhodný rozsah jeho díla, z něhož připomínám zejména ty 

části, které nezůstaly jako rukopisy v archivu, ale vyšly tiskem. K připomenutí slavné 

literární minulosti i k povznesení tehdejší české společnosti mělo sloužit především dílo, 

Jež obsahovalo životopisné podobizny českých vědců a umělců Effigies virorum 

eruditorum atque artificum Bohemiae et Moraviae (1773 - 1774), které vydával ještě 
s dalšími osvícenci I. Bornem a F. M. Pelclem, k něumž vycházela i současně paralela 

v německém překladu. Kulturněhistorické zájmy Mikuláše Adaukta Voigta se 

Projevily v příspěvcích ke starší latinské i české literatuře vydávaných v Acta literaria 

Bohemiae et Moraviae I., II. (1774 - 1783), což byl vlastně jakýsi pokus o první 

lierárněhistorický sborník. Při psaní do něho používal Voigt různé metody historické 

kritiky a vycházel i z bádání v pramenech. Tím, že se Voigt hlásil k českému 

kulturnímu dědictví, ukazoval, že dějiny vlasti jsou páteří národního vědomí, a do jisté 

BARTŮŠEK, V. Úloha piaristického řádu v mládí F. M. Pclcla. František Martin Pelcl. Sborník 
Př'lpěvků z odborného semináře, Rychnov nad Knčžnou, únor 2001, s. 1 1 - 1 9 . 
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míry demonstroval svůj politický postoj v období tuhé centralizace. Hlavní Voigtova 

práce Beschreibung der bisher bekannten bóhmischen Můtzen (1771 - 1787) dala 

základ české vědecké numizmatice. Za svého víděňského působení napsal spis o 

mincích a medajlích Marie Terezie a v Mikulově o mincích z doby kardinála Františka 

z Ditrichštejna, který sem v roce 1631 piaristy uvedl.Mikuláš Adauct Voigt, ačkoliv 

vyšel původně z německého prostředí, se podílel na propagaci a rozvoji vědy 
v 

v Cechách a tím se stal vlastně předobrazem českých národních buditelů. K rozvoji 

vědy v Cechách napomohl zejména i svým členstvím v České společnosti nauk a 

především z velké části také svými zakladatelskými numizmatickými pracemi a 

výzkumy.386 Svým významem se řadil k předním vědcům nejen u nás, ale i v celém 

piaristickém řádu.3 8 7 

Významných matematiků bylo v českých zemích v piaristickém řádu více. 
v 

Řádová piaristická encyklopedie Dicionario enciclopedico escolapio jich uvádí ještě 

několik.388 Většinou se jedná o u nás poměrně málo známé osobnosti, jejichž životopisy 

bude většinou třeba doplnit často i na základě výzkumů v pramenech. Kromě zde již 

uvedených P. Adaukta Voigta a P. Ignáce Cipriána Kaucže najdeme z této doby ještě P. 

Leopolda Czabaka a S. Alexio (*2S.3. 1685, Lipník nad Bečvou, + 22.1 1. 1757, Lipník 

nad Bečvou), který matematiku, geometrií a astronomii nejen studoval, ale dokonce si 

sám konstruoval geometrické i astronomické přístroje a pomůcky. Byl vychovatelem 

v hraběcích rodinách Braidů a Trautmansdorfti. Stál v čele několika kolejí a rezidencí -

ve Slaném, v Litomyšli, v Rychnově nad Kněžnou a v Bruntále.389 Kromě něho bychom 

v encyklopedii našli již zmíněného učitele P. Eugenia Sebastiaiho P. Athanasia Langera 

a S. Josepho, který se zabýval nejen matematikou, ale také astronomií, pohybem Slunce 

a Měsíce.390 Posledním z trojice v encyklopedii uvedených matematiků je pak ještě P. 

Augustinus Thomas Saki a S. Josepho (* 20.12. 1642, Hustopeče u Břeclavi, + 

8.9.1717, Horn). Ten byl z nich asi nejvýznamnější. Působil převážně na Moravě a 

v Rakousku - v Kroměříži, ve Vídni a v Hornu. Byl osobním přítelem s Gottfriedem 

Wilhelmem Leibnitzem (1646 - 1716) a uveřejňoval s ním články v Lipském vědeckém 

Periodiku Acta eruditorum, z Leibnitzových se zabýval různými teoretickými problémy 
386 x 

oTAJF, Jiří. Historici dějiny a společnost. Historiografie v českých zemicli od Palackého a jeho 
Předchůdců po Gollovu školu, 1790-1900. I. , Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1997, s. 12, 
13. zahrnuje Voigta mezi mladší historiky ovlivnčné G. Dobnercm. (dobneriány) kam náležel např. i F. 

Pelcl nebo za svých mladých let tíž Josef Dobrovský. 
38s DENES II., s. 575. 

DENESII. 
39( Ibid., s. 175; Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou..., s. 73. 

Ibid. s. 329. 
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matematiky i matematickými hříčkami, např. magickými čtverci.391 Jak uvádí historik 

matematiky a německý piaristický životopisec K. Fischer, zachovalo se po něm i 

několik matematických knih a mnoho rukopisů,392 z nichž je asi většina v různých 

kolejních archivech nezvěstná. 

Jak je vidět, vyrovnali se piarističtí matematici i tehdejším vědcům z jiných řádů 

včetně jezuitů, s nimiž asi udržovali kontakty v různých vědeckých kroužcích a 

společnostech, o jejichž založení se tehdy jistě uvažovalo. Piaristická věda byla navíc 

zaměřena velice prakticky, ačkoliv dovedla velice dobře zároveň respektovat i 

teoretické zájmy svých provozovatelů. Piaristé se postupem doby stali vynikajícími 

pedagogy, kteří dovedli velmi citlivě podchytit talent svých žáků. Přispělo k tomu jistě 

i zavedení systému aritmetických tříd, kde odpadla pro některé typy studentů jistě dosti 

náročná výuka jazyků, zejména řečtiny. Tyto zásady převedly i do výchovy svých 

učitelů, kterým zpřístupňovali v růžných kursech další matematické vzdělání. Pokud 

ovšem byli tito učitelé i jazykově nadaní, zprostředkovávali jim rozvoj osobnosti 

celkově, takže se mohli vedle studia klasických i živých jazyků (hl. italštiny a později 

francouzštiny) věnovat i studiu orientálních i biblických jazyků (z praktických důvodů 

bývala nejvíce zastoupena hebrejština). Spolu s nimi rozkvétalo i studium matematiky, 

v rámci řádových filozofických kursů jeho teoretická složka, v rámci postgraduálních a 

Později i soukromých kursů podvojné účetnictví a aritmetika. Příležitostně se mohli 

řádoví učitelé vzdělávat i v přírodních vědách a stále více i v historii a v pomocných 

vědách historických, zejména např. v numizmatice, která byla součástí aritmetiky. 

Podobně tomu bylo i v technice, kde byla možnost např. studia knih o technice, zejména 

o vojenském stavitelství, které se rovněž v řádových knihovnách nacházely. 

391 

Ibid., s. 485 a 486; Srv. Nový, L. a kol. Dějiny exaktních věd v českých zemích. , Praha: 
Nakladatelství Československé akademie věd, 1961, s. 63 - 68. 392 , 

FISHER, K. c.d. Jednalo sc o tylo spisy: Melamorphosis Gcomclrica proportionuni expedita. 
Wildbcrgac 1690; Sylogc Epistolarnm Mathcniaticarum. Pragae 1712; Dissussio Tabulae Paschalis -
rukopis v generálním archivu piaristů v Římě. 
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6 STUDENTI A ŽÁCI ARITMETICKÝCH TŘÍD 

Sociální podmínky studentů aritmetiky ( bydliště, věk apod.), informace o prospěchu 

a jejich další mimoškolní činnost, počty žáků v aritmetických třídách a jejich charakter u 

jednotl ivých piaristických kolejí, zapojení aritmetických tříd do piaristického školního 

divadla, rozdíl mezi studenty aritmetických a gymnaziálních tříd 

Celkové složení studentů aritmetických tříd bylo dáno jejich zaměřením na vstup 

do praxe na jedné straně, na druhé straně však také složitostí povolání, na něž se jeho 

adepti připravovali. Nabízí se tedy otázka, v jakém věku se vydávali žáci 

v ari tmetických třídách studovat, tvořily jednotlivé třídy mezi sebou nějaký systém, kde 

mohli studenti mezi jednotlivými třídami postupovat , jak dlouho zde studium trvalo, 

odkud studenti byli a jak se prezentovali ve škole na níž studovali, případně v místě 

studia vůbec. N a tyto otázky najdeme alespoň částečnou odpověď v historických 

pramenech, zejména v seznamech studentů jednotlivých piaristických škol, nikoliv však 

jejich klasifikačních seznamech (libri calculorum), které se vedly pro jednotl ivá 

gymnázia a kde se můžeme pouze dočíst, že někteří studenti do aritmetiky z gymnázia 

přešli. 

Uděle jme si tedy malou inspekci a podívejme se, jak se vyvíjela v českých zemích 

od počá tku 18. století, zhruba tam kde končilo líčení osudů aritmetických tříd v jejich 

prvním období, až do školských reforem panovnice Marie Terezie, pokud nám to 

dochované prameny pro toto období ovšem dovolí. Budeme postupovat chronologicky 

od nejstarších škol, řazených tak, jak je to v tabulkách určených pro kapitolu o učitelích 

(tabulky č. 1 a 2 v příloze práce). Aritmetická třída při piaristických školách v Mikulově, 

která byla již koncem 17. i počátkem 18. století dosti početná, místy až ke s tovce žáků. 

Ačkoliv doklady o rozdělování aritmetických tříd existují až od školního roku 1716/17, 

vidíme že k dělení v 18. století docházelo již dříve.1 Permanentně dělení aritmetických 

tříd zaznamenává další díl matriky studentů piaristických škol z Mikulova, který 

dovoluje sledovat tu to problematiku do roku 1742.2 Sledujeme-li počet studentů 

v ari tmetické třídy, vidíme, že největší zájem o výuku v ní byl vždy velký. Ve školním 

roce 1705/6 bylo ve spojené aritmetice celkem 115 žáků a studentů, ve skribendě 143 a 

1 SOkA Břeclav sc sídlem v Mikulově, Německé reálné gymnázium Mikulov, Matrika žáků škol 1692 -
1718, čkn. 1. 
2 Ibid., Matrika žáků škol 1719 - 1744, ě kn. 2. 
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v legendě 201 žáků. V elementární škole se učilo celkem 459 mladých lidí Ve 

Školním roce 1707/8 měla mikulovská elementární škola celkem 87 žáků a studentů. 

V legendě jich bylo 159, ve skribendě 144, v aritmetice 87 žáků a 55 studentů.4 V roce 

1711/2 to bylo např. v legendě 118 žáků, ve skribendě 152 žáků, v aritmetice 94 žáků a 

studentů. Elementární škola měla celkem 299 žáků. Piaristické školy včetně gymnázia 

navštěvovalo tedy celkem 533 chlapců a mladíků.5 To vedlo k tomu, že byl ze studentů 

teologie v mikulovské piaristické koleji určován pomocník učitele matematiky, jako 

tomu bylo např. v le tech 1713-1715.6 

Po rozdělení aritmetické třídy na nižší a vyšší býval většinou vždy větší počet 

studentů ve vyšší aritmetice než žáků v aritmetice nižší. Velikost nižší aritmetické třídy 

zhruba odpovídala početně rétorice. Počet studentů ve vyšší aritmetické třídě býval 

zhruba dojnásobný. Ve školním roce 1724/5 navštěvovalo mikulovské piaristické školy 

celkem ve 2. pololetí celkem 557 studentů a žáků.7 Na gymnáziu studovalo celkem 261 

žáků, z toho bylo 28 studentů rétoriky (sc. poslední 6. třídy). V základní Škole se 

vzdělávalo tehdy celkem 296 žáků. Z toho jich bylo 92 žáků v legendě, 136 ve 

skribendě (26 přišlo po Velikonocích), 12 žáků (méně než obvykle) v nižší aritmetice a 

56 studentů ve vyšší aritmetice. Ve školním roce 1739/1740 docházelo do 

mikulovských piaristických škol celkem 671 žáků a studentů. s Do latinských škol bylo 

zapsáno celkem 320 žáků z toho v rétorice bylo 42 studentů. Na elementární škole se 

učilo celkem 351 žáků, z toho 128 v legendě, 108 ve skribendě. V nižší aritmetice bylo 

47 žáků a ve vyšší aritmetice 68 studentů. 

Věkové složení žáků aritmetických tříd bylo ve školním roce 1724/5 v nižší 

aritmetice 12 - 15 let a ve vyšší byli studenti v rozmezí 1 3 - 2 6 let. V roce 1739/1740 

se pohyboval věk žáků nižší aritmetické třídy od 12 do 17 let s výjimkou jednoho 

devatenáctiletého žáka. Také ve vyšší aritmetice byl nejmladší dvanáctiletý student, ale 

i studenti ve věku 24 a 26 let. V roce 1724/5 najdeme ve vyšší aritmetice absolventa 

logiky (tj. první třídy filozofické přípravky na vysoké škole), nebo i studenta 3. ročníku 

teologie.9 Mezi studenty vyšší aritmetiky v roce 1739/1740 bylo několik studentů 

* Ibid. č. kn. 1. Školy měly cclkcm 667 žáků, gymnázium 208. 
Ibid. Č. kn. 1. Gymnázium mělo vc školním rocc 1707/8 255 žáků. 
Ibid. ě. kn. 1. Gymnázium mělo 270 žáků. 

* SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově, Kronika. 1. 224 a 228b, 229a. 
SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově, Německé reálné gymnázium Mikulov, Matrika žáků škol 1718 -

1744, č kn. 2. Počet studentů, kteří přišli po Velikonocích (sc. ve 2. pololetí, nemusí vždy znamenat 
navýšení a můře výsledky počtů do určité míry zkresloval. 
9 Ibid. 

Ibid., jmenoval sc František Strackclc a pocházel z Lansdorfu? v Čechách a byl starý 24 let. 
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teologické fakulty, jeden z právnické fakulty a jeden filozof, absolvent fyziky (tj. druhé 

třídy filozofické přípravky na vysoké škole) a dále i absolventi gymnaziálních tříd -

rétoriky, poetiky, syntaxe a gramatiky. Také studenti z různých míst mimo Moravu 

bývali nejvíce zastoupeni v aritmetických třídách, zejména v jejich vyšších odděleních. 

Jednalo se velmi často o studenty z míst, kde působily piaristické školy, zejména 

z Litomyšle nebo i jiná, např. jezuitská gymnázia, zejména např. v Praze. Z dalších zemí 

se pak jednalo především o studenty z Rakouska, Bavorska nebo Uher (spíše ze 

Slovenska). Úroveň mikulovských aritmetických tříd se vždy držela na vysoké úrovni, 

zejména personálního obsazení, protože Mikulov byl v této době stále sídlem piaristické 

řádové provincie. Z toho je vidět, že mikulovská třída vyšší aritmetiky měla jedny 

znejlepších podmínek, aby zde výuka vyvrcholila v le tech 1769/1770 zavedením 

výuky podvojného účetnictví a dobudování systému zdejšího aritmetického školství, 

podobně jako tomu bylo tehdy v Praze a v několika jiných zejména hospodářsky 

důležitých městech v českých zemích. 

O žácích a studentech aritmetických tříd piaristických škol ve Strážnici, kde 

dlouhou dobu působilo nižší gymnázium se asi nedochovaly téměř žádné doklady pro 1. 

polovinu 18. století. Ve 2. polovině 18. století se pak zachoval výkaz o prospěchu všech 

tříd gymnázia, kam se zapisovali žáci a studenti všech tříd zdejších piaristických škol. 

Výkaz prospěchu byl veden od školního roku 1756/7 a kromě kalkulů pomocí písmen 

obvyklých v tehdejší klasifikaci,10 zapisuje proti tehdejším zvyklostem také jména žáků 

a studentů ze tříd strážnické elementární školy. Kniha byla užívána až do roku 1844.11 

Strážnice s nižším gymnáziem patřila v letech 1756 - 1777 patřila celkově ke spíše 

menším školám piaristů v českých zemích. Do školního roku 1769/ 1770 se počet žáků 
a studentů gymnázia a elementární školy pohyboval nad 200, v letech 1770/71 - 1776/7 

Poklesl asi o padesát žáků. Ve školním roce 1777/8 zde bylo kromě hlavní školy zřízeno 

také pětitřídní vyšší gymnázium. 

Elementární školy strážnických piaristů bývaly zpravidla o něco větší než zdejší 

Symnázium. Jejich základ však tvořili žáčkové ze skribendy a z legendy. Aritmetická 

třída nebyla, alespoň podle zápisů, dělená a počet žáků v ní odpovídal zhruba počtu 

studentů v syntaxi gymnázia (sc. zde poslední 4. třídě), která byla možná ještě o něco 

•nálo větší. Vzhledem k tomu, že však výuka probíhala se skribendou dohromady, byl 

10 . 
,, A - pro ncjlcpší, a - pro príunčrné, m - pro horší, M nebo d - pro nejhorší. 

, SOkA Hodonín, Gymnázium Piaristé Strážnice, Výkaz prospčehu všech tříd 1757 - 1844, Calculi 
^'scipuloruni Scholas Latinas Gymnasio Strasnicii Anno 1756 frequenliuni pro anno pro anno aerae 
Vl»lgaris 1757, č. kart.5, inv. č. 8. (dále SOkA Hodonín, Výkaz). 
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počet žáků a studentů ve dvoutřídě dosti velký, většinou nad 50. Aritmetická třída si 

však i zde udržela určité vlastnosti, které mohly vykazovat tyto třídy i na jiných 

ústavech. Věkové rozmezí jejích frekventantů se pohybovalo zpravidla mezi 1 5 - 2 0 

lety. Najdeme zde studenty, kteří absolvovali různé třídy vyššího gymnázia nebo 

filozofické přípravky např. rétoriku a poetiku nebo také logiku či metafyziku, ačkoliv ve 

Strážnici působilo do školního roku 1777/8 pouze gymnázium nižší. Mezi studenty se 

můžeme setkat nejen s rodáky nebo obyvateli různě vzdálených moravských měst, ale i 

se studenty z Čech, z Prahy, Plzně, Klatov12 nebo Brandýsa a často také i ze sousedního 

Uherska, zejména ze Skalice.13 Příchody studentů po Velikonocích (2. pololetí) nebo 

v jiné části školního roku ani v této aritmetické třídě nebývaly vzácností, někdy došlo i 

k dřívějšímu odchodu. 

Jako příklad zde můžeme uvést informace ze školních roků 1758/9 a 

1759/1760.14 Ve školním roce 1758/9 byl počet žáků elementárních škol ve Strážnici 

celkem 218, z toho gymnázium (latinské školy) navštěvovalo 86 studentů a základní 

(České školy) celkem 132 žáků a studentů. V posledním ročníku gymnázia (zde 4. 

syntax) bylo 14 studentů, zatímco v nedělené aritmetice jen 10. Ve skribendě bylo 

celkem 47 žáků a v legendě dokonce 75. V následujícím školním roce 1759/1760 zůstal 

celkový počet žáků strážnických piaristických škol stejný jako v roce předcházejícím -

tedy 218. Stejný zůstal také počet studentů a žáků aritmetické třídy, tedy 10, zatímco 
v syntaxi gymnázia studovalo tehdy celkem 19 žáků. Gymnázium mělo tenkrát 97 žáků. 

^e l emen tá rn í škole se jich učilo celkem 121. Ve skribendě bylo 35 žáků, takže jich 

tehdejší učitel P. Joannes Floder Carolus a S. Romano (* 30.8. 1738, Medlov, + 1. 11. 

1773, Kroměříž) vyučoval tedy celkem 45 studentů a žáků. Nejpočetnější třídou byla 

legenda se 75 žáky. 

Z 10 žáků a studentů aritmetické třídy roku 1758/9 pocházeli ze Strážnice pouze 
tři- Ostatní pocházeli z jiných moravských míst, někdy i z bližších měst, např. dva 
s tudenti byli z Bzence a jeden z Hodonína. Jeden student přišel i ze Slovenska ze 
s°usední Skalice. Ze vzdělání měli za sebou 4 studenti studia v rétorice, dva 
v gramatice a v poetice, jeden v syntaxi a jeden ve skribendě. Studenti přicházeli a 

°dcházeli různě během školního roku i na jiné, např. jezuitské školy, z nichž nejbližší 

SOkA Hodonín, Výkaz, Aritmetika ve školním rocc 1757/8 uvádí studenta Josefa jc Rocli, který 
,3 olvoval rétoriku gymnázia v Klatovech. 
^ 2áků odtud zde asi bylo více i v jiných třídách. Srv.: KRAPKA, Emil a MIKULA, Vojtech. Dějiny 
xP°ločnosti na Slovensku 1561 - 1988. Cmbidge, Ontario, Canada: Dobrá kniha, 1990, s. 124 - 127. 

sOkA Hodonín, Výkaz ke školním letům 1758/9 a 1759/1760. 
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bylo právě gymnázium ve Skalici, odkud např. asi přišel až po Letnicích student Josef 

Bolyanek, který v 19 letech absolvoval rétoriku. Ve školním roce 1759/1760 byl 

v aritmetice ze Strážnice pouze jeden student. Můžeme se zde setkat se studenty 

z Mikulova nebo ze Sudoměřic. Ze Slovenska zde získávali vědomosti tři studenti -

jeden ze Skalice a dva z Kovalovic. Z Hodonína zde byl jeden šlechtický student. 

Jednalo se o barona Leopolda Čejku z Olbramovic, absolventa rétoriky, který odešel po 

obdržení vysvědčení o absolvování rétoriky. Z Čech sem zavítal jeden student - pan 

Matyáš Kubeš z Prahy, 23 let starý absolvent metalyziky, který během školního roku 

odešel. Z absolventů zde tedy celkem byli jeden metafyzik (3. ročník filozofických 

studií), jeden logik, dva rétoři, jeden student poetiky, tři syntaksisti, jeden žák 

z gramatiky a jeden žák z parvy. Někteří studenti, obzvláště ti, kteří zvládali látku kursu 

za půl roku místo za rok, si nechávali napsat vysvědčení o studiu, s kterým odcházeli 

studovat dále do praxe. Vysvědčení si vyžádala polovina žáků (5). Např. student Josef 

Herbst z Drnholce, který absolvoval logiku v 19 letech, přišel do aritmetické třídy 

v březnu roku 1760. Absolvoval kurs, nechal si vystavit vysvědčení a v červenci odešel 

asi studovat dále. V klasifikačním seznamu ze Strážnice se tedy nalézají autentické a jak 

se zdá i jedinečné doklady o vydávání vysvědčení o prospěchu z aritmetické třídy, což 

jak víme i z klasifikačních seznamů gymnázií, bývalo i zde hojnou praxí. V tomto 

seznamu se dokonce dochovalo na volném papíře česky napsané vysvědčení z roku 

1780, které potvrzuje dodatečně studium studenta v aritmetice před školskými 

reformami v roce 1777.15 

Také pro piaristickou kolej v Lipníku nad Bečvou, kde byl po celé 18. století 

Piaristický noviciát a kde po dlouhou dobu působilo nižší gymnázium až do roku 1740. 

l e t o lokalitě věnoval velkou pozornost ve své disertační práci olomoucký historik 

Vladimír Spáčil ve své disertační práci v roce 1969.16 V ní uvádí cenné postřehy. 

Ačkoli se mu slévají třídy elementární školy a gymnázia v téměř jeden celek, podobně 

chápal školy i sv. Josef Kalasanský, správně si všímal užití jazyků ve výuce 
v elementárních a latinských třídách a vyšší aritmetiku předjímá jako reálnou třídu, 

^ i p o m í n á i pro Lipník typické znaky aritmetické třídy. Spáčil si v připomíná velké 
věkové rozpětí studentů, kteří bývají obyčejně nejstarší na škole.17 Rozpětí věku zde 

l6lbid. Vysvčdčení jc pravděpodobně asi ncjstarším známým dokladem tohoto druhu na Moravč. 
i, O této koleji viz SPÁČIL, V.: c.d. 

Ib'd. s. 130. 
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bývalo ve vyšší aritmetice zhruba mezi 1 4 - 2 5 lety.18 Studenti často používali titulu 

dominus (D). Připomíná absolventy teologie, práv, filozofické fakulty (filosof, 

metafyzik, fyzik, logik) i vyššího gymnázia (rétor, poeta). Objevovali se tu i lidé, kteří 

vykonávali určité, většinou inteligentní nebo technicky zaměřené, povolání (písař, voják 

a p o d ) . 

N o v ý seznam studentů se začal na piaristických školách v Lipníku vést od 

povýšení gymnázia v Lipníku nad Bečvou, což si vykoupili lipničtí měšťané, ve 

školním roce 1740/41.1 9 Sledujeme-li počty žáků a studentů lipnických piaristických 

Škol v l e t e c h 1740 - 1777, tedy až do jeho zrušení, vidíme, že v této době se jejich 

počet pohyboval nad 300 a po roce 1769/1770 mírně klesal. V počtu žáků byly 

v padesátých a šedesátých letech 18. století větší žáci elementární školy. 

V sedmdesátých letech 18. století celkový počet studentů gymnázia většinou mírně 

převažoval nad počtem žáků a studentů elementární školy. Sledujeme-li výskyt studentů 
v 

z Cech v tomto moravském gymnáziu i v piaristických školách, vidíme, že i zde se 

vyskytuje jejich největší množství právě v aritmetických třídách. Z míst, která se 

nevyskytují tak často j ako u jiných škol, byla zcela určitě zastoupena Praha.2 0 K dělení 

aritmetické třídy na vyšší a nižší aritmetiku za období 1740 - 1777 docházelo ve 

školních letech 1740/41 - 1751/2 a 1 7 5 5 / 6 - 1 7 6 3 / 4 . 

Ve školním roce 1740/41 se vzdělávalo na piaristických školách v Lipníku nad 

Bečvou celkem 369 žáků a studentů. Gymnázium navštěvovalo celkem 163 žáků, 

zatímco elementární školy 206. V poslední třídě vyššího gymnázia rétorice bylo tehdy 

15 studentů, ve vyšší aritmetice studovalo 20 posluchačů. V nižší aritmetice bylo 17, ve 

skribendě 63 a v legendě 106 žáků. Ve školním roce 1749/1750 měly lipnické školy 

c elkem 357 žáků z toho na gymnáziu bylo 143 a na elementárních školách 214 žáků. 

^ r é t o r i c e s tudovalo 12 studentů, tedy téměř stejně jako ve vyšší aritmetické třídě, kde 

J'ch bylo 13. V nižší aritmetice bylo 15 žáků, ve skribendě jich bylo 74 a v legendě 112. 

^ n á s l e d u j í c í m školním roce (1750/51) bychom mohli najít ve školách lipnických 

Piaristů celkem 352 žáků a studentů - 138 na gymnáziu a 214 na základní škole, 

^ r é t o r i c e gymnázia bylo 18 studentů, zatímco ve vyšší aritmetické třídě j ich bylo 

P°uze o j ednoho méně, tedy 17. Pět žáků bylo v nižší aritmetice, 72 ve skribendě a 102 

v Agendě. Po deseti letech již převažovalo gymnázium počtem studentů nad 

II Někdy až do 31 let. 
SPÁČIL, c.d., s. 131 a 132; NA, Řpi, kolej Lipník. Matrika gymnasia. Matricula gymnasii Lipnicensis 

1741 - 1796, č. kn. 351. 
NA, Řpi, kolej Lipník, Matrika gymnasia, č. kn. 351. 
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elementární školou. Ve školním roce 1760/61 navštěvovalo školy celkem 342 

mládenců. Z nich bylo zapsáno 181 na gymnáziu a 155 na elementární škole. V rétorice 

najdeme 17 posluchačů ve vyšší aritmetice jen 12. V nižší aritmetice se učili 4 žáci, ve 

skribendě 56 a v legendě 89. V sedmdesátých letech můžeme tedy sledovat i mírný 

pokles počtu žáků školy. Ve školním roce 1770/71 bylo lipnických žáků celkem 333, 

z toho 178 na gymnáziu a 155 na elementární škole. V rétorice bychom tehdy mohli 

napočítat 21 studentů, zatímco v nedělené aritmetice pouze 15. Ve skribendě nalezneme 

67 a v legendě 73 žáků. V posledním školním roce lipnického gymnázia bylo 

v lipnických piaristických školách celkem 250 studentů z toho na gymnáziu 140 a na 

elementárních školách, které se měnily v hlavní školu, celkem 110 žáků. Rétorů bylo 

pouze 13, vyšších aritmetistů ještě o něco méně - 1 1. Posledních skribendistů bylo 50 a 

legendistů pouze 49. 

V piaristické koleji v Litomyšli, která byla stejně jako v 17. století i v 18. století 

největší piaristickou kolejí v Čechách, máme o počtu studentů v elementárních školách i 

v gymnáziu poměrně relativní dostatek informací, zejména pro 1. polovinu 18. století. 

Je možné sledovat studenty aritmetiky od počátku 18. století až do roku 1741, kdy 

potom dále existují již jen klasifikační seznamy studentů gymnázia.21 Při posuzování 

studijních možností a kombinací na litomyšlských piaristických školách je třeba 

přihlédnout i ke zdejší výuce filozofie provozované řádem piaristů, nejen pro své vlastní 

kleriky, ale i pro veřejnost ze širšího okolí, v letech 1734 - 1754,22 případně zjistit, zda 

a jak byla též spojena i s činností zdejší vyšší aritmetické třídy při základní škole, 

protože dělení aritmetických tříd na nižší a vyšší uvádějí prameny v Litomyšli v 18. 

století, s výjimkou prvního desetiletí, vždy již pravidelně.23 Zároveň je nutné si ve 

stručnosti všimnout i vybavení zdejší knihovny pro studium přírodních věd knihami i 

archivními rukopisy z pozůstalosti některých významných matematiků nebo učitelů 

aritmetiky z piaristického řadu. 

Počet žáků a studentů piaristických škol v Litomyšli byl srovnatelný s počtem žáků 

piaristických škol v Mikulově na Moravě a dokonce se zdá, že je v některých letech i 

mírně převyšoval. Větší počet žáků býval zpočátku spíše na elementárních školách než 

21 SOkA Svitavy sc sídlem v Litomyšli, Gymnázium Litomyšl I., Matrika posluchačů „Matricula 
insinuae et studiosae iuventutis gymnasii Litomyslicnsis" 1684 - 1713, č. kn.. 106; Matrika posluchačů 
»Catalogns discipulorum Scholamm Piarum" 1714- 1741, č. kn. 107. 
22 Srv.: SKŘIVANEK, M. Gymnázium Litomyšl. /.., s. XV1I1 a XIX; srv. tčž ŠTĚPÁNEK, Josef Dějiny 
vyššího gymnasia v Litomyšli., Litomyšl: Vladimír Augusta, 1894, s. 37 - 39. Oba autoři zdůrazňují, že 
y Litomyšli šlo o veřejné studium zřízené (i zrušené) císařským rozhodnutím. 

3 Ibid. 
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na gymnáziu, později nastala opačná situace. Ve školním roce 1700/1 navštěvovalo 

litomyšlské piaristické školy celkem 393 žáků a studentů, z nichž na gymnáziu 

studovalo 188 žáků a na základní škole se učilo celkem 205 žáků a studentů. V nedělené 

aritmetické třídě bylo 40 studentů, zatímco v rétorice jich bylo 16. V následujícím 

školním roce 1701/2 se učilo na litomyšlských piaristických školách celkem 400 

chlapců. Z n i c h bylo na latinských školách celkem 188 a na českých (základních) 

školách celkem 237 žáků. Ve školním roce 1712/3 bylo na zdejších piaristických 

školách celkem 464 žáků a studentů. Z těchto chlapců bylo na elementární škole 215 a 

na latinské 249. V rétorice byl počet studentů 25 ve vyšší aritmetice pak bylo 27 

studentů. V nižší aritmetice se učilo 44 žáků, ve skribendě 59 a v legendě 85 dětí. 

