
  
 
 

Mimořádný informační buletín – červenec 2021 
 
 
Vážení přátelé, 
přejeme vám příjemný první prázdninový měsíc. Červenec (i srpen) bývá obyčejně pro nás, tedy 
pro členy i výbor ČSB, měsícem oddychovým. Bohužel nejinak tomu bude i tohoto roku. Nejbližší 
kulturní nebo poznávací akci předpokládáme (ale člověk míní, pandemie mění) až v  září. Takže 
dotehdy se musíme/musíte spokojit s buletíny. 
 
 
Tak jaká jsou výročí v červenci? Ta následující .... 
 
1.července 1300   Václav II. zahájil ražbu pražských grošů. Jsou stříbrné, váží 3,6 gramu, 
na přední straně je zobrazena královská koruna, na zadní heraldický český lev. Groš pak byl jed-
nou z nejžádanějších středoevropských a základní měnovou jednotkou českou celých dvěstěpa-
desát let.To vše díky kutnohorským ložiskům stříbra. 
 
1.července 1506   Narodil se Ludvík Jagellonský, syn českého a uherského krále Vladislava II. 
Jagellonského. Král jásal, ale matka Anna z Foix po těžkém porodu zemřela. 
 
1.července 1883   V Praze byl vydán první telefonní seznam v českých zemích. 
 
1.července 1908   Záchranný signál SOS se stává mezinárodním standardem pro nouzové volá-
ní. Tento nouzový signál je vysílaný morseovkou (v češtině znamená „spaste naše duše“) a je 
používaný do roku 1999. Pak je nahrazen anglickým slovním voláním „My day“. 
 
1.července 1991   Je ukončena platnost Varšavské smlouvy. 
 
2.července 1951   V Babicích na Třebíčsku došlo k vraždě tří funkcionářů Místního národního 
výboru. Celá událost nebyla nikdy zcela objasněna. Šlo o protikomunistický odboj anebo o provo-
kaci Státní bezpečnosti? V každém případě to režim využil k tvrdším postihům vůči představitelům 
církve i odpůrcům kolektivizace. 
 
3.července 1318   Jan Lucemburský svěřil dědičně vládu nad Opavským knížectvím, které oddělil 
od Moravy, do rukou Mikuláše II. z opavské linie přemyslovců. Tím nejenže ukončil spory o toto 
území, ale získal i věrného spojence. Mikuláš II, vnuk Přemysla Otakara II, spravoval knížectví 
nadmíru dobře a plnil i své povinnosti vůči České koruně ve službách Jana Lucemburského i po-
tom Karla IV. Osvědčil se i jako diplomat. Po jeho smrti moc opavských přemyslovců postupně 
upadala. 
 
3.července 1866   Prusové porazili rakouské vojsko v bitvě u Hradce Králové. Co do počtu vojáků 
šlo o vůbec největší bitvu na našem území. Účastnilo se jí více než čtyřista tisíc mužů. Vítězství 
umožnilo Prusku postupně sjednotit Německo, a přispělo i k revizi monarchie – došlo k rakousko –
uherskému vyrovnání. Vzniklo Rakousko-Uhersko. 
 
3.července 1936   Během zasedání Společnosti národů došlo k veřejné samovraždě. Slovenský 
novinář Štefan Lux chtěl demonstrativně poukázat na sílící antisemitismus a agresivitu nacistické-



ho Německa: v průběhu zasedání Společnosti v Ženevě vyšel na tribunu a přede všemi delegáty 
se střelil revolverem do hrudníku. 
 
4.července 1789   Václav Matěj Kramerius (1753-1808), český novinář a nakladatel, začal vydá-
vat Krameriovy c.k. vlastenecké noviny, které řídil v osvíceneckém a protifeudálním duchu. 
 
4.července 1925   Nad obcí Libníkovice na Královéhradecku se přehnala vichřice, která mimo 
velkých škod smetla i památný strom, 350 let starou lípu.  
Strom byl tak rozložitý, že v jeho koruně bylo zbudováno pódium, odkud při veselicích vyhrávala 
kapela. „Copak díry ve střeše, ty se dají spravit, ale lípa ...“ komentovali ztrátu místní lidé. 
 
