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1. Úvod

Tato studie je věnována nevelkému spisu s názvem Fundací aneb Zalo-
žení a vystavění města Klatov, pocházejícímu z roku 1599. Jeho autor Jan  
Klatovský, pražský měšťan a klatovský rodák, v něm popsal založení Kla-
tov a první století jejich existence, podobně jako jsou v Hájkově Kroni-
ce české 1 popisovány počátky jiných měst. V hodnocení historiků sdílela 
Fundací osudy své slavnější a rozsáhlejší předchůdkyně: na konci 16. sto-
letí byla přijata s důvěrou a těšila se jí i po celé století 17. a většinu 18., 
zpochybnění pravdivosti obrazu nejstarších českých dějin v Kronice Ge-
lasiem Dobnerem pak zasáhlo i ji. Od té doby se jakožto podvrh, tedy 
nikoli historický pramen, ale fikce, ztratila ze zorného pole historiků, 

1 Hájek z Libočan 1541; úplná moderní edice (včetně elektronicky prohledávatel-
né transliterace celého textu): Hájek z Libočan 2013.
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aniž by ji ale literární historikové zařadili do svého pole zájmu, kam by 
vzhledem k přehodnocení žánrové příslušnosti měla patřit.

Tato studie má dva cíle. Prvním je stručně představit tento žánro-
vě nejednoznačný text. Zmíním se proto o autorovi Fundací (kap. 2), 
o způsobu jejího dochování, o jejím obsahu a okolnostech jejího vzni-
ku (kap. 3), jakož i o tom, jakou roli při něm sehrála Hájkova Kronika 
a Paprockého Diadochos (kap. 4). Druhým cílem je blíže prozkoumat je-
den z možných důvodů nezájmu literární historie o Fundací, tedy dří-
vější literaturou opakované, ale většinou dále příliš nespecifikované tvr-
zení, že Fundací sice vychází z Kroniky, ale nedosahuje jejích literárních 
kvalit. Zaměřím se tedy na jejich obsahové, kompoziční a jazykové po-
rovnání (kap. 5).

2 . Jan K latovský

Až do počátku 20. století bylo o osobnosti Jana Klatovského zná-
mo jen to, co o sobě uvedl on sám v titulu svého spisu a v předmlu-
vě k němu; české znění předmluvy se částečně zachovalo v 1. kapito-
le 3. dílu Hammerschmidovy Historie klatovské z roku 1699,2 stručnější, 
ale zato přesně datované (8. září 1599) znění latinské nacházíme v ru-
kopise Národní knihovny Collectio Chronicorum Boëmorum z 2. poloviny 
17. století.3 O autorovi se odtud dozvídáme jen to, že pocházel z Kla-
tov, byl měšťanem Nového Města pražského, pracoval při úřadu purk-
mistra, v rámci svých povinností se stýkal s purkmistrovým přítelem, 
svatovítským děkanem Petrem z Lindy4 a svůj spis věnoval purkmis-
trovi a konšelům města Klatov.

Poté co začala být zpochybňována pravost Fundací jakožto histo-
rického pramene, objevily se pochyby i o osobě jejího autora. Josef 