V následujícím školním roce 1713/14 chodilo studovat do litomyšlských piaristických 

škol celkem 501 chlapců. Z toho jich navštěvovalo 216 gymnázium a 285 základní 

Školu. V rétorice bylo tehdy 20 gymnazistů a ve vyšší aritmetice 40 elementaristů. Nižší 

aritmetiku navštěvovalo 19, skribendu 101 a legendu 125 žáků. Zdá se, že tehdy 

probíhající morová epidemie v Čechách, nezanechala na litomyšlských piaristických 

Školách závažnější následky a případný úbytek studentů byl brzy nahrazen novými 

žáky. 

Ve školním 1729/1730 vykazuje matrika litomyšlských škol celkem na 541 zde 

zapsaných žáků a studentů, z toho na gymnáziu 282 a na českých školách 239. Rétorika 

gymnázia měla 13 a vyšší aritmetika elementárky 23 posluchačů. V nižší aritmetice do 

Škol docházelo 26, ve skribendě 86 a v legendě 101 žáků. V následujícím školním roce 

Činil celkový počet žáků a studentů 509 - z gymnázia 300 z gymnázia a 209 

z elementární školy. V rétorice se vzdělávalo 19 a ve vyšší aritmetice 18 studentů. Nižší 

aritmetiku navštěvovalo 17, skribendu 70 a legendu 101 chlapců. Ve školním roce 

1736/7 uvádějí zápisy z matriky piaristických škol v Litomyšli celkový počet 

studujících 481. Na gymnáziu jich bylo 314 a na elementární škole celkem 167.24 

Rétorů z gymnázia bylo 29, studentů a žáků aritmetiky byl celkem 31, 17 ve vyšší a 14 

v nižší. Po roce 1741 nastala podle archivního inventáře fondu piaristického gymnázia 

v Litomyšli césura ve výskytu matrik, kde by byli zapsáni jak gyninazisté i 

24 
SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, Gymnázium Litomyšl (..Matrika posluchačů „Catalogus 

discipulorum Scholarum Piarum" 1714 - 1741, č. kn. 107. Zde jsou v rocc 1737 tyto údaje přímo 
zapsány od piaristických učitelů nebo prefekta škol. 
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elementaristé společně až do sedmdesátých let 18. století. Údaje o počtech žáků a 

studentů z let 1750 - 1773 se týkají pouze gymnazistň. Informace o počtu dětí na 

elementárních školách lze získat až do roku 1774.26 Podobně jako na většině škol 

v tehdejší době také v Litomyšli počet školáků mírně pozvolna klesal. V roce 1774 

měly tyto školy celkem 488 mládenců, z nichž na gymnáziu bylo 248 a na elementární 

škole celkem 240 žáků a studentů. Rétorů končilo na gymnáziu celkem 15 a 

v aritmetické, kterou nebývalo již ve zvyku až do skončení výuky v ní ve školním roce 

1776/7 dělit, bylo celkem 35 studentů a žáků. V posledním školním roce před školskou 

reformou 1776/7 bylo na litomyšlských piaristických školách celkem 418 žáků a 

studentů - na gymnáziu 216 a na české základní škole 202 žáků a studentů. Rétorů bylo 

na gymnáziu 19, aritmetiků bylo na české elementární škole celkem 30. Je nepochybné, 

že se v aritmetické třídě vyučovalo i látce z vyšší aritmetiky, což dokazuje přítomnost 

11 absolventů rétoriky v této třídě. Ve školním roce 1778 potom pokračovala 

v Litomyšli gymnaziální výuka a byla zde otevřena normální (hlavní) škola. 

Porovnáváme-l i velikost počtu studentů ve vyšší aritmetice s počtem žáků v aritmetice 

nižší, vidíme nelze přesně určit, proč v některém roce převážil např. počet studentů ve 

vyšší aritmetice nebo jindy bylo větší množství žáků nižší aritmetiky. Tento stav býval 

v Litomyšli zpravidla kolísavý. Porovnáme-li věkové rozdíly mezi studenty vyšší 

aritmetiky a žáky aritmetiky nižší, např. období 1713 - 1733, vidíme, že se po celé 

zkoumané období udržoval v obou odděleních zhruba na konstantní úrovni. Ve vyšší 

aritmetice studovali studenti zhruba od svých 14 až téměř ke třiceti letům (nejvýše 28) 

let. Žáci nižší aritmetické třídy se začínali učit dříve. Jejich věkové rozmezí se 

pohybovalo zhruba od 11 do 18 let. Jen několika málo výjimkám bylo kolem 20 let. 

Mezi studenty vyšší aritmetiky najdeme i obyvatele ze sousedních zemí - z Moravy, 

Slezska a Rakouska. Najdeme zde pochopitelně rovněž informace o absolvování neb 

studiu jednotlivých ročníků gymnázií nebo fakult vysokých škol a vysokoškolsky 

zaměřených kursů. 

Např. mezi posluchači vyšší aritmetiky ve školním roce 1712/13 se objevovali 

studenti z Rakouska (Vídeň) nebo ze Slezska. Ve této třídě studovali dva absolventi 

práva, tři absolventi 2. ročníku filozofické přípravky (fyziky) a další tři její absolventi 

25 Srv. např. ŠTĚPÁNEK, J. Dějiny vyššího gymnasia v Litomyšli..., s. 16 a 17. Ačkoliv mčl Štčpánck 
k dispozici asi místy odlišné prameny než uvádí v inventáři archivu gymnázia Skřivánek, přesto i on 
zaznamenává pro léta 1743 - 1749 jejich celkové přerušení. 

6 SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, Gymnázium Litomyšl I., Matrika posluchačů „Catalogus..." 
1 7 7 4 - 1804 č. kn. 108. 
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bez udání ročníku, z gymnaziálních tříd pak 7 absolventů rétoriky, tři absolventi 

poetiky, dva syntaxe, 6 gramatiky a dva principie. Ve školním roce 1736/7 studoval 

v litomyšlské vyšší aritmetice z Moravy pouze jeden posluchač z Červeného Mlýna. 

Jinak do škol chodili běžně žáci z česko-moravského pomezí, zejména z Moravské 

Třebové, ze Svitav a další z okolí. Ostatní studenti ve věku 15 - 23 let, pokud 

nepocházeli z Litomyšle (z celkem 17 bylo 5), sem přišli většinou ze širšího 

východočeského regionu, případně i z míst, kde poblíž působili piaristé, - z Pardubic 

(3), z Lanškrouna , České Třebové, Mladé Boleslavi, Přelouče, Police (spíše asi 

Polička), Celné a z blízkého Janova. Z této třídy byl i litomyšlský student Jan Drábek, 
• • • 27 • ' 

který později v roce 1738 potom studoval v piaristickém filozofickém učilišti. V nižší 

aritmetice v tomto Školním roce (1736/7) se učilo celkem 14 žáků. Z Litomyšle jich 

bylo celkem 5. Z Moravy celkem čtyři, z bližšího okolí dva stejně jako z Lanškrouna a 

jeden student pocházel až z Prahy. 

Veřejné filozofické učiliště litomyšlských piaristů vzniklo na základě snah 

povznést soukromé piaristické učiliště filozofie nebo filologie, které se zde občas 

otvíralo na vyšší úroveň. Nad studiem převzal patronát majitel litomyšlského panství 

hrabe František Václav z Trautmannsdorfu, který ho též dotoval. K jeho otevření došlo 

8. listopadu 1733.28 Byly otevřeny dva ročníky, logika a fyzika, které na sebe 

navazovaly. Zřízení studia bez vazby na univerzitu bylo povoleno vzhledem k velké 

vzdálenosti Litomyšle od Prahy i od Olomouce zejména pro studenty, kteří se chtěli 

věnovat studiu teologie na univerzitě nebo i po vstupu do některého církevního řádu 

v soukromém řádovém učilišti. Během filozofického studia získali studenti pochopitelně 

i mnohé důležité poznatky z matematiky i z fyziky, podle níž byl dokonce nazýván 

druhý ročník studií, a z delších přírodních věd. Piaristé se snažili poskytnout i ve 

dvouletém kurzu více poznatků a nahradit tak alespoň částečně i třetí ročník 

filozofického kursu - etiku. Proto měly frekventanti kursu kratší prázdniny a skládali 

zkoušky vždy jednou za čtvrt roku. Počet posluchačů filozofie v Litomyšli většinou 

málokdy překonal v j e d n o m ročníku 50 Studenti, z nichž někteří bvli již řeholníky, 

pocházeli většinou z východních Čech, dále z míst, kde působili piaristé, ale můžeme 

zde najít i studenty odjinud z Čech a Moravy nebo dokonce i ze Slezska a z Rakouska. 

V roce 1743 v prusko-rakouských válkách založil hrabě František Václav 

27 
SOkA Svitav)' sc sídlem v Litomyšli, Gymnázium Litomyšl I. .Matrika posluchačů , 1714 - 1741, č. 

kn. 107, srv. dále. 
8 Více viz. ŠTĚPÁNEK, c.d., s. 36 a 37. 
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z Trautmannsdorfu z filosofu studentskou legii, která fungovala až do zrušení studia 

v roce 1752. Naštěstí studenti do válek asi přímo nezasáhli a vystupovali jako 

reprezentační hraběcí jednotka. V Litomyšli se uvažovalo i o zřízení teologických 

studií, ale nakonec v roce 1752 vydala panovnice Marie Terezie zrušující dekret všech 

ústavů veřejně poskytujících vyšší vzdělání mimo univerzitu, zřejmě asi z podnětu 

jezuitského řádu, kterým se tyto ústavy jevili jako konkurenční.29 

Pro srovnání s činností vyšší aritmetické třídy při piaristických školách 

v Litomyšli nahlédněme, jak vypadala situace v litomyšlském filozofickém kursu 

v le tech 1736/7 a 1737/8.30 Profesorem zde byl podobně jako v době založení kursu 

vynikající piarista a pozdější provinciál řádu P. Jeremiáš Soudný a Matře Dolorosa. 

V uvedených školních rocích nastal spíše úbytek posluchačů filozofie. Profesor Soudný 

vyučoval ve školním roce 1736/7 v 1. ročníku - logice. Bylo zde celkem 24 posluchačů. 

Celkem 7 posluchačů mělo jako své bydliště Litomyšl. Z Moravy pocházeli tři 

posluchači (Křižanov, Svitavy a Nový Jičín). Dva posluchači přišli ze Slezska (Kalnov?, 

Kamenice) a jeden z Rakouska (z Vídně). Z českých měst se vyskytuje dvakrát Choceň, 

dále můžeme alespoň připomenout Lanškroun, Polnou nebo Dačice. Někteří studenti 

byli již v církevních řádech, nejen u piaristů, ale též u dominikánů, premonstrátů, 

kapucínů nebo pavlánů. Dokonce jeden student (Václav Čihák z Chocně) byl vojákem. 

Není vyloučeno, že se počítalo u piaristů s větší možností získat určité technické 

informace i zde. P. Jeremiáš vyučoval tuto třídu ve školním roce 1737/8 ve druhém 

ročníku fyzice. V tomto ročníku bylo celkem 16 studentů. Logiku ve školním 1737/8 

vyučoval P. Antonius Seisler a S. Patricia (* 1708, Litomyšl, + 6.3. 1738, Litomyšl). Po 

jeho smrti ho rovněž zastupoval P. Jeremiáš Soudný a ve fyzice v roce ji převzal 

vynikající piarista a rovněž pozdější piaristický provinciál P. Guido Nicht ab Angelis, 

známý jako první editor dopisů sv. Josefa Kalasanského. V této třídě bylo v logice 

celkem 12 studentů. Kromě jednoho studenta z Moravy a jednoho z Rakouska (Vídeň) 

byli ostatní studenti z Čech. Z Litomyšle jich byli celkem čtyři studenti. Kromě jednoho 

Piaristy a jednoho augustiniána zde byl i jeden hospodářský úředník z Vídně. Studoval 

zde také Antonín Dlabal z Litomyšle, což mohl být dříve uvedený Antonín Drábek 

z vyšší aritmetiky z roku 1736/7. Podle poznámky u jeho jména se měl stát knězem. Ten 

studoval v následujícím školním roce 1738/9 ve fyzice u P. Guidona Nichta, kde bylo 

3
2® Ibid., s. 38 a 39. 

SOkA Svitavy sc sídlem v Litomyšli, Gymnázium Litomyšl I., Matrika posluchačů filozofie 1734 -
1752, č. kn. 
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již jen 8 studentů. Po ukončení studia si podle záznamu vyžádal vysvědčení, což bývala 

asi zřejmě u vyšších učení v této době zaběhnutá praxe 

Litomyšlskou kolejí prošli všichni největší řádoví piarističtí matematici 18. 

století, počínaje P. Athanasiem Langrem a S. Josepho, konče P. Caecilia Cypriana 

Kautsche a S. Cornelio. Na svých dílech pracovali v piaristické litomyšlské koleji i 

P.Augustin Tomáš Saki a S. Josepho, který pak pobýval ve šlechtickém prostředí i na 

dvoře císaře Karla VI. V letech 1733 - 1736 byl rektorem zdejší koleje P. Leopold 

Cžabak a S. Alexio. Části jejich děl nebo jejich konceptů se zachovaly ve Státním 

okresním archivu v Litomyšli. Rovněž ve zdejší knihovně, která nyní patří 

piaristickému řádu se dochovala celá řada knih, většinou starých tisků, se zaměřením na 

matematiku a na astronomii. Jejich soupis jako první podnět provedli litomyšlští 

badatelé Milan Skřivánek a Marie Šafránková, kteří ovšem uvádějí spíše díla zaměřená 

na výuku a studium filozofie než vyšší aritmetiky.31 Studium litomyšlské piaristické 

knihovny může přinést v tomto směru i další nové informace, jak ukazují práce Václava 

Bartůška a též nedávná popularizace Oldřicha Kašpara.32 

Dlouhodobě lze sledovat na základě soupisu studentů vývoj aritmetické třídy i 

ve druhé nejstarší české piaristické koleji ve Slaném. Do jak velkého okruhu vyučování 

v aritmetické třídě, v piaristické koleji ve Slaném působilo, budeme moci zjistit na 

základě porovnání dat z matriky pro několik vybraných kratších časových úseků.33 

2 matrik studentů, které se zachovaly pro celé toto období vidíme, že aritmetická třída 

bývala většinou, s výjimkou počátku 18. století dělená, ačkoliv souhrnné počty uvádějí 

v matice u této třídy pak již jen konečný počet žáků a studentů aritmetiky. Někdy se 

uvádí pouze aritmetika vyšší, ve školním roce 1769/1770 studenti aritmetiky nebyli ve 

slánských piaristických školách vůbec zapsáni, ačkoliv učitel byl určen a ve skribendě 

skutečně působil.34 Věk studentů a žáků se během studia v jednotlivých ročnících 

výrazně neměnil. Ve vyšší aritmetice se věk studentů pohyboval zhruba od 15 do 20 

let. U žáků nižší aritmetiky se jejich věk pohyboval od 10 do 15 let. U věku žáků a 

studentů byly zaznamenány výjimky. Ve vyšší aritmetice byl zaznamenán vyšší i nižší 

1 ŠAFRÁNKOVÁ, M. a SKŘIVÁNEK, M. Soupis slarých tisků a rukopisů s astronomickou tématikou 
uložených v knihovnč a archivu piaristické koleje v Litomyšli. Litomyšl, duchovní tvář českého mčsta, 
Litomyšl 1994, s. 121 - 147. 

Bartůšek, V.: K počátkům zájmů J. E. Purkynč o přírodu....; srv. též Kašpar, O. Když staré knihy 
^právčjí . , Litomyšl: Regionální muzeum v Litomyšli, 2005. 

SOkA Kladno, Piaristé Slaný, Matriky studujících gymnázia 1667 - 1712, 1713 - 1737, 1738 - 1766, 
1767 

Jednalo se o P. Honoria Veselého a S. Carolo ( 21.11. 1732, Hustopeče, 30.8. 1778. Benešov), který 
2de tehdy vyučoval zcela určité ve skribendč. 
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věk nad 20 let (22) i pod 15 let (12). V nižší aritmetice býval někdy věk žáků ještě 

vyšší nad 15 let. Mezi studenty i žáky aritmetické třídy se poměrně málo objevovali 

studenti z jiných zemí, přesto zde býval jejich výskyt častější, než ve třídách jiných. 

Pokud se uváděly ve vyšší aritmetické třídě informace o studiu posluchačů aritmetiky, 

jednalo se spíše o absolventy, studenty nebo žáky gymnaziálních tříd (hl. rétoriky -

gramatiky). Studentů univerzity, filozofické fakulty případně i jiných tehdejších vyšších 

učilišť bychom zde našli jen málo, podobně jako různých zaměstnání. 

Ve školním roce 1700/1 navštěvovalo školy piaristů ve Slaném celkem 178 

žáků a studentů, z nichž na gymnáziu studovalo 69 žáků a na základní škole se učilo 

celkem 109 žáků a studentů. V nedělené aritmetické třídě bylo 22 studentů, zatímco 

v rétorice jich bylo 10. Mezi studenty a žáky aritmetiky byli jak takoví, kteří mohli 

studovat vyšší i nižší aritmetiku. Věk studentů kolísal mezi 1 0 - 2 0 lety. Mezi 

osazenstvem třídy bylo několik absolventů rétoriky a jeden student filozofie. Polovina 

ze žáků třídy přišla po Velikonocích, tedy ve 2. pololetí. V následujícím školním roce 

1701/2 se učilo na piaristických školách ve Slaném celkem 226 chlapců. Z nich bylo na 

latinských školách celkem 80 a na českých (základních) školách celkem 146 žáků. 

V tomto školním roce bychom mohli najít v rétorice celkem 14 studentů a v nedělené 

aritmetice 29 žáků a studentů. Ve skribendě bylo 50 žáků a v legendě 67. Také studenti 

aritmetiky patřili do obou oddělení. Jejich věk se pohyboval mezi 1 0 - 2 4 lety. Z 29 

žáků jich bylo 6 ze Slaného. Jeden student pocházel z Moravy, jeden ze Slezska a jeden 

z Uher. Z měst se vyskytovaly dvakrát Litoměřice. Dále se uváděla např. Praha, 

Velvary, Královice a pochopitelně i některá menší místa z okolí Slaného. 

Ve školním roce 1735/1736 vykazuje matrika slánských škol celkem 239 zde 

zapsaných žáků a studentů, z toho na gymnáziu 91 a na českých školách 148. Rétorika 

gymnázia měla 9 a vyšší aritmetika elementárky 12 posluchačů. V nižší aritmetice do 

škol docházelo 8, ve skribendě 48 a v legendě 80 žáků. Věk studentů vyšší aritmetiky se 

pohyboval mezi 15 až 22 lety a nižší aritmetiky mezi II až 16 lety. S výjimkou jednoho 

studenta nižší aritmetiky z Uher a jednoho z téhož oddělení z italského Milána bydlili 

všichni ostatní studenti obou oddělení třídy v Čechách. Z vyšší aritmetiky jich bylo 6 

(tedy polovina) ze Slaného a z nižší ze Slaného pouze dva. Ve vyšší aritmetice se 

dočteme i o předchozích studiích posluchačů. Jeden student studoval teologii ve 2. 

ročníku a později se stal kaplanem , jeden student končil ve 3. ročníku filosofická studia 

(metafyziku). Filozofii studoval ještě jeden student - šlechtic. Studenti rétoriky zde byli 

celkem 3. Jeden z nich Ignác Weber přišel z Litoměřic, kde asi studoval na jezuitském 

1 3 2 



gymnáziu. Po studiích ve Slaném vstoupil do dominikánského řádu. Dva studenti 

poetiky, se po skončení školy věnovali praktickým zaměstnáním. Jan Mertl 

z Horoměřic, který do škol ve Slaném před tím nechodil, se stal písařem. Jan Lidický ze 

Slaného, který studoval na zdejší poetice na gymnáziu ve školním roce 1734/5, pobyl ve 

vyšší aritmetice půl roku. Po Velikonocích v pololetí se vrátil k řemeslu, které zápis 

neuvádí, nejspíše k otcovské živnosti. Kromě toho byly tehdy ve oddělení vyšší 

aritmetiky zapsáni ještě dva studenti ze syntaxe. 

V následujícím školním roce 1736/7 činil ve Slaném celkový počet žáků a 

studentů 218 - z gymnázia 110 z gymnázia a 108 z elementární školy. V rétorice se 

vzdělávalo 9 a ve vyšší aritmetice 7 studentů. Nižší aritmetiku navštěvovalo 5, 

skribendu 25 a legendu 71 chlapců. V poměrně malé aritmetické třídě byli všichni 

studenti a žáci z Čech. Ve Slaném bydlili čtyři žáci nižší aritmetiky ve věku 12 a 13 let. 

Pátý Jindřich Švestka (15 let), pocházel z lokality Neudorf (nejspíše místní část Oseká), 

se odešel učit malířem. Z oddělení odešel ještě jeden žák do parvy gymnázia. Mezi 

sedmi studenty vyšší aritmetiky ve věkovém rozpětí 1 5 - 2 4 let se nacházeli dva 

absolventi metafyziky (poslední ročník filozofie) ve věku 23 a 24 let. Dále studovali ve 

vyšší aritmetice dva nebo dva absolventi gramatiky, které jsem v předcházejících 

zápisech v matrikách nenašel, stejně jako dalšího studenta zBakova . 3 6 Zajímavý byl 

osud studenta Antonína Zumpeho (15 let) z Líně (bývalý okres Plzeň-sever?), který 

opakoval na závěr svých studií ve slánském gymnáziu rétoriku a odešel ze odtud na 

počátku ledna 173 7.37 Při opakování rétorické třídy studoval nějakou dobu i ve vyšší 

aritmetice a odtud se asi krátce vrátil do rétoriky zpět. 

Všeobecný pokles počtu žactva piaristických škol sedmdesátých letech 18. 

století (po školním roce 1769/1770) se nevyhnul ani slánským řádovým školám. Ve 

Školním roce 1773/4 chodilo do škol při koleji piaristů ve Slaném podle univerzálních 

součtů převzatých z matriky, které se od reality mohly lišit o studenty, kterým se 

docházka neuznala, celkem 214 studentů a žáků, z nichž 95 navštěvovalo gymnaziální 

třídy a 119 třídy základní školy, která získala převahu. V závěrečné gymnaziální třídě 

(rétorice) studovalo 10 studentů, zatímco ve vyšší aritmetice jich bylo 14. Nižší 

aritmetika otevřena nebyla, ve skribendě bylo 43 a v legendě 62 žáků. Věk studentů 

vyšší aritmetiky, kterých jsem zjistil 15, se pohyboval mezi 14 až 20 lety. Na začátku 

35 Žák Romuald Habavor (13 let) však nikde později v matrice studentů uveden nebyl. 
36 Student Tomáš Harian (15 let) z Bakova mohl před tím studovat v Kosmonosech. 
37 V matrice je např. uveden v poetice ve školním rocc 1734/5, v rétorice 1735/6 a 1736/7 a ve vyšší 
aritmetice v tomtéž školním roce. 
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školního roku začínalo studovat asi 9 studentů a zbylých 5 přišlo ve 2. pololet í .Ve 

Slaném mělo svůj domov 6 studentů. Někteří studenti měli bydliště ve větších městech, 

např. v Bílině, Velvarech, Kutné Hoře nebo Žatci. Z logiků (studentů 1. ročníku 
• 38 

filozofie) zde studoval Jan Haas ze Slaného, někdejší žák zdejšího gymnázia. O 

Petrovi Titzlerovi z Bíliny (věk 18 let) víme, že studoval rétoriku v gymnáziu ve 

Slaném spolu s vyšší aritmetikou a že se stal piaristou."19 Podobně studoval ve 2. pololetí 

ve Slaném též 18 let starý rétor František Schóttner, který po dokončení rétoriky přešel 

v poletí do vyšší aritmetiky.40 Jinak ve vyšší aritmetice studovali ještě dva rétoři, čtyři 

poeti a čtyři syntaxisti a koncem roku přišel ještě dvacetiletý student 2. ročníku filozofie 

(fyziky) Antonín Procházka ze Slaného. 

V příštím školním roce 1774/5 měly slánské piaristické školy celkem 202 žáků 

a s tudentů, z toho na gymnáziu jich bylo 87 a na elementární Škole 115 studentů a žáků. 

V rétorice bylo 17 studentů, ve vyšší aritmetice 15 studentů. Nižší aritmetika tehdy 

otevřena nebyla.41 Všichni studenti, až na jednoho Rakušana, byli z Čech, ze Slaného 

jich pocházelo celkem 7. Z měst zde najdeme např. Plzeň, Louny nebo Českou Lípu, ze 

zaj ímavých míst např. Křivoklát. Věkové rozmezí studentů činilo 13 až 19 let. Nejstarší 

ze s tudentů byl devatenáctiletý student logiky ( I . ročník filozofie), který do si po 

absolvování kursu vyžádal vysvědčení. Ze studijních zaměření zde můžeme najít 

j ednoho rétora, který absolvoval, a jednoho, který rétoriku opustil. Dva studenti přišli 

z poetiky, jeden z principie (2. ročník gymnázia). Nejméně čtyři studenti prošli syntaxí, 

4. t ř ídou gymnázia, která končila nižší gymnázium. Názorně to ukazuje příklad s tudenta 

Ignáce Kos tečky z Vídně, který do Slaného přišel ze syntaxe bývalého jezui tského 

gymnázia v Litoměřicích, odkud si donesl vysvědčení.4 2 V posledním roce působení 

gymnázia ve Slaném měly celkem zdejší školy 186 žáků a studentů. Na gymnáziu bylo 

zapsáno celkem 82 a na elementární škole 104 žáků a studentů. Aritmetická třída zůstala 

již v t omto školním roce uzavřena. Ve Slaném vznikla hlavní škola. 

Necelých deset po založení piaristických škol ve Slaném byly založeny v roce 

1666 rovněž piaristické školy v Ostrově u Karlových Varů. Matriky studentů 

piaristického gymnázia v Ostrově nad Ohří se dochovaly od školního roku 1704/5 až do 

38 

Studoval v rétorice ve školním rocc 1773/4. 
9 Pod řádovým jménem P. Josephus a S. Petro působil v polské provincii. 

Jeho bydlišté Pulvice se mi nepodařilo určit. 
Nápis minores byl v zápisu v matrice žáků škol přeškrtnut. 
Viz zápis v matrice studentů. 
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školního roku 1777/8, tedy celé období do začátku tereziánských školních reforem.'13 

Pro cíle našeho výzkumu stačí ovšem, podíváme-li se na stav piaristických škol 

v Ostrově pouze v několika letech, kdy si všimneme jak probíhala výuka v aritmetické 

třídě podle podobných kritérií, která jme použili již při předcházejícím průzkumu u 

dříve založených piaristických kolejí v Čechách a na Moravě. V Ostrově u Karlových 

Varů nebývalo zvykem dělit aritmetiku na vyšší a nižší, ačkoliv jak je vidět ze zápisů 

v matrikách studentů, vyučovala se spíše vyšší než nižší aritmetika, jak vidíme podle 

studia absolventů ročníků vyššího gymnázia i filozofické přípravky. Věková hranice 

studentů aritmetické třídy, která bývala po celé zkoumané většinou konstantní se 

pohybovala ve věkovém rozmezí 13 až 22 let. 

Téměř na samém počátku 18. století ve školním roce 1704/1705 vykazuje 

matrika piaristických škol v Ostrově u Karlových Varů celkem 285 zde zapsaných žáků 

a studentů, z toho na gymnáziu 148 a na německých školách 137. Rétorika gymnázia 

měla 15 a aritmetika 39 posluchačů. Ve skribendě 37 a v legendě 61 žáků. Gymnázium 

bylo tedy počtem žáků v převaze. Věk studentů aritmetiky se pohyboval mezi 13 až 23 

lety. Všichni studenti aritmetické třídy bydlil v Čechách. V Ostrově u Karlových Varů 

přebývalo celkem 16 studentů. Z měst bychom zde mohli najít např. Karlovy Vary, 

Plzeň, Klatovy nebo Falkenau (Sokolov). Z informací o předcházejících studiích 

aritmetistů se např. můžeme dozvědět, že zde studoval mladý šlechtic ze Štampachu po 

absolvování rétoriky. Ze studentů vyšších učení zde byl jeden právník, jeden fyzik a 

jeden logik. Ze studentů gymnázia byla zastoupena 6. - 2. třída. O dvou studentech se 

dočteme, že se stali kapucíny. 

Ve školním roce 1735/36 se vzdělávalo na piaristických školách v Ostrově u 

Karlových Varů celkem 247 žáků a studentů. Gymnázium navštěvovalo celkem 131 

žáků, zatímco elementární školy 116. V poslední třídě vyššího gymnázia rétorice bylo 

tehdy 20 studentů, ve vyšší aritmetice studovalo 40 posluchačů. Jejich věk se pohyboval 

mezí 10 až 21 lety. Kromě čtyř studentů, kteří pocházeli z území německé říše 

zRas tad tu , kde byla v tomto roce (1735) obnovena piaristická kolej, byli všichni 

studenti z Čech. V Ostrově u Karlových Varů bydlilo celkem pouze sedm. Z měst bych 

připomněl např. Cheb, Klatovy, Planou nebo Karlovy Vary, z menších míst nechybí 

např. Křivoklát. Mezi studenty se nacházeli nejméně tři absolventi filozofie, 15 rétorů, 4 

43 SOA Plzeň, pob. Žlutíce, Piaristé Ostrov, katalog žáků gymnázia v Ostrovč 1705 - 1739, 1740 - 1789, 
i. kart. 1, 2. 
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poeti, 6 syntaxistů, 3 principisti a 5 parvistů. Ostatní byli bez označení studia, ale 

v matrice se mi je nepodařilo najít zapsané ve školném roce 1735/6 ještě v jiných 

třídách. . 

V příštím školním roce 1736/7 měly ostrovské piaristické školy celkem 163 žáků 

a studentů, z toho na gymnáziu jich bylo 95 a na elementární škole 68 studentů a žáků. 

V rétorice bylo 21 studentů, ve vyšší aritmetice 18 studentů. Jejich věk se pohyboval 

mezi 14 až 19 lety. Kromě jednoho studenta z Rastadtu byli všichni z Čech. V Ostrově u 

Karlových Varů bydlili celkem pouze tři. Z měst je možno připomenout např. Cheb, 

Jáchymov nebo Slaný. Mezi posluchači byl jeden absolvent filozofie, 7 absolventů 

rétoriky, 44 jeden poeta, šest syntaxistů a čtyři žáci z parvy. Ze skladby studentů je 

patrné, že se ve třídě přednášelo více látky z vyšší než z nižší aritmetiky. Ve školném 

roce 1776/7 bylo zrušeno gymnázium v Ostrově a místo piaristické elementární školy 

vznikla při koleji Ostrovských piaristů, podobně jako při jiných piasrisických kolejích, 

hlavní (chybně normální) škola. 

Z piaristických Škol v Kroměříži nemáme o aritmetice v pramenech, které 

přinášejí soupisy studentů a žáků žádné informace, protože se z této doby nedochovaly a 

pro informace o studentech gymnázia je k dispozici pouze liber calculorum z let 1740 -

1810.45 Zde např. zjistíme, že v roce 1747 bylo na gymnáziu celkem 210, z toho jich 

bylo v rétorice 19. Přibližně takový, nebo o něco větší mohl být i počet studentů ve 

vyšší aritmetické třídě. Vzhledem k tomu, že kroměřížské školy mohly být co do počtu 

studentů srovnávány s piaristickými školami v Mikulově nebo v Litomyšli, lze 

předpokládat i pravidelné dělení aritmetické třídy na vyšší a na nižší.46 

Nepřímo dokumentuje studium aritmetiky v Kroměříži matrika hudebního 

lichtenštejnského semináře v Kroměříži, kde jsou uvedeni někteří studenti z vyšší 

aritmetické třídy, pokud se zabývali hudbou, když bydlili při svých aritmetických 

studiích v semináři. V roce 1719 je uveden Ignác Bonaventura z Richtenburka 

v Čechách, který při aritmetickém studiu byl posluchačem teologie, v aritmetice 

studoval také v roce 1719 rétor Tomáš Koutník ze známě rodiny hudebních skladatelů 

z Chocně, kterému bylo tehdy 20 let.47 V roce 1737 byl vyloučen z kroměřížského 

hudebního semináře filozof Sebastian Jarapek z Landškrouna, který byl jinak 

44 Matrika o jednom z nich Františku Ivcnctovi z Raštadtu uvádí, že zemřel. 
SOkA Kromčříž, Gymnázium Kroměříž, Liber calculorum 1747 - 1810. 