5.července 863   Na Velkou Moravu přichází na pozvání knížete Rostislava dvojice byzantských 
věrozvěstů Konstantin (Cyril) a Metoděj, kteří měli přispět k duchovnímu rozkvětu říše. To se jim 
podařilo: přinesli písmo hlaholici a u lidu získali oblibu i tím, že konali bohoslužby ve staroslověn-
štině, tedy v jazyce pro něj srozumitelném. 
 
6.července 1415   Jan Hus upálen v Kostnici. Kazatel Jan Hus byl držen v cele v Kostnici půl ro-
ku a nucen církví, aby odvolal své učení. Chtěl, aby lidé dopouštějící se smrtelných hříchů neměli 
právo vládnout, chtěl rovnost všech křesťanů před bohem. Hus chtěl chudou církev, která by se 
věnovala výhradně duchovnímu vedení svých oveček a nikoliv hromadění majetku.  
Potrestání českého kazatele nebylo hlavním cílem kostnického koncilu. Tím bylo vyřešit rozkol 
v církvi, například i „trojpapežství“, což se nepodařilo. A Husovo upálení problémy jen prohloubilo. 
Když naposledy odmítl Hus své myšlenky odvolat, byla hranice zapálena. Jeho ostatky skončily 
v Rýně, aby se z mučedníkova hrobu nestalo poutní místo. 
 
6.července 1809   U Wagramu nedaleko Vídně se Napoleonovi podařilo rozprášit rakouské voj-
sko, i když bylo početnější, a navíc nejlepší své vojáky nechal Napoleon ve Španělsku. Díky takti-
ce přivodil Rakušanům debakl, o to více bolestný, že za mír Rakušané zaplatili 85 milionů franků 
a ztratili i četná území. 
 
6.července 1925   V den výročí upálení Mistra Jana Husa, za mohutných oslav a za přítomnosti 
prezidenta Masaryka a vlády ČSR, byl vyhlášen státní svátek na jeho památku. Katolická církev 
s tím sice nesouhlasila, ale proti „národní záležitosti“ nemohla veřejně vystoupit. Nově vzniklá 
Církev československá husitská se naopak dočkala rychlého rozmachu. Tento státní svátek platí 
až na některá období (protektorát) dodnes.  
 
7.července 1655   V Bavorsku se narodil Kryštof Dientzenhofer. Pocházel ze slavné stavitelské 
rodiny, která v Čechách zanechala četné stopy, ale Kryštof jako jediný se zde usadil natrvalo. Je-
ho dílem jsou jedinečné stavby jako kostel sv. Markéty v Břevnově, sv. Kláry v Chebu, kostel 
ve Smiřicích a mnoho dalších.  
 
7.července 1839   byl zahájen provoz na železniční trati Brno-Vídeň. 
 
8.července 1420   První článek ze Čtyř artikul pražských zní: „Aby Slovo Boží po Království čes-
kém svobodně a bez překážky bylo kázáno“. Čtyři pražské artikuly se stávají tímto dnem pro hu-
sitské hnutí základním zákonem. Další tři volají po podávání svátosti oltářní pod obojím způso-
bem, po odejmutí světské moci kněžím a trestání smrtelných hříchů u všech osob. 
 
9.července 1357   Moudrý Karel IV. dal na rady astrologů a přesně v 5 hodin a 31 minut uvede-
ného dne položil základní kámen nového mostu přes Vltavu. Není jisté, zda most navrhl Petr Par-
léř nebo pražský kameník Otto zvaný Otlin, jisté ale je, že k jeho stavbě se nepoužívala do malty 
vejce (ani celá ani jen bílky), víno ani mléko. Při zkoumání vzorků se přišlo na něco mnohem za-
jímavějšího – v mostě se našly zbytky tzv. římské malty. U významných staveb ji používali Říma-
né. Vyniká značnou pevností i tuhostí a dnes se podobné konstrukční betony používají při stav-



bách moderních mostů nebo vrtných plošin. Jak se „římská malta“, tedy recept na ni, dostala 
z antického Říma do zemí Koruny české, zůstává záhadou.  
Ve středověku se na tomto jediném pražském mostě platilo mýtné. Chodec platil 1 krejcar, za tra-
kař 2 krejcary. V roce 1723 byl most osvětlen olejovými lampami. Od roku 1883 po Karlově mostě 
jezdila koňská tramvaj, v roce 1905 ji nahradila elektrická dráha a roku 1908 autobus. To všechno 
je dalekou minulostí, po generální opravě a zařazení mostu mezi kulturní památky slouží pouze 
chodcům. Ještě poznámka – most je Karlovým oficiálně nazván až v roce 1870. 
A ještě jedna poznámka – až v roce 1841 byl dostavěn druhý pražský most přes Vltavu– most 
císaře Františka I, dnes most Legií. 
 