2 Hammerschmid 1699, 70–72. První tři díly této knihy jsou vlastně upravenou 
a rozšířenou verzí díla Jana Klatovského.

3 Rukopis KL (viz kap. 3.1), 584–585.
4 Petrus de Linda byl děkanem Metropolitní kapituly u sv. Víta od roku 1561, od 

roku 1586 byl jejím proboštem, zemřel roku 1592, viz Seznam proboštů a děkanů svato-
vítské kapituly.
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Jireček ho ve své Rukověti pokládá za osobu pravděpodobně smyšlenou 
Janem Floriánem Hammerschmidem.5 Pak se ale pátráním po autorově 
totožnosti začal v rámci přípravy Dějin někdejšího královského města Kla-
tov zabývat Jindřich Vančura a podařilo se mu o něm najít množství 
archivních zpráv:6 Roku 1570 se přestěhoval z Klatov na Nové Město 
pražské, 25. června 1574 se zde stal služebníkem při úřadu pana purk-
mistra a pánů, mezi jehož povinnosti patřilo doručovat různé obsílky, 
pomáhat při vybírání daní apod. Tento úřad vyžadoval jisté vzdělání, 
proto Klatovský podle Vančury mohl být původně kantorem na měst-
ské škole v Klatovech. Roku 1576 přijal právo městské na Novém Měs-
tě,7 kde si roku 1577 koupil dům. V té době byl už ženatý s Dorotou, 
dcerou svého krajana, nožíře Diviše Pekla. Do roku 1580 manželé při-
koupili další dům, dvě pole a malou vinici. Roku 1592 Diviš Peklo vy-
dědil svého syna Víta za hrubé chování a veškerý svůj majetek odkázal 
rovným dílem své sestře Lidmile Hloškové a svému zeti Janu Klatov-
skému. Roku 1594 prodali manželé dům v Řeznické ulici a pořídili si 
na Novém Městě jiný, který prodali roku 1598. Poté se jméno Jana Kla-
tovského objevuje v městských knihách znovu až roku 1622 v souvis-
losti s koupí vinice. Poslední zmínka o něm pochází z roku 1628, kdy 
je uváděn v seznamu nekatolických osob na Novém Městě, jimž byla 
dána třítýdenní lhůta na přestoupení ke katolické víře nebo vystěhování.

Po přečtení tohoto životopisu se nabízí otázka: Co vedlo ctihodné-
ho novoměstského měšťana k sepsání jeho „historického“ dílka? Ač to 
byl zřejmě člověk vzdělaný, jeho životní osudy nesvědčí o velkých li-
terárních ambicích. Jenže žil v době, kdy měšťanské prostředí už plně 
ovládá humanismus, zvyšuje se zájem o dějiny a příležitostné literár-
ní tvorbě se věnují i vzdělanější měšťané. V minulosti byla tehdy vidě-
na jak cesta k objasnění smyslu lidského života, tak i zdroj poučných 
příkladů pro život soukromý i veřejný, zásoba argumentů v aktuálních 

5 Jireček 1875, I, 345. Odvolává se při tom na přednášku Jakuba Malého, který 
Hammerschmida obviňuje (přinejmenším) z dezinterpretace pramenů (Malý 1870, 
33–40).

6 Vančura 1913, 233–235; Vančura 1927–1936, I/2, 436.
7 Viz též Mendelová 2011, 312–313. Ručiteli mu byli Diviš Peklo a Krištof Koch.
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společenských zápasech i zdroj poučné zábavy.8 Nelze se proto divit, že 
se i Klatovský zajímal o dějiny svého rodiště. Vždyť na počátku 16. sto-
letí patřily Klatovy mezi deset nejvýznamnějších českých měst a v roce 
1540 byly sedmým nejbohatším městem v Čechách.9 Až na krátká ob-
dobí to bylo vždy město královské a roku 1596 mu císař Rudolf II. ne-
jen potvrdil stará privilegia, ale přidal i další výsady.10

Podle Jindřicha Vančury „Klatovy náležely k městům polohou a vý-
stavností v XVI. století v Čechách nejkrásnějším“ a „na své rodné měs-
to rodáci klatovští vzpomínali rádi a hrdě, i když osudem byli zaváti 
do ciziny“.11 Důkazem toho je i Klatovského současník Samuel Jirka 
(Georgillus) Klatovský (kolem 1560–1620), učitel, latinský básník a poz-
ději konšel a primátor v Chrudimi, jehož náhrobník (1614) v tamějším 
kostele zdobí mj. velká veduta Klatov.12 Tento klatovský rodák je navíc 
zajímavý i tím, že z Fundací brzy po jejím „objevení“ přejal jméno údaj-
ného nejstaršího (ale dávno vymřelého) klatovského šlechtického rodu 
Fontinů-Studýneckých, jejichž dvůr se měl nacházet nedaleko studán-
ky Klatovky stejně jako dvůr předků Jirkových, a začal si říkat Samuel 
Fontinus Klatovský.13