4 6EMK 
47 ZA Opava, pob. Olomouc, Mairicula seminarii Lichtcnsleiniani, F 49, s. 10-13. 
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vynikajícím varhaníkem, hráčem na kontrabas a dechové hudební nástroje.48 

V sedmdesátých letech 18. století se uvádí např. aritmetista Vincenc Pažaurek 

z Českého Šternberka, který hezky zpíval a hrál na dechové nástroje.49 

O rok později než v Kroměříži (1688), vznikly také piaristické školy 

v Kosmonosech u Mladé Boleslavi. Také odtud se dochovalo několik matrik studentů, 

z nichž můžeme získat informace o studentech na zdejších školách, tedy i v aritmetické 

třídě po dobu celého 18. století.50 Srovnáme-li v průběhu zkoumaného období podíl tříd 

latinských (gymnázia) a českých tříd (elementární školy), vidíme, že časem bývaly spíše 

početnější latinské třídy. Aritmetická třída, která se většinou ani nerozdělovala na vyšší 

a nižší aritmetiku, bývala na školách třídou nejmenší. Konstantní veličinou býval věk 

studentů aritmetiky. Pohyboval se mezi 10 až 20 lety, spíše ve středu této skupiny. 

Pokud se aritmetická třída dělila, bývalo nižším aritmetistům 10 - 15 a vyšším 1 5 - 2 0 

let. Z těchto údajů však poměrně často existovaly výjimky, pozoruhodné spíše vyšším 

věkem. 

V roce 1701/2, kdy měla celá piaristická škola v Kosmonosech celkem 137 

žáků (z toho na gymnáziu 58 a na základní škole 79) nebyla aritmetická třída asi vůbec 

otevřena. V následujícím školním roce 1702/3 bylo na školách u piaristů celkem 192 

žáků a studentů. Gymnázium jich mělo 69, základní škola 129. V rétorice gymnázia se 

vzdělávalo 11 studentů, v nedělené aritmetice 8. Ve školním roce 1735/6 se uvádělo 

v matrice piaristických škol v Kosmonosech celkem 191 žáků a studentů, z toho na 

elementární škole 59 a na gymnáziu 132 chlapců. V rétorice gymnázia bylo 24 

posluchačů a v nedělené aritmetice jich bylo 8. V následujícím školním roce 1736/7 

Činil v Kosmonosech celkový počet žáků a studentů 226 - z gymnázia 145 z gymnázia 

a 81 z elementární školy. V rétorice se vzdělávalo 10 a v nedělené aritmetice 18 

studentů. To, že matriční poznámky připomínají, že jeden student navštěvoval rétoriku, 

po dvou žácích, že chodilo do syntaxe a po dvou do gramatiky, dokazuje, že také zdejší 

výuka měla charakter vyšší aritmetiky. O jednom se studentů jsme se dozvěděli, že se 

stal písařem. 

Ve školním roce 1759/1760, jak můžeme zjistit ze školních matrik, tvořil počet 

žáků a studentů piaristických škol v Kosmonosech celkem 185. Na gymnáziu jich bylo 

> i d . , s . 2 1 . 
So Ibid. s. 42. 

SOkA Mladá Boleslav, GMB, Matrika studentů 1688 - 1717, č kn. 5, 1718 - 1758. č. kn. 6; NA Řpi, 
kolej Mladá Boleslav, Katalog 111. třídv(sicl) gymnasia (Matricula III. gymnasii Cosmonoscnsis), 1 7 5 9 -
^28 , č. kn. 463. 

137 



celkem 117 a na elementární škole 68.51 V rétorice studovalo 11 studentů, ve vyšší 

aritmetice 7 studentů a v nižší aritmetice se učilo rovněž 7 žáků.52 Všichni studenti 

nebo žáci aritmetiky bydlili v Čechách. Z Kosmonos nebyl ze studentů nikdo. 

Z královského krajského města Mladé Boleslavi byli dva studenti vyšší aritmetiky a 

čtyři žáci nižší aritmetiky. U vyšší aritmetiky pak byli ještě uvedeni dva studenti 

z královského města Nymburka. Věk studentů vyšší aritmetiky se pohyboval mezi 15 až 

20 lety a žáků nižší aritmetiky mezi 12 až 15 lety. Matriční glosy se nalézají pouze u 

studentů vyšší aritmetiky. Z nich se dovíme, že byli celkem čtyři rétoři a po jednom 

žáku ze syntaxe, gramatiky a principie. Kromě jednoho žáka gramatiky a jednoho 

z principie je možné nalézt všech ostatních pět studentů zapsaných ve školní matrice 

kosmonoských piaristických škol ve školním roce 1758/9 v příslušné třídě.53 Dvě 

poznámky, které byly připsány do matriky později, pomáhají upřesnit informace o 

uplatnění studentů. Studenti rétoriky ve školním roce 1758/9 Jan a Ignác Schneiderové 

z Mladé Boleslavi, kteří byli nejspíše bratry, odešli studovat filosofii. Student ze 

syntaxe 1758/9 Antonín Kukla z Nymburka a student rétoriky 1758/9 z Hrubého 

Rohožce Jan Finke se věnovali ekonomické praxi.54 

V příštím školním roce 1760/1 při zápisu v 1. pololetí činil v Kosmonosech 

celkový počet žáků a studentů 190 - z gymnázia 120 a 70 z elementární školy. 

V rétorice se vzdělávalo 12 a v aritmetice 11 studentů.55 Ke konci roku se však kvůli 

různým přesunům, zejména v elementární škole, tato čísla poněkud změnila. 

Aritmetická třída byla dělená a studovalo zde celkem 15 studentů a žáků.56 Ve vyšší 

aritmetice bylo 7 studentů ve věkovém rozmezí 15 až 18 let a v nižší aritmetice 8 žáků 

ve věku 11 až 15 let. Z Kosmonos bylo v každém oddělení po jednom chlapci. Všichni 

studenti, kromě rétora Františka Duppala, který, ačkoliv bydlil v Kosmonosech, byl 

zapsán jako Uher (Ungarus). Z Mladé Boleslavi byl ve vyšší aritmetice jeden student a 

v nižší tři žáci. Z měst připomenu ve vyšší aritmetice ještě Mnichovo Hradiště, Bělou 

Pod Bezdězem a Poděbrady. Někteří žáci z nižší aritmetiky pocházeli Krásné Lípy nebo 

Liberce. Tři studenti přišli do aritmetiky z rétoriky, dva ze syntaxe, jeden z gramatiky a 

jeden nebyl zapsán. Po školských reformách Marie Terezie nebylo zdejší gymnázium 

51 
NA Rpi, kolej Mladá Boleslav, Katalog III. třídy(sicl) gymnasia (Matricula III. gymnasii 

Cosmonoscnsis), 1759 - 1828, č. kn. 463, s. 7b - 12 a. 
5J Ibid. s. 10b. 
5

3 Ibid, rétorika 1758/9, s. 3a, syntax s. 4a. 
J Ibid s. 10b. 

Ibid. s. 1 2 b - 17a. 
Ibid. s. 15b. 
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zrušeno. V roce 1784 se piaristické školy na pokyn Josefa 11. přestěhovaly z Kosmonos 

do Mladé Boleslavi, kde gymnázium získalo samostatnou budovu. 

Z posledních dvou piaristických kolejí, které vznikly na konci 17. století na 

Moravě ze Staré Vody, kde byl umístěn pomocný piaristický noviciát, většinou 

s posluchači 2. ročníku, a z Příbora, kde působily piaristické školy nemáme o žácích 

přesné informace, protože se nedochovaly jejich katalogy. Stará Voda patřila k menším 

odlehlejším kolejím, kde vedle výchovy noviců se kladl též důraz na provoz lokality 

jako poutního místa, případně byla užívána jako kolej, kde se měli napravit řádoví 

hříšníci po útěcích apod.5 7 Také knihovna této piaristické koleje nebyla nijak bohatě 

vybavena. Užívalo se zde spíše starší literatury zaměřené většinou jen na humanitní 

vědy, teologii a jazyky.58 

V Příboře se počátkem 18. století rozběhla řádová výuka. Latinské školy se 

dostaly na úroveň vyššího gymnázia v roce 1716. Počet žáků škol dosahoval dvou až tří 

set, tedy zhruba takové úrovně jako na piaristických školách ve Slaném nebo spíše ještě 

v Ostrově u Karlových Varů.59 Matriky žáků hlavní školy, zavedené po zrušení 

gymnázia, se zde dochovaly od roku 1777 nebo 1784 a byly vedeny až do 19. století.60 

O tom, že výuka aritmetiky byla na zdejších školách na asi na dobré úrovni usuzujeme 

podle vynikajících žáků zdejšího gymnázia, mezi něž patřili např. významný piaristický 

stavitel P. Heliodorus Knur a S. Joanne Evangelista, který v letech 1758 - 1760 a 1763 

- 1766 působil jako rektor zdejší koleje.61 Tuto hypotézu podporuje také to, že se 

v archivu koleje zachovaly dva rukopisy metodických knih k vyučování matematiky 

zhruba z poloviny 18. století.62 

Matriky studentů piaristických škol se nezachovaly ani z piaristických škol 

v Benešově u Prahy založených na počátku 18. století (1703 a 1704). Zde je možné 

získat alespoň částečné údaje o počtu studentů na zdejších školách v 1. polovině 18. 

století na základě ne zcela kontinuálních informací z benešovské piaristické kroniky a 

později odhadnout vývoj počtu žáků škol v Benešově na základě údajů z katalogu 

57 Srv.: Piaristé vČ. , s. 58 - 60; Šíření; EMK , s.422 - 426; BARTŮŠEK, V. Útěky piaristů z Čech, 
Moravy a Slezska v letech 1731 - 1778, v tisku. 
5® BARTŮŠEK, V. K počátkům zájmů J. E. Purkynč o přírodu. MS 1987. s. 69 - 76. 

Piaristé v Č., s. 56-58 - podává stručný odhad počtu žáků; Šíření, EMK, s. 625 - 627, kde sc žádné ani 
Přibližné čáslo neuvádí. 

MOČEK, Michal. Analýza struktur)' studentů piaristického gymnázia v Příboře v letech 1806 - 1829. 
Piaristé v Příboře. Sborník příspěvků z odborného sympozia 300 let gymnázia v Příboře, konaného 1.-3. 
Června 1994. Státní okresní archiv Nový Jičín, 1995, s. 108 - 124. 
62 EMK, s. 627. 

KLOS, Miroslav. Piaristé v Příboře (1583), 1694 - 1874. Inventář. Inventáře a katalogy zemského 
archivu v Opavě, č. 20. Opava 1994, s. 18 a 19. 
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prospěchu žáků gymnázia z let 1751 - 1777, tedy až do zrušení gymnázia. Oba tyto 

zdroje základních informací byly zpracovány formou grafu a zveřejněny. 63 Benešovské 

piaristické školy patřily k těm nejmenším, jejichž počet nepřesáhl ani v období největší 

prosperity 200 studentů ve školním roce. Základní škola, ačkoliv zde dlouhou dobu 

vyučoval jeden učitel, nad gymnáziem téměř vždy převažovala. K dělení aritmetické 

třídy docházelo jen zřídka.64 Jak se vyvíjel počet studentů škol ve 2. polovině 18. století 

můžeme odhadnout na základě katalogu prospěchu studentů gymnázia65. Nejméně 

studentů a žáků zaznamenaly školy počátkem sedmdesátých let 18. století. 

Ve 2. polovině můžeme najít v benešovské piaristické kronice dvě zprávy o 

umístění a stavu aritmetické třídy. Podle první z nich můžeme získat i zajímavé 

informace, jak vypadaly školy za obsazení vojskem v prusko-rakouských válkách. 

Nejvíce zpustošili benešovskou kolejní budovu vojáci císařské armády koncem roku 

1742, kdy byla podle zprávy z 8.10. 1742 přizpůsobena vojenskému životu opravdu 

dosti radikální. Školní třídy sloužily jako skladiště, případně další hospodářské zázemí. 

V syntaxi se skladovala pšenice (spíše asi pšeničná mouka) a v sousední třídě principii 

byla pekárna, zde se z ní tedy asi rovnou peklo pečivo. V aritmetice se vařilo.66 Z tohoto 

záznamu se dá usoudit, že se třídy, kde probíhalo jinak v civilních dobách vyučování, se 

nacházely v přízemí v samostatném celku odděleném od kolejní klausury. Zpráva ze 2. 

Června 1746 o stavebních úpravách v souvislosti se zmenšením prostoru v kolejní 

lékárně, která opustila svou laboratoř v přízemí koleje. Z laboratoře vznikla přepažením 

nová elementární škola, kde byly získány celkem dva sály. První pro třídu aritmetiků a 

písařů (skribenda). Vyučovala se zde tedy možná i vyšší matematika. V dalším sále 

sídlili nejmladší žáčkové třídy zvané legenda, kteří se učili číst. Z této zprávy se zdá, že 

výuka na gymnáziu byla asi v této tradiční a ve srovnání s výukou na základní škole 

možná i méně problémová.6 7 Podobná situace jako v Benešově byla také v Rychnově 

63 BARTŮŠEK, V. Nad prvním dochovaným seznamem studentů benešovského" gymnázia. 300 let 
gymnázia Benešov. Gymnázium Benešov, 2003, s. 60 a 61. 

4 Srv.: BARTŮŠEK, V. Vývoj školství na Podblanicku..., s. 209. V letech 1706 - 1732 byla aritmetická 
třída rozdčlena pouze v roce 1709 a 1731. 

SOkA Benešov, fond Gymnázium Benešov, Liber calculorum gymnasii Beneschoviensis apud 
Prefectum servandus 1751. (Dále LCGB 1751). Matrika končí k roku i 778. Piaristé pak vedly výkazy 
žáků hlavní školy. Srv. PROCHÁZKOVÁ, E. Z pramenů k dějinám piarisické koleje vBenešovš. In.: 
Piaristé, s. 87 - 99 BARTŮŠEK, V. Lékárníci z gymnázia v Benešově. In: Farmaceutický obzor (dále 
PO), roč. LX„ 1991, č.9, s. 425 - 428. 

Ibid. s. 222. 
ADB II., s. 255. 
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nad Kněžnou, kde byla rezidence pouze pro tři členy řádu a dochoval se pouze katalog 

prospěchu studentů z 2. poloviny 18. století.6X 

Jako první kolej ve Slezsku byla založena v roce 1724 piaristická kolej v Bílé 

Vodě. Poměrně brzy po založení, od roku 1728, můžeme sledovat život žáků a studentů 

na těchto školách na základě údajů z matrik zdejších piaristických škol po celé 18. 

století.69 Ve školním roce 1727/8 působilo již v Bílé Vodě nižší gymnázium, které se 

v roce 1731/2 stalo gymnáziem vyšším se všemi šesti třídami. Také aritmetická třída 

zde se začala brzy (od školního roku 1729/30) dělit na vyšší a nižší. Ve školním roce 

1730/31 měly piaristické školy v Bílé Vodě celkem 153 studentů. Z toho latinské školy 

(gymnázium) navštěvovalo celkem 77 žáků a studentů, německé školy (elementární 

Škola) 51 žáků a vyšší aritmetické třídy, kterou zdejší piaristé vykazovali jako 

samostatný školní stupeň, celkem 25 studentů a žáků. V syntaxi, poslední třídě zdejšího 

nižšího gymnázia bylo 20 žáků, ve vyšší aritmetice tedy 25 a v německých Školách 6 

žáků v nižší aritmetice 21 žáků ve skribendě a 24 v legendě. Ve třídě bychom mohli 

najít absolventy teologie, filozofie (fyziky a logiky) a gymnázia (rétory, poetiky, 

syntaxe a gramatiky) a též specializovaní řemeslníci jako např. kuchař nebo pekař 

(mlynář) . 7 0 

V dalším školním roce 1731/2 se vzdělávalo na piaristických školách v Bílé 

Vodě celkem 203 studentů a žáků. Z toho bylo 95 žáků a studentů gymnázií, 

z německých škol celkem 77 žáků a z vyšší aritmetiky 3 1 studentů. Věková hranice se u 

studentů vyšší aritmetiky pohybovala zhruba od 15 do 30 let a u žáků v nižší aritmetice 

od 12 do 17 let. Mezi studenty vyšší aritmetiky byli v průběhu doby také obyvatelé 

různých měst z Moravy a Čech, jako např. Holešova nebo Lanškrouna, Prahy, Kladska 

apod. Někdy se objevili studenti nejen z Čech a Moravy, ale i z Rakouska nebo Uher. 

Ze studentů a profesí se ve školním roce 1731/2 kromě studentů filozofické fakulty a 

gymnázia (od rétoriky do gramatiky) i další profese jako hudebníci, zedník (nebo 

architekt).71 Učitel (nebo profesor) vyučoval většinou v Bílé Vodě nižší a vyšší 

aritmetiku, skribendu již ne. 

Ve školním roce 1758/59 navštěvovalo bělovodské piaristické školy celkem 218 

žáků a studentů. Na gymnázium jich chodilo celkem 154 a na elementární školy (včetně 

69 

ZA Opava, Piaristé Bílá Voda, Katalog žáků gymnázia „Catalogus discipulorum gymnasii 
Alboaquensis..." 1728 - 1829, č. kn. 17. 
0 Ibid. s. 25 - 32. 
1 Ibid. s. 33 - 4 2 . 
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studentů vyšší aritmetiky) celkem 64. V rétorice končilo svá gymnaziální studia celkem 

12 studentů. Studia praktických oborů zakončovalo ve vyšší aritmetice 11 studentů, 

zatímco v nižší aritmetice bylo 5 žáků.72 V následujícím školním roce 1759/1760 

bychom mohli v matrikách studentů a žáků v piaristických školách v Bílé Vodě zjistit, 

že počet žáků a studentů dosáhl celkového množství 175. Na gymnáziu se jednalo o 112 

žáků a studentů a na elementární škole (včetně vyšších aritmetistů) o 63 chlapců. 

V rétorice (6. ročníku gymnázia) to bylo 10 studentů tehdy pravděpodobně nedělené 

aritmetiky.73 Tradice gymnázia i elementární školy, místo níž byla zřízena škola hlavní 
i r • 74 

(mylně normální), i zdejšího filozofického ústavu pokračovala díle i po roce 1777/8. " 

Příklad zdejší koleje působil i na další piaristickou kolej ve Slezsku, která byla 

založena roku 1731 v Bruntále. Také zdejší kolej proslula výukou nižší i vyšší 

aritmetiky. Zatím zde ovšem nebyl v tomto směru proveden nějaký podrobnější 

výzkum, i když na mimořádný význam zdejších aritmetických tříd upozornil nedávno 

moravský badatel Tomáš Sedoník 15 Bruntálské piaristické školy byly velmi populární 

a bývaly dokonce o něco málo větší než piaristické školy v Bílé Vodě, ačkoliv zde ve 

třicátých letech 18. století působilo jen nižší gymnáziu. Ve školním roce 1733/4 bylo na 

školách 204 posluchačů z toho 100 na gymnáziu a 104 na elementárních školách. 

V posledním ročníku syntaxi bylo 26, zatímco v aritmetice (asi nedělené) 26 žáků a 

studentů. O rok později (1734/5) pak bylo v Bruntále v piaristických školách celkem 

180 žáků a studentů. Z toho bylo 101 mladíků na gymnáziu a celkem 79 chlapců na 

základních (německých) školách. V syntaxi (4. třída) končilo gymnázium 22 žáků, 

v aritmetické třídě, nejspíše nedělené, 25 studentů. Vyšším gymnáziem se zdejší školy 

mohly pochlubit od školního roku 1756/7.76 Školy si stále udržovaly počet kolem 200 

žáků. Ačkoliv bylo gymnázium zrušeno a zřízeny hlavní školy, přetrvávala prý výuka 

v aritmetické třídě ještě později. 77 O vysoké úrovni matematické výuky svědčilo i dílo 

Des Metodbuch des Freudenthaler Piaristen-Gymnasiums beginnen 1736, které shrnuje 

látku probíranou v tehdejších aritmetických třídách.78 

Z ostatních kolejí, vzhledem k tomu že informace o Praze vyčleňujeme do 

zvláštní kapitoly a že k dějinám těchto mladších kolejí se v archivech nalézá méně 
72 Ibid. r. 1759. 
73 Ibid. r. 1760. 
7 4EMSK, S. 1 3 6 - 140. 
75 Ibid., s. 248 -251 
76 Viz SCHMUED, Ludwig. Einigc Nachrichlcn iibcr den Piarislcn=Collegium und Gymnasium zu 
Freudcnlhal (1731 - 1777). Erstes JahrlumdertReal-Gynincisiums zu Freudeníhal, s. 3., 41. 
77 EMK, s. 250. 
78 

MZA Opava, kolej piaristů Bruntál. 
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materiálu si všimneme ještě alespoň několika z nich. Pro Kyjov, kam přišli piaristi 

v roce 1760, zpracovala velmi přehledně dějiny působení piaristů muzejní badatelka 

Ester Vratislavská.79 Na základě jejích přehledů i obrazového doplňkového materiálu si 

můžeme udělat poměrně dokonalý obrázek o výuce aritmetiky na koleji v Kyjově. 

Všechny třídy základní Školy při výuce byly spojeny a vyučoval v nich jeden vyučující. 

K dělení aritmetiky na nižší a vyšší docházelo v letech 1760 - 1777 pouze velmi zřídka 

(1763/4 a 1772/3). Ačkoliv Kyjovské školy měly jen nižší gymnázium, pohyboval se 

počet jejich žáků celkově kolem 150. Gymnázium (latinské školy) mívalo 50 žáků, 

elementární školy (vernacula) 100. Ve školním roce 1762/3 měly piaristické školy 

v Kyjově celkem 115 studentů. Z tohoto počtu bylo v parvě gymnázia 26 a ve skribendě 

vernacula 76 žáků. Zbylých 13 studentů navštěvovalo aritmetickou třídu, kde je 

výjimečně učil stejný učitel jako v parvě. V ní se původně učilo pět studentů a osm jich 

přišlo později, asi v pololetí. Všichni studenti, až na jednoho Holanďana, bydlili na 

Moravě. Jejich věk se pohyboval mezi 1 1 - 1 9 lety. V Kyjově bydlilo pět studentů, 

jinak se z měst uvádí ještě krajské město Uherské Hradiště, kde tehdy působilo jezuitské 

gymnázium. Podle pozdějších glos u zápisů se dovídáme, že dva studenti odešli 

vykonávat praktické povolání a jeden se stal karmelitánem. Jeden ze studentů Jean 

Nicolas Schmid z Holandska sem přišel studovat jako voják. V roce 1777/8 bylo 

gymnázium zrušeno a byla zde otevřena hlavní škola. 

Velmi důležitým střediskem matematické výuky se ihned po svém založení 

v roce 1768 stala piaristická kolej v Mostě, kde postupně bylo poměrně brzy otevřeno i 

vyšší gymnázium zakončené aritmetickou třídou. Informace o počtu žáků a studentů 

piaristických škol v Mostě můžeme sledovat od školního roku 1768/9 až do zahájení 

vyučování v duchu školní reformy Marie Terezie ve školním roce 1777/8 na základě 

údajů z matriky žáků gymnázia piaristů v Mostě, kam bývaly do roku 1778 zapisováni 

všichni žáci a studenti zdejších piaristických škol 81 Vzhledem k t o m u , že mostecká 

piaristická škola působila před reformami pouze krátce, můžeme posoudit toto období 

po zhodnocení údajů v tabulce jako samostatný celek. 

79 
Vlastivědné muzeum Kyjov, Catalogus discipulorum Gymnasium Scholarum piarum Gaya 

frequentantium ab Anno Insructionis 1760 dic 24. Novcmbris, sig. F 7; srv. : VRATISLAVSKÁ, E. 
Piaritické školství v Kyjové....43 - 53. 

Ibid., s. 51, zobrazuje zápis o studcntcch aritmetiky z roku 1763. 
SOkA Most, Gymnázium Most, Catalogus discipulorum Gymnasium Pontcnsc frequentantium ab anno 

quo ScoLae plac Dco proplilo. PomtVM InVeClae sVnt f= 1768], 1769- ; srv. KOCOUREK, L. Dějiny 
mosteckého školství... 

143 



V přehledu (viz Tabulka č. 3 v příloze práce) jsem uvedl počty žáků a studentů 

piaristických škol v Mostě, tak jak jsem je opsal z celkových součtů v matrice žáků pro 

školní roky 1768/69 - 1776/77 a doplnil o dílčí celkové součty žáků gymnázia a 

elementárních škol. Jednotlivé třídy jsem označil číslicemi, takže gymnázium začíná 

parvou a končí rétorikou. Elementární škola začíná legendou, která nebyla obsazována a 

končí aritmetikami. Z toho vyplývá, že 3niž je nižší aritmetika a 3vyš. je vyšší 

aritmetická třída. Neobsazené třídy jsem označil X. Zápis SD6v znamená, že zde 

absolvovalo 6 vojáků kurs podvojného účetnictví. Z přehledu tříd je vidět, že ve školách 

v Mos tě se kladl důraz na studium vyšších tříd v závěru studia. Proto zde asi tak rychle 

vznikalo vyšší gymnázium. Cíl zdejší výuky byl asi zaměřován tímto směrem. Proto zde 

nebyla např. ani obsazována funkce učitele legendy. Podvojné účetnictví, jehož 

profesoři jsou zde občas vykazováni se vyučovalo asi v rámci vyšší aritmetické třídy, 

nebo nebylo jeho výuka nebyla v matrikách zdejších škol vykazována. Na 

elementárních Školách učil podobně jako na většině piaristických škol jeden učitel, ale 

jeho činnost spočívala zřejmě spíše v podávávání znalostí vhodných na ukončení 

školního vzdělávání na vyšší úrovni než na jeho začátek. 

Jak ukazuje přehled, docházelo k dělení aritmetické třídy na nižší a vyšší již 

poměrně pravidelně. Pokud nebylo přesně vykázáno reprezentovali asi jednotliví učitelé 

jeho kriteria v individuálním přístupu k jednotlivým žákům. Věk studentů vyšší 

aritmetiky se pohyboval mezi 14 až 19 lety (s výjimkami výše). U žáků nižší aritmetiky 

to bylo zhruba mezi 11 až 15 lety. Vyšší aritmetiky si piaristé zde asi vážili, což 

dokazuje občasné zapisování vyšší aritmetiky před ostatní třídy škol. Z míst bydliště se 

uvádějí kromě místních studentů, jichž bývala asi polovina také jiná města. Z ciziny se 

uvádí po jednom studentu . ze Saska (z Drážďan), ze Slezska. Z českých měst se 

můžeme setkat s obyvateli Horního Litvínova, Libochovic, Jirkova, Slaného, 

Rumburku, Žatce, Chomutova,Loun, Budyně nad Ohří, Kadaně, Rychnova nad 

Kněžnou (?), Bíliny nebo Děčína. Výskyt u některých z těchto lokalit bývá až 

několikanásobný. 

Jaké byly osudy jednotlivých studentů, co studovali, odkud do Mostu přišli? 

Vnejs tarš ích záznamech o studenech aritmetické třídy mosteckých piaristických škol 

z prvních tří školních roků žádné glosy v tomto směru neuvádějí. Poprvé se v matrice 

žáků mosteckého piaristického gymnázia uvádějí informace o studiu vyšších 
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aritemetistů z nedělené třídy ve školním roce 1770/71.82 Uvádějí se zde dva studenti 

rétoriky, dva studenti syntaxe a jeden žák principie. U třech z nich můžeme určit i školu, 

ze které přišli. Jan Nedvied byl absolventem rétoriky na piaristických školách ve 

Slaném v minulém školním roce (1769/1770).S1 Antonín Schutt z Libochovic byl 

absolventem syntaxe zdejšího gymnázia v minulém školním roce, podobně jako 

František Unger z Mostu byl absolventem zdejší loňské principie.84 Kde navštěvoval 

rétoriku Josef Holtz z Mostu nebo Josef Wilhelm z Rumburka syntax, se mi zatím 

nepodařilo zjistit. Ve školním roce 1771/2, kdy bylo ve vyšší aritmetice v Mostě 

celkem 29 studentů zde můžeme najít již nejen absolventy gymnaziálních tříd (od 

syntaxe po rétoriku), ale také několik absolventů filozofické fakulty. Studenti do třídy 

přicházeli v několika vlnách a většinou během druhého pololetí nepravidelně odcházeli. 

Málokdy se můžeme dozvědět kam odešli, jako např. dva patnáctiletí přátelé Josef Roth 

z Lidic a Alois Fenzl z Mostu, kteří odešli studovat do poetiky na jezuitské gymnázium 

v Chomutově, kde měl Fenzl patrně příbuzného, který v tomto školním roce studoval 

v poetice gymnázia v Mostě.8 5 Tento příbuzný František Fenzl absolvoval v rétoriku a i 

vyšší aritmetiku (ve školním roce 1774/5) v Mostě.8 6 Jiní studenti chodívali naopak na 

zkušenou z Chomutova do Mostu, jako např. absolvent chomutovské poezie Lichtig, 

který do vyšší aritmetiky přišel ve 2. pololetí školního roku 1773/4. V posledních letech 

aritmetické třídy glos znovu ubilo. Zajímavý byl též pobyt šesti vojáků - příslušníků 

regimentu hraběte Kinského - ve školním roce 1774/5, kteří se sem přišli naučit 

zejména základům podvojného účetnictví. 

V královském krajském městě Berouně zahájili dva piaristé řádnou výuku v nové 

rezidenci 9.11. 1773. Chtěli zde možná ještě otevřít gymnázium, ale Marie Terezie to již 

nepovolila, proto zde mohl řád otevřít pouze elementární školy (nikoliv však asi hlavní). 

Jak se vyvíjel počet tříd v nich i jaký byl stav žáků ukazuje následující přehled, uvedený 

v tabulkách v příloze práce pod označením Tabulka č. 4. Jako jeho východisko jsem 

volil Školní roky 1774/5 až 1779/1780, kdy byla otevřena rovněž ještě aritmetická 

třída.87 

82 
SOkA Most, Gymnázium Most, Catalogus discipulorum..., rok 1771. 

84 SOkA Kladno, Piaristé Slaný, Matriky studujících gymnázia 1767 -, rok 1770. 
SOkA Most, Gymnázium Most, Catalogus discipulorum..., rok 1770. U Schutta sc uvádí jako bydlištč 

Libochovice v roce 1770 a v aritmetice v rocc 1771 Libshaus (sic!). 
8

5 Ibid, rok 1772. 
8? Ibid. rok 1772 -1775. 

SOkA Beroun, Piaristická rezidence, i. č. 1, matrika piaristického gymnázia 1774 - 1829, fol. 6 - 20; 
•GARKISCH, M. Počátky piaristického školství v Bcrounč. SSH 24/1998, s. 27-3 
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Stěžejní třídou Berounských piaristických škol byla zřejmě druhá třída 

skribenda, která poskytovala dostatečné vzdělání pro praktický život a kde se již žáci 

mohli dozvědět některé speciální poznatky a vědomosti. Legenda, kterou občas mohla 

nahradit zdejší městská škola a vlastně při výuce jediného učitele i zdržovala, se asi 

z těchto důvodů neotvírala vždy. Nejmenší třída bývala aritmetika, která se zde nedělila. 

Vzhledem k tomu, že se zatím v Berouně neotevřela hlavní škola působila vlastně výuka 

v aritmetice jako určitý relikt minulé doby, a proto o ní projevovali zájem nejen žáci 

z Berouna. Věk aritmetistů se pohyboval mezi 7 až 18 lety. Převažoval zde spíše mladší 

věk a výuka se spíše klonila k zaměření na nižší aritmetiku. Většina žáků této třídy 

bydlila v Berouně. Z cizinců můžeme najít Rakušana z Fratingen a jednoho Uhra (sic! -

správně Moravan) z Uherského Brodu. Z měst zde najdeme Tábor, Chýnov (městys). Ze 

zajímavých blízkých míst (sc. Berounu) zde byl např. Karlštejn, Hlásná Třebáň, 

Řevnice nebo Tetín. Také na poznámky o svých žácích a studentech byli učitelé skoupí. 