9.července 1578   Narodil se budoucí císař a český král Ferdinand II. Štýrský. Za jeho panování 
došlo k události, která pro něj skončila šťastně jen díky vojenskému oddílu, který ho zachránil 
před stoupenci stavovského povstání. Ti pronikli do jeho sídla – vídeňského Hofburgu. Odbojným 
českým stavům však slíbil tvrdou pomstu. K té došlo po vítězství císařské armády a vojsk katolic-
ké ligy na Bílé hoře (8.11.1620). 
 
9.července 1609   Rudolf II. svým majestátem zaručil českým stavům náboženskou svobodu. 
Chtěl si tak uchovat jejich podporu. Kromě toho písemně potvrdil Českou konfesi, kterou jeho otec 
Maxmilián II. přislíbil jen ústně v roce 1575.  
 
9.července 1968   V Bratislavě byla provedena první transplantace srdce ve střední Evropě. 
 
10.července 1947   Československo na pokyn Stalina odmítlo Marshallův plán, který měl evrop-
ským státům pomoci při budování válkou poškozené ekonomiky. 
 
11.července 1362   Při porodu svého třetího dítěte zemřela údajně ve své době nejkrásnější pa-
novnice Evropy, manželka Karla IV, česká královna a císařovna Anna Svidnická. Zdrcený Karel 
držel smutek celý rok, než se rozhodl znovu oženit. 
 
11.července 1951   Pro ochranu československých hranic byla zřízena Pohraniční stráž. 
 
11.července 1960   U Stéblové nedaleko Pardubic se čelně srazily dva osobní vlaky. Důsledky 
srážky zhoršil následný požár. Nehodu, při které zahynulo 118 lidí a dalších 110 bylo zraněno, 
zavinil personál jednoho z vlaků.  
 
12.července 1260   Přemysl Otakar II. porazil v bitvě u Kressenbrunnu uherského krále Bélu IV. 
Bélovi se nezamlouval sňatek Přemysla Otakara s Markétou Babenberskou (o 30 let starší ženou) 
ne kvůli věku, ale protože s ní získal i Rakousy. Přemysl zvítězil, ale vše uzavřel podivuhodný 
kompromis: Přemysl se s Markétou rozvedl, a vzal si Bélovu vnučku Kunhutu Haličskou ... 
 
12.července 1932   Tragicky zahynul podnikatel a zakladatel obuvnické firmy Tomáš Baťa. 
 
12.července 1971   Byl zahájen provoz na prvním úseku dálnice D1. Jeho délka nebyla nijak zá-
vratná, těch 21 kilometrů ujedete dřív, než vykouříte jednu cigaretu, ale Praze se ulevilo. 
 
13.července 1652   Na Staroměstském náměstí v Praze byl za přítomnosti Ferdinanda III. arci-
biskupem Arnoštem Vojtěchem z Harrachu slavnostně vysvěcen Mariánský sloup. Měl to být pro-
jev díků Panně Marii za úspěšnou obranu Prahy před švédským vojskem za třicetileté války. Tvůr-
cem sloupu byl sochař Jan Jiří Bendl.  
V roce 1918 sloup strhli anarchisté jako nežádoucí rakouský památník. Obnovený se vrátil na své 
místo až v srpnu 2020, tedy po více než jednom století. Kopii původního sloupu vytvořil sochař 
Petr Váňa. Instalaci Mariánského sloupu předcházela velká diskuze (pro i proti). Nakonec byl vloni 
vysvěcen kardinálem Dukou. 
 



13.července 1925   Nedaleko moravských Věstonic našli členové týmu profesora Absolona sym-
bol pravěkého umění – Věstonickou Venuši. Našla se ve zbytcích pravěkého ohniště. Byl to nález 
nevyčíslitelné hodnoty. 
 
14.července 1420   Zikmund Lucemburský přitáhl s křižáckým vojskem ku Praze a sevřel ji 
ze dvou stran, od Pražského hradu a od Vyšehradu. Zůstával Vítkov, na kterém byla soustředěna 
husitská menšina. Strmé svahy Vítkova se však staly křižákům osudné. Navíc i taktika husitů 
v čele s Janem Žižkou přinesla jejich vítězství nad Zikmundem. 
 