Vzhledem k poměrně zdařilému zasazení Fundací do dvojitého fiktiv-
ního rámce, ukazujícímu na jistou autorskou zběhlost, lze dále předpo-
kládat, že nemusela být jediným Klatovského literárním dílem. Dosud 
se však podařilo najít jen jednu drobnou skladbu, kterou je mu možno 
s velkou mírou pravděpodobnosti připsat. Její vznik i dochování sou-
visí s dobovou oblibou literátských kůrů, tedy bratrstev tvořených pů-
vodně vzdělanými příslušníky měšťanských elit, kteří latinsky i česky 
zpívali v kostelích. Tato bratrstva byla v 16. století rozšířena po celých 
Čechách, později někdy přijímala i nezpívající členy a účast na jejich 
bohaté společenské činnosti považovali za čest i nejváženější mužové 
obce. Díky štědrým darům šlechty, duchovenstva i měšťanů si často 

8 Kolár 1981, 7–24.
9 Kuča 1997, 896.
10 Kuča 1997, 890.
11 Vančura 1927–1936, I/3/1, 520.
12 Vančura 1927–1936, I/3/1, 520; I/3/2, 1456–1457.
13 Vančura 1927–1936, I/2, 439; I/3/2, 1457; Rukověť, II, 149.



163TO BY BYLO, ABY KLATOVY ZALOŽENY NEBYLY

pořizovala velké, mnohdy nákladné rukopisné kancionály a graduály, 
do kterých bývaly zařazovány i skladby složené jejich členy a dalšími 
spřízněnými osobami.14 Jedním z takových rukopisů je i český gra duál 
z roku 1567 sepsaný na náklady novoměstských řezníků.15 Na konec jeho 
zimní části bylo později dopsáno několik skladeb, mezi nimi i notova-
ná skladba nadepsaná „Patrem Welikonocžnij Letha Panie 96. složene 
zwnuknuti a pomocy Ducha S.o od Yana Klatowskýho“.16

Zdá se tedy, že Klatovský byl nejen člověk v praktickém životě po-
měrně schopný (novoměstským měšťanem se stal už šest let po svém 
příchodu do Prahy a jeho majetek se patrně neustále rozrůstal, dokud 
na něj ke konci života nešťastně nedolehla rekatolizace), ale také vzdě-
laný, mající jisté literární ambice a aktivně se účastnící společenského 
i kulturního života své obce. Zároveň ale úplně nepřerušil styky se svým 
rodištěm, už proto ne, že zde po svém tchánu zdědil majetek. Jednou 
z otázek, kterou si nad jeho dílem můžeme klást, tedy je, zda psal Fun-
dací sám od sebe, nebo zda se na něj Klatovští obrátili s prosbou o po-
moc při řešení problému nejstarších dějin města.

3. Fundací (dochované opisy, obsah a f ikt ivní autoř i)

Dílo, jímž se zabývá tato studie, nese plný název Fundací aneb Založení 
i vystavění města Klatov a od koho jméno své má i jiné věci památné, které se 
v něm zběhly, sepsané od Rotomana, jinak Radimila, někdy prvního opata kláš-
tera klatovského, vyhledaný a na světlo vydaný od Jana Klatovského, měštěnína 
Nového Města pražského etc. Je to text o rozsahu zhruba 10 000 slov, který 

14 Konrád 1893, I, 122; Mikulec 2013, 155.
15 Rukopis, Praha, Národní knihovna ČR, sign. XVII A 32. Jde o 2. část 1. dílu, je-

hož 1. část má sign. XVII A 31. Druhý díl z roku 1574 je uložen v téže knihovně pod 
sign. XVII A 39. Viz též Truhlář 1906, 14–15, 17.