Student z roku 1775 Jiří Grůndel z Uherského Brodu (18 let) přišel do aritmetické třídy 

v prosinci 1774 a byl vojákem Collonelova pluku. Z téhož pluku přišel studovat ještě 

také následujícího roku i Antonín Entzman z Tábora. s s Někteří žáci přicházeli i v lednu 

nebo ve 2. pololetí. 

Velmi zajímavou památkou byl náborový leták, který piaristé sestavili po 

prvním roce působené v Berouně, kde uváděli, kolik studentů k nim chodilo do školy do 

jednotlivých tříd, v jakém věku byli a jaký byl obsah zde probírané látky. Z tohoto 

letáku vidíme, že aritmetika v pojetí berounských piaristů byla zcela specifickou třídou. 

Nevyučovala se zde pouze matematika, ale i základy jazyků - němčiny a latiny. 

Z matematiky se probírala látka nižší aritmetiky po trojčlenku. Tak zde vlastně působila 

jakási univerzální třída, která se svým působením blížila látce počátků gymnázia i 

hlavní školy.89 

Závěrem našeho putování po piaristických školách před tereziánskými 

reformami si alespoň stručně povšimněme, jak se studenti a žáci aritmetických tříd 

podíleli na kulturním a duchovním životě na kulturním životě jednotlivých piaristických 

škol. Podle zaměření jednotlivých profesorů a učitelů aritmetických tříd, se zdá, že se 

zřejmě zaměřovali na hudbu a měli asi velmi velký podíl na chrámových slavení 

bohoslužeb asi nejen v kostelních kostelech, ale i v kostelech far, kde kolej působila. O 

8s SOkA Beroun, Piaristická rezidence, i. č. 1, matrika piaristického gymnázia 1774 - 1829, fol. 6 a 9. 
Srv . GARKISCH, M. Počátky piaristického školství v Berounč. SSH 24/1998, s. 27-3. NA, Řpi, kolej 

Beroun, Pmčtní kniha, č. 292, leták je vlepen mezi s. 58 a 59. 

89 
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aritmetickou třídu měla zřejmě i velký zájem také místní drobnější šlechta, i majitelé 

menších panství z okolí. Zde mohli synové jejich poddaných získat vzdělání (někdy i 

jednorázového charakteru) a pomoci novými znalostmi i při správě těchto menších 

panství. Mnozí ze šlechticů, kteří piaristům jako mecenáši svěřili k výchově své 

chráněnce, občas přijeli zkontrolovat jejich život a navštívili kolej, jako např. rytíř 

Dohalský v případě svého chráněnce Hansela Komendy z aritmetiky u piaristů 

v Benešově v roce 172990. Z této nejdrobnější šlechty se často rekrutovali i členové 

náboženských bratrstev působících při jednotlivých kolejích.91 

Z těchto vrstev, stejně jako stále více i z technicky zaměřených městských 

řemeslníků, známých a rodičů žáků čerpalo asi své návštěvníky i bohatě rozvinuté a do 

zákazu Marie Terezie v roce 1769, kdy se pak konaly ve školách pouze deklamace, 

které často bývaly podobně populární.92 Na rozdíl od povinností profesora a učitelů 

piaristických gymnázií nemusili učitelé a profesoři elementární školy v aritmetické třídě 

psát divadelní hru alespoň jednou za školní rok.9'1 Ochotně však asi půjčovali některé 

své žáky na divadelní představení, provozovaná v různých třídách gymnázií. 

Vystupovali zde asi většinou studenti vyšší aritmetiky v rolích starších a váženějších 

rolích na pomezí komparsu. Jednalo se většinou o úředníky, vojáky, případně vládce. 

Dva zajímavé příklady tohoto vývoje můžeme najít na piaristických školách 

v Benešově. V prvním případě jde dokonce o potvrzuje nejstarší dochovaný pramen pro 

piaristické školy v Benešově se jmény studentů benešovských piaristických škol, 

kterým je periocha divadelní hry „Innocentia pressa sed non opressa", kterou sehráli 

studentíci z parvy a principie benešovského piaristického gymnázia dne 25. června 

1749. Čtyři studenti aritmetiky zde hráli role vojáků a Divadelní činnost byla 

pravidelnou součástí piaristické výuky na gymnáziu, do jisté míry vlastně v duchu 

Komenského myšlenky schola - ludus (škola divadelní hrou). Na programech, které se 

nazývaly periochy, se velice často vedle obsahu (nejčastěji v latině, případně v němčině 

nebo v češtině) uváděl i seznam účinkujících. V našem případě vystupovali ve hře žáci 

dvou nejnižších gymnaziálních tříd a ještě několik studentů nejvyšší třídy základní 

Školy - pánové z vyšší aritmetiky. Mezi účinkujícími můžeme najít i studenta principie, 

který se stal roku 1753 piaristou a přijal jméno Jaroslav a později byl známým 

90 MAUR, E. c.d. 
91 

MIKULEC, J. Barokní bratrstva na území Podblanicka.. Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník 
prací žáků a přátel věnovaný profesoru Josefu Petráňovi. Uspořádal Jaroslav Pánek, Historický ústav 
AV ČR, Praha 2004, s. 593 - 605, zejm. s. 595 a 596. 

BARTŮŠEK, V. Školní divadlo benešovských piaristů v 18. slolclí. 
Podobnou povinnost mčli také profesoři a učitelé jezuitských gymnázií. 
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topografem, Josefa Schallera z Konopiště, jehož otec zde byl vrchnostenským 

úředníkem a později správcem. Tehdy sehrál tento bezesporu nadaný mladík roli 

starosty obce Severa. Studenti ovšem nepocházeli jen z Benešova a jeho 

bezprostředního okolí, ale i ze vzdálenějších míst, což platilo obzvlášť u studentů 

aritmetiky, kteří byli celkem 4. Dva z nich byli z Benešova, jeden z Prahy a jeden 

z Neustupova. Rovněž u studentů gymnázia najdeme některá vzdálená místa (Prahu, 

Kosmonosy, Tábor). Z bližších míst je třeba připomenout alespoň Neveklov, Načeradec, 

Votice, Mnichovie nebo Chocerady. Ze sousedství města Benešova kromě již 

zmíněného Konopiště se může jednat o Myslíc nebo o Popovice (pokud to však nejsou 

Velké Popovice, což nelze bez analýzy na základě demografických pramenů, zejména 

matrik, např. na rozených, přesně určit). Drama bylo opatřeno i hudební složkou, mělo, 

což bývalo tehdy běžné, rozsáhlou předehru.91 

Podobnou situaci, ale pro změnu při deklamaci, můžeme pozorovat rovněž 

v benešovských piaristických školách v roce 1775. Tehdy šlo o deklamaci od P. 

Adalberta Haase a S. Ludmila (* 16.8. 1743, Slaný, + 6.1. 1800, Hustopeče) „Bacchius 

suum ob patrem perventum judicio postulatus". Deklamaci předvedli studenti zdejší 

poetiky a rétoriky.95 Mezi deseti studenty,96 kde bylo uvedeno jméno, příjmení a třída 

byli dva studenti rétoriky, pět studentů poetiky a jeden žák ze skribendy. Dalšími dvěma 

účinkujícími byli Kryštof Pleitz, který byl vojákem, nejspíše poddůstojníkem, a Jan Los, 

učedník chirurgie.97 U obou není uvedena žádná třída, ale dá se odhadovat, že oba 

mladíci buď vyšší aritmetiku navštěvovali, nebo zde kurz skončili, případně sem chtěli 

jít studovat. 

Vyšší aritmetická třída se tak stávala zvláštní nezbytnou třídou piaristických 

Škol. Zde si mohli posluchači nejen zopakovat a utvrdit své matematické znalosti, ale si 

j e také rozšířit a především se je naučili využívat v praxi. Zde mohli získat studenti 

mnoho zajímavých informací o tom, co je bude čekat ve vyšších ročnících. Mohli se zde 

navzájem poznat studenti z nižšího i z vyššího gymnázia, pokud měli tito posluchači 

troch štěstí, mohli jako přímé spolužáky poznat rovněž i své starší kolegy 

z filozofických fakult, případně práv a teologie z různých univerzit. Setkávali se zde 

studenti z různých míst, většinou absolventi gymnázií, ale mohli mezi ně přijít i 

94 SOkA Přerov, Piaristé Lipník, Periochy divadelních her; srv. BOMBERA, J. Periochy a rukopisy 
divadelních her z doby baroka v a archivním depozitu v Lipníku n. 11, strojopis. Olomouc 1970, s. 8. 

Ibid. Jedná se o rukopisnou pcriochu. 
9? Kromč toho zde hrál student Javůrek a 5 komparsistů. 

Matricula facultalis mcdicinac universítatis Pragensis..., jeho jméno neuvádí. 
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zkušenějš í praktici, zástupci special izovaných řemesel, která vyžadovala pro své 

provozován í větší schopnost i i intelekt, mohli se též setkat i se s ložkami z reprezentace 

tehdejš ího státu - úředníky nebo vojáky, kteří vykonávali v armádě povinnost i na 

p o s t e c h poddůstojníků. 
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7 ARITMETICKÁ TŘÍDA DŮLEŽITÉ POJÍTKO MEZÍ 

JEDNOTLIVÝMI STUPNI ŠKOL 

Příklad aritmetické třídy v Praze - vrchol piaristického systému aritmetických tříd 

vztah k piaristické základní škole (případně k obecným školám vůbec), vyšší aritmetika 

a piaristický veřejný školní systém ; výuka podvojného účetnictví srovnání s praxí 

z ciziny - Rakousko, Maďarsko, Polsko (Komnarski, Corsini, Cheluci, G. Dobner a 

seminarium politicum), výuka podvojného účetnictví v českých zemích ve 2. pol. 18. 

století ( nařízení Marie Terezie a jejich provádění v praxi, přehled učitelů a studentů 

v jednotlivých ročnících, učebnice), vztah k dalším typům veřejných škol (vyšší fakulty 

univerzit, hospodářská a technická studia apod.), Aritmetická třída - pojítko mezi 

školou a praxí -vz tah k vybraným povoláním (vojsko, hospodářští úředníci, 

farmaceutická praxe lékárníků výuka ). 

Jak příznivci řádu v českých zemích, tak i piaristé samotní, se snažili, aby se 

klerici dostali do některého z hlavních měst zemí habsburské monarchie, což bylo 

dlouhou dobu bržděno především jezuitským řádem, který v nich viděl ne neprávem, ale 

bohužel spíše díky souhře nešťastných náhod, určitou konkurenci. Jezuité se snažili 

v tomto duchu přesvědčit i císaře a část šlechty, což se zcela nepodařilo a v roce 1657 

udělil císař Ferdinand III. piaristům inkolát. Na konci 17. století se jim povedlo dostat 

se do Vídně , kde v roce 1697 podařilo založit kolej vJosefs tadtu při kostele Maria 

Treu.9 8 Polsko, které bylo samostatné a kde se piaristé usadili ve Varšavě již roku 1642, 

a Uhry vytvořily postupem času samostatné provincie, na Moravě a ve Slezsku (později 

v 18. stol. jen v jeho české části) se jim nepodařilo přes určité slibné náběhy a pokusy 

do hlavních měst, nebo sídel biskupství proniknout vůbec.99 

Nejtěžším úkolem a zároveň určitou ctižádostí piaristů od samého jejich 

vstoupení do zaalpského prostoru bylo tedy založení koleje a škol v Praze. Již první 

pokus se vlastně skončil kompromisem, jehož výsledkem bylo založení piaristické 

98 P. v Č., s. 61, 62; BARTŮŠEK, V. Dějiny a historiografie piaristického řádu v českých zemích. ČMM 
1997, s. 441-448. 
99 „ 

BARTUŠEK, V. Frebonie z Pernštejna ve světle římské piaristické historiografie. Pemštejnové 
v českých dějinách. Sborník příspěvků z konference, konané v Pardubicích 8.-9.9.1993, Pardubice 1995, 
s. 2 4 5 - 2 5 2 . 
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koleje v Litomyšli v roce 1640. Po dalších neúspěšných pokusech kolem roku 1648 a po 

udělení inkolátu, vyvinuli piaristé a jejich příznivci mohutnou vlnu zakládání kolejí 

v relativní blízkosti a dopravní dostupnosti Prahy, která vyvrcholila založením 

piaristické koleje v Benešově v roce 1704, jež se zdála piaristům dostatečnou základnou 

pro proniknutí do Prahy. Její rektoři, zejména první superior a třetí rektor P. Aegidius 

Hecht a S. Ferdinando a čtvrtý rektor P. Eugenius Sebastiani z Častolovic a další jejich 

nástupci se ve službách svých vrchností snažili zakoupit domy v Praze, případně získat 

pro kolej i příslib určitého majetkového nebo hmotného zabezpečení. Vždy se jim to 

nezdařilo a k úspěšnému završení snah, kterým částečně ještě bránili jezuité a část 

Šlechty, přispělo až jednání významného piaristy a osvícence P. Gelasia Dobnera S. 

Catharina s nejvyšším kancléřem Janem Ferdinandem z Harrachu v roce 1752, kdy nové 

založení, byť s omezenou výukou bylo konečně dohodnuto. 

Od počátku výuky na školách, tedy ode dne 22. II . 1752, byla otevřena pro školní 

rok 1752/53 celá elementární škola třídy legenda a skribenda, která se během vývoje 

začala postupně rozdělovat ještě na české a německé třídy a aritmetická třída, kde, jak 

napovídal již její název se vyučovala matematika. Tato třída se dělila na podle rozsahu 

výuky na tzv. nižší a vyšší aritmetiku, kde se vyučovalo základům matematiky podle 

jednotlivých matematických úkonů až do odmocňování a kupecké počty a vyšší 

aritmetickou třídu, kde se vyučovaly i základy ekonomických věd, které souvisely např. 

i s některými problémy, které se přednášely na tehdejších filozofických, či dokonce i 

právnických fakultách univerzit křesťanských zemí v této době, jak dosvědčuje i 

skladba posluchačů těchto tříd. Jediná gymnaziální třída byla kromě toho ještě navíc 

tehdy otevřena při pražských piaristických Školách v le tech 1753/54, kdy třídu 

rudimentistů navštěvovalo celkem 54 studentů a v následujícím školním roce jich bylo 

79.100 Již od založení pražské piaristické koleje v listopadu roku 1752 si přáli zdejší 

piaristé, aby se mohlo v jejich koleji otevřít kompletní vyšší gymnázium, což při novém 

založení nemohlo být kvůli obavám jezuitských škol z konkurence možné, stejně jako 

otevírání interních filozofických či jinak zaměřených kursů. Po celou dobu své 

existence v Celetné ulici na místě budovy dnešního divadelního ústavu (do roku 

1768) i později na rohu ulice Na Příkopě a Panské se musili otcové piaristé spokojit 

s v ž d y pouze s otevíráním elementární školy a dále pouze první třídy gymnázia tzv. 

Matricula,... s. Ve školním rocc 1754/55 mčly školy celkem 448 žáků a studentů gymnaziální třída 
tedy představovala zhruba necelých 20'% (17,6%) celkové tehdejší školní docházky; Srv. Snahy s. 18. 
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parvy neboli rudimenty. Tato, pro piaristy málo příznivá situace trvala až do školního 

roku 1777/8, kdy začala pravidelná výuka na převzatém pražském novoměstském 

gymnáziu. Po školních reformách se vyučovalo od školního roku 1777/78 podle 

učebního plánu sestaveného P. Gracianem Marxem. 

Hlavním pramenem pro poznání studia na pražských piaristických školách 

v konkrétních podmínkách jsou jednak seznamy familií pražské piaristické koleje a 

česko-moravsko-slezské piaristické provincie a matrika žáků pražských piaristických 

škol, které byly vedeny od počátků piaristických škol.101 Z prvního pramene získáme 

informace o učitelích pražských piaristických škol a zabezpečení výuky v jednotlivých 

třídách, případně i dalších povinností s ní souvisejících. Ve druhém případě je potom 

možné používat informace o studentech a žácích elementárních škol a vyhledávat mezi 

nimi vzájemné souvislosti, zejména sledovat postup žáků a studentů mezi jednotlivými 

třídami, např. nižší a vyšší aritemetikou, později i třídou podvojného účetnictví apod. 

Ve školním roce 1752/3 vyučovali ve školách P. Simon Kalous a S. Bartholomeo 

(* 10.1.1715, Solnice, + 22.7. 1786, Rychnov nad Kněžnou), P. Gelasius Dobner a S. 

Catharina, který měl největší zásluhu o nové pražské založení, a P. Ansbertus Hornesch 

a Matře Gratiana (* 28.6. 1721, Litomyšl, 31.1 1761, Litomyšl). Prvním jmenovitě 

uvedeným vyučujícím ve vyšší aritmetické třídě pražských piaristických škol se stal ve 

školním roce 1753/4 profesor P. Jacobus Tschamler a S. Henrico (* 4.12.1709, Dvorce 

na Moravě, + 9.12. 1782, Mikulov na Moravě). Tehdy byl jmenován i první učitel nižší 

aritmetické třídy, kterým se stal P. Simon Kalous a S. Bartholomeo, který vyučoval 

ještě ve skribendě a ve školním roce 1753/4 vedl jakožto významný hudebník ještě 

oratoř školy.102 Oba pedagogové zde pak ještě působili ve stejných funkcích ve školních 

rocích 1754/55 a 1755/56. Ve školním roce 1756/7 přednášel ve vyšší aritmetice P. 

Clemens Peinhoffer a Conceptione B.M.V. (* 7.3. 1717, Oldříš?, + 19.4. 1758, Praha), 

který byl zároveň i profesorem geometrie a byl označován i jako konsultant domu. 

Zřejmě vyučoval ve vyšší i v nižší aritmetické třídě, kde měl jako pomocníka klerika 

Liboria Pitsche a S. Laurentino (*1.8. 1735, Dvorce na Moravě, + 1.5. 1814, Litomyšl). 

D o tohoto školního roku byl prefektem škol P. Gelasius Dobner a S. Catharina. Také P. 

Clemens Peitenhófifer zde působil ještě v následujícím školním roce 1757/8 jako 

profesor vyšší aritmetiky (a geometrie). V nižší aritmetice začal jako učitel působit 

101 NA Praha, ŘPi., kol. Praha, Familiac doimis Pragcnsis. 1753 - 1941, ě. kn. 141; Ibid., provincie, č. 
kn. 27; AMP, Matrika piaristického gymnázia, Matricula gymnasii scholannn piarum Ncopragcnsis 1753 
- 1780 (dále Matricula...). 
102 Některé jeho hudební skladby se hrají dodnes. 
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velmi nadaný klerik Jan Chrysostomus Tomášek a S. Thoma. Ve školním roce 1758/9 

vyučoval ve vyšší aritmetice profesor aritmetiky a geometrie P. Anselmus Friedl a S. 

Benedicto (* 2.4. 1729, Šakvice, + 28.8. 1797, Mikulov na Moravě). Nižší aritmetiku 

vyučoval P. Theodosius Pávek a S Joanne Baptista (*13.12. 1733, Tovačov, + 8.11. 

1792, Lipník nad Bečvou), který se v dalším školním roce 1759/1760 stal profesorem 

vyšší aritmetiky a geometrie a tedy pedagogem pražské třídy vyšší aritmetiky a zároveň 

i revizorem účtů koleje. V nižší aritmetice vyučoval P. Albertus Lihdal a Matře Dei (* 

27.9. 1724, Malenovice, + 10.1. 1798, Příbor), který v této funkci působil i 

v následujícím školním roce 1760/1. Ve vyšší aritmetice ve školním roce 1760/61 

působil nám již známý P. Jan Chrysostomus Tomášek a S. Thoma, označovaný jako 

učitel aritmetiky a geometrie. Následujícího školního roku 1761/2, kdy měl stejný 

školní úvazek, byl označován již jako profesor. V následujícím školním roce se u něho 

při působená ve stejné funkci objevuje označení učitel. V nižší aritmetické třídě pak 

působil ve školním roce 1761/2 jako učitel P. Anselmus Friedl a S. Benedido, který byl 

ještě také revizorem účtů domu. V následujícím školním roce 1762/3 uvádí seznam 

povinností jako učitele nižší aritmetiky P. Germana Weitzendorfera a S. Antonio (* 

9.11. 1737, Břeclav, + 13.2.1770, Lipník). 

Když ve školním roce 1763/4 byl jmenován novým rektorem piaristické koleje 

v Praze P. Gelasius Dobner a S. Catharina, zastával funkci prefekta pražských 

piaristických škol P. Remigius Torquatus Hlavsa a S. Antonio (*22.11. 1729, Vrané n. 

Vltavou, + 27.4. 1794, Mladá Boleslav), který patřil mezi vynikající piaristy pražské 

koleje.103 Profesorem vyšší aritmetiky a geometrie byl tehdy, stejně jako před tím, P. 

Joannes Chrysostomus Tomášek a S. Thoma, který byl zároveň také revisorem účtů 

koleje. V nižší aritmetice pak se tehdy věnoval výuce P. Nivardus Richter a S. Candido 

(19.9. 1737, Nový Jičín, + 20.2. 1817, Benešov). 

K zásadní proměně v působení aritmetických tříd v pražských piaristických 

Školách došlo ve školním roce 1764/65. Tehdy zde začal dosavadní profesor aritmetické 

třídy a geometrie P. Joannes Chrysostomus Tomášek a S. Thoma vyučovat podvojnému 

účetnictví. Získal pracovní označení profesor aritmetiky, podvojného účetnictví a 

matematiky. Zároveň vykonával i funkci prefekta škol a revizora účtů koleje. Novým 

profesorem vyšší aritmetiky se stal rovněž velmi zkušený P. Tobias Borový a S. 

Raphaele. Jediný, kdo zůstal v původné funkci, byl učitel nižší aritmetiky P. Nivardus 

103 Srv.: Bartůšek, V. Knihovníci..., Hlavsa sc stal pozdčji i rektorem teto koleje. 

153 



Richter a S. Candido. V tomto školním roce proběhla koncem června ještě důležitá 

kanonická provinciální vizitace. Tehdy při ní nařídil piaristický mikulovský provinciál 

P. Jeremiáš Soudný a Matře Dolorosa, aby se začaly zapisovat u jmen jednotlivých 

členů familie tzv. menší povinnosti, k čemuž P. Gelasius Dobner neprodleně přistoupil. 

Od tohoto roku tedy záznamy v knize familií pro Prahu obsahovaly vedle hlavních 

povinností (officia maiora), šlo např. o vyučování ve třídách, výuku hudbě (vedoucí 1. a 

2. oratoře), závažné kněžské, ekonomické a jiné řádové povinnosti (např. kazatel, 

revizor účtů, vicerektor, rektor apod.) údaje o tzv. menších funkcích (officia minora), 

jednalo se o méně důležité, ale pravidelné, povinnosti - čtení z Bible u stolu, seřizování 

školních hodin, zvonění apod. Povinnosti spojené v pražské piaristické koleji 

s výkonem knihovnické funkce, kde se zasloužil o doplňování knihovny matematickou 

a technickou literaturou, se vázaly rovněž právě k těmto menším úkolům. 

N a zápisech knihy povinností pražské piaristické koleje pro školní rok 1765/6 si 

můžeme povšimnout, jak nový systém fungoval. Prefektem škol a profesorem 

podvojného účetnictví a matematiky byl P. Theodosius Pávek a S. Joanne Baptista. 

Profesorem vyšší aritmetiky se znovu stal P. Joannes Chrysostomus Tomášek a S. 

Thoma, který byl ještě revizorem účtů koleje. V nižší aritmetice vyučoval profesor P. 

Tobias Borový a S. Raphaele, který v Praze rovněž již dříve učíval. Současně s tím byl 

ještě revizorem účtů koleje a pomocníkem prokurátora provincie. K tomu měli všichni 

zde uvedení pedagogové ještě tzv. menší povinnosti. P. Theodosius Pávek byl ředitelem 

obřadů v kolejní kapli. P. Joannes Chrysostomus Tomášek byl knihovníkem a kromě 

toho se staral o hosty koleje.104 P. Tobias Borový byl sekretářem koleje, zástupcem 

prefekta škol a staral se o seřizování domácích hodin (horologium domestici). 

Jak vypadala situace v aritmetických třídách pražských piaristů v následujícím 

školním roce 1766/7? Bylo to celkem podobné jako v předcházejícím školním roce. P. 

Theodosius Pávek byl znovu prefektem škol a profesorem podvojného účetnictví. Byl 

ještě také ředitelem církevních obřadů v koleji. P. Tobiáš Borový a S. Raphaele, který 

zřejmě alespoň s některými svými žáky a studenty postoupil o ročník výše, byl 

profesorem vyšší aritmetiky. Kromě toho byl také ještě poradcem koleje, pomocníkem 

Prokurátora provincie a revizorem účtů koleje. V nižší aritmetice v tomto Školním roce 

Působil ještě mladý P. Honoratus Novotný a S. Cecilia. (* 2.2. 1739, Uherský Brod, + 

31.12. 1802, Mikulov na Moravě), který byl později autorem knih o maďarské 

104 Srv. BARTŮŠEK, V. Knihovníci... 
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historii.105 Ten byl kromě aritmetického vyučováni rovněž dalším revizorem kolejních 

účtů. Menší povinnosti pak byly v tomto školním roce (1766/7) rozděleny a 

zaznamenány. Tyto povinnosti na rozdíl od vyšších, které uděloval představený 

piaristické provincie, přizděloval v koleji rektor. Podle menších povinností měl P. 

Teodosius Pávek řídit všechny další církevní obřady v koleji. P. Tobiáš Borový byl 

tajemníkem koleje, správcem knihovny, zástupcem ředitele škol a seřizovačem 

kolejních hodin. P. Honoratus Novotný byl kromě výuky ještě také dirigentem hudby, 

staral se o náboženské obřady, pomáhal při ubytování hostí v koleji a vedl první oratoř. 

Při obsazování postů v pražských piaristických školách se při obsazování 

profesorských míst v rámci výuky aritmetiky měnila osoba pedagoga asi jen pozvolna, 

což vyplývalo asi z odbornosti úvazku, jak to ukazuje také fakt, že ve školním roce 

1768/69 bylo obsazení těchto funkcí stejné jako přede dvěma lety. Byla zde vlastně 

pouze jediná výjimka. Prefektem škol se stal P. Medardus Klobása a S. Ludovico, který 

byl i revizorem účtů, ale vlastnímu vyučování se nevěnoval. Podvojné účetnictví 

přednášel P. Theodosius Pávek a S. Joanne. Vyšší aritmetice vyučoval P. Tobiáš 

Borový a S. Raphaele, který byl ještě pomocným prokurátorem provincie a jedním 

z revizorů kolejních účtů. Výhradně učení v nižší aritmetice se pak věnoval P. 

Honora tus Novotný a S. Cecilia. Z nižších povinností pak P. Theodosius Pávek byl 

sekretářem koleje a zástupcem prefekta škol. P. Tobiáš Borový se věnoval ještě jako 

kolejní knihovník její správě. P. Honoratus vedl první oratoř a staral se o ubytování 

hostů v pohostinských pokojích. 

Určité, ačkoliv ne zcela radikální, změny nastaly ve školním roce 1769/1770. 

Prefektem škol se stal tehdy P. Remigius Hlavsa a S. Antonio, který si podržel právo 

zkoušet studenty podvojného účetnictví, podobně jako rozhodoval kolejní spory a 

prováděl revize účtů, ale přímo nevyučoval. Vlastní výuka podvojného účetnictví byla 

svěřena jako dříve profesoru P. Theodosiovi Pávkovi a S. Joanne Baptista, která se 

kromě toho věnoval ještě řízeni církevních obřadů. Výuku v nižší aritmetice 

zabezpečoval P. Honoratus Novotný a S. Cecilia, který byl ještě katechetou. Z menších 

povinností se u pak u prefekta P. Remigia Hlavsy objevila správa kolejní knihovny. P. 

Theodosius Pávek byl sekretářem a ekonomem koleje. P Honorius Novotný se jako 

dříve staral o hosty a jejich pohodlí v hostinských pokojích koleje. 

105 Srv. FISCHER, c.d., ..šlo o tato díla: 1) Sciagraphia sivc Comprendaria Hungariae vclcris... Vicnnae 
1797; 2) Supplemcnta ad Sciagraphiam scu Hungariae vclcri ct rcccntioris noticiam... Viennae 1797. 
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Ve školním roce 1770/71 přibyl ještě dva zkoušející podvojného účetnictví. Jako 

povinnost zkoušet posluchače podvojného účetnictví měl stanoveno nejen prefekt škol, 

ale i vicerektor pražské piaristické koleje. Nelze tedy vyloučit, že závěrečné zkoušky 

bývaly možná před komisí. Vicerektorem byl v tomto školním roce P. Constantinus 

Todl a S. Fortunato (* 16.7. 1726, Absdorf, + 26.4. 1772, Slaný), který byl kromě toho 

ještě prokurátorem provincie, poradcem koleje, depozitářem a zkoušejícím studentů 

teologie, která byla v pražské piaristické koleji přednášena v tomto školním roce vůbec 

poprvé. Druhým zkoušejícím byl tedy prefekt škol, nám již známý P. Remigius Hlavsa, 

který kromě funkce prefekta škol zde byl tehdy poprvé jmenován jako profesor teologie. 

Byl též revizorem účtů. Třetím zkoušejícím byl rozhodčí případů v koleji P. Adauctus 

Voigt a S. Germano, později významný řádový vědec a numizmatik, který zkoušel 

nejen studenty podvojného účetnictví, ale i teologie, ale každý z obou kursů asi v jiných 

termínech. Podvojné účetnictví a matematiku přednášel již jako obvykle P. Theodosius 

Pávek a S. Joanne Baptista, který ještě rovněž řídil i církevní obřady. Vyšší aritmetiku 

vyučoval P. Ernestus Sobinsky a S. Antonio (*3.6. 1736, Litomyšl, +12.12. 1810, 

Mladá Boleslav), který kromě toho byl rovněž pomocníkem prokurátora česko-

moravsko-slezské piaristické provincie a revizorem účtů zdejší piaristické koleje. Nižší 

aritmetiku vyučoval stejně jako v minulém i předminulém školním roce P. Honoratus 

Novotný a S. Cecilia, který byl i katechetou. Z menších povinností měl P. Constantinus 

Todl, vicerektor, funkci prokurátora kolej a také funkci celkového zkoušejícího koleje. 

Prefekt škol P. Remigius Hlavsa opravoval čtenáře Bible u stolu. P. Honoratus Novotný 

se věnoval vedení pěveckého sboru a chrámové hudby a také řízení církevních obřadů. 

Pro školní rok 1771/2 byl ustanoven profesorem podvojného účetnictví P. 

Ernestus Sobinsky a S. Antonio, který byl kromě toho i pomocníkem prokurátora česko-

moravsko-slezské piaristické provincie, duchovním kleriků a ředitelem církevních 

obřadů. D o vyšší aritmetiky se jako profesor vrátil P. Joannes Chrysostomus 

Tomaschek a S. Thoma, který byl též katechetou. Nižší aritmetiku učil P. Maximilianus 

Wittmann a S. Elisabeth (* 30.5. 1744, Slaný, + 17.2. 1799, Strážnice). Z menších 

povinností připadla na P. Ernesta Sobinského funkce sekretáře koleje a péče o kolejní 

zahradu. P. Joannes Chrysostomus Tomaschek se staral o ubytování hostů a P. 

Maximilianus Wittmann byl katechetou pro české žáky a studenty a pořizoval rozpis 

jednotlivých církevních svatých v měsíci pro konání bohosllužeb. O tom, zda v tomto 

roce zkoušel studenty nový vicerektor P. Adauctus Voigt a S Germano nebo nový 

prefekt pražských piaristických škol historik P. Leopold Schwamberger a S. Venceslao 
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(* 23.11. 1733, Praha, + 29.3. 1782, Lipník n. Bečvou), se z pramenů pro tento školní 

rok nic nedozvíme. 