14.července 1927   Zákonem o organizaci politické správy vstoupilo v platnost územně správní 
rozdělení Československa na země Českou, Moravskoslezskou, Slovenskou a Podkarpatoruskou. 
Tato reforma byla důležitá proto, že vymezovala správu jednotlivých území. 
 
15.července 972   „Toho dne ... pozbyl knížectví, bratrovou krví zle získaného, spolu se životem“ 
píše kronikář Kosmas o smrti knížete Boleslava I. I když je Boleslav I. nejčastěji spojován s podí-
lem na smrti svého bratra svatého Václava, nelze mu upřít konsolidaci hospodářství země i její 
rozšíření směrem na východ. 
 
15.července 1958   V Praze se k dopravě poštovních zásilek přestaly používat koňské povozy. 
 
16.července 1773   Narodil se Josef Jungmann, jazykovědec, spisovatel a překladatel. Usiloval 
o to, aby se čeština stala jazykem bohatým a aby mohla obstát jak v  literatuře, ať umělecké nebo 
odborné, tak v řeči hovorové. Víte, že češtinu obohatil o slova jako ohon, ohromný, úsvit, chmura, 
touha, a další...? 
 
17.července 1876   V Praze se narodil Kamil Krofta. I když pocházel z rodiny vyhlášeného advo-
káta, sám vystudoval historii. Úspěchu dosáhl jako diplomat. Mladému Československu sloužil 
jako velvyslanec ve Vatikánu, Vídni a v Berlíně. V letech 1936-1938 zastával post ministra zahra-
ničí a dodržoval kurs nastavený prezidentem E.Benešem. Za okupace byl činný v  odboji, v letech 
1944-1945 vězněn v Terezíně. Jako historik se věnoval českým dějinám 14. až 17.století. Zemřel 
v roce 1945. 
 
17.července 1942   I když od března uvedeného roku platí protektorátní zákon o Židech a židov-
ských míšencích, diskriminace pokračuje. Protektorátní vláda tohoto dne svým nařízením ruší 
poslední sociální opatření pro židovské obyvatele (příplatky, odměny, sociální příplatky, placené 
volno atd). 
 
18.července 1410   Pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazmburka uvrhl Mistra Jana Husa 
do klatby. 
 
19.července 1770   Na základě výnosu Marie Terezie začíná v Brně číslování domů. Postupuje 
se od městské brány a napočítá se 537 nemovitostí. Domovní znamení začínají plnit jen funkci 
fasádních ozdob. (V Praze se začalo s číslováním až v říjnu a co se nestalo v Brně, stalo se zde. 
Úředníci zapomněli započítat vlastní radnici.) 
 
20.července 1708   V Brně byla zřízena takzvaná nosítková služba. Je to první veřejná doprava 
v českých zemích. Taxi! 
 
20.července 1924   Na olympijských hrách v Paříži získal Bedřich Šupčík první zlatou medaili 
pro ČSR. Zvítězil ve šplhu na osmimetrovém laně. 
 
21.července 1479   Olomoucká smlouva ukončila vleklé česko-uherské boje mezi Vladislavem II. 
Jagellonským a Matyášem Korvínem. Oba panovníci se sešli v Olomouci, aby uzavřeli mír. Podle 
úmluvy měl Vladislav nadále vládnout v Čechách, Korvín na Moravě, ve Slezsku a v Lužici. 



Po smrti jednoho z nich se všechny země měly opět spojit pod vládou toho druhého. (Pro lepší 
přehled – první zemřel Korvín.) 
 
21.července 1432   Ve starých letopisech českých se píše: „Tomu chtie mudrci (tak tvrdí mudrci), 
že jest od potopy světa tak veliké vody nebylo.“ Několikadenní lijáky způsobily obrovské záplavy. 
V Praze se voda rozlila až po Staroměstské náměstí, a co bylo nejhorší – znečistěná voda nejdřív 
ucpala a potom protrhla Karlův most. Strhla pět pilířů. Opravoval se 71 let. 
 
21.července 1880   Narodil se spoluzakladatel ČSR Milan Rastislav Štefánik. Vynikl nejen jako 
politik a diplomat, ale i jako voják a vědec-astronom. 
 