16 Fol. 375v–379r; edice textu a autorská atribuce: Fidlerová 2000, 15–18. České 
texty citované podle konkrétního tisku nebo rukopisu uvádím v tomto článku v trans-
literaci. Jednak proto, aby si čtenář mohl udělat přesný obrázek o jejich originálním 
znění (včetně např. způsobu užívání interpunkce), a jednak abych postupovala stejně 
jako u textů německých, u kterých není obvyklé transkribovat.
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se dodnes dochoval nejméně ve čtyřech rukopisech, z nichž jeden je ne-
úplný, a ve zpracování pozdějších autorů historických a beletristických 
děl, tištěných i rukopisných. Původně byl opatřen výše zmíněnou před-
mluvou, která ale u většiny rukopisů chybí. „Na světlo vydání“ zmíněné 
v titulu se netýká vydání tiskem, neboť k tomu nedošlo ani za Klatov-
ského života, ani později, ale autorské rukopisné publikace,17 tj. zaslá-
ní díla klatovskému purkmistru a měšťanům, patrně v září roku 1599.

3.1. Zachované rukopisy Fundací18

Dochované rukopisy Fundací označuji zkratkami odkazujícími na mís-
to jejich uložení: Knihovnu Národního muzea (NM1, NM2), Národní 
knihovnu ČR (Klementinum, KL) a Vlastivědné muzeum Dr. Hosta-
še v Klatovech (MK). Ani jeden z rukopisů není Klatovského autograf, 
všechny pocházejí ze 17. nebo počátku 18. století, nejstarší jsou opisy 
NM1 a MK.

Tři ze čtyř mně známých opisů Fundací popsal už v roce 1906 Josef 
Volf,19 schází mu pouze torzovitý opis MK, objevený při práci na Re-
pertoriu rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách. Rukopis NM1 
pochází z roku 1649 a je uložen v Knihovně Národního muzea pod 
sign. III G 13. Původně patřil Martinu Václavu Maloveskému,20 poz-
ději přešel do vlastnictví Františka Voříška,21 který jej roku 1742 daro-
val Františku Xaveru Hruškovi,22 Národnímu muzeu byl darován roku 

17 Rukopisnou publikací míním ve shodě s Haraldem Lovem moment, kdy se ru-
kopisný text a jeho šíření úmyslně dostávají mimo kontrolu autora, tedy přechod ze 
soukromé sféry kreativity do veřejné sféry spotřeby, viz Love 1998, 36, 39; stručně 
o rukopisné publikaci viz Fidlerová 2013, 185–188.

18 Popisy rukopisů NM1, NM2 a KL podává Fidlerová 2000; k rukopisu MK srov. 
Fidlerová – Bekešová et al. 2007, č. 1640. 

19 Volf 1906.
20 Martin Václav Maloveský, přísežný adjunkt rychtářského úřadu a obecní starší 

v Klatovech, zemřel roku 1693, viz Vančura 1927–1936, II/2, 916.
21 František Antonín Voříšek, obecní starší, syn Václava Vojtěcha Voříška (viz ru-

kopis NM2), zemřel roku 1745, viz Vančura 1927–1936, II/2, 974.
22 František Xaver Hruška, servus purkmistrovského úřadu v Klatovech, viz Van-

čura 1927–1936, II/2, 702.
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1853.23 Stejnou rukou je psán i soudobý rukopis MK ze sbírek Vlasti-
vědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech (sign. RK 99), který obsahuje 
i indicie k určení písaře, jímž byl Jan Voříšek, syn klatovského měšťa-
na Pavla Voříška. Svazek je však poškozen a schází mu poměrně velká 
úvodní část. Rukopis KL vznikl pravděpodobně ve 2. polovině 17. sto-
letí a je uložen v Národní knihovně ČR (sign. XV D 6). Patřil klášteru 
bosých augustiniánů na Novém Městě,24 kam se dostal z pozůstalos-
ti Karla Platejse z Plattenštejna.25 Nejmladší opis (NM2), který vznikl 
v roce 1722 a je uchováván v Knihovně Národního muzea (sign. N B 1), 
byl pořízen Václavem Vojtěchem Voříškem26 a Národnímu muzeu byl 
darován roku 1849.27