O vicerektorovi P. Adauctu Voigtovi a S Germano můžeme předpokládat, že 

zkoušel studenty i v minulém školním roce, protože i na školní rok 1772/3 byl 

v seznamech povinností jmenován jako zkoušející koleje. Podvojné účetnictví, spojené 

se stejnými povinnostmi jako v minulém školním roce vyučoval P. Ernestus Sobinsky a 

S. Antonio. Vyšší aritmetiku přednášel profesor P. Benignus Schnieder a S. Friderico (* 

14.2. 1731, Postelberg, + 9.11. 1774, Stará Voda), který byl také revizorem účtů koleje. 

Učitelem nižší aritmetiky zůstal P. Maximilianus Wittmann a S. Elisabeth, který ještě u 

pražských piaristů řídil ve školách 1. oratoř. Jinak kromě toho byl ještě P. Ernestus 

Sobisky sekretářem a viceprefektem piaristických škol, P. Benignus Schneider se 

věnoval ubytování hostů a P. Maximilian Wittmann mu při tom pomáhal a kromě toho 

se zabýval rozepisováním patronů a svatých jako v minulém školním roce. 

Také v dalších školních letech se mezi učiteli aritmetické větve pražských 

piaristických škol občas setkávat se stejnými učiteli. P. Ernestus Sobinsky a S. Antonio 

vyučoval podvojné účetnictví v Praze až do roku 1776/7 a po něm v roce 1777/8 P. 

Hermanus Březina a S. Felice. Tehdy souběžně vznikla při pražské piaristické škole 

škola hlavní, chybně v pramenech označená jako normální. Ve školním roce 1777/8 

převzali pražští piaristé exjezuitské novoměstské gymnázium, přemístili je do areálu 

svých škol a začali zde s pravidelnou výukou.106 Ve vyšší aritmetice vyučoval až do 

Školního roku 1776/7 P. Hermanus Březina a S. Felice. Nižší aritmetiku v pražských 

piaristických školách ve školním roce 1773/4 P. Honorius Novotný a S. Cecilia a 

potom až do školního roku 1776/7 P. Maximilianus Wittmann a S. Elisabeth. Nejdéle 

tedy z aritmetiků vydržel profesor Hermanus Březina, který vyučoval zájemce o 

aritmetiku ještě v době, kdy byla pražská piaristická hlavní škola již v plném rozkvětu. 

Aritmetické třídy pražské piaristické školy začaly vytvářet určitý výukový 

okruh, kde se většinou vystřídalo pouze několik pedagogů. Ve vyšší aritmetice a později 

i ve třídě podvojného účetnictví (scriturae doppiae - německy Doppelte Buchhaltung) 

Šlo o většinou o velmi zkušené profesory v produktivním věku, kteří se zabývali touto 

problematikou od svých mladých let a osvědčili i určité nadání v tomto směru, jako 

např. P. Joannes Chrysostomus Tomášek a S. Thoma. V aritmetice minor působili tito 

pedagogové spíše na počátku své učitelské kariéry. Šlo o profesory, kteří někdy zaváděli 

106 ° 

Srv. BARTUŠEK, V. Nad seznamem studentů pražského piaristického gymnázia z roku 1778. 
Paginae historiae, 14/2006 v tisku. 
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do svých přednášek témata související i se studiem filozofie nebo i dalších věd. To, že 

se jich v Praze vystřídalo pouze několik, dokazuje, že šlo opravdu již o vynikající 

špičkové odborníky, jak ukazuje např. i oblíbenost aritmetického vyučování P. Hermana 

Březiny a S. Felice ještě v dobách, kdy toto vyučování mohlo být považováno za jistý 

anachronismus z minulých dob. 

Od svého založení a otevření ve školním roce 1752/53 byly nejspíše právě kvůli 

svému zaměření na výuku v elementárních školách a to i na vyšší úrovni, což 

představovala hned zpočátku hlavně vyšší aritmetická třída, velmi vyhledávány, protože 

právě to byl směr vzdělání, který nejvíce vyhovoval tehdejším vrstvám měšťanstva a 

vlastně zároveň nabízel ještě i větší možnost pro tím to směrem vzdělanou šlechtu a 

neuzavíral brány pro tradiční vzdělávání. Není totiž náhodou, že založeni pražské 

piaristické koleje bylo prvním založením, na němž se podílelo nakonec více měšťanstvo 

než šlechta. Měšťané vlastně od této doby jakoby v česko-moravsko-slezské piaristické 

provincii převzali iniciativu v zakládání nových piaristických kolejí.107 

Tento vývoj lze doložit i sledováním studentů zejména vyšších aritmetických 

tříd na základě matriky studentů a žáků pražských piaristických škol. O vyšší aritmetiku 

byl totiž zájem již od samotného otevření škol veliký zájem, což dokazuje i počet 

studentů vyšší aritmetiky ve školním roce 1752/3. Bylo jich ve vyšší aritmetice celkem 

86, z nichž přišlo 31 studentů do této třídy až po Velikonocích, ve 2. pololetí. V nižší 

aritmetice, kterou v prvním roce piaristických studií nazývali jako střední, bylo tehdy 

pouze 29 studentů, z nichž po Velikonocích přišlo 9. Ve skribendě bylo 72 žáků (po 

Velikonocích 20). Celkový počet prvních pražských piaristických studentů byl tedy 177 

žáků a studentů. Legenda a gymnaziální rudimenta nebyly otevřeny. V následujícím 

školním roce počet studentů ještě značně stoupl. Piaristické školy v Praze měly tehdy 

celkem 399 žáků a studentů. Ve vyšší aritmetice bylo ve školním roce 1753/4 150 

studentů. Nižší aritmetická třída nebyla otevřena. Ve skribendě bylo tehdy 105 a 

v legendě 86 žáků. Gymnaziální rudimenta měla celkem 58 žáků. Ve školním roce 

1754/5 navštěvovalo pražské piaristické školy celkem 448 žáků a studentů. Ve vyšší 

aritmetické třídě jich studovalo 184. Žáků druhé třídy elementární školy bylo 88 a první 

třídy 97. Žáky první gymnaziální třídy (rudimenty) zde bylo možné najít v počtu 79. 

Proč byl o vyšší aritmetiku tak veliký zájem? Bylo to způsobeno především tím, 

že se vyšší aritmetika vlastně ocitla v univerzitním městě. Návštěva vyšší aritmetické 

107 Srv.: Snahy; Šíření. 
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třídy se stala pro mnohé studenty příležitostí, jak si doplnit své vzdělání o praktické 

znalosti matematiky a především, jak se naučit mnohé již dříve získané poznatky 

z exaktních věd, např. při studiu filozofie využívat v praxi a pojistit se tak vlastně pro 

případ neúspěch při univerzitním studio otevřením cestičky do praxe, na úřad, do 

specializovaného povolání, na lepší místo k vojsku, případně na další výnosnější místo 

v kterémkoli odvětví tehdejšího života. Proto najdeme hned v prvním školním roce 

1752/3 mezi studenty vyšší aritmetiky nejen absolventy nebo posluchače různých 

ročníků filozofické přípravné fakulty, ale i fakulty právnické a dokonce teologické. 

Nejednalo se asi pouze o studenty se špatným prospěchem, jak vidíme z toho že mezi 

studenty byl zapsán např. také právník Petr Rebischer de Lauro, tedy mladý inteligent, 

který studoval, jak prozrazoval jeho predikát, s vyznamenáním.'0 8 Občas se zde 

vyskytli i odborníci ze specializovaných zaměstnání, jako např. vrchní kuchař, nebo 

studenti speciálních a méně zastoupených oborů, jako např. geometrie. Z které školy 

studenti přímo pocházeli se však neuvádí. Kromě Prahy byla zastoupena i některá další 

česká města, případně také i menší obce. Připomeneme si alespoň Plzeň, Hradec 

Králové a Písek z královských krajských měst. Z dalších českých měst pak ještě např. 

Jičín, Litomyšl, Libochovice, Březnici, Blatnou, Tachov, Červenou Řečici, Staré Hrady 

apod. Ze zahraničí mnoho studentů nepocházelo. Několik studentů pocházelo z Moravy, 

několik ze Slezska.1H; Studoval zde také jeden právník z Lužice. V pololetí přišel do 

střední aritmetiky jeden student z italské Pisy, který byl filozofem. V tzv. střední 

aritmetice se učili i studenti z gymnázia, z cizinců zde byl ještě jeden student z Belgie. 

Obsahovým zaměřením pražské piaristické koleje se zajímal také tehdejší 

generál piaristického řádu P. Paulus Cheluci a S. Josepho, významný matematik filolog 

a reformátor piaristického školství. Snažil se asi, aby v Praze vzniklo piaristické 

filozofické studium. Když to narazilo na odpor jezuitů, což se projevilo omezením 

působnosti nové piaristické rezidence, přiklonil se k názoru, aby v Praze vzniklo reálně 

zaměřené řádové učiliště.110 Měl snad na mysli jakési převzetí technicky zaměřené 

školy, podobně jako se to stalo při římské piaristické rezidenci S. Michaela ad Ripam.111 

Zde však převládala výuka světských učitelů, kteří u piaristů vedoucích studenty a žáky 

,08Srv. BERÁNEK, K. K otázce palatinátu (komitivy) pražské univerzity (nobilis dc Lauro). Kare! 
Beránek. Výbor z prací z lei 1958 - 1999. Praha: Národní archiv, 2005, s. 12 — 27. 
109 Z tčchto oblastí chodili studenti spíše již na vysoké školy do Rakouska, zejména do Vídnč. 
110 NEUMANN, A., A. Piaristé a český barok. Přerov 1933, s. 70. 
1,1 DENES., I„ s. 718 a 719. 
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poze jako učitelé všeobecných předmětů, vyvolávali určité pocity averze.112 Tomu se 

snažil Cheluci asi zabránit tím, že již od založení pražské rezidence, která se stala kolejí 

poměrně brzy po tom, počítal s tím, že aritmetiku zde budou vyučovat piaristé. Odtud 

pak asi vedla cesta k pokusům P. Gelasia Dobnera o založení seminaria politika a také 

k pozdějšímu zavedení výuky podvojného účetnictví v šedesátých 18. století. Ostatně o 

zřizování reálně zaměřených ústavů se právě tehdy začínalo uvažovat i ve dvorských 

kruzích kolem panovnice Marie Terezie. V roce 1752 měl být takový ústav založen 

jezuity v Brně, strojnický učební ústav, navrhovaný Ludvíkem Ferdinandem 

z Rabštejna, inspektorem brněnského živnostenského úřadu, a později měly vzniknout 

také v Jihlavě, Novém Jičíně v Olomouci a ve Znojmě. Piaristé měli mít svůj ústav 

v Mikulově. Mělo se učit aritmetice, geometrii, fyzice, strojnictví, kreslení, účetnictví a 

korespondenci, obchodním vědám, průmyslovému zeměpisu a dějepisu a základům 

polního hospodářství. Kvůli vyčkávání na dostatek vhodných světských učitelů se však 

výuka nikdy nerozběhla. ' 

Jak to vypadalo ve vyšší aritmetické třídě pražských piaristických škol 

konkrétně si můžeme ukázat na příkladu vyšší aritmetiky ze školního roku 1753/4 

v tabulce č.5 v příloze na konci této práce. Zde jsem přepsal v prvním sloupci podle 

současného pravopisného usu jméno studenta, příjmení jsem v dalším sloupci 

transliteroval podle matriky studentů. Potom pak následují dva sloupce upřesňující 

s tudentovo bydliště, kde bylo všude vypuštěno substantivum „Bohemus", protože Češi 

zde byli všichni. Ve sloupci „Substantivum" jsem přepsal místní jméno v latině a ve 

sloupci „Dnešní název" jsem se místo pokusil určit. Pokud šlo o studenty z Moravy, ze 

Slezska a Uher a rovněž z cizích zemí, vedl jsem tyto údaje ve sloupci s poznámkami. 

V tomto sloupci jsem jako základní podal informaci o věku žáků, jsem připojil také 

několik informací o dřívějších studiích studentů a názvy jednotlivých ročníků vysokých 

Škol a dalších studijních oborů jsem zde stejně jako jednotlivé třídy gymnázia uvedl ve 

zkratkách, vysvětlených na konci tabulky. Nakonec je u studentů, kteří nepocházeli 

z Čech připsána země. 

Ze 150 studentů napočítaných v matrice žáků a studentů pražských piaristických 

škol pro třídu vyšší aritmetiky jich pocházelo z Prahy celkem 66 (= 44%). Z Chebska 

byl jeden student, tři studenti z Moravy (jeden z Olomouce). Po jednom studentu bylo 

ze Slezska, z Uher (Stoličný Bělehrad), ze Štýrska (Štýrský Hradec), Rakouska 

112 NEUMANN, A., A. Piaristé a Český barok. Přerov 1933, s. 65. 
113 SVÁTEK, Josef. Dějiny panování Maric Tcrcsie. I. Praha: L. Kolbcr, 1897, s. 357 a 358. 
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(Vídeň), Bavorska, z Itálie (Pisa), z Belgie, Falce, z Lotrinska, Lucemburska a 

z Turecka (z Istambulu). Věk studentů této třídy se pohyboval mezi 13 až 32 lety. Pod 

15 let bylo zapsáno celkem 11 studentů. Nad 20 let zde studovalo celkem 33 

posluchačů. Z údajů o předchozích studiích nebo zaměstnání, které jsou u většiny 

studentů zapsány v matrice škol v poznámkách lze zjistit, že zde studovalo celkem 12 

(= 8 % ) posluchačů práv, 9 (= 6%) posluchačů teologie. Nejvíce využili otevření 

aritmetických tříd v Praze filozofové. V této vyšší aritmetické třídě docházelo do hodin 

celkem 57 (= 38%) posluchačů různých ročníků filozofických přípravek. (1. ročník je 

logika, 2. ročník je fyzika a třetí etika, ale často nazývána i jinými názvy podle 

probírané látky).114 Tato vysoká návštěvnost studentů filozofické fakulty byla jistě 

zejména také proto, že se zde probírala podobně zaměřená látka, ale z jiného, daleko 

praktičtějšího pohledu než tomu bylo na filozofické fakultě nebo na filozofických 

studiích vůbec. Z gymnaziálních tříd byla nejvíce zastoupena rétorika 12 (= 8%). Poetů 

zde bylo 6 (= 4%), syntakxistů 12 (= 8%), gramatistů 8 (= 5,3%), jeden student 

z principie a dva (= 3%) z parvy. Z praktických zaměstnání se uvádějí jeden lékárník a 

jeden student chirurgie.115 Jeden student je označen jako staroměstský měšťan. Mezi 

bydlištěm studentů mimo Prahu převažovali také studenti z měst. Z královských 

krajských měst si můžeme např. připomenout Plzeň, České Budějovice, Hradec 

Králové, Písek, Litoměřice nebo Cheb, hlaví město Chebska. Z dalších měst 

připomeneme alespoň ještě Nymburk, Kutnou Horu, Domažlice, Rokycany, Strakonice, 

Rumburk, Kolín, Jindřichův Hradec, Jičín, Krásná Lípa, Ploná, Velvary a další místa. 

V některých místech bývala i gymnázia, zejména jezuitská. 

Později ve školním roce 1767/8 navštěvovalo vyšší aritmetickou třídu 

pražských piaristických škol na Novém Městě pražském 69 studentů. V Praze z nich 

nejspíše bydlilo 27 (= 39 %). Také tehdy většina studentů, stejně jako v předcházejících 

letech pocházela z Čech. Ze Slezska pocházeli dva studenti z Kielců a Opole, podobně 

jako z Uher Varadína a Kamenice? a ze Saska (Drážďany, Drebkau v Dolní Lužici). 

Z Moravy přišel pouze jeden student zDačic . 1 1 6 Po jednom studentovi se uvádělo také 

z Kladska, Lužice a ze Švábska. Z Horní Lužice z Kulová, pocházel ještě jeden student, 

který je však zde uveden jako ze sasského města Wittichenau.117 Krajské královské 

město jsem zde nalezl pouze jedno - Plzeň. Z českých měst jsou dále uvedeny 

Zde sc uvádí dokonce kombinace historie a základů řcčnictví, tzv. eloquentia. 
l i g Matrika studentů lékařské fakulty ho neuvádí. 

Které jsou někdy v Matrice studentů na jiných místech uvádény jako Čechy. 
Což bylo jiné označení stejného místa. Srv. Bartůšek, V. Vcrsuchc uber dic Griindung... 
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v záznamech matriky studentů Benešov u Prahy, Strakonice, Teplá, Moravany, 

Frýdaland, Česká Třebová, Kladruby, Jičín, Domažlice, Lysá nad Labem nebo Chýnov. 

Věk studentů odpovídal svým rozsahem zhruba mezi 16 až 25 lety obvyklému 

věkovému rozpětí vyšší aritmetické třídy. Z univerzitních studentů zde najdeme 

z teologické fakulty celkem 4 (= 6%) posluchačů nebo absolventů. Ze studujících anebo 

absolvujících právníků poslouchali vyučování ve vyšší aritmetice celkem tři (= 4%). 

Studentů filozofické přípravné fakulty (nebo kursu či jiných přípravných forem studií), 

u nichž se v tomto školním roce ročník nezaznamenával, se ve vyšší aritmetické třídě 

nalézalo celkem 27 (= 39%), z tohoto počtu byl neméně jeden ze studentů studoval 

v posledním ročníků filozofie - třídě eloquentistů. V posledním ročníku filozofie také 

možná studoval i student Josef Georg Kral, označovaný v matrice jako Sas 

zWit t ichenau a historik."8 Z absolventů (či studentů) gymnaziálních tříd pocházelo 

z rétoriky 15 (= 22%) studentů a z poetiky a syntaxe po pěti. Z praktických povolání se 

v tomto školním roce uváděl pouze jeden komorník. Kolik studentů přišlo po 

Velikonocích se neuvádí. 

V následujícím školním roce 1768/9 studovalo ve vyšší aritmetické třídu 

pražských piaristických škol na Novém Městě pražském 80 studentů. V Praze z nich 

nejspíše bydlilo 27 (= 34 %). Také tentokrát většina studentů, stejně jako 

v předcházejících letech měla své bydliště v Čechách. Moravu jako bydliště uvedli tři 

studenti (z měst Strážnice a Telč). Jeden student přišel ze slezského Misnterberka a 

jeden u italské pohraniční Gorice. Z krajských královských měst byla zastoupena Plzeň, 

Nový Bydžov, Litoměřice, Tábor, České Budějovice, Chrudim a Beroun. Další 

měšťanské reprezentovaly např. Smiřice, Karlovy Vary, Louny, Vodňany, Solnice, 

Stod, Benešov nad Ploučnicí, Slaný, Litomyšl, Náchod nebo Velvary. Věk studentů 

nebyl v tomto školním roce uveden. Studenti teologie se nacházeli mezi posluchači 

pouze 2 (= 2,5%). Posluchačů práv bylo 6 (= 7,5%), filozofie 26 (32,5%), z nichž 

nejméně dva byli eloquentisté, jinak ročník nebyl uveden. Nejspíše z různých i 

mimopražských gymnázií přišlo celkem 22 (— 27,5%) absolventů (nebo posluchačů) 

rétoriky, 8 (= 10%) poetiky, 6 (= 7,5%) syntaxe a tři (4%) žáci z gramatiky. U několika 

posluchačů aritmetické třídy nebylo uvedeno, čemu se věnovali. 

118 

Nejspíše, jak lze usuzoval z příjmení, se jednalo o lužického Srba. Šlo o příslušníka rodiny, jejíž 
genové studovali v Čechách časlo. Srv.: BOHÁČ, Zdenčk. Rodáci z Kulová ve velkém světě. Boháč, Z:. 
České země a Lužice. Sursuin, Budyšín:. Společnost Cyrila a Metoděje., Tišnov, s. 1 6 9 - 1 8 1 . 
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Ve školním roce 1769/1770 můžeme najít podle matriky studentů ve vyšší 

aritmetické třídě celkem 140 studentů. Z tohoto počtu pocházelo z Prahy 56 (= 40%). 

Většina studentů pocházela z Cech. Z dalších zemí bylo nejvíce studentů ze Slezska 

(čtyři - z měst Javorník, Bruntál nebo Nisa). Z Moravy pocházeli dva studenti z Jihlavy 

a Moravských Budějovic.119 Z Uher a z Rakouska (Linec) pocházel vždy jeden student, 

podobně jako snad i z Německa.1 2 0 Krajská královská města byla zastoupena v matrice 

Berounem, Litoměřicemi, Chrudimí, Mladou Boleslavi, Novým Bydžovem, Kouřimí, 

Plzní, Pískem a též Rakovníkem. Z dalších českých měst je třeba alespoň ještě 

připomenout Rokycany, Lemberk, Litomyšl, Smiřice, Jindřichův Hradec, Kadaň, Český 

Krumlov, Týn nad Vltavou, Broumov, Nepomuk, Jičín, Nový Bor, Police (nad 

Metují?), Libochovice, Kladruby, Radnice, Lysá nad Labem, Mělník, Chýnov, Děčín, 

Havlíčkův (Německý) Brod, Pelhřimov nebo Nymburk. Theologii v různých ročnících 

studovalo nebo absolvovalo celkem 8 (= 6%) studentů z vyšší aritmetické třídy. Dále se 

zde mezi studenty nacházelo 16 (= 11%) právníků (absolventů nebo studujících. 

Filozofu zde bylo jako vždy nejvíce - celkem 54 (= 39%), z toho byli nejméně dva 

posluchači posledního ročníku tzv. eloquencie. Z bývalých gymnazistů tu můžeme najít 

v záznamech celkem 33 (= 24%) rétorů, 18 (= 13%) poetistů a syntaxisty pouze dva (= 

1,5%). Dva ze studentů, jejichž věk nebyl uveden, byli označeni jako praktici, dva jako 

hudebníci, jeden byl vojákem a jeden zastával blíže neurčený vyšší úřad. D o Velikonoc 

roku 1770 navštěvovalo piaristickou třídu vyšší aritmetiky v Praze 104 (= 74%) 

studentů. Po Velikonocích (ve 2. pololetí) pak přišlo ještě 36 (= 26%) nových 

posluchačů. 

Ve školním roce 1771/2 se sešlo ve vyšší třídě pražských piaristických škol 149 

studentů, tedy ještě o něco málo více než v roce předcházejícím. Z Prahy z těchto 

posluchačů pocházelo celkem 60 (= 40%) studentů. V Čechách bydlila podstatná část 

studentů. Ze Slezska přišlo celkem 5 studentů (z toho dva z Bruntálu). Z Moravy zde 

dostali vzdělání celkem čtyři studenti - dva z Jihlavy, jeden ze Slavonie a Žďáru nad 

Sázavou. Tři studenti přebývali v Rakousku (2 ve Vídni, ve Štýrsku ), ještě jeden pak 

ve Švýcarsku (v Locarnu). Věk studentů nebyl ani v této třídě vypsán. Z královských 

krajských měst v záznamech nalezneme Tábor, České Budějovice, Beroun a Rakovník. 

Mezi českými městy se v tomto školním roce vyskytují např. Doupov, Jindřichův 

Hradec, Nová Paka, Vejprty, Lemberk, Jablonec, Prachatice, Nové Hrady, Kladruby, 

119 
Jihlava byla krajským mčstem. 
AHMP, Matricula...,s. vyšší aritmetika 1770. 
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Horažďovice, Žatec, Havlíčkův (Německý) Brod, Náchod, Pelhřimov, Rokycany, 

Příbram, Ústí (nad Labem?), Kolín, Chotěboř, Blatná, Vysoké Mýto, Děčín, Louny, 

Jičín nebo Rumburk. Uvádí se též student z Telče, který měl být správně zařazen mezi 

Moravany. Absolventů nebo studentů teologie jsem v zápisech ze školního roku 1771/2 

našel 22 (= 15%). Občas býval u nich podobně jako u juristů, kterých zde bylo celkem 

18 (= 12%), uváděn ještě i ročník studia. Můžeme se podívat také na tradiční největší 

skupinu - studentů filozofie. Je zde jmenováno celkem 49 (= 33 %) absolventů (nebo 

studentů) filozofie, z nichž bylo 32 (= 21%) logiků (absolventů 1. ročníku filozofie) a 

dále 4 (= 3%) eloquentisté , absolventi zvláštního ročního kursu pro absolventy 

filozofické fakulty (případně i univerzity).121 Po gymnáziu zde zůstalo celkem 24 (= 

16%) rétorů. Poetů bylo 13 (= 9%) a ze syntaxe pouze jeden (= 0,5 %) student. 

Z praktických povolání se objevují dva vojáci a jeden zedník. V prvním pololetí 

navštěvovalo tuto třídu celkem 98 (= 66 %) posluchačů. Ve druhém pololetí po 

Velikonocích přišlo ještě 51 (= 34%) studujících. 

Celkem 93 studentů navštěvovalo vyšší aritmetiku pražských piaristických škol 

ve školním roce 1776/7, který byl vlastně posledním před reformním školním rokem 

v těchto školách. Z Prahy tehdy pocházelo 44 (= 47%) zdejších studujících. Je uveden 

věk studentů, který se pohyboval mezi 16 až 28 lety. Všichni studenti, kteří nebyli 

vojáky bydlili v Čechách, až na jednoho studenta z moravského Potštátu. Z krajských 

královských měst zde najdeme Plzeň a Tábor. Z ostatních měst se zde objevil 

Broumov, 1 2 2 Pelhřimov, Most, Počátky, Jirkov, Klatovy, Libochovice, Ostrov u 

Karlových Varů, Česká Třebová, Sokolov, Tachov nebo Nepomuk. Povolání ani další 

studia v zápisech zde nejsou uvedena. Jedinou výjimku tvoří podchycení vojáků. U nich 

není s výjimkou jednoho kaprála z Uher zaznamenána národnost a místo bydliště. 

Někdy byla zaznamenána příslušnost k pluku, případně i hodnost. Vojáků zde bylo 

zaznamenáno celkem 12 (= 13%). Jejich věk, pokud byl zapsán, se pohyboval mezi 22 

až 29 lety, patřili tedy mezi posluchači vyšší aritmetiky k těm nejstarším. Většinou šlo o 

poddůstojníky. Ze studujících vojáků byli dva mladší vojíni a ostatní měli hodnost 

kaprála - desátníka. 

Jak se vyvinula nižší aritmetika pražských piaristických škol nám ukáže příklad 

této třídy ze školního roku 1769/1770. V této třídě se tehdy učilo celkem 144 žáků. 

121 
' Zde se vedle filologie probírala i cpistolografie, což částcčnč korespondovalo s praktickou 

korespondencí v aritmetice. 
Není vyloučeno, že mohlo jít i o krajské královské mčsto Beroun. 
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Jejich věk se pohyboval mezi 10 až 20, několika žákům bylo i přes dvacet let. Z Prahy 

jich sem chodilo celkem 99 (= 69%). K tomuto počtu můžeme ještě připočítat šest (= 

4%) studenty z okrajových míst dnešní velké Prahy - dva z Vršovic, jeden z Libně, 

Vyšehradu, Uhříněvsi a z Ruzyně. Kromě většiny českých žáků můžeme v zápisech 

matriky i v této třídě najít ještě několik žáků z jiných zemí. Po dvou studentech bylo 

z Moravy (z Telče a z Olomouce), z Rakouska (z Grinzingu a z Vídně) a z Itálie. Jeden 

student pocházel ze Saska a jeden ze Slezska (Hradec nad Moravicí). Z královských 

krajských měst se uvádějí Litoměřice, Plzeň, Mladá Boleslav a Hradec Králové. 

Z českých měst (i městysů) můžeme uvést Zásmuky, Kadaň, Kolín, Dobříš, Žebrák, 

Benešov u Prahy, Březnice, Turnov, Liberec nebo nejspíše Jablonec. Zda sem studenti 

přišli z nějaké třídy nebylo s výjimkou jednoho žáka z gramatiky zaznamenáno. Ani 

civilní zaměstnání studentů nebylo zaznamenáno s výjimkou nejstaršího žáka Hiacinta 

Kellnera, který pocházel z moravského Telče a ve svých 25 letech byl písařem. 

V prvním pololetí se zde učilo celkem 118 (= 82%) žáků. Ve druhém pololetí jich po 

Velikonocích přišlo ještě 26 (= 18%). 

Srovnáme-li mezi sebou v pražských piaristických školách třídu nižší aritmetiky 

ze školního roku 1769/1770, třídu vyšší aritmetiky z téhož školního roku (1769/1770) 

s t ř ídou vyšší aritmetiky ze školního roku 1770/1, povšimneme si toho, že se poměrně 

často opakují některá bydliště studentů nejen českých, ale i z ostatních zemí. Jména u 

nich však stejná nebývají. Někdy se může jednat o sourozence, jindy může jít o známé, 

kteří se zřejmě poměrně rychle o studijních možnostech v Praze poměrně rychle 

informovat a mnozí ji asi rádi také využili. Studenti pocházeli většinou z významných 

měšťanských rodin, např. rodina Charvátů z Pelhřimova, jejíž příslušník Tadeáš 

studoval ve vyšší aritmetice v roce 1770 jako absolvent poetiky.123 V tomtéž školním 

v téže třídě najdeme např. Ignáce Ditterta z Javorníku ve Slezsku, šlo nejspíše o syna 

významného hudebního skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu (*2.11.1739, Vídeň, + 

24.10. 1799, Červená Lhota), který v sedmdesátých a osmdesátých letech 18. století 

pečoval o statky vratislavského biskupa Filipa Gottharda hraběte SchafTgotsche a 

především se staral o jeho hudbu jako dirigent i jako skladatel, jehož pokus o 

zhudebnění Ovidiových Metamorfos je občas hrán i v současné době. V roce 1770 byl 

Ditters ustanoven vrchním lesním správcem pro všechny jeho statky v habsburské části 

Slezska. V roce 1773 se stal hejtmanem panství Jeseník. Bydlil v Javorníku, kde si 

123 Srv. BARTŮŠEK, V. Pokusy o založení gymnázia v Pelhřimovč... Charvátové bývali i purkmistry 
města. 
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v podzámčí postavil měšťanský dům. Měl dosti početnou rodinu a později na sklonku 

života byl nucen odejít i s rodinou do Cech na zámek Červené Lhota k baronovi 

Ignácovi Stillfriedovi.124 Jako Dittertův spolužák byl v roce 1770 uveden též František 

Sebastiones z Chrudimi. Mohlo se jednat o měšťanskou rodinu Sebastiánů z Častolovic, 

ze které pocházel i piarista P. Eugenius Sebastiani a několik správců zdejší školy. 

Mezi jednotlivými třídami nižší a vyšší aritmetikou studenti nepostupovali, ale 

někdy byli do nižší aritmetické třídy zařazeni také starší studenti, kteří by vyšší 

aritmetiku nezvládli. Aritmetika se zpravidla neopakovala, ale byla snaha, aby si zde 

studenti završili své vzdělání co nejrychleji, proto mohli přicházet do třídy nejméně ve 

dvou termínech během školního roku. V souvislosti s postupem studentů se nabízí ještě 

otázka, zda nebyla aritmetická třída místem, kam bývali studenti odsunuti na dožití před 

odchodem ze školy. Působení pražských aritmetických tříd však tuto teorii vyvrací.125 

Jestliže si všimneme označení absolventů jednotlivých gymnaziálních tříd, vidíme, že 

nejvíce z nich tvořili studenti rétoriky, kteří tuto třídu velice často opakovali kvůli 

upevnění znalostí před odchodem na studia a další studium v aritmetice bylo vlastně 

vítaným doplňkem v tomto směru pro aritmetiku i pro poznání praktických povinností. 

Nejméně bývalo žáků gramatiky nebo dokonce principe, žáci parvy se v Praze téměř 

nevyskytovali. Nejvíce z absolventů bývalo z filozofické přípravky z univerzit i z jiných 

míst, jejichž přesné určení by si vyžádalo velmi časově náročnou studii. Podle 

předběžného určení se jednalo o zhruba o stejné teritorium, jež zabírala oblast, z níž 

čerpala své studenty Karlova univerzita.126 V systému dvou dělených aritmetických tříd 

postupovali tedy vlastně spíše profesoři nebo učitelé, žáci jen minimálně, i když to bylo 

vlastně teoreticky možné. Systém aritmetického školství pražských piaristických Škol 

uzavřelo vlastně až otevření třídy podvojného účetnictví, k němuž došlo vlastně od roku 

1764 postupně na základě podnětu tehdejšího zemského gubernia. 