21.července 1940   Jeden z nejvýznamnějších dnů československého exilu za druhé světové 
války. Velká Británie uznala toho dne oficiálně prozatímní čs. vládu vedenou Janem Šrámkem 
a exilový prezident Edward Beneš vydal první ze svých dekretů. Zřídil Státní radu jako poradní 
orgán vlády. 
 
22.července 1290   Český král Václav II. těží ze smrti svého rivala Jindřicha IV. Probuse, vrati-
slavského knížete, jež zemřel na otravu. Václavovi bylo toho dne římským vladařem uděleno Jin-
dřichovo vratislavské knížectví v léno. 
 
22.července 1515   Mezi Habsburky a Jagellonci byla uzavřena smlouva o vzájemném nástupnic-
tví dynastií.  
 
23.července 1871   Je konec loktům a vědrům (škoda že ne i letním vedrům). V Rakousko-
Uhersku vstupuje do platnosti zákon, který zavádí jednotný metrický systém dálkových, plošných 
a objemových měr. Například vídeňský loket bude 77,7 cm, žejdlík 0,35 litru, vědro 56,59 litrů atd. 
 
23.července 1891   Byl podniknut první volný let balonem v Čechách. 
 
25.července 1891   Byl zahájen provoz lanové dráhy na Petřín. 
 
26.července 1648   Třicetiletá válka po letech bojů a strádání končí. V posledních dnech tohoto 
vleklého konfliktu však nejvíc utrpěla Praha. Dvacet čtyři hodin před podepsáním vestfálského 
míru skončilo kořistění švédského vojska. Za posledních několik měsíců důkladně vyrabovali sbír-
ky Pražského hradu a přilehlých paláců. Do Švédska si odvezli umělecké sbírky Rudolfa II. (mezi 
nimi i Ďáblovu bibli, největší rukopisnou knihu světa). Ty se ve Švédsku nacházejí dodnes.  
Na počátku všeho byla zrada. Císařský podplukovník prozradil švédskému generálovi Janu Kryš-
tofu Königsmarkovi nejslabší místa městského opevnění, a to nemohlo dopadnout jinak než boha-
tou válečnou kořistí Švédů. 
 
27.července 1375   Umírá český spisovatel, kronikář a pražský kanovník Beneš Krabice z Veitmi-
le. Jeho Kronika česká je i dnes považována za spolehlivý historický pramen, především od roku 
1346, kdy byl žijícím svědkem všech událostí.  
 
27.července 1983   V pražském Klementinu byla naměřena zatím nejvyšší teplota 37,8 ºC. 
 
28.července 1420   Dochází k první korunovaci Zikmunda Lucemburského českým králem. I když 
Zikmund a jeho křižáci byli u Sudoměře i na Vítkově Janem Žižkou poraženi, Zikmundovi se poda-
řilo dostat na Pražský hrad a nechat se katolickými stavy korunovat. Vládl pak i nevládl. Čáslavský 
sněm (1421) tuto korunovaci neuznal.  
 
28.července 1914   Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku a rozpoutala se tím světová válka. 
(viz též buletín z června – 28.6.1914) 
 



29.července 1507   V naprosté bídě a zapomenutí umírá v Lisabonu Martin Behaim. Tento no-
rimberský rodák s českými kořeny jako první na světě vytvořil globus o průměru 541 mm. Nazval 
ho „zemské jablko“. Zachytil tehdy tři známé kontinenty – Evropu, Asii a Afriku, a i množství více či 
méně hypotetických ostrovů. 
 
29.července 1817   V Brně bylo založeno Moravské zemské muzeum. 
 