Ani jeden z opisů není samostatnou knihou, všechny jsou součás-
tí větších rukopisných sborníků zahrnujících i další texty historické, 
pamětní, úřední nebo právní. Rukopis NM1 obsahuje Fundací na fol. 
28r–44r, rukopis NM2 na fol. 103r–114v, rukopis KL na s. 565–585 a ru-
kopis MK na s. 27−51 (začátek se s. 1–26 chybí).

Opisy KL a NM2 jsou psány s margináliemi a právě počtem, jazy-
kem a obsahem marginálií se od sebe nejvíce liší. V rukopise NM2 se 
vyskytují české marginálie dvojího druhu: jedny slouží pro lepší orien-
taci v textu, druhé doplňují další informace, týkající se především půvo-
du zmiňovaných osob. V opise KL se vyskytují jednak české marginálie 
usnadňující orientaci, jednak později připsané orientační i doplňující 
marginálie latinské, pocházející nejméně od dvou písařů. Mnohé z do-
plňujících marginálií rukopisu NM2 jsou v KL neorganicky začleněny 
do hlavního textu jako komentáře v závorkách, čímž v některých přípa-
dech porušují jeho logickou stavbu. Ve střední části díla jsou vynechány, 

23 Bartoš 1926, I, 161.
24 Klášter bosých augustiniánů u kostela sv. Václava na Zderaze, založen roku 1623, 

zrušen 1785, viz Vlček – Sommer – Foltýn 1997, 573–576.
25 Karel Ferdinand Platejs z Plattenštejna, císařský sekretář a vojenský komisař, viz 

Ottův slovník naučný, XIX, 856; Vlček – Sommer – Foltýn 1997, 575.
26 Václav Vojtěch Voříšek, syn Mgr. Daniela Františka Voříška, bratr P. Innocen-

tia Voříška, dominikána u sv. Vavřince v Klatovech, zemřel roku 1741, viz Vančura 
1927–1936, II/2, 584, 634.

27 Bartoš 1926, 161.
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na konci se opět objevují vložené do textu. Kromě toho obsahuje ru-
kopis KL ještě další rozšiřující údaje, opět především o původu jedna-
jících osob. Tyto vsuvky, chybějící v ostatních rukopisech, jsou na po-
čátku opisu označeny podtržením, později označovány nejsou. Jejich 
začlenění do textu je často velmi neumělé a narušuje tok vyprávění. 
V některých případech se dokonce poslední úsek textu před vsuvkou po 
ní znovu opakuje. Opisy NM1 a MK téměř žádné marginálie neobsa-
hují. Od dvou výše zmíněných se dále na mnoha místech liší stylizací.