Výuku podvojného účetnictví podporoval ve 2. polovině 18. století habsburský 

stát. Jeho význam a význam vzdělávání v tomto směru podporovaly zejména šlechtické 

i úřednické dvorské kruhy v blízkosti panovnice Marie Terezie. Stejně jako vážnost 

měšťanstva stupňoval se význam úřednického stavu a to nejen ve státní správě, nebo 

v městských radách zejména královských měst, ale také např. i mezi hospodářskými 

j 24 Srv. ZUBER, R. Osudy moravské církve v 18. století (11), Olomouc: Matice cyrilomctodčjská s.r.o., 
2003, s. 29. Dittcrs spolupracoval i na hudcbnícli produkcích piaristů v Bíle Vodč. 
|2 5 Srv. SPÁČIL, V. c.d. 

Srv. PETRÁŇ, Josef. Nástin dějin filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Praha: Univerzita Karlova, 
1983, s. 73 a 84. 

166 



úředníky vrchností jednotlivých panství i statků.127 Tyto tendence se projevovaly 

různým způsobem ve všech zemích habsburského soustátí. Absolvování kursu 

podvojného účetnictví bylo tedy také klíčem k zastávání vyšších úředních, správních i 

hospodářských funkcí. Kursy probíhaly v různých místech a jednou ze vzdělávacích 

institucí, která je měla na popud habsburského dvora realizovat byli rovněž piaristé, 

kteří snad i díky působení prakticky zaměřených aritmetických tříd, zejména vyšší 

aritmetiky, i kvůli tomu, že byli oblíbeni v Čechách jako vychovatelé ve šlechtických 

rodinách, kde zejména v hojné míře působili piaristé zapsaní v pražské piaristické 

koleji. 

Výuka podvojného účetnictví a vyšších ekonomických nauk však asi nebyla 

svěřena piaristům pouze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, ale stejně tomu bylo asi 

v Rakousku i v Uhrách. V jakých lokalitách tato výuka probíhala můžeme bez 

podrobného studia archivních pro jiné provincie přesně určit, avšak informace o 

nejdůležitějších střediscích výuky můžeme alespoň částečně získat z piaristy vydaných 
• 198 • • • • 

přehledů a encyklopedií. V provincii Austria se zaměření na výuku vyšších 

ekonomických nauk vázalo na výchovu šlechticů a vojska. V tomto směru vynikala 

jednak Lówenburgova kolej ve Vídni, založena na základě odkazu hraběte Jana Jakuba 

z L ó w e n b u r g u v roce 1748,129 kde měli piaristé kromě kompletní elementární školy a 

gymnázia i zvláštní výuku pro internátní šlechtické chovance, tedy vlastně šlechtickou 

akademii. Ti se tu učili nejen nejdůležitějším zásadám tvorby a používání úředních 

písemností, živým jazykům, zejména francouzštině a italštině, základům pomocných 

věd historických (chronologie, genealogie a heraldiky), ale i tanci, šermu, rýsování, 

kaligrafii, základům hudby, včetně hry na nejběžnější hudební nástroje - piano a 

housle. Vyučovala se také architektura.130 Dá se předpokládat, že mezi základy věd 

došlo i na další ekonomické obory a možná i na úvod do podvojného účetnictví. 

Podobně se tyto předměty mohly objevit i ve výuce vídeňské savojsko-liechtenštejnské 

akademie nebo rakouského piaristického noviciátu a juniorátu při vídeňském kostele 

sv. Tecly, případně i vídeňské tereziánské šlechtické akademie.131 Podobné předměty 

s důrazem na vojenskou techniku vyučovali piaristé rovněž na Vojenské tereziánské 

127 KROUPA, J. Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost. Kroměříž. Brno: Muzeum 
Kromčřížska, Muzejní a vlastivědná společnost. 1986. s. 14 - 54. 

Ne všechny seznamy funkcí se nacházejí v generálním archivu piaristů v Římě. Jinak viz PICANYOL, 
L.j Brevis conspectus..., DEN ES I. 

Závěť pochází z roku 1731. 
30 DENES I., s. 855 a 856. 

131 
Ibid., s. 851 - 858; Picanyol, L. Brevis conspectus.., s. 230 - 233. 
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akademii ve Vídeňském Novém Městě. Ze současných jazyků se zde vyučovala kromě 

němčiny také ještě čeština, italština a francouzština.132 

V Uhrách se stala střediskem ekonomické výuky piaristická kolej ve slovenském 

městě Senec. Zde působila piaristická kolej založená roku 1763 dekretem Marie Terezie 

královským kancléřem hrabětem Františkem Eszterházym. Panovnice se zavázala 

přispívat 1400 zlatých ročně na výživu alumnů a 1500 zlatých dát za rok na knihovnu, 

učebnice, případně i na další školní pomůcky. Vznikl při ní alumnát, kde v roce 1766 

bydlilo celkem 154 chovanců.133 V ústavu působilo do roku 1770 pět profesorů. 

Vyučovaly se podobné předměty jako v Rakousku. Učební plán byl v tomto směru 

dovršen, když v roce 1770 přišel ještě šestý profesor vyučovat nový předmět 

kameralistiku. Nakonec se v rámci tohoto ekonomicky zaměřeného vyššího učiliště 

vyučovala aritmetika (vlastně vyšší aritmetika), v jejímž rámci se vyučovalo podvojné i 

jednoduché účetnictví, ekonomika (spíše jakási účetní praxe), matematika zaměřená 

spíše na praktické využití geometrie v rámci zeměměřictví apod. Důležitou úlohu zde 

hrály asi další technické předměty, k nimž můžeme přiřadit zejména krasopis, spojená 

ovšem i s uměním stylistiky, dále pak kreslení a rýsování spojené s výukou civilní 

architektury a vrcholem byl nový obor - kameralistika. Tato věda se týkala politické 

správy, veřejné bezpečnosti, obchodu a spravování státních financí. Do ústavu se 

přijímali absolventi filozofie, ale tolerovalo se i studium studentů s nižším vzděláním. 

Studium trvalo tři roky. Absolventi tohoto Collegia oeconomica se uplatňovali zejména 

ve státní i patrimoniální správě, ale např. i jako geometři. Profesoři ústavu si dokonce 

psali vlastní učebnice, jako bylo např. podvojné účetnictví „Scriptura duplex" zdejšího 

profesora Jozefa Kónigsachera. Konec zdárně se rozvíjejícího ústavu nastal po požáru 

ze dne 24. června 17 76.134 Ekonomická alumnátní výuka v Uhrách tím ovšem 

nezanikla, ale byla přenesena do koleje v Tatě.135 

Podobně se vyvíjela situace také v Polsku, kde měl v tomto směru největší 

zásluhy vynikající polský piarista Stanislaw Hieronymus Konarski, který zde již v roce 

1740 založením Collegia Nobilia určil směr výuky k praktickému vyučování širších 

Šlechtických vrstev. Tento ústav vznikal vlastně za přímé asistence dvou 

nejvýznamnějších piaristických řádových generálů zaměřených na matematiku i 

132 DENES, I.., s. 626 a 627. 
133 Ibid. Kolej je zde uvedena omylem pod dvčma názvy. U prvního Senec na s. 774 je pouze připomenuta 
bHzkost Bratislavy, u druhého pod názvem Szempc je na s. 794 stručné vylíčena historie koleje. 

MÁTEJ, J. aj. Dějiny českej a slovenskej pedagogiky. . . . ,s. 175 a 176. 
35 DENES I., s. 808. Tuto kolej založili v rocc 1765 hrabč Mikuláš Esztcrházy a pan František Balogh. 

Působila až do roku 1950. 
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praktickou výuku přírodovědných předmětů v piaristickém řádu P. I3. Paulina 

Chelucciho a S. Josepho nebo po něm P. Eduarda Corsiniho a S. Silvestra. Chelucci byl 

Konarskému vzorem již při svém reformním působení ve funkci rektora v piaristickém 

Collegiu Nazarenu v Římě. Po jeho smrti v lednu 1754 byl pak Konarskému 

dlouhodobým poradcem vzdělaný a zkušený matematik a historik P. Eduard Corsini, 

někdejší profesor university v Pise Konarski čerpal také z díla sv. Jana je la Salle a 

školských bratří, které poznal za svého diplomatického působení ve Francii. Zda 

Konarski udržoval přímé kontakty s českými piaristy, se mi zatím nepodařilo zjistit.136 

Od Konarského pak vedla cesta k vytvoření Komise edukacijnej a povznesení 

celkového vzdělání v Polsku. Zlepšila se výuka na základních školách, v alumnátech 

určených pro šlechtu nastal velký rozvoj ekonomického studia v souvislosti 

s fyziokratickými ekonomickými naukami, na jejichž počátku stála rovněž činnost 

CollegiaNobilia.1 3 7 

Podobným způsobem jako Konarski v Polsku chtěl asi o deset let později 

postupovat i český piarista, který se nejvíce zasloužil o vnik česko-moravsko-slezské 

piaristické řádové provincie a o založení pražské piaristické koleje P. Gelasius Dobner a 

S Catharina, který byl tehdy v roce 1754 prokurátorem této nové provincie a prefektem 

pražských piaristických škol. Bohužel však pro svůj pokus o založení tzv. seminaria 

politica, což mělo být zařízení pro městský stav podobné šlechtickému konviktu, v roce 

1755, avšak historické okolnosti vzniku takovéhoto ústavu nepřály.138 V roce 1763 se 

stal P. Gelasius Dobner rektorem pražské piaristické koleje a tak mohl orientovat její 

zaměření. Vzhledem k tomu, že zdejší gymnázium mělo povoleno pouze počáteční 

ročník, byl do určité míry směr orientace pražských piaristických škol vymezen předem. 

Dobner tedy viděl, podobně jako Konarski nebo další piarističtí pedagogové 

v sousedních provinciích i ve shodě se vývojem pedagogických názorů na římském 

generalátu řádu cestu orientace pražské výuky na podrobnější probírání poznatků 

z aritmetiky, zejména vyšší, a z historie. To uplatňoval již od začátku koleje, jak to lze 

zjistit na základě vlastnických zápisů v knihách pražské piaristické knihovny z doby 
• • 139 
jejího založení již v letech 1752 a 1753. " Kromě toho se snažil Dobner vytvořit okolo 

136 BARTŮŠEK, V. Stanislaw Hieronymus Konarski..., s. 559. 
1 3 7DENES V., S. 1 1 7 - 1 2 1 . 
138 ČORNEJOVÁ, I. DUK II., s. ; HAUBELT, J. Seminárním politicnm a Gelasius Dobner, ČSČH 
27/1979, s. 76 - 110; Srv. též HAUBELT, J. České osvícenství..., s. 299. 

Srv. Práce z konferencí v Přcrovč nemohly být z technických důvodů vytištěny - jedná se o následující 
kratší studie: BARTŮŠEK, V. Počátky a prehistorie pražské piaristické knihovny a koleje. Příspěvek z 
konference Historické a vzácné knižní fondy 16.-19. století v muzeích, knihovnách a archivech České 
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sebe v pražské piaristické koleji osvícenskou skupinu vědců, především historiků, 

z nichž nejznámější byl Mikuláš Adaukt Voigt. V Pražské koleji působilo, jak jsme již 

viděli, také několik vynikajících matematiků. Knihovna, dnes vlastně její nejstarší 

knižní fond, byla pravidelně doplňována a složila především i ke vzdělávání učitelů 

koleje. Obsahovala i mnohé knihy určené ke studiu filozofů, teologů, pro duchovní 

cvičení, výcvik řádových noviců apod. Nacházely se zde i jazykové učebnice moderních 

jazyků. Tedy knihovna, kterou by bylo možné použít pro alumnát s výukou na vyšším 

stupni. Piaristé však postupovali v prosazování vyššího aritmetického vzdělání poněkud 

pomaleji nejspíše vzhledem kjezui tské konkurenci. Nevyučovali zřejmě plný rozsah 

ekonomického vzdělání, ale vždy roční kurzy. Vzhledem k tomu, že se piaristické školy 

nacházely až do roku 1768 téměř naproti areálu Karolina a ani po přestěhování na 

Příkopy nebylo daleko a studentů bývalo poměrně velké množství nelze vyloučit, že 

někteří studenti navštěvovali univerzitu i vyšší aritmetiku současně. Možná při tom 

občas zavítali i na přednášky z techniky, které se rovněž tehdy nedaleko odbývaly.140 

Mohli též možná, obzvláště koncem sedmdesátých let poslouchat také některé 

přednášky v Klementinu na filozofické fakultě, zejména např., když študenti bydlili 

v Praze a nebyli vázáni pevnými pravidly života v alumnátu.141 

Podobně jako v Rakousku nebo v Uhrách uvažovalo se i v Čechách a na Moravě 

o zapojení piaristického řádu do výuky podvojného účetnictví. Stejně tak i rektor 

Dobner asi nelenil a pracoval v tichosti dále na svých záměrech na zapojení pražských 

piaristů buď do gymnaziálních nebo dokonce i vyšších vzdělávacích aktivit na způsob 

noviciátů, případně filozofického nebo teologického kursu. Mobilizoval v tomto směru 

republiky. 1. odborná konference , ve dnech 24. a 25.4. 1999, kterou uspořádaly Muzeum J. A. 
Komenského vPřcrovč a Clavis monumentonim litterrarium (dále MJAK a CML) při Ústavu pro 
klasická studia AV ČR v Praze; BARTŮŠEK, V. Kolovratský dar pražské piaristické knihovně z roku 
1753. Příspévek na 2. odborné konferenci Historické knižní a vzácné fondy 16.-19. století v muzeích, 
knihovnách a archivech ČR, kterou pořádalo MJAK s CML při Ústavu pro klasická studia AV ČR 
v Praze ve dnech 26. a 27. 4. 2000; BARTŮŠEK, V. Staré signatury pražské piaristické knihovny. 
Příspévek na 3. odborné konferenci Historické knižní a vzácné fondy 16.-19. století v muzeích, 
knihovnách a archivech ČR, kterou pořádalo MJAK s CML při Ústavu pro klasická studia AV ČR 
v Praze ve dnech 24. a 25.4. Kopie na počítačových nosičích jsou uloženy v archivu MJAK v Přcrovč a 
též v archivu autora této práce. 
140 JÍLEK a LOMIČ. Dějiny českého vysokého učení technického. Dít. /., , s. 120 a 121. V sedmdesátých 
letech vyučoval techniku profesor František Antonín Linhart Hcrgcl (*I741, Andčlská Hora, + 1800 
Praha) na základč povolení českých stavů na Starém Mčslč v Praze. Pro zájemce vyučoval v sobotu a 
vnedčli o průmyslové technice a chodili kučmu studovat i studenti práv. Absolventi mfili příslib 
přednostního přijetí do státních úřadů. Často zde studovali také vojáci. Hcrgctova inženýrská výchova 
byla začleněna pozdčji také do univerzitního vzdělávání na filozofické fakultě v rámci jeho modernizace 
Hergct byl roku 1784 jmenován profesorem praktické matematiky, (s. 122 - 131); Srv. též HAUBELT, J. 
České osvícenství..., s. 330 - 333. 
141 Srv. DOLEŽALOVÁ, E. c d. 
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asi své šlechtické známě v Rakousku u vídeňského dvora panovnice Marie Terezie. 

Naplnění svých plánů spojoval s možností zlepšení existenčních podmínek piaristů 

v Praze. Uvažoval o honosnější řádové budově, než byl výhodně položený, ale poměrně 

dosti stísněný Manhartovský dům, který sloužil pražským piaristickým školám jako 

kolej i místo výuky od vzniku fundace v roce 1752. Právě v souvislosti s rozvojem 

aritmetického školství pražských piaristů a jeho završením kursem podvojného 

účetnictví se uvažovalo dokonce i o tom, zda by nebylo výhodné, aby piaristé v Praze 

sídlili na dvou místech. O tomto problému se vedla dosti intenzivní jednání již 

počátkem roku 1764.142 Zajištěním výuky podvojného účetnictví v českých zemích byli 

pověřeni piaristé v roce 1764 již 1. července, kdy jim k tomu panovnice Marie Terezia 

vystavila dekret.143 . Se zahájením vyučování piaristé asi ještě poněkud otáleli, takže si 

v květnu příznivec piaristického řádu císařský dvorní rada hrabě Karel ze Zinsendorfu a 

Pottendorfe, , povolal do Vídně tehdejšího piaristického česko-moravsko-slezského 

provinciála P. Jeremiáše Soudného a Matře Dolorosa, aby spolu déle pojednali o 

zahájení výuky v českých zemích. Obsahem v aritmetice už tehdy mělo být přednostně 

vyučováno účetní písemnictví. Jednání se odehrála dne 8. května 1765 ve Vídni. 

Provinciál se pozdravil se šlechtickými příznivci piaristů. Hrabě Zinzendorf připomněl 

význam nových předmětů, zejména ekonomických a obchodních nauk včetně 

podvojného účetnictví v aritmetických třídách. Hrabě Zincendorf probral s provinciálem 

Jeremiášem Soudným otázky spojené s výukou na všech typech škol v českých zemích 

poměrně velmi široce i hluboce. Došlo dokonce i na otázku vztahů nejdůležitějších 

církevních řádů, které se tehdy na této školní výuce podílely - jezuitů a piaristů. Podle 

představy hraběte se měly na výuce oba řády řeholních kleriků podílet stejným dílem, 

každý v té oblasti, v níž získal více historických zkušeností a měl bohatší teoretické i 

praktick é poznatky. Střední školy gymnaziálního typu měly provozovat oba řády. 

Jezuité, vzhledem ke svým úspěchům v klasických jazycích, zejména latině, se pak měli 

zaměřit k dalšímu vedení absolventů k náboženskému vzdělávání a studiu na 

filozofických fakultách. Piaristé měli naopak podporovat ve studentech praktičtější 

světské zaměření a rozvíjet ho správným směrem. Měli učit své studenty krasopisu a 

pořádku v účetnictví i základům vyšší i kupecké aritmetiky a příslušné praxi.144 

142 v 
viz NA Praha, RPi, provincie, Ephcmcridcs provinciac Bohcmiac scholarum píanim (1758 - 1865) č 

kn. 7, s. 149, 
Ibid, s. 163 a 164, kde je citován i dekret panovnice Marie Terezie o zajištění výuky podvojného 

účetnictví piaristy v Praze. 
144 Ibid, s. 191. 
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Podobný názor na vztah a úlohu piaristů a jezuitů v tehdejším kulturním životě, 

j a k o měly vídeňské dvorské kruhy byl asi v této době již poměrně značně vžitý a sdíleli 

ho i mnozí tehdejší obyvatelé, kteří prošli studiem u obou řádu. Např . významný český 

historik František Martin Pelcl, pozdější první profesor českého jazyka a literatury na 

Karlo - Ferdinandově univerzitě v Praze, který u piaristů studoval nižší gymnázium ve 

svém rodném Rychnově nad Kněžnou (do školního roku 1749/1750) a vyšší 

gymnázium u jezuitů v Hradci Králové. Pelcl si jezuity velmi oblíbil, ačkoliv mezi j eho 

nejlepší přátele patřili také piaristé jako Mikuláš Adaukt Voigt, že jim věnoval i část 

svého díla.145 Po vystřídání jezuitů piaristy na některých místech ve výuce projevil 

obavy, zda se piaristé nestanou v mnohých předmětech, které jezuité úspěšně vyučovali 

pouhými papoušky nabiflované látky.146 

Zpočá tku nebylo zcela vymezeno, zda bude výuka podvojného účetnictví 

veřejná nebo soukromá. Podle jednoho z původních návrhů se mělo podvojnému 

účetnictví a účetnictví vůbec vyučovat v nedávno (roku 1763) založené piaristické 

koleji v N o v é m B o a i . V Praze měly probíhat zřejmě pouze soukromé kursy.1 4 7 K té to 

variantě však nejspíše nedošlo, jak lze usuzovat z toho, že v Novém Boru nebyl nikdy 

zapsán žádný piarista, jehož úkolem by bylo vyučovat podvojnému účetnictví,1 4 S 

ačkoliv zde působil ve školním roce 1765/66 P. Camilus Górisch a S. Bernardo, který 

by tehdy podvojnému účetnictví vyučovat mohl. Žádné zprávy o výuce podvojného 

účetnictví nenajdeme ani v pamětní knize zdejší koleje. Zdejší měšťané, ačkoliv výuku 

v ari tmetice nezanedbávali a na piaristech ji zcela určitě vyžadovali,1 4 9 toužili daleko 

více po gymnaziální výuce. D o školního roku 1767/8 zde působilo nižší gymnázium. 

V e školním roce 1768/9 se podařilo zdejším měšťanům otevřít také poslední dvě třídy 

gymnázia - poetiku a rétoriku. Byl to především výsledek jednání zdejších měšťanů 

s pražským piaristickým rektorem P. Gelasiem Dobnerem a dalších jednání 

s l i toměřickým biskupem Emanuelem Arnoštem z Valdštejna.1 5 0 Prvenství ve veřejné 

výuce podvojného účetnictví získala tedy Praha. Ve školním roce 1769/1770 se začalo 

145 Bóhmischc und Máhrischc und Schlcsisclic Gclchrlc und Scln ifistcllcr aus dccm Orden der Jcsuitcn 
von Anfang der Gescllschaft bis auf gegenwarliger Zcil ... Prag 1786. [Předml. dal. 1.11. 1785.] 
Knihopis č. 6965. 
146 BARTŮŠEK, V. Úloha piaristického řádu v mládí Františka Antonína Pelcla. s. 19. 
147 ChDP, č. kn. 137, s. 178. 
148 Personální údaje o profesorech (zde i jinde) viz NA. Řpi. provincie, č. kn. 27, vždy u příslušné koleje 
v příslušném školním rocc. 

4 Zatím zde však vyučoval vernacula pouze jediný piarista. 
150 NA Praha, kol. Nový Bor, Pamčtní kniha I. (Mcmorabilienbuch des Piaristen-Collcgiums Haida) 1763 
- 1853, fol. 104 a 112. 
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podvojné účetnictví vyučovat rovněž v kolejích v Mikulově, Kroměříži, pravděpodobně 

i v Kosmonosech, v Českých Budějovicích, v Moravské Třebové a v Mostě.1 5 1 

V některých místech, jako např. v Mostě, nebývali studenti zapsáni studenti a 

posluchači podvojného účetnictví spolu se řádnými studenty škol a jejich seznamy se 

téměř nikde v mimopražských místech nedochovaly. 

Vyučovat podvojnému účetnictví se tedy poprvé začalo v pražských 

piaristických školách ve školním roce 1765/6. Tehdy se totiž již zkušený P. Joannes 

Chrysostomus Tomášek, titulovaný v pramenech již jako profesor aritmetiky, ujal 

v Praze a vlastně v celé piaristické provincii poprvé výuky nového předmětu na 

vysokoškolské úrovni tzv. podvojného účetnictví - nazývaného latinsky scripturae 

doppiae a německy doppelte Buchhaltung. Jeho výuku nařídila pro státní úředníky 

habsburské monarchie dokonce samotná panovnice Marie Terezie. S j e h o dalšími 

pražskými učiteli jsme se seznámili již při výkladu o profesorech vyšší matematiky 

pražských piaristických škol. Jejich jména jsem také uvedl jako doplnění v tabulkách č. 

5 - 15 ( na str. ), které přinášejí kompletní dostupný seznam všech zapsaných studentů, 

kteří navštěvovali výuku podvojného účetnictví na pražských piaristických školách 

v l e t ech 1768 - 1778.152 

Zápisy posluchačů podvojného účetnictví, kteří měli mít po absolutoriu přednost 

při obsazování úřednických míst ve státní správě, bývali též i v pražských piaristických 

školách většinou stručnější než zápisy o jejich studentech a žácích. Kromě jména a 

příjmení studentů se v přehledech jednotlivých tříd uvádí substantivum od bydliště a 

z něho a dalšího zjišťování odvozený název bydliště. Ostatní údaje jsou uvedeny 

v poznámkách. V jednotlivých tabulkách je rovněž naznačeno, pokud se to v seznamech 

uvádí, kolik z posluchačů přišlo po Velikonocích - tedy ve 2. pololetí. Výsledky 

průzkumu sumarizuje zhruba tento stručný přehled. 

Největšího počtu posluchačů v období námi sledovaném bylo dosaženo ve 

Školním roce 1769/70 - celkem 75. Od této doby počet posluchačů pražského 

podvojného účetnictví postupně klesal, nejdříve pozvolna, pak strmě. Do roku 1773/74 

nikdy netvořili pražští studenti polovinu posluchačů kursu. Poměrně vysoké množství 

studujících přicházelo ve 2. pololetí po Velikonocích. Zpočátku se objevoval i větší 

počet studentů odjinud. Mezi nimi najdeme posluchače z Moravy, ze Slezska, z Uher, 

Německa a z Lužice, tedy ty studenty, kteří byli schopni porozumět němčině. 

151 Viz. Tab. č. 
52 Matricula 
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Z krajských královských měst se můžeme setkat s Berounem, Hradcem Králové, 

Českými Budějovicemi, Rakovníkem, Litoměřicemi, Pískem a Žatcem. Z ostatních 

měst je vhodné alespoň připomenout Českou Lípu, Březnici, Jindřichův Hradec, Teplá, 

Benešov u Prahy, Žamberk, Náchod, Mladá Vožice, Jičín, Nový Bor, Polička, 

Havlíčkův (Německý) Brod, Doupov, Rokycany, Blovice, Prachatice, Jablonec (?), 

Brandýs nad Labem (?), Blatná, Jirkov, Dačice, Solnice, Tachov, Žebrák, Frýdland 

nebo Strakonice. U Nového Města se může jednat o Nové Město pražské nebo i Nové 

Měs to nad Metují apod. Některé lokality se mi bohužel nepodařilo určit. Jisté je, že 

většina studentů podvojného účetnictví bydlila ve městech. Podle zápisů o posluchačích 

ze školního roku 1768/69 vidíme, že zde uvedené oslovení „perillustris dominus", který 

mohl ukazovat na určité spojení s příslušností k aristokracii (spíše místní) nebo alespoň 

k vyšším společenským vrstvám, používalo celkem 13 (= 25% studentů. Přímo 

s predikátem u jména se vyskytovali tři (= 6%) posluchači. 

Zbývá ještě odpovědět na otázku, zda byla spojitost mezi studiem ve vyšší 

aritmetické třídě a návštěvou kursů podvojného účetnictví. Při obsazení jednotlivých 

tříd bylo samozřejmé, že v kursu podvojného účetnictví a v aritmetické třídě vyučovali 

rozliční pedagogové. Sledujeme-li, zda někteří studenti po absolvování vyšší 

aritmetické třídy přešli do kursu podvojného účetnictví, setkáme se místy s pozitivními 

výsledky. Např. ze studentů vyšší aritmetické třídy pražských piaristických škol ve 

školním roce 1767/68 odešlo do tříd podvojného účetnictví pro školní roky 1767/68 a 

1768/69 nejméně 7 studentů ze 69 (asi 10%) tehdejších vyšších aritmetistů. 

Na základě údajů v zápisech vyšší aritmetické třídy v matrice studentů a žáků 

pražských piaristických škol i o těchto studentech můžeme získat určité představy. Do 

třídy, kde se vyučoval kurs podvojného účetnictví,153 přišlo po Velikonocích roku 1768 

Šest studenů, kteří ukončili studium ve vyšší aritmetice.154 Byl to student práv Kryštof 

Mehler z Teplé, kterému bylo 23 let. Tuto třídu potom ještě opakoval v následujícím 

Školním roce.155 Dalším posluchačem byl stejně starý Jiří Kral z lužického města 

Kulová, označovaný též jako Sas z města Wittichenau (což bylo totéž). Ve třídě 

podvojného účetnictví byl uváděn jako lužický Srb z Wittichenau. Podle záznamů 

z aritmetiky víme, že absolvoval jakýsi kurs historie, dá se tedy u něho předpokládat 

studium na filozofické, či spíše na právnické fakultě, kde takové kursy probíhaly. Jan 

153 Ibid., s. 129b, 130a. 
154 Ibid., s. 130b, 131 a. 
155 Ibid., s. 140a,b. 
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Vaniček z Jičína, dvacetiletý student filozofie a vyšší aritmetiky nastoupil do kursu 

podvojného účetnictví ve svých dvaceti letech po Velikonocích roku 1768. Podobně na 

tom byl také Karel Funk z Březnice, kterému bylo 19 let. Ten absolvoval gymnázium 

zakončené rétorikou, ale podvojné účetnictví ještě opakoval ve školním roce 1768/69. 

V kursu podvojného účetnictví studovali dokonce i mladší studenti. Karlovi Polesnému 

z Prahy bylo 17 let. Absolvoval syntax a po pololetí se roku 1768 (po Velikonocích) 

nechal zapsat do třídy podvojného účetnictví, podobně jako stejně starý Melchior 

Walter, který se dokonce na studium podvojného účetnictví odhodlal přihlásit dokonce 

pouze s absolvovanou gramatikou. Ze studentů této třídy nastoupil do třídy podvojného 

účetnictví, ale až ve školním roce 1768/69 student práv Antonín Vondrák z Benešova u 

Prahy, kterému bylo v tomto školním roce 20 let. 

V pozdějších zápisech zde již tolik studentů, kteří sem přišli po absolvování 

vyšší aritmetiky již nenajdeme. Např. v následujícím školném roce 1768/69 přešel do 

podvojného účetnictví z aritmetické třídy téhož roku student Antonín Heisler, který 

pocházel nejspíše z Moravy. V dalším školním roce 1769/1770 najdeme mezi studenty 

podvojného účetnictví u piaristů v Praze zapsaného ve 2. pololetí posluchače Karla 

Bohra (Botra) z Prahy, který zde v 1. pololetí studoval vyšší aritmetiku a byl původně 

chirurgem.1 5 6 Podobně zde studoval také František Nejedlý ze Smiřic, který byl 

absolventem rétoriky, filosof Jakub Sternberger z Kadaně, nebo filozof Ignác Dittert 

z Javorníku ve Slezsku, pravděpodobný blízký příbuzný známého hudebního skladatele 

a ekonoma. Zajímavá jsou také studia Františka Kirchlera je Neůkirch, který původně 

navštěvoval ve školním roce 1770/71 vyšší aritmetickou třídu. V pololetí tohoto 

školního roku (po Velikonocích 1771) přešel do třídy podvojného účetnictví.157 Jako 

bydliště se u něho uvádějí Praha a Blovice. Postupování studentů z vyšší aritmetiky do 

kurzu podvojného účetnictví jsem sledoval ještě ve školním roce 1771/72, kdy jsem 

nalezl Antonína Engliše ze slezského Bruntálu, který po absolvování filozofie studoval 

vyšší aritmetiku, kterou opakoval a nakonec ve druhém pololetí tohoto školního roku 

podvojné účetnictví.158 Nalezl jsem zde ještě Josefa Jaroše, absolventa teologie z Kutné 

Hory (24 let), který studoval v prvním pololetí vyšší aritmetiku, podobně jako Václav 
v 

Čermák z Prahy (19 let) a Emanuel Zahořanský de Worlik (22 let). 

156 Ibid., s. 152a,b. Zda Bolir studoval nebo skládal zkoušky na pražské lékařské fakultě nelze doložil, 
protože lio matrika neuvádí. 