29.července 1856   Umírá Karel Havlíček Borovský. Nebudeme opakovat oficiálně známé cha-
rakteristiky, které zapomínají na řadu podstatných skutečností. K nim patří i fakt, že Havlíček byl 
učitelem, který se stal novinářem jen z lásky k dívce (kterou si nevzal), že vystupoval jako odpůrce 
revoluce, nevyzýval k vyhnání Habsburků a respektoval rakouské paragrafy.  
Podle současných historiků se stal nebezpečným proto, že mu maličko stoupla do hlavy obliba 
čtenářů i poznání moci tisku. Jeho svěží styl i srozumitelně formulované – i když umírněné – ná-
zory mluvící lidem z duše se zdály rakouským úředníkům nebezpečné. Je málo známé, že novi-
nářem byl jen pět let, že Ruskem byl okouzlen jen do doby, než jej navštívil. Pak byl zhrozen jeho 
chudobou a negramotností. Nezanevřel však na něj, přeložil Gogolovy Mrtvé duše, napsal Křest 
svatého Vladimíra a Obrazy z Rus.  
Jako novinář redigoval jediný list, vycházející tehdy v češtině – Pražské noviny s přílohou Česká 
včela. Potom působil v Národních novinách, které byly sice politické a nezávislé, ale umírněné. 
Havlíček sympatizoval s Národní stranou (Palacký, Rieger), která také upřednostňovala jen 
ochranu českého jazyka, literatury a osvěty. Tehdy se vyjádřil, že „já jsem vůbec veliký nepřítel 
revolucí se zbraní a držím hlavně na revoluce v hlavách a v srdcích.“ Třetím časopisem, který 
založil v Kutné Hoře, byl Slovan. Zde Havlíček začal poměrně „zostra“ ironizovat režim, což mělo 
za následek občasné zastavení časopisu. Zde ho čekal i první soudní proces, čeští porotci jej 
však osvobodili.  
Vítězství u soudu, vydání Kutnohorských epištol a články v  novinách bylo poslední kapky trpěli-
vosti rakouského ministra vnitra Alexandra Bacha. Usoudil, že Havlíčka třeba izolovat. I když ne-
byl právoplatně odsouzen, konfinace (vyhnanství) byla podepsána císařem a proti tomu nebylo 
obrany. Pro „izolaci“ byl zvolený tyrolský Brixen, kam byl odvezen 16.12.1851 z Německého (dnes 
Havlíčkova) Brodu, kde tehdy působil. 
V Brixenu určitě nestrádal, od státu dostával 400 zlatých ročně (při pobytu rodiny 500 zlatých). 
Cestovné, stravné i ubytování rodinných návštěv také hradil stát.  
V Brixenu si ubytování mohl vybrat, vystřídal jich několik: s rodinou bydlel ve vilce Kelerhaus, 
po jejich odjezdu si pronajímal byty menší. V té době napsal Tyrolské elegie. Jediné, co mu pře-
káželo, byl stálý policejní dozor. 
Exil mu skončil 6.5.1855. Po smrti manželky požádal o prominutí „trestu“. Bach mu vyhověl, a tak 
se Havlíček mohl vrátit do Německého Brodu. Stále však byl pod policejním dozorem. Ač, jak sám 
tvrdil, se z konfinace vrátil zdráv, za půl roku onemocněl tuberkulózou. Kvůli léčení mu bylo dovo-
leno přestěhovat se do Prahy. I přes léčbu zemřel ve výše uvedený den v  Praze, ve věku 35 let. 
Pochován byl na Olšanech.  
To není o Havlíčkovi zdaleka všechno, ale pro náš účel toho je ažaž ... 
 
30.července 1119   Prahou se přehnalo ničivé tornádo. Kronikář Kosmas o tom napsal: „Když už 
se den chýlil k večeru, prudký vichr, ba sám Satan v podobě víru udeřil náhle ... Tato vichřice byla 
tak silná, že kdekoliv zuřila, v této zemi svou prudkostí vyvrátila lesy, štěpy a vůbec vše, co jí stálo 
v cestě.“ 
Od toho času byly české země nejednou postiženy dalšími povětrnostními pohromami, ale torná-
do, to jsme zažili právě nedávno v dnech, kdy vzniká tento buletín (Jižní Morava 25.6.) 
 
30.července 1419   Přívrženci husitství vtrhli do pražské Novoměstské radnice a žádali propuště-
ní svých souvěrců. Úředníky, kteří jim přišli do rukou, vyhodili z oken. Sedm konšelů v čele s pur-
kmistrem. Pokud pád přežili, byli ubiti davem na ulici.  
Událost znamenala nejen začátek husitských válek, ale i ještě jednu smrt: Václav IV, když se 
o defenestraci dozvěděl, dostal záchvat mrtvice, ze kterého se již nevzpamatoval. 
 



31.července 1247   Čeští pánové žehrají na krále Václava I, že zanedbává vládu. Proto pánové 
toho dne neplatně zvolí za spolupanovníka jeho syna Přemysla Otakara II. Nevyplatilo se jim to 
ale, strůjci povstání později skončili na popravišti, a svého nezdárného potomka Václav vsadil 
na nějakou dobu za mříže ... 
 
31.července 1459   Jiří z Poděbrad může být spokojený. Díky jeho diplomatickému umu mu císař 
Fridrich III. tímto dnem uděluje České království v léno. 
 