Písař rukopisu KL na rozdíl od ostatních nevycházel z jedné předlo-
hy, ale porovnával nejméně tři. Svědčí o tom jednak poznámka o růz-
nočtení na s. 575,28 jednak úvod latinského výtahu z předmluvy, udá-
vající, že se tato předmluva nachází pouze v třetí z předloh.29 Otázkou 
zůstává, zda původní rukopis Fundací obsahoval genealogické údaje, ji-
miž se KL především liší od NM2, nebo nikoli. Odpověď mohou napo-
vědět díla, v nichž je brzy po vzniku Fundací parafrázován její obsah. 
Jde především o Paprockého Diadochos, který zřejmě vychází z autogra-
fu nebo jeho přímého opisu (viz kap. 4.3). Ačkoli Paprocký v závěru 
svého výtahu z Fundací zdůrazňuje, že jsou podle ní Klatovští potom-
ky urozených osob, neuvádí informaci rukopisu KL, že Bytížův děd 
byl Chabr a v mládí přišel s praotcem Čechem z Charvát. O Chabrovi 
neví nic ani klatovský konšel a básník Daniel František Voříšek,30 kte-
rý s největší pravděpodobností také vycházel z nějakého rukopisu blíz-
kého autografu. Kromě KL se o něm zmiňuje už jen Hammerschmid 
a rukopis Vladislava Vidersperkara z Vidersperku zmíněný Balbínem,31 
tedy ve všech případech texty, které patrně pracovaly i s předlohami jiné 
než klatovské provenience. Zdá se proto pravděpodobnější, že tuto ani 
další genealogické pasáže, jimiž se liší rukopis KL od rukopisu NM2, 

28 „Neb po ta Letha pokogna mnoho Pohanuw k Kwirže Křzestanske gest Ob-
raczeno: tak že wtěch kolykas leth ani gednoho (àparte Scriptum est Sedmiho) dílu 
Pohanuw nezustalo.“

29 „Ex 3 editione notata quae ab aliis aberant“ (s. 584).
30 Rukopisná báseň Daniela Františka Voříška s doplňky Vojtěcha Voříška Heroico 

descripta metro fundatio Klattae (1693, Národní knihovna ČR, sign. VI G 18).
31 Rukopis Historia Regiae Urbis Clatoviensis compendio recitata ve sborníku Miscellanea 

MS. Balbini N. X Majus (Strahovská knihovna, sign. DH I 24, s. 670–685).
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původní verze Fundací neobsahovala, že však byly doplněny do některé-
ho opisu nedlouho po jejím vzniku. Naopak marginálie rukopisu NM2 
pravděpodobně v autografu byly, protože informace z některých z nich 
najdeme i u Paprockého.

3.2. Obsah Fundací

Pro pochopení pohnutek vzniku Fundací, výstavby jejího textu i jejích 
shod a rozdílů v porovnání s Hájkovou Kronikou je třeba nejprve shr-
nout její obsah. Záměrně při tom nevynechávám žádné datum, žádné 
jméno ani žádnou významnou událost, které Klatovský uvádí.

Roku 745 byl českým knížetem zvolen Nezamysl. Jelikož právě skončila dívčí 
válka a pominulo nebezpečí pro obyvatele venkovských dvorů, dovolil jejich 
dřívějším majitelům, aby je opravovali nebo stavěli nové. Tak si i Bytíž z rodu 
Smiloušova nechal postavit dvůr u Slavošova (Berouna). Roku 752 Nezamysl 
svolal přední obyvatele Čech a žádal od nich roční poplatky podle výše jejich 
majetku. Bytíž je nejprve řádně odváděl, pak ale nalezl u svého dvora stříbro, 
velice zbohatl, zpychl, odmítl nadále platit a knížete urážel. Nezamysl, veden 
obavou z rozšíření vzpoury a touhou po Bytížově majetku, vytáhl roku 770 
k jeho dvoru, zajal ho a dal popravit. Bytížova žena Burka (z rodu Kleňova), 
matka Krasoně, Tuhoně a Klavtoky (pojmenované podle chorvatského slova 
pro lávku, u níž se narodila), si od knížete vyprosila dovolení vzít svobodnou 
i služebnou čeleď a dobytek a postavit si nový dvůr dále na západ. Založila 
jej ve vzdálenosti pěti dnů cesty u Drnového potoka, protože jí to místo ur-
čilo vidění ve snu, a dvůr brzy dobře prosperoval.