57 Ibid., s. 164b, 165a. 
158 Ibid., s. 176a. 
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Některá příjmení se ve výkazech studentů vyskytují častěji. Je tomu také 

v případě srovnání tříd vyšší aritmetiky a podvojného účetnictví. Pro rodinu, pokud 

nebydlila přímo v Praze, bylo zřejmě výhodné zaplatit cestu na studia i pobyt oběma 

sourozencům, případně jiným blízkým příbuzným dohromady. Jestliže studenti spolu 

studovali např. filozofii nebylo pro ně asi problémem říci si mezi sebou o novém druhu 

studia. Např. příbuzný studenta Josefa Poláka z Prahy, který jako filozof (17 let) vyšší 

aritmetiku ve školním roce 1767/68 František, studoval podvojné účetnictví ve školním 

roce 1768/69. Mohlo se ovšem také jednat i o zápis téže osoby pod křestní a pod 

biřmovacím jménem. Podobně tomu bylo také ve školním roce 1768/69 u Václava 

Stanka z Třeblic, který jako filozof studoval ve vyšší aritmetice a jeho jmenovec (bratr 

nebo snad jiný příbuzný) Jan ve druhém pololetí téhož školního roku studoval podvojné 

účetnictví.159 Jmenovce (bratra nebo snad jiného příbuzného) měl i za studií František 

Nejedlý ze Smiřic. Ten sn ím studoval ve školním roce 1769/70 ve vyšší aritmetice a 

pak sám studoval dále podvojné účetnictví. Šlo o studenta práv Josefa Nejedlého. V této 

souvislosti je ovšem třeba připomenout, že se piaristé nestarali o ubytování studentů. Je 

též otázka zda studia opravdu byla veřejná nebo i soukromá. Zdá se, že studenti 

piaristům v duchu jejich idejí nic neplatili, že školy žily z nadací, avšak prameny, které 

by to zcela přesně dokládaly, zatím k dispozici nejsou.160 

Podívejme se ještě jaká látka se vyučovala v kurzech podvojného účetnictví. 

Velmi spolehlivé informace nám o tom podává učebnice podvojného účetnictví.161 Zdá 

se, že šlo o dvoudílnou, zde již zmiňovanou, příručku „Einleitung zur Doppelten 

Buchhaltung." První díl přeložený z francouzštiny jakýmsi pánem de la Porte. 

Používalo se nejspíše druhé vydání, které pochází od rakouského dvorního tiskaře Jana 

Tomáše Trattnera a vyšlo ve Vídni, v Praze a v Terstu v roce 1764, stejně jako druhý, 

zde přitištěný, díl této knihy, vydaný asi již samostatně pro potřeby habsburských zemí. 

V úvodní pasáži učebnice je věnována pozornost účetnictví jako takovému, jeho 

praktickému využití i jeho dějinám od zavedení podvojného účetnictví koncem 15. 

stoletá v Itálii a jeho rozvoji ve 2. polovině 17. století v Holandsku. Zdůrazňují se také 

právní vazby tohoto oboru. V prvním dílu rozděleném do několika samostatných na 

sebe poměrně mál vázaných kapitol se věnuje pozornost obou druhům účetnictví -

jednoduchému i podvojnému, kterému se věnuje dokonce jako samostatné vědě, druhý 

159 Místo bydliště však zde nebylo uvedeno. 
60 Srv.: MZA Brno, fond E 53 piaristé Mikulov, Přehled fundací všech kolejí původní piaristické 

provincie zvané Germania v letech 1631-1757. Poslední fundace pro Prahu je zde uvedena v rocc 1758. 
61 Rozmčry stránky byly 201x234 mm. 
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díl, který býval většinou přítiskem stejného svazku, je spíše zaměřen na hospodářské a 

finanční záležitosti a obsahuje poměrně značné množství příkladů v názorných 

tabulkách. '6 2 Další učebnicí, kterou získali piaristé v průběhu kursů podvojného 

účetnictví pro výuku byla kniha s názvem „Praktischer Unterricht zu der verbesserten 

doppelten Buchhaltung", která byla vydána v roce 1770 ve Vídni.163 Tato učebnice 

přináší řadu příkladů a tabulek na základě úprav a změn, které proběhly koncem 

šedesátých let 18. století, kdy již výuka podvojného účetnictví byla v rakouské 

monarchii v plném proudu.1 6 4 Piaristé v Praze ihned tuto knihu zakoupili a zařadili ji do 

své knihovny, což by nasvědčovalo tomu, že ji při výuce využili vlastně ihned. 

Znalosti, které nabyli posluchači při studiu v aritmetické třídě nebo dokonce 

v celém systému aritmetických škol, zejména v Praze, se staly pro jejich absolventy 

předností zejména ve výkonu úřednických funkcí ve státní, městské případně i 

vrchnostenské správě, nebo jiných zaměstnání, která vyžadovala jistou kvalifikaci, např. 

lékařství a lékárnictví nebo ve vojenství apod. Vzhledem k tomu, že většina posluchačů 

aritmetických oborů měla zároveň i gymnaziální kvalifikaci můžeme říci, že vzdělání 

v aritmetických třídách bylo vlastně jakýmsi rozšiřovacím kursem studia, jehož 

využívali nejvíce studenti gymnázií všech druhů a řádů, protože pokud v určitém místě 

působilo jiné řádové nebo městské gymnázium bez aritmetiky, mohli jeho žáci využít 

k doplnění aritmetického vzdělání téměř všech piaristických škol, které působily 

v českých zemích. 

Informace, jak vypadala situace např. u některých studentů z piaristických škol 

v Litomyšli na přelomu 17. a 18. století si můžeme představit na základě informací, 

které např. ve své práci za účelem zjišťování kulturní a vzdělanostní vyspělosti regionu 

severovýchodních Čech shromáždila Lucie Répová.165 Při sledování uplatnění studentů 

litomyšlských piaristických škol v místě svého bydliště můžeme zjistit, k jakému 

postavení se někteří žáci a studenti aritmetických tříd dopracovali. Např. Bernard 

Langer z Lanškorouna, který studoval nižší aritmetiku v Litomyšli v roce 1719 se stal 

primasem města a v le tech 1761 - 72 knížecím aktuárem. Matyáš Chmel z Lanškrouna, 

který studoval aritmetiku v roce 1691 byl v roce 1730 připomínán jako výběrčí 

162 Druhý dál tvoří vlastně přítisk této knihy. KNA, Knih.Piar. G VII 11. 
163 Byla vytištěna u císařského dvorního tiskaře a knihkupce Jana Tomáše Trattncra. 
164 Kniha byla tištěna ve formátu 4°. 
165 RÉPOVÁ, Lucie. Kulturní a vzdělanostní situace ve městech bývalých okresů Ústí nad Orlicí a 
Rychnov nad Kněžnou na přelomu 17. a 18. století. Praha: UK Fakulta humanitních studií University 
Karlovy, 2004, 120 s., 12 obr. příl., sezn. lil. Diplomová práce, ved. Bartůšek. V. Údaje pro toto 
srovnání viz Kapitola II. E. Uplatnšní vzdělání studentů v původním místě bydliště. 86 - 90. 
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hraničních cel, Václav Mergans ze Žamberka aritmetista z roku 1708 se v letech 1724 a 

1725 připomíná jako primátor tohoto města. František Hýbner, který studoval 

aritmetiku v roce 1701 se stal prvním doloženým kantorem v Žamberku a později snad 

učil také v Jaroměří. Jan Antonín Lemberk z Králík, který v roce 1716 promoval na 

lékařské fakultě za děkana Jana Františka Lówa z Ersfeldu se učil v roce 1701 ještě před 

gymnaziálními studiemi v nižší aritmetice v Litomyšli. Adam Leipeld z Králík, který 

absolvoval nejspíše vyšší aritmetiku 1693 a po studiích se pravděpodobně dostal do Ústí 

nad Orlicí, zde zasedal v městské radě v le tech 1719 - 1722 a 1724 - 28. V městské 

radě v Dobrušce v roce 1743 zasedal někdejší student litomyšlské vyšší aritmetiky 

z roku 1718. Répová uvádí takových příkladů ještě více. Jsou důležité, protože vidíme, 

že se absolventi gymnázií s vyšší nebo i nižší aritmetikou poměrně dosti podíleli na 

městské i vrchnostenské správě v regionech, která se na konci 18. století, stejně jako 

správa státní velice rozrůstala a úřední stav získával na vážnosti.166 

Pokud se stalo a někteří studenti se stali i státními úředníky, můžeme o tom najít 

zprávy v kolejních análech. Ke dni 1. května roku 1739 se zmiňuje benešovská 

pamětnice o panu Františku Bergerovi, který byl tehdy jmenován vysokým úředníkem 

pivního, kdysi pravděpodobně osmipanského, úřadu v Praze,167 který kontroloval 

kvalitu piva v Praze a měl i soudní pravomoc. O panu Františku Bergerovi bylo známo, 

že byl absolventem piaristických škol v Benešově. Bylo asi vysoce pravděpodobné, že 

pan Berger zde mohl absolvovat nejen gymnázium, ale i kurzy k přípravě na úřednickou 

činnost v rámci vyšší aritmetické třídy po dokončení gymnázia.168 Mnohde se také na 

gymnáziích i v aritmetických třídách setkáváme se syny z úřednických rodin, např. 

hejtmanů panství jako se studenty piaristických škol. V Benešově se např. jednalo o 

rodinu Zalužických z Rosenthalu nebo Schallerů, kteří spravovali konopišťské panství 

nebo Grunbergerů, kteří měli na starosti panství Postupice.169 

Mnozí studenti, jak naznačila též L. Répová, zabývali medicínou. Ta však uvádí 

spíše studenty, kteří měli ucelené vzdělání a odcházeli na další studia medicíny. Tito 

lidé si občas potřebovali rovněž upevnit své vzdělání v oboru praktických věd, jak o 

tom svědčí příklad Bývali ovšem také příklad knihy „Breviarium continens initia 

eruditionis , oder ABC der Gelehrsamkeit zum Nutzen derer Trivial-Schulen 

166 Srv. nejnověji JANÁK, J„ HLEDÍKOVÁ, Z., DOBEŠ, J. Dějiny správy v českých zemích ad počátku 
státu po současnost., zejména s. 85 - 239. 
167 Srv. POLÁK Milan, Pražské pivovárkv a pivovary. Praha: Libri,, 2003, s. 15 - 25. 
168 ADB II., s. 126.; srv. nejnověji BARTŮŠEK, V. Benešovské gymnázium v prvním období své 
exixtence., zejm. s. 67. 
169 BARTŮŠEK, V. Benešovské gymnázium v prvním období své exixtence..., 
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aussgese tz t" , vydanou v Lipsku a Magdeburku u Krištofa Seidela v roce 1711. Tato 

kniha shrnovala veškerou látku, která se tehdy na elementárních školách probírala. 

Piaristé ji získali pravděpodobně od Jana Antonína Scriciho, lékaře a dobrodince řádu, 

Dobnerova příbuzného. Knihu používal jako příručku při filozofických studiích v roce 

1746 jeho syn Josef Maria Jan Nepomucký, který v roce 1748 studoval medicínu v 

Praze.1 7 1 Nelze však ani vyloučit, že knihu věnoval mnohem později piaristům sám její 

majitel. Některým lékařským oborům se však více hodilo vzdělání v aritmetice než ve 

filozofickém kursu. Byla to především farmacie. Některé zprávy o vzdělání lékárníků 

pocházejí zejména z Benešova u Prahy, kde měli piaristé jednu ze svých dvou 

lékáren.172 Druhá z nich se nacházela ve Slezsku v Bílé Vodě. Např. prvním lékárníkem 

se stal Eugeniův známý, možná dokonce i spolužák z piaristických škol v Litomyšli 

Daniel Ludvík (+24.6. 1728, Benešov), který určitě absolvoval také aritmetiku.173 Také 
v 

pozdější nový provizor lékárny Vaclav Spacier původem z Ledče, přijatý dne 20.1.1765 

byl asi absolventem aritmetiky a to asi přímo v Benešově, kde studoval vyšší 

gymnázium. V Benešově působil pouze krátce, než odešel do císařsko-královské 

lékárny v Praze. Z Benešova ovšem pocházelo lékárníku více, což bylo dáno příkladem 

lékárny a v dobré aritmetice jim zdejší piaristé jistě mohli velice pomoci.1 7 4 Také 

v Praze, jak jsme se o tom již zmínili, viz příklady ze školního roku 1753/54 studenta 

chirurgie Josefa Buxuma z Prahy (25 let) a lékárníka Josefa Vavřince Metznera 

z Litoměřic (30 let). Nebyli to jistě jediní, kteří se ze studentů věnovali zdravotnictví, 

většina jich totiž se začala připravovat na toto povolání až po studiu v aritmetice. 

Absolvování aritmetické třídy nebylo jak víme základní podmínkou pro lékárnické 

učení. Tou bylo od 24.7. 1753, kdy byl vydán v rámci reforem Marie Terezie 

Medicinální řád pro Čechy, podle něhož se řídila také praxe v lékárenství, absolvování 

nižšího gymnázia. Zdá se, že toto ustanovení kodifikovalo již dříve vžitou a zaběhanou 

praxi. Arimetika, většinou vždy vyšší, bývala ovšem jistě vždy v tomto směru vítaným 
' ' 175 

doplňkem vzdělání. 

V souvislosti s lékárenstvím, kde se pro přípravu léků jistě používaly i byliny 

vypěstované ve školní zahradě se nám ještě vybavuje otázka, jak to vlastně bylo se 170 KNA, Knih.Piar. C VII 34/2. 
171 Matricula facultatis medicinaeUniversitatis Pragensis. cd. Kučera, M. -Truc , K„ Praha 1968 s 
57. 
172 BARTŮŠEK, V. K dějinám piaristické lékárny v Benešově vletech 1725-1769. SVPP 28/1987, s. 
175-185. o 
173 BARTŮŠEK, V. Benešovské gymnázium v prvním období své exixtence..., zvi. s.62. 
174 Ibid, zvi. s. 95; BARTŮŠEK, V. Lékárníci z gymnázia v Benešové. FO, LX/1991, č.9, s. 425 - 428. 
175 BARTŮŠEK, V. Lékárníci z gymnázia v Jičíně v 18. století. FO, LVI/1987, č. 10, s. 465 a 466. 

179 



školními zahradami, zda mohli být doplňkem při výuce v piaristických školách a 

v jakém směru? Povinnost založit zahradu spolu s knihovnou při zakládání piaristických 

kolejí a škol byla dána již nejstaršími stanovami piaristického řádu.176 Bez zahrady se 

žádná piaristická škola neobešla a ani v našich zemích, s výjimkou piaristické koleje 

v C e l e t n é ulici v Praze v roce 1752, založena nebyla. Velkou zahradu mívali např. 

piaristé v Lipníku nad Bečvou, kde byl noviciát.177 Je ovšem otázkou zda ovšem piaristé 

využívali tuto zahradu k výuce polních prací v rámci elementárních škol. Pro praktickou 

výuku by připadalo v úvahu spíše botanizování při výuce základů přírodních věd, 

k němuž docházelo ovšem asi až ve 2. polovině 18. století. Zahrada mohla sloužit 

jednak k zajištění přilepšení k výživě, ale také byla nejspíše místem meditace, 

obzvláště, pokud se při koleji nacházel noviciát nebo zařízení podobného charakteru. 

Pokud se v koleji nacházely lékárny,1™ nebo člen řádu vzdělaný v této oblasti, pěstovaly 

se léčivé byliny. Ze zpráv benešovské piaristické kroniky se dovídáme, že se zde hrálo 

také divadlo,179 převáděla nová umělecká díla na oltáře, např. po objednání nového 

obrazu (Kristus, Marie) v Praze 1.4. 1747 došlo k vystavování nových obrazů pro kostel 
180 

na zahradě v koleji 10.4. 1748. Možná se pořádaly i ještě jiné kulturní akce. Zahrada 

piaristické školy byla tedy kulturním fenoménem, který tehdy přirozeně náležel mezi 

piaristickou kolej a místo její působnosti a zajišťoval jejich harmonický vztah.181 

Z vybraných povolání považuji ještě za vhodné všimnout si povolání, které ve 

všech dějinných obdobích je bohužel zatím jednou z největších sil k motivaci 

technického pokroku - vojenství. Podobně jako v jiných oborech také u vojáků se 

dostavovala stále naléhavěji potřeba získat kvalitní vzdělání zaměřené především na 

získání technických a hospodářských poznatků a jejich uplatnění v praxi. Důstojníci 

získali většinou tyto nové poznatky ve vojenských akademií, z nichž byla v habsburské 

monarchii nejdůležitější vojenská akademie ve Vídeňském Novém Městě, kde při 

výuce v rozsahu elementární školy (s aritmetickými třídami), gymnázia i filozofie, tedy 

kromě specializovaných vojenských předmětů, prováděli výuku od roku 1769 

piaristé.182 Tato škola měla ještě pro dějiny české pedagogiky význam také tím, že zde 

působil jako lokální, a později i vrchní, velitel od roku 1778 hrabě František Josef 

176 GINER GERI, S. c.d. ; WOTKE, K. c.d. 
177 SPÁČIL c. d. 
178 Bylo to pouze v Benešová a v Bílé Vodč. 
179 Srv. BARTŮŠEK, V. Benešovské školní divadlo..., s. 293. 
180 ADB, II., s. 264. 
181 BARTŮŠEK, V. Benešovské gymnázium v prvním období své cxixtcncc..., zvi. s ; 
182 DENES, I.., s. 626 a 627 
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Kinský, významný pedagog, který se nedlouho před tím (1777) zasloužil o vznik 

Veřejné c.k. univerzitní knihovny v Praze. DENES, I.., s. 626 a 6271 8 3 nelze se tedy 

divit, že vojsku splývalo stále více vzdělání s činností piaristického řádu. Nejvíce pak 

vojáky zajímal vzdělávací program aritmetických tříd, protože jim krátký a intenzivně 

na praxi zaměřený kurs vyhovoval. Vzdělávali se asi nejvíce poddůstojníci, protože 

velitelé byli vzdělaní z vojenské akademie a mezi mužstvem neměli asi všichni o 

vzdělání zájem. Jazykové vzdělávání, pokud ho adepti nezískali dříve, šlo v takovém 

případě stranou. Také nejvíce adeptů vojenského řemesla odcházelo do vojska 

z piaristických aritmetických škol, zejména z větších lokalit, např. z Litomyšle. Na 

přelomu šedesátých a sedmdesátých let se občas objevují i příchody celých skupinek 

vojáků na piaristické školy za vzděláním, jako tomu bylo v Mostě v roce 1774/75, kde 

požádali o rychlokurs podvojného účetnictví. S vojskem jsme se mohli setkat i mezi 

žáky piaristických škol v Berouně. Některé školy a možná i učitele vyhledávali asi 

vojáci záměrně. Poměrně mnoho studentů -vojáků studovalo na pražských piaristických 

školách. Při uvádění věku se zdá, že bývali o něco málo staršípíťnež ostatní studenti. 

N a základě informací ze školního roku 1776/77 převažují nejvíce poddůstojníci 

vhodnos t i kaprála.184 To, jak vojáci stáli tehdy o vzdělání, dokazuje také to, že kolem 

roku 1775 nabízel své služby v bezplatném technickém vzdělávání kadetů a 

poddůstojníků na inženýrské škole u inženýra Františka A. L. Hergeta, profesora 

stavovské techniky. Není vyloučeno, že právě tito vojáci mohli navštěvovat s dovolením 

svých velitelů i piaristickou třídu vyšší aritmetiky.1X5 

Tak se třída vyšší aritmetiky v propojení na třídu podvojného účetnictví mohla 

ve své konečné fázi stát pojítkem mezi prakticky i humanitně zaměřeným vzděláním a 

zastřešujícím prvkem velké části praktického vzdělání. V tomto směru ji pak již 

skutečně převyšovala jen stavovská Hergetova inženýrská škola, kterou na rozdíl od 

postupného konce aritmetických tříd i v Praze, Čekala poměrně příznivější budoucnost , 

ačkoli vlastně nikdy tolik žáků, jako piaristické aritmetické třídy nezasáhla. 

183 Srv.: HAUBELT, J. České osvícenství s. 396 - 400; VOIT, Petr: Pražské Klementinu. Národní 
knihovna v Praze, Praha 1990, s. 83. 
184 Což odpovídá zhruba dnešnímu desátníkovi. 
185 JÍLEK, a LOMIČ. Dějiny českého vysokého učeni technického. Díl. I. ,s. 123. 
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Z á v ě r 

Zamyslíme-li se po seznámení s pravidly výuky v aritmetických třídách (nižší a 

vyšší aritmetika, výuka podvojného účetnictví), jejich vývojem, některými učebnicemi i 

poznáváním konkrétních podmínek při vyučování v jednotlivých lokalitách, kde 

piaristické elementární školy s aritmetickými třídami působily, vidíme, že tehdejší 

studenti měli pro návštěvu tříd, u nichž jsme předpokládali reálné zaměření, daleko 

hlubší motivaci, než by se na první pohled zdálo. Tyto třídy rozhodně nebyly nutným 

zlem na konci školní docházky, kde by se studenti a žáci, kteří by sem byli elegantně 

odloženi naučili základům kupeckých počtů, aby se vůbec po škole uživili a že každá ze 

tří druhů aritmetických tříd měla svá specifika. Ke cti piaristických učitelů můžeme 

rovněž říci, že na učitelských postech většinou vykonali více, než se od nich očekávalo. 

Učitelé v mnohých případech dovedli aktivně překonat své osobní nedostatky, které 

vyplývaly např. z mladšího věku, někdy i ne zcela dostatečného počátečního vzdělání 

v přírodovědných oborech. V mnohých případech získali ke svému předmětu velikou 

lásku, kterou dovedli např. v soukromých řádových nebo na prázdninových 

postgraduálních kursech předat svým kolegům, jako např. P. Athanasius Langer a S. 

Josepho, P. Eugenius Sebastiani z Častolovic. Díky organizačním schopnostem 

některým piaristů stojících v čele nebo na vyšších funkcích řádu je možné vzpomenout 

alespoň P. Gelasia Dobnera, P. Guidona Nichta ab Angelis nebo P. Jeremiáše Soudného 

a Matře Dolorosa, vznikl vzdělávací systém na sebe navazujících aritmetických tříd. 

Z mnohých členů piaristického řádu se i díky matematickému vzdělání stali významní 

vědci, j ako byli např. P. Mikuláš Adaukt Voigt nebo P. Leopold Čabák. 

Třída nižší aritmetiky tedy navazovala na výuku v elementární škole . Žáci se zde 

kromě základů kupeckých počtů vyžadovaných většinou šlechtici i měšťany ve 

fundačních listinách již od příchodu piaristů do českých zemí (1631) až po zakládání 

Škol v dobách školních reforem Marie Terezie, však také ještě naučili mnohým 

poznatkům navíc a bez plýtvaní energie na jazykovou výuku, zejména, když některý ze 

žáků to to nadání postrádal, umožnili svým absolventům zvládnout výuku matematiky 

v rozsahu gymnázia, tedy až po trojčlenku. Ti bystřejší si ještě často odnesli i některé 

poznatky odposlouchané při výuce vyšší aritmetiky. Nadaným studentům stačil po 

absolvování skribendy půlroční pobyt v této třídě (po Velikonocích). Své vzdělání si 

zde také mohli dokončit i žáci z farních škol z blízkého i vzdáleného okolí. 

Třída vyšší aritmetiky byla svázána s oddělením nižší aritmetiky téměř ve 

většině lokalit, kde působila, osobou svého učitele, který často vyučoval také současně 
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ještě i ve skribendě nebo v těch nejmenšich lokalitách v celé elementární škole. 

Většinou se nikdy nestávalo, že by ani ti nejmladší členové učitelského sboru 

piaristických škol výuku ve vyšší aritmetice neprováděli. Výuka zde skutečně bývala 

dosti kolísavá a záleželo na osobnosti, zkušenostech i nadání jednotlivých učitelů, kteří 

se v jednotlivých lokalitách střídali poměrně často. Někdy již i mezi nejmladšími učiteli 

můžeme objevit nadané jedince, kteří pak vlastně mohli vyučovat i své starší kolegy při 

studiích na filozofické nebo teologické fakultě. Když se zdálo, že by prospěla výuce 

přítomnost zkušenějšího pedagoga, dávala se přednost profesorům aritmetiky. Ti ve 

větších lokalitách např. v Mikulově na Moravě, v Litomyšli nebo v Kroměříži vyučovali 

samostatně pouze aritmetice. Mnohé poznatky přednášené v této třídě korespondovaly 

s látkou přednášenou na tehdejších filozofických nebo právnických fakultách, avšak 

byly zaměřeny více do praxe a na praktických příkladech se také většinou procvičovaly. 

Pro to vzbuzoval tento typ třídy zájem o návštěvnost mezi tehdejšími posluchači 

filozofických fakult, externích i interních filozofických kursů. 

V šedesátých letech 18. století, tedy v době, kdy se po uznání školství jako 

politika uvažovalo v rakouské říši o jeho reformách, bylo rozhodnuto šlechtickými 

dvorskými kruhy z okruhu Marie Terezie o zřízení třídy podvojného účetnictví, která 

rozvíjela poznatky z vyšší aritmetické třídy o nejdůležitější základy ekonomických věd. 

Její absolventi měli přednost při obsazování míst ve státním a úředním aparátu vůbec. 

Více posluchačů přicházelo po dokončení studia, ale také zde převládali ještě mírně 

absolventi filozofických fakult. Podobně jako ve vyšší aritmetické třídě se také zde po 

absolvování této třídy, které též někdy jako u předchozích trvalo půl roku, vydávalo 

vysvědčení. Zvláštní postavení mezi lokalitami s aritmetickou výukou měla pražská 

piaristická kolej, založená zde v roce 1752. Projevili o ni zájem studenti z pražských 

fakult vysokých škol, nejvíce z filozofické fakulty, ale také z práv a teologie. To 

ukazuje, že výuka ve vyšší aritmetice nebo ve třídách podvojného účetnictví dosahovala 

až vysokoškolské specializace zhruba na úrovni vyšších škol, jakými v této době bývaly 

dvou až tříleté filozofické fakulty nebo přípravky. V každé třídě působil zvláštní třídní 

učitel. Vzhledem k rozsahu tříd, např. třídu vyšší nebo nižší aritmetiky navštěvovalo ve 

2. pololetí (po Velikonocích) až 150 posluchačů. Pražská výuka vyšší aritmetiky se tak 

stala důstojným protějškem vzdělání, k němuž bylo třeba vzdělání v klasických 

jazycích, s nímž ovšem byla spojena přes výuku matematiky na gymnáziu i na 

filozofické přípravce, a stala se tak i vedle výuky techniky v Praze jedním z východisek 

k budování reálného školství v 19. století. 
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aritmetické třídy v jednotlivých regionech, ale zejména pak v Praze, jako 

v univerzitním městě, na vysokoškolskou a středoškolskou veřejnou (možná i 

soukromou) výuku dalších církevních řádů, zejména jezuitů (nebo i premonstrátů), 

případně i na některé další ústavy, např. výuka technického směru. Byl bych velmi 

rád, pokud by tato práce vzbudila větší zájem o problematiku dějin výuky reálných 

předmětů a je j ich rozvoje v našem školství vůbec, zejména pak v době osvícenské, 

př ípadně i před ní. 
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T A B U L K A Č. 1 
Přehled učitelů aritmetiky v piaristických školách 

Název 1725 1740 1750 1770 
lokality aritm tř aritm tř aritm tř aritm tř 

Mikulov M X M X M X P SD 
Strážnice M X P s M S M S 

Lipník n.B. M X P s M S,L M S 
Litomyšl M X P X P X M 

FSD 
X 

Horn M X P X — — — — 

Slaný M s F s F s M1 S 
Ostrov M s P s P s M s 

Kroměříž M X P B P X P SD 
Kosmonosy M s P s M s P SD? 
Stará Voda F S,L F S,L F S,L M S,L 

Příbor F s P 
Pa 

X 
s 

F s M S 

Vídeň M X M X — - - — — 

Benešov F S.L P s F s M S 
Rastadt P s P X — — 

Rychnov M S,L M S,L M S,L M S,L 
Bílá Voda ? P X P X M X 

Bruntál — - - M S,L M s M s 
Praha PSD 

Pmaj 
Mmin 

X 

Hustopeče — P s 
Brandýs 

n.L. 
— M S,L 

Kyjov — M S,L 
České 

Budějovice 
— P SD 

Nový Bor — M S,L 
Moravská 
Třebová 

— P SD 

Most — P SD 

Vysvětlivky 
F = frater Mmin = učitel nižší aritmetiky 
M= magister Pmaj = profesor vyšší aritmetiky 
P = Profesor Pa = pomocník profesora aritmetiky 
S = scribenda 
L = legenda 
B = knihovník 
SD = podvojné účetnictví 

1 Aritmetická třída není ve školním roce 1769/70 v matrice studentů doložena. 
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T a b u l k a č . 2 

Přehled počtu členů a učitelů jednotlivých piaristických kolejí 

N á z e v 1737 1 7 4 0 1750 1770 
loka l i ty P o č Z m P o č U č P o č U č P o č U č 

M i k u l o v 3 0 17 32 7 /2 2 6 10/1 32 10/1 2 

S t r á ž n i c e 16 6 15 6 / 0 n 15 4 / 0 n 17 6 / 1 3 n 
L i p n í k n . B . 33 12 3 0 4 / 2 n 3 2 5/1 3 6 6 /2 

L i t o m y š l 2 2 4 2 2 lO/Of 2 0 lO/Of 2 4 10/3 
H o r n 2 5 5 2 3 8/1 — — — — 

S l a n ý 13 4 15 6 / 0 14 6 /0 15 8/1 4 

O s t r o v 17 7 16 6 /0 12 6 /0 16 7 /1 5 

K r o m ě ř í ž 2 3 3 19 8/1 16 7 / 0 2 0 9/1 
K o s m o n o s y 17 12 21 6 / 1 6 17 6 /0 2 4 7 /1 7 

Sta rá V o d a 17 7 13 3 / 0 n 16 5 / l n 19 9/1 n 
P ř í b o r 13 7 17 7 /0 12 6 /0 15 7 /1 8 

V í d e ň 2 3 3 2 3 10/0 — — — — 

B e n e š o v 14 4 14 6 /0 13 6 /0 12 7 /0 
R a s t a d t — — 14 7 /0 16 7/1 - - — 

R y c h n o v 5 1 4 2 / 0 n 4 2 / 0 n 7 5 /0 
B í l á V o d a 13 5 12 5 /0n 13 6 /0 18 6/1 

B r u n t á l 8 3 6 4 / 0 n 6 4 / 0 n 12 6 /0 
P r a h a — - - - - - - — — 13 9 /0 

H u s t o p e č e — — — — — 6 5 / 0 n 
B r a n d ý s 

n . L . 
— - - — — — 3 3 / 0 n 

K y j o v — — - - — — — 3 3/On 
Č e s k é 

B u d ě j o v i c e 
— — — — — - - 6 6 /0 

N o v ý B o r — - - — — - - - - 5 5 / 0 n 
M o r a v s k á 
T ř e b o v á 

— — — - - - - 4 4 / 0 n 

M o s t — — — — — — 4 4 / 0 n 

C e l k e m 2 9 3 100 2 9 6 105 /7 2 9 0 9 0 / 4 3 1 1 142 /13 

V y s v ě t l i v k y : 
n = n ižš í g y m n á z i u m 
f = f i l o s o f i c k á s t u d i a - v e ř e j n á 

2 Prefekt škol a učitel soukromého kurzu kanonického práva byl P.Bernardinus Fritsch a S. Catharina 
3 Prefekt škol a učitel soukromého kurzu filozofie byl P. Leopold Schwamberger a S. Wenceslao. 
4 Prefekt škol a učitel soukromého kurzu filologie (hebrejština a řečtina) byl P.Modestus Bělina a S. Vito 
5 Prefekt škol a učitel soukromého kurzu filologie (hebrejština a řečtina) byl P.Severinus Nosek a S. Martino 
6 Prefekt škol a učitel soukromého kurzu teologie je jedna osoba - P. Jeremiáš Soudný a Matře Dolorosa 
7 Prefekt škol a učitel soukromého kurzu filosofie byl P.Ludovicus Bertrandus Neumann a S. Dominico 
8 Prefekt škol a učitel soukromého kurzu filologie (hebrejština a řečtina) byl P.Franciscus Moravec a S. Antonio 
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T a b u l k a č . 3 

Přehled studentů a žáků piaristických škol v Mostě 1768 - 1777 

Šk. Rok Gymnázium Elementární škola Školy Pozn. 