Přečtěte si 
 
Otomar Dvořák, Josef Snětivý – Krajinou Karla IV. (nakladatelství ČAS) 
Kniha s řadou fotografií mapuje Karlův život prostřednictvím míst, která jsou s ním spojena. 
 
Vladimír Mertlík – Ve stínu šibenice (nakladatelství Universum) 
Příběh skupiny bratří Mašínových. Kniha se snaží odpovědět na otázky, zda šlo o boj proti komu-
nistům nebo o zločin vraždy nevinných ... 
 
Jan Bauer – Levoboček Rožmberků (nakladatelství MOBA) 
Historická detektivka, staví však na některých faktech ... 
 
Gill Thompson – Dítě na nástupišti (nakladatelství Ikar) 
Matka po příchodu okupantů posílá svoji malou dcerku z Prahy do Londýna. Knihu přečtete jed-
ním dechem. 
 
Proč se říká ... 

Má za ušima. Potíže s pamětí mají mladí i staří. Každý má nějakou pomůcku. Hudebník 
František Kmoch si psal poznámky na manžetu u košile. Filosof Josef Dobrovský, když ho napa-
dlo něco výjimečného, si to poznačil na kousek papíru, ten sroloval do ruličky a zastrčil pod své 
dlouhé vlasy za ucho. Doma tu „moudrost“ vyhodnotil ... Učencova metoda nezůstala utajena 
a začalo se říkat „ten má svou moudrost za ušima“. 

To je ale metr. Výraz metr v tomto případě s metrickou soustavou nesouvisí, ta byla zave-
dena, jak jste jistě zjistili z buletínu, v roce 1871. Tento „metr“ byl převzatý z francouzského 
„maître“, což znamená mistr nebo učitel. Použil ho například vzpomínaný K.H.Borovský: Pouštět 
hrůzu na sedláky, na to on je metr. Nebo B.Němcová: Ta kovářka, to je metr. Kdyby té nebylo, už 
by Viktorka víc nechodila. Dnes můžeme dokonce slyšet: Ta ženská není metr, ta je přímo kilome-
tr. Lidé si to sami spojili s délkovou mírou. 
 
Co asi nevíte...  

Přes české území vedlo několik obchodních cest. Za přemyslovského státu se stala Praha je-
jich důležitou křižovatkou. A s čím se tehdy nejvíc obchodovalo? To vám asi budeme muset pro-
zradit. Nebyl to ani jantar, ani sůl, ani ... Nejžádanější komoditou byli otroci!! Za knížete Boleslava 
I. byly Čechy skutečně otrokářskou velmocí.  

Ale vraťme se ještě více, do časů velkomoravské říše. Už v  9.století existovala obchodní stez-
ka, která vedla z jihofrancouzských přístavů přes Německo a Karpatskou kotlinu do Kyjeva. Tu 
využívali židovští obchodníci – radanité, ovládající slovanský jazyk. Ti pravidelně navštěvovali trhy 
Moravanů v centru Velkomoravské říše, kterým byly asi Valy u Mikulčic. Víme dokonce, že trhy se 
konaly po tři dny každý měsíc. V sídelním městě Mojmírovců se radanité setkávali s kupci benát-
skými, používajícími jantarovou stezku. Na této křižovatce docházelo k  čilým obchodním stykům 
s Byzanci, Araby i Franky. Hlavním předmětem obchodu byli otroci ...  

Jak to víme? Našly se písemnosti, ve kterých se benátští kupci zavazují, že zamezí kastraci 
zotročených mužů a „výrobě“ eunuchů. Taktéž však víme, že tyto smlouvy s panovníky podél ob-
chodních cest nebyly příliš dodržovány.  



Nejdůležitějším zdrojem otroků pro Benátčany byla Velká Morava. Uvedeme několik případů. 
Věrozvěst Konstantin vyžádal od knížete Kocela v Blatnohradě (v roce 867) devět set zajatců, 
určených k prodeji do Benátek. Když je obdržel, propustil je na svobodu. A Metoděj zase přišel 
o svých dvě stě žáků, kteří po jeho smrti byli Moravany prodáni židovským kupcům pro benátský 
trh. 