Jednoho dne Burčina dcera Klavtoka uviděla na východě duhu, šla za ní 
a našla pramen, který spolu s bratry a čeládkou upravili na studánku. Všichni 
z ní rádi pili a na památku nálezkyně ji pojmenovali Klatovka. Panna Klavto-
ka se poté provdala za Bytížova přítele a Burčina služebníka Čimislava. Z Bur-
činých synů Krasoň brzy zemřel a mladší Tuhoň chtěl hospodařit samostat-
ně, proto dal Klavtoce a Čimislavovi jejich podíl a oni si nedaleko jižním 
směrem postavili vlastní, dobře prosperující dvůr. Někteří z Burčiny čeledi ji 
žádali o propuštění na svobodu, a když jim vyhověla, stěhovali se k Čimisla-
vovi a Klavtoce, kterých si velmi vážili, a v okolí jejich dvora si stavěli domy. 
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Rádi chodili ke studánce Klatovce pro vodu a nakonec i paní Klavtoku pře-
jmenovali na Klatovku.

Po smrti Burky zdědil její dvůr Tuhoň a obehnal ho hradbou, za níž zů-
stala i studánka Klatovka. Začal si říkat Tuhoň Studýnecký a nechtěl Klatov-
ským dovolovat brát ze studánky vodu, kvůli čemuž propukaly spory a bitky.

Čimislav a Klatovka měli tři syny, Vostrodice, Luba a Kejchana, a dvě dce-
ry. Když Čimislav umřel, spravovala dvůr, čeleď i děti Klatovka a její statek 
bohatl. Po smrti svého bratra byla autoritou také pro jeho syny. Její sousedé 
si jí vážili, chodili k ní pro radu a osadu vzniklou kolem jejího dvora nazva-
li Klatovky (později Klatovy). I její synové respektovali její postavení, a pro-
to se rozhodli postavit si v okolí vlastní dvory, Vostrodice, Luby a Kejchany 
(Kydliny). Klatovka s tím ráda souhlasila, protože měla strach, že by se po její 
smrti mohli pokoušet udělat ze svobodných klatovských obyvatel své podda-
né. Spravovala svůj dvůr až do smrti a své dcery provdala za přední klatovské 
obyvatele, jimž také svůj majetek před smrtí rozdělila.

Studýnečtí v této době také bohatli a jejich čeleď si stavěla mnoho domů, 
takže jejich osada sahala až skoro ke Klatovům. Hned po smrti paní Klatov-
ky se začali (neúspěšně) snažit o jejich podmanění. Aby se Klatovští mohli 
lépe bránit, obehnali svou osadu dřevěnou hradbou. Roku 946 se studýnec-
kým pánem stal moudrý Rohmil. S Klatovskými jakožto svými příbuznými 
vycházel dobře a spolupracoval s nimi při obraně proti cizím útočníkům. 
Za ženu si vzal Slavonku, s níž měli syny Bohzděka a Vitana. Ti studova-
li v Praze a později vstoupili do služby ke knížeti Boleslavu Ukrutnému 
a po jeho smrti roku 967 k Boleslavu Milostivému. Pod jeho vlivem a vli-
vem biskupa Vojtěcha přijali křesťanství a Vitan přemluvil i své rodiče, aby 
si od Vojtěcha vyžádali kněze. Ten jim roku 971 poslal kazatele Svitislava 
a po nějaké době se Rohmil a Slavonka s třetinou čeledi a polovina obyva-
tel Klatov nechali pokřtít. Svitislav Rohmila přesvědčil, aby ze svatyně nad 
svým dvorem odstranil modly a přestavěl ji na kapli, a poté se vrátil k Voj-
těchovi. Pohané se ale začali proti křesťanům bouřit, zejména kvůli stříbr-
né modle Klyvině, kterou nechal Rohmilův děd Vrchoslav Studýnecký po 
návratu z bitvy u Turska roku 879 postavit na kopci, kde byla hrobka Stu-
dýneckých i Klatovských. Rohmil jim neustoupil, ale dovolil, aby si svatyni 
postavili jinde. Pohané se přesto rozhodli klatovské a studýnecké křesťany 
v noci pobít, jejich plán byl