1 2 3 4 5 6 Celkem 1 2 3niž 3vyš celkem Celkem 

1768/69 38 12 13 5 X X 68 X 69 26 95 163 

1769/70 23 33 12 14 X X 82 X 30 21 5 56 138 

1770/71 15 23 30 10 8 5 91 X 52 52 143 

1771/72 11 15 21 29 X X 76 X 41 29 70 146 

1772/73 9 11 14 17 27 4 82 X 28 9 5 42 124 

1773/74 11 9 12 13 20 22 87 X 33 6 15 54 141 

1774/75 8 10 7 9 17 14 65 X 44 5 8 63 128 SD6v 

1775/76 13 5 8 9 11 15 61 X 56 16 72 133 

1776/77 7 8 5 7 10 9 46 X 52 7 13 72 118 

T A B U L K A Č. 4 
PŘEHLED STUDENTŮ A ŽÁKŮ PIARISTICKÝCH ŠKOL V BEROUNĚ 1774 - 1780 

Školní rok Legenda Skribenda Aritmetika Celkem 

1773/4 40 40 25 105 

1774/75 15 22 14 51 

1775/76 X 22 13 35 

1776/77 X 24 9 33 

1777/78 X 31 7 38 

1778/79 14 26 10 36 

1779/80 8 22 8 38 
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T a b u l k a č . 10 

PŘEHLED STUDENTŮ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ 
PRAŽSKÝCH PIARISTICKÝCH ŠKOL Z ROKU 1772 

Jméno Příjmení Substantivum Dnešní název Věk Poznámka 
František Michal Kauders Nimburgensis Nimburg 25 inst. Abs. 

Belga 
Johann Francois Verodunensis Verdun 30 jur 

Lotharingus 
Karel Will Colinensis Kolín 19 jur 
Martin Klaus Perg Reichstensis 25 jur 
Jan Josef Weber Stenglensis 23 jur 
Jakub Cronberger Praha 19 jur 
Václav Achaz Budovicensis České 

Budějovice 
23 jur 

Karel Kauržimsky Cžaslaviensis Čáslav 23 jur 
Karel Gelinek Praha 25 jur 
Felix Muller Rumburgensis Rumburk 23 jur 
Karel Gamperger de 

Gamsenfels 
Praha 19 jur 

Václav Deml Praha 22 jur 
František Zdiarsky Reginohradecensis Hradec Králové 19 jur 
Josef ďEggerdes Vienensis Vídeň 19 jur Austriacus 
Matyáš Hof fmann Leibitschensis Libice 27 th 
Antonín Ullmann Lippensis Česká Lípa 20 th 
Kašpar Stránský Trhozvinensis Trhové Sviny 26 th 
Fridrich Blovsky Nepomucensis Nepomuk 23 th 
Antonín Gillar Ossecensis Osek 19 th Moravus 
Jan Makowiczka Praha 23 th 
František Scharff Welwariensis Velvary 21 th 
Josef Staud Ingrovicensis 19 thMoravus 
Tomáš Wech Cotischoviensis Chotěšov 22 ph abs. 
Jan Weisner Praha 20 ph 
Karel Otto Pisecensis Písek 20 ph 
František Pazaurek Tustensis Domažlice 19 th 
Jan Zederer Erbendorfensis 19 ph Palatinus 
Prokop Žialdi Praha 18 Ph 
Františk Žiželicky Kostelecensis Kostelec 23 ph 
Václav Schroedk Stodensis Stod 20 ph 
Josef Schmid Praha 24 ph 
Kryštof Lissner Boknensis Okna 20 ph 
František Ullrich Bezdicensis Bezděz 22 ph 
Václav Ružiczka Ržicanensis Říčany 19 ph 
Josef Paulin Pisecensis Písek 19 ph 
Václav Janda Litomislensis Litomyšl 18 ph 
Jan Kimell Kuttenbergensis Kutná Hora 20 ph 
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Jan Hubaczek Drachnicensis 17 ph 
František Hohensleger Swoycensis 18 ph 
Ferdinand Pohl Zeidlerensis 22 lo 
František De Wiedersberg Neo-Pragensis Praha - Nové 

Město 
17 lo 

Karel Sokol Praha 18 lo 
Jiří Roswoda Olomucensis Olomouc 23 lo Moravus 
Matyáš Welenowsky Praha 23 lo 
Jan Zech Albipolensis Týnec nad 

Labem 
20 lo 

Vojtěch Suchomel Praha 16 lo 
Jan Miiller Praha 18 lo 
Leopold Malanotl, rytíř 

de Caldes 
Praha 17 lo 

Jan Ruppert Schonfeldensis Krásné Pole 21 ph 
Vavřinec Plank Egrensis Cheb 21 historiae et el. 

stud. Noricus 
Bernard Zahoržansky de 

Worlik 
Praha 17 historiae et el. 

stud. 
Josef Markowsky Zabischlicensis 21 historiae et el. 

stud. 
Josef Cronberger Praha 20 historiae et el. 

stud. 
Lukáš Ronshtisk Polnens Polná 20 historiae et el. 

stud. 
Václav Vulterin Kuttenbergensis Kutná Hora 20 historiae et el. 

stud. 
Josef Zhořsky, rytíř de 

Zhoře 
Praha 17 ph Abs. 

Václav de Gamsenfels Praha 18 ph Abs. 
František Diirnfacher Praha 20 ph. Abs. 
Josef Schlechta Tustensis Domažlice 22 ph Abs. 
Franciscus Kindermann Harachio-Vallensis Harachov 19 ph Abs. 
František Knobloch Neostadensis Nové Město 22 ph Abs. 
Jan Sturm Praha 20 ph Abs. 
Leopold Schickl Velvariensis Velvary 21 ph 
Josef Kretzliger Krzesseticensis Křešetice 19 ph 
Josef Novovesky Giczinensis Jičín 23 ph 
Jiří Schreyer Zirsingensis 22 lo Silesius 
František Schneider Praha 21 ph 
Matyáš Wesely Praha 20 ph 
Karel Heintz Trmicensis Trmice 20 ph 
Jiří Bucher Litomericensis Litoměřice 18 lo 
Karel Ifter Litomericensis Litoměřice 18 lo 
František Weis Praha 16 lo 
Václav Stanetz Mnischecensis Mníšek 18 lo 
Václav Muresch Praha 23 th 
Josef Pachmayer Strakonicensis Strakonice 18 lo 
Antonín Kummer Wolleschenensis Olešná 16 lo 
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Ernestus Wolff Praha 18 ph 
František Widmann Praha 32 
Antonín Schubauer Praha 23 
Josef Vavřinec Mentzer Litomericensis Litoměřice 30 lékárník 
Josef Buxum Praha 25 stud. 

Chirurgiae 
Matyáš Snietsky Nigro-Kostelecensis Kostelec nad 

Černými lesy 
17 R 

Eliáš Loffer Praha 18 R 
Jakub Matauschek Novo - domensis Jindřichův 

Hradec 
18 R 

Josef Je Rossler Kuttenbergensis Kutná Hora 18 R 
Jan Smrčka Milovicensis Milovice 17 R 
František Schatten Praha 20 R 
Jan Wolff Verchowiensis Vršovice 17 R 
Leopold Longenheim Nasaviensis Naší 16 
Jakub Gelinek Collinensis Kolín 20 R 
Karel Prochaska Ratagensis Rataje 16 R 
Jan Zaplatil Popovicensis Popovice 19 R 
Antonín Probst Praha 15 R 
Josef Schrenk Praha 20 R 
Vojtěch Pellet Praha 17 R 
Václav Ličko Praha 18 R 
Jan Stehlík Praha 17 R 
Jan Laufsberger Praha 19 R 
Ignác Fiala Kostelecensis Kostelec 19 R 
Václav Slavicžek Mochoviensis Mochov 18 R 
Stefan Schleiffer Praha 19 R 
František Tibelli Gracensis Štýrský Hradec 16 R S t y r u s 
František Wilimovsky de 

Leichtenberg 
Praha 18 R 

Josef Losžek Novivilensis Nové Město 17 P 
Václav Hallasch Pilsnensis Plzeň 17 P 
Josef Antonín Paar Pisanensis Pisa 14 P Italus 
Josef Matzura Prismicensis Březnice 17 P 
František Svoboda Praha 18 P 
Ignác Tille Nimonensis Mimoň 17 P 
Jan Slavík Praha 20 S 
František Krchan Tachovicensis Tachov 17 S 
Jan Innfanger Praha 16 S 
František Gouttro Praha 14 S 
František Kochlofl Praha 17 S 
Vojtěch Perchen Praha 17 S 
Michal Grabel Kolchoviensis 17 S Bavarus 
Antonín Luschitzky Praha 15 S 
Jan Horl Praha 18 S 
Jan Landauer Praha 16 S 
Jan Pokorný Praha 15 S 
Rafael Ottl Rokicanensis Rokycany 18 S 
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Antonín Lukasch Praha 14 G 
Jan Kulzera Praha 17 G 
Jan Burger Praha 14 G 
Jan Schmid Praha 14 G 
Václav Schaffaržik Praha 16 G 
Václav Hof fmann Praha 16 G 
Josef Woditzka Praha 15 G 
František Sonnenmayer Belegradensis Stoličný 

Bělehrad 
14 Pr Ungarus 

František Tilp Rodnicensis Roudnice 14 Pr 
Martin Weis Praha 13 Pa 
Mathias Mus Praha 17 Pa 
František Nemecz Praha 15 
Jan Weret de 

Stamboul 
Constantinopolitanus Istambul 15 bez Bohemus 

Jan Holoubek Cerequicensis Cerekvice 13 
Adam Wesely Stružanensis 15 
Antonín Czelich Prostibranensis 15 
Antonín Piviger Praha 13 
Joannes Tiller Winokamnicensis 13 
Matyáš Fiala Rubro-domensis 19 accessit 
Jan Matieka Praha 14 
Václav Kůrka Rubro Zahorzensis Záhoří 13 
František Schank Praha 25 ph Abs., 

staroměstský 
měšťan 

Josef Stockel Wiklanticensis Viklantice 19 ph 
František Rosner Praha 18 ph 
Josef Friedrich Selonlindensis Krásná Lípa 19 R 
Jiří Miller Luxemburgensis Luxemburk 22 bez Bohemus 
Václav Hajek Praha 15 G 
Václav Proknoch Praha 19 
Isidor Roller Presnicensis Březnice 20 lo 

Třídní učitel: P. Jacobus Tschamler a S. Henrico 
Uváděný počet: 150 
Matricula s. 6a - 8a 

Vysvětlivky: 
Pp - přišel po Velikonocích 
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T a b u l k a č . 6 

PŘEHLED STUDENTŮ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ 
PRAŽSKÝCH PIARISTICKÝCH ŠKOL Z ROKU 1768 

Jméno Příjmení Substantivum Dnešní název Poznámka 

Josef Hansi Radnicensis Radnice 
Florián Hanek Freywaldensis Silesiacus 
Antonín Kundt Lipensi Česká Lípa 
Vavřinec Amort Pisecensis Písek 
Josef Pachman Praha 
Václav Matiegka Praha 
Josef Reinlehner Praha 
Kristián Wielman Hradecensis Hradec 
Ondřej Kostolanyi Tyrnaviensis Trnava Ungarus 
Václav Girschik Praha 
Josef Rebhender Iglaviensis Jihlava Moravus 
Jan Mtiler Praha 

Post 
pascha 

Antonín Ziegelnoger Praha 
Josef Flesse Praha 
Kryštof Mehler Teplensis Teplá 
Antonán Schlus Beraunensis Beroun 
Jan Pergmann Praha 
Karel Polesný Praha 
Antonín Eckel Pilsnensis Plzeň 
František Ehemand Praha 
Jan Waniecžek Gitsinensis Jičín 
Ignác Dorner Schopronensis Soproň Ungarus 
František Preisler Nissensi Nisa Silesiacus 
Jan Lyberdy Praha 
Jan Bulla Praha 
Karel Funk Preznicensis Březnice 
Josef Matsce Praha 
Václav Legwara Praha 
Matyáš Wenhard Haneschlagensis 
Georg Kral Wittigenaviensis Wittichenau Lusata 
Melchior Walter Praha 

Třídní učitel: P. Theodosius Pávek a S. Joanne Baptista 
Uváděný počet: 31 
Matricula s. 129b, 130a 

Vysvětlivky: 
Post Pascha - přišel po Velikonocích 

\ 
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T a b u l k a č . 10 

PŘEHLED STUDENTŮ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ 
PRAŽSKÝCH PIARISTICKÝCH ŠKOL Z ROKU 1772 

Jméno Příjmení Substantivum Dnešní název Poznámka 

Josef Perwolf Pd Bohemus 
František Weiss Pd Bohemus 
Jan Moritz Pd Bohemus 
Kašpar Bonanome Praha Pd 
Jakub Mathauschek Novodomensis Jindřichův 

Hradec 
Pd 

Jan Denemarck Praha Pd 
Antonín Dubsky Praha 
František C žerny Praha 
Josef Riespiter Praha 
Václav Eberle Praha 
Karel Horing Budvicensis České 

Budějovice 
Josef Fitsch Praha 
Václav Matauch Nedvessensis Nedvězí 
Kryštof Mehler Tóplensis Teplá 
Antonín Wondrak Beneschoviensis Benešov Ber. 
Karel Funck Brzeznicensis Březnice 
Václav Růžička Praha 
Jan Przyhoda Petersburgensis Petrohrad 
Josef Huffnagel Zambergensis Zamberk 
Karel Jona de Freywald Praha Pd 
Václav Slivka Praha 
Matyáš Laichanek Koschatensis Košátky 
František Polák Praha 
Michal Bergold Praha 

Post Pascha 

Bernard Novotný Hunobrodensis Uherský Brod Moravus 
Václav Kaplanek 
Antonín Tlustý 
Jan Wiesner 

Josef Erbs 

Tadeáš Grosser 

Matyáš Habermann 
Antonín Wanicžka 

Josef Seidl 
Ignác Hoger 
Josef Procopius 
Václav Grosel 
Josef Kilián 
Václav Redelhammer 
Antonín Heisler 
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Jan Nepomuk Klosse Pd 
Antonín Dismas De Glavinich Pd 
Ignác Wagner Pd 
Jan František Schuch Pd 
Antonín Erasmus de Zóllner 
František Václav Stoss 
Jan Stianka 
Michal Nenel 
Jan Alois Itz 

Třídní učitel: P. Theodosius Pávek a S. Joanne Baptista 
Uváděný počet: 52 
Matricula s. 140a, b 

Vysvětlivky: 
Post Pascha - přišel po Velikonocích 
Pd - Perillustris Dominus 
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T a b u l k a č . 10 

PŘEHLED STUDENTŮ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ 
PRAŽSKÝCH PIARISTICKÝCH ŠKOL Z ROKU 1772 

Jméno Příjmení Substantivum Dnešní název Poznámka 

Vavřinec Grunvald Praha 
Bernard Walter Praha 
František Richter Pozžicensis Poříčí 
Jan Kasta Praha 
Kryštof Frenkler Bleisidlensis 
Karel Sacher Gedlnicensis 
Vaclav Kozák Nachodensis Náchod 
František Pachmann Praha 
František Svoboda Trebovicensis Moravská 

Třebová 
Moravus 

Václav Worčnilk Janobergensis 
František Pokorný Praha 
František Tittlbach Radnicensis Radnice 
Mikuláš Antonín Winarz Proctwicensis 
Jan Herring Hradischtiensis Hradiště 
František Dreytausen Praha 
Václav Tutsch Trebicens Třebíč Moravus 
Jakub Clement Nesschtetiensis Neštětice 
Martin Guth Pokraticensis Pokratice 
František Felix Tróger Bohemus 
Josef Steinmtiller Silesius 
Václav Fischer Bohemus 
Ignác Chmel Praha 
František Maschek de 

Masburg 
Praha PD 

Josef Loukota Praha 
František Liskavetz Praha 

Post Pascha 

Daniel Gotz Rakonicensis Rakovník 
František Negedly Smirzicensis Smiřice 
Karel Botr Praha 
Matyáš Brodetz Praha 
Vojtěch Weber Neo-Wožicensis Mladá Vožice 
Antonín Teuber Beraunensis Beroun 
Josef Seibeneicher Fridlandensis Frýdland 
Antonín Schmidt Wiltshicensis Wilštejn? 
Jan Petrusska Praha 
František Hlawacz Praha 
Jan De Bejern Praha 
Valentinus Monskeiser Carolopoliannus Ex imperio 
František Hóff ler Praha 
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Josef Rudolph Beraunensis Beroun 
František Jeschke Schkvorecensis Skvorec 
Josef Grindel Leósdorfensis Silesius 
Tomáš Gruber Praha 
František Lucas Litomericensis Litoměřice 
Václav Markl Praha 
Mikuláš Neveklovsky Budvicensis České 

Budějovice 
Adrian Charlier Gicžinensis Jičín 
Jan Kiihnel Auschensis Ústí 
Tadeáš Grosser Rubro-fluviensis Červená Řečice 
Josef Negedly Smyrzicensis Smiřice 
Vojtěch Scherk Praha 
Josef Schon Mikromorensis Mořice? Moravus 
František Heintz Praha 
František Land Praha 
Michael Scnirner Reichstadiensis Zákupy 
Jan Svatschina Praha 
Josef Weinert Lusdorfensis ? Bydžovský kraj 
Antonín de Stehan Budensis Buda Ungarus 
Josef Kirner Praha 
Matyáš Prochaska Praha 
Jakub Sternberger Praha 
Jiří Ohschbauer Neuserensis 
Ignác Wania Praha 
František Rust Neo-domensis Jindřichův 

Hradec 
Josef Katser Micromorensis Moravus 
Ignác Dittert Ebersdorfensis Javorník Silesius 
Josef Schmidt Merkleinensis Merklín 
Mikuláš Wach Veterozedivensis Staré Sedliště 
Jan Suberch Smecznensis Smečno 
Karel Grossmann Haydensis Nový Bor 
Josef Schuffner Zwikowiensis Zvíkov 
Jan Kutschera Pisecensis Písek 
Herman Hannocher Milovicensis Milovice 
Valerián Steidl Netschtinensis Nečtiny 
František Novitzky Praha 
Josef Wenbauer Praha 
František Leiblein Praha 
Jan Perwolff Praha 

Třídní učitel: P. Theodosius Pávek a S. Joanne Baptista 
Uváděný počet: 75 
Matricula s. 152a, b 

Vysvětlivky: 
Post Pascha - přišel po Velikonocích 
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T a b u l k a č . 10 

PŘEHLED STUDENTŮ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ 
PRAŽSKÝCH PIARISTICKÝCH ŠKOL Z ROKU 1772 

Jméno Příjmení Substantivum Dnešní název Poznámka 

František Froelich Praha 
Antonín Heisler Goldensleis Silesius 
Jan Swatschina Praha 
František Waniek Kostelecensis Kostelec 
Dominik Kallner Praha Bohemus 
František Kavalovsky Praha 
Jan Nesvítal Praha 
Josef Willigh Praha 
Václav Martinovsky Polickensis Polička 
Josef Gosch Polickensis Polička 
František Podledy Strascheicensis Strašnice 
Josef Peckert Zaatecensis 

• v 
Zatec 

Karel Pokorný Chwallensis Chvály 
Ondřej Kruch Teuto-Brodensis Havlíčkův 

(Německý) Brod 
František Gerstenkorn Libnensis Libeň 
František Zoellinger Praha 

Post Pascha 

Gottfried Pohl Duppaviensis Doupov 
Filip Hettisch Tmensis Tmáň 
František Seidl Praha 
František Muller Praha 
Josef Fiissl Wostromierzensis Ostroměř 
František Buchler Pleiswedliensis Blíževedly 
Antonín Froelich Praha 
Antonín Engelhart Stodensis Stod 
Raymund Eiler Freudenthalensis Bruntál Silesius 
Josef Gallus Rokitzanensis Rokycany 
František Kirscher de 

Neukirchem 
Blovicensis Blovice 

Simon Tafer Prachaticensis Prachatice 
Josef Ignác Kugler Cubitensis Česká Kubice 
Ignatius Widra Hradistiensis Hradiště 
Jan Morgerstern Praha 
Josef Rochelt Zwikawiensis Zvíkov 
Ondřej Glaese Lichtenstadiensis 
Josef Wiligk Praha 
Antonín Seifert Lukovicensis Lukov 
Václav Smetana Praha 
Josef Alexy Praha 
Antonín Englisch Feudenthalensis Bruntál Silesius 
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Jakub Demuth Praha Bohemus 
František Matzka Messendorfensis Messendorf Silesius 
Josef Mach Praha 
Pavel Fraydl Tischnensis Děčín (?) 
Václav Pittermann Theysingensis Toužim 
František Froehlich Praha 
Alexander Risbitter Praha 
Jan Simon Chorucziensis Chorušice 
Jan De Kanzlay Praha 

Třídní učitel: P. Theodosius Pávek a S. Joanne Baptista 
Uváděný počet: 41 
Matr iculas . 163b, 164a 
Vysvětlivky: 
Post Pascha - přišel po Velikonocích 
Pd - Perillustris Dominus 
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T a b u l k a č . 1 0 

PŘEHLED STUDENTŮ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ 
PRAŽSKÝCH PIARISTICKÝCH ŠKOL Z ROKU 1772 

Jméno Příjmení Substantivum Dnešní název Poznámka 

František 
Maxmilián 

Therer de 
Therenthein 

Praha 

Simon Faber Prachaticensis Prachatice 
Ignác Eisner Stattenburgensis 
Antonín Gersner Vlpersitzens 
Jakub Vania Milovicensis Milovice 
Karel Hippmann Praha 
Dominik Mitter Jablonensis Jablonec? 
Jan Vodička Praha 
Josef Beranek Praha 
Josef Rósler Zeidleriensis ? Litoměřický kraj 

Post Pascha 
František Seidl Praha 
Jan Graf Praha 
Josef Jarosch Kuttenbergensis Kutná Hora 
František Schubert Veisbachensis Bílý Potok Silesius 
Jan Stróbl Praha 
Alois Lankisch Praha 
Antonín Englisch Freudenthalensis Bruntál Silesius 
František Zeidler Brundusiensis Brandýs 
Václav Czermak Praha 
Emanuel Zahorzansky Praha 
František Dreiler Praha 
Josef Morgernstern Praha 
Karel Kosstl Prachaticensis Prachatice 

Třídní učitel: P. Ernestus Sobinski a S Antonio 
uváděný počet: 23 
Matricula s. 176a, b 

Vysvětlivky: 
Post Pascha - přišel po Velikonocích 
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T a b u l k a č . 10 

PŘEHLED STUDENTŮ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ 
PRAŽSKÝCH PIARISTICKÝCH ŠKOL Z ROKU 1772 

Jméno Příjmení Substantivum Dnešní název Poznámka 

Vojtěch Bogan de 
Kamena Lhota 

Czaslaviensis Čáslav 

Antonín Ziegelmayer Praha 
Karel Schmied Praha 
Karel Nesskodny Praha 
František Leo Kamnitzensis Kamenice 
František Kavalovsky Praha 
František Schindler Platnensis Blatná 
František Hanisch Roketnicensis Rokytnice 
Jan Schvandtner Praha 

Post Pascha 

Josef Beranek Praha 
Karel Nesskodny Praha 
František Hamermuller Praha 
Bartoloměj Ulm Girkaviensis Jirkov 
Štěpán Rossl Habbiehsteinensis ? 

Třídní učitel: P. Theodosius Pávek a S. Joanne Baptista 
Uváděný počet: 11 
Matr iculas . 192 b 

Vysvětlivky: 
Post Pascha - přišel po Velikonocích 
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T a b u l k a č . 10 

PŘEHLED STUDENTŮ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ 
PRAŽSKÝCH PIARISTICKÝCH ŠKOL Z ROKU 1772 

Jméno Příjmení Substantivum Dnešní název Poznámka 
Jan Segner Praha 
František Hayn Praha 
Karel Mayrich Jablensis Jablonec 
Jan Klubner Praha 
Jan Seitz Praha 
František Poeschl Fribusensis Fribus 
František Schel Praha 
Josef Plansker Kremsirensis Křemže 
Tomáš Pauly Augezdensis 

v 
Újezd 

Post Pascha 

Václav Markovsky Praha 
Pavel Engel Jablonensis Jablonec 
Ignác Matiegka Praha 
Jan Ungerstaler Praha 
František Vernle Praha 
Jan Giinter Hildesiensis Saxo 
Václav Suchy Daschicensis Dačice Bohemus 
František Petržicek Solnicensis Solnice 
Ondřej Eberth Tisllsaviensis ? 
František Harhans Tachoviensis Tachov 
Jiří Krug Maria-Cuhnensis Chlumek 
Jan Neydórfer Zebracensis Žebrák 

Třídní učitel: P. Ernestus Sobinski a S Antonio 
uváděný počet: 22 
Matricula s. 207 b 

Vysvětlivky: 
Post Pascha - přišel po Velikonocích 
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T a b u l k a č . 10 

PŘEHLED STUDENTŮ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ 
PRAŽSKÝCH PIARISTICKÝCH ŠKOL Z ROKU 1772 

Jméno Pří jmení Substant ivum Dnešní název Poznámka 
Josef Hrdlička Praha 
Antonín Kleer Teutsbrod Havl íčkův 

(Německý) Brod 
Karel Casper Szebraczensis Žebrák 
Jakub Tauf fe r Praha 
František Maczek Praha 
Třídní učitel: P. Ernestus Sobinski a S. Antonio 
Uváděný počet: 52 
Matricula s. 220a 

T A B U L K A Č . 1 4 

PŘEHLED STUDENTŮ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ 
PRAŽSKÝCH PIARISTICKÝCH ŠKOL Z ROKU 1776 

Jméno Př í jmení Substant ivum Dnešní název Poznámka 
Jan Rois Brunensis Brno Moravus 
Antonín Miller Praha 
Alois Rustler Cubitensi Kubice Klatovský kraj 
Antonín Goerlach Friedlandensis Frýdland 

ZsL •> 

Josef Kose Gastrofensis Hošťka 
Josef Heer Landengrunensis ? 
František Babor Sraconicensis Strakonice 

Fegl Praha 

Třídní učitel: P. P. Ernestus Sobinsky a S. Antonio 
Uváděný počet: 8 
Matricula s. 234b 
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T a b u l k a č . 10 

PŘEHLED STUDENTŮ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ 
PRAŽSKÝCH PIARISTICKÝCH ŠKOL Z ROKU 1772 

Jméno Příjmení Substantivum Dnešní název Věk Poznámka 
Antonín Je Villasburg Neostadiensis Nové Město 23 
Benedikt Je Vald Praha 21 
Vincenc Saffin Praha 20 

Třídní učitel: P. Hermanus a Březina S. Felice 
Uváděný počet: 3 
Matricula s. 254 

T A B U L K A č . 1 6 

Přehled posluchačů podvojného účetnictví v Praze 1767 - 1778 

Školní rok Počet 

posluchačů 

Pocházeli 

z Prahy 

% Přišli po 

Velikonocích 

% Cizinci % 

1767/68 31 15 48 19 61 6 19 

1768/69 52 (25) d l ) (44) 27 52 1? 0,5 

1769/70 75 28 37 51 68 10 13 

1770/71 47 20 43 31 66 4 9 

1771/72 23 14 61 13 57 2 1 

1772/73 14 9 64 5 36 0 0 
1773/74 22 9 40 ? 1 0,25 

1774/75 5 13 60 ? 0 0 

1775/76 8 2 25 ? 1 12,5 
1776/77 Nebyly zaznamenány žádné údaje. 

1777/78 3 2 66 0 0 0 0 
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OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 

Obr. 1. Ukázka zápisu studentů vyšší aritmetiky ve školním roce 1753/4 z Matriky 

studentů A H M Praha, Matrika piaristického gymnázia (1753 - 1780). 

Obr. 2. NA náborový leták berounských piaristů z roku 1774. 

Obr. 3. 1. strana periochy divadelní hry „Innocentia pressa, sed non opressa" z roku 

1749. 

Obr. 4. Klasifikační stupnice známek na vysvědčení schválená piaristickou provinciální 

kapitulou v Mikulově v květnu 1749. NA Řpi, Provincie, Akta provinciálních kapitul 

1717- 1875, č. kart. 6. 

Obr. 5. SOkA Hodonín, Gymnázium piaristů Strážnice. Dodatečné vysvědčení o studiu 

ve vyšší aritmetické třídě v roce 1777 se sekretní pečetí. 

2 2 0 





Leták berounských piaristů z roku 1774 (SÚA Praha, Aád piaristů 292, Pamětní kniha řádu 
piaristů Beroun, s. 58). 
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INNOCENTIA PRESSA, 
Sed " 

NON OP PRESSA 
IN SCEŇAM DATA 

Ab. 
Ingenuaj ac proba javentute Scholae Principiorum, & 

R u d i m e n c o r u m G y m n a f i i W r t c b y a n i S c h o l a r u m P i a r u m Benefchovii, 
A . 1 7 4 9 . D ie M e i i f í s ' ^ n A * 

ARGUMENTUM. 
Iniqua raro maximis Dirtutibus 

Fortuna pařát. Seneca. -

AK a e t í o Lanii filius, m á & a n s h a e d u l u m , fubaudic lugubrem q u e n d a m 
c l a m o r e m ; ob"c |uem excurri t d o m o , o f f e n d í t q u c h o m i n e m lethali 

a b alió a f f e & u m vu lne re . H u i c ig i tu r j u v a n d o d u m fuam defcrt o p e m ,• 
í auc ia túsque auxi l ium á d h u c invocac ; abs m o r a vigiliae Praecoris jDrp-* 
ruu tTc í A n a e c i o n e m q u e , cu lc rúm"haedul i f a n g u i n e madidumre t inencen* . 
c p m p r e h e n d e n c e s , e u n d e m a d P r a e t o r e m de. o c c i f i o n e c r i m i n a n t u r / J á m - . 
gueJLrcac Aart> r ^ ^ ^ f E t L a s , . c u m j u l a m J i r r . e i u s i n a o j C . e n u ^ 

w ř P E R S O N A E A G E N T E S , 

Hermippus I 
Jfoíus ! Optimates 
Hypparchus [ 
Phronimus 

r 
Severus-PriricepsCivitatis. Jofephus Schaller, BoemUs, Konopiílienfis, Principijlai 
Crito-Praetór. Joannes Tobiafch. Taborienfis. Princ, • 

Wenc. Saudni. Bencfchovienfis. I * 
Ant.Wizner. . Benefchov... í Rudiment. , 
Ant. Klobala. Prageníis. ' í 

. . Wenc. Herold. Pragenfis. j 
Jlthjmttj,Parens, Joannes "Werfl. Daubraviceníís. Princ. 

Jrctio I : ř l l u A t í i y m i IFrancifcusKrafa. Neveklovienfc. Rudim, 
Simulus,tornm Servulus, Franc. Sies. CofmonDÍTcníis. . Rudim. 
Furius,InvaferHybrifci. Ant. Paufch. Taborienfis. Princ, 
Bybrifcus,SaacJatus.' Franc .Hubner, Naczehradeníis. Princ. 
Philergus, Tabdlarius. D, Mathias Táborsky, Benefch. Aritbmetifta. , 
Cives. Joannes Zaplatil, Popoviczenfis. Rud. Joannes Kadlik, Benefch. Rud. Adamus 

4.Saudny, Benefch, Rud. Mathias Czumpelik, Michoyiceníis. Princ, Franc,Kadloy-.' 
' sky. Rud. PetrusOndrak, Benefch, Rud. ' • 

Miliťctt Alexander,D.Wenc. Svoboda, Neuftupovienfis. Philíppus,-D.Franc.Svoboda>, 
Prageníis.' Mifander, D. Wenc. Polentarius, Benefch, Aritbm. •. Phileucus, Jacobus 
Bohaczek, Wrbczanenfis.. Princ. Jofeph. Pekarek, Benefch. Dromo,Jofcph, Škvor, 
Misliczeníis. Rud.: . - . , . . ; . . . . 

Jttmodismufícis: Franc. Strzelsky ,Michovicenfís. Crammat, Franc,.Janovsky Koczehra. 
ďenfis. Rud, Franc,Kráfa} NeYeklpvisnfiy. Rudim •• 

PRO-

' A ť * . . . •. . 
Obr. 3 

Divadelní periocha z roku 1749 s nejstaršími jmény studentu z Benešova 
(SOKA Přerov, fond Sbírka rukopisů piaristické koleje v Lipníku) 
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