Na Moravě koncem 9.století trh s otroky slábl hlavně kvůli rozkladu vnitřních struktur Velkomo-
ravské říše a přesouval se do Prahy. Ta se brzy stala známou obchodní křižovatkou, přes kterou 
proudilo mnoho komodit hlavně ze severu, západu a jihu. A čím se do obchodu zapojily Čechy? 
Lesy plné včelstev produkovaly žádaný včelí vosk, ale proslulost získala nabídka koní a lidí. Koně 
z přemyslovských chovů byly žádané, ale nic nepředčilo prodej zotročených lidí.  

O pražském trhu bychom asi nevěděli, nebýt židovského, arabsky mluvícího kupce a diploma-
ta Ibrahima ibn Jakuba, který o něm napsal okolo roku 965 zprávu córdobskému chalífovi (část 
Pyrenejského poloostrova tvořil arabský chalífát): Město Frága (Praha) je vystavěno z kamene 
a vápna a je největším městem co do obchodu. Přicházejí sem z Krakova Rusové a Slované 
se zbožím. A z krajin Turků (Maďaři) moslimové, Židé a Turci (Maďaři). Ti přicházejí sem také 
se zbožím a obchodními mincemi. Ti vyvážejí od nich otroky, cín a různé kožešiny. V městě Frága 
vyrábí se sedla, uzdy a tlusté štíty, kterých se užívá v těchto zemích.  

Aby bylo otroky kde brát, bylo třeba splnit dvě základní podmínky. Předně stát musel vést do-
byvačné války, protože do otroctví zpravidla upadali lidé od poražených protivníků. Druhou pod-
mínkou byla existence vyhlášeného a dobře přístupného obchodního centra, do něhož kupci moh-
li zajíždět pro zboží. Tím byla tehdy Praha. Jen odbytiště se změnilo, místo Benátek  nastoupila 
Córdoba.  

Otroci navíc museli být alespoň formálně pohané, neboť církev zakazovala, aby se Židům 
a mohamedánům prodávali křesťané. Pohanští otroci se ale stávali spolu s postupující christiani-
zací Evropy nedostatkovým „zbožím“. Z tohoto hlediska měl přemyslovský stát ideální polohu, 
neboť na západě hraničil s křesťany a na východě s pohany. Když se uchopil vlády po knížeti 
Václavovi Boleslav I, zahájil rozsáhlou expanzi, která zásobovala přemyslovské Čechy obrovským 
množstvím otroků. Například jen córdobskému kalífovi Abdarrahmánovi III. za jeho vlády prodal 
Boleslav 35 tisíc otroků za 10 milionů denárů (více jak 4 tuny stříbra). Příkladů by bylo možné 
uvést celou řadu a nejen o prodeji Arabům, žel na to nemáme prostor.  

Každá expanze však jednou skončí. Přemyslovci přišli o přístup k  pohanům a nezbylo jim než 
prodávat své vlastní otroky, kteří však byli už křesťany. To ale narazilo u církve. Pražský biskup 
Vojtěch tvrdě požadoval propuštění takových otroků na svobodu, a dostával se tak do ostrých 
sporů s velmoži i s vládcem Boleslavem II. Znechucen poměry proto v roce 988 opustil Prahu 
a odešel do Itálie, což ale nebylo pro české knížectví dobrou vizitkou. Éra výnosného obchodu 
s otroky končila. Pohanů ubývalo, vliv církve rostl. Otrokářství jako takové ale nekončilo, jen se 
posouvalo v prostoru a čase. Méně známá historie českých dějin, která není zrovna chvályhodná, 
se nedá zamlčet.  
(jn) 
 
Pomoc moravským obcím postiženým tornádem 

 Výbor ČSB se rozhodl přispět na pomoc obcím na jižní Moravě zasaženým tornádem. 

Jelikož v současnosti je komplikované se sejít, rozhodli jsme se poslat hned na oficiální účet 

Jihomoravského kraje na tento účel prvních 600 eur z našich rezerv. Očekáváme, že se připojí 

další členové a podle svých možností přispějí libovolnou sumou buď při výběru členských 

příspěvků, až budeme moci obnovit naši činnost, nebo přímo na náš bankový účet vedený 

ve Slovenské spořitelně, č. ú. SK6809000000000011479117  BIC GIBASKBX. Všechny 

vysbírané prostředky budou řádně zúčtovány a dodatečně odeslány na pomoc postihnutým. 
 
Pevné zdraví a klidné prožití letních měsíců v plném zdraví přeje 
 

       výbor Českého spolku Bratislava 
Bratislava 1. července 2021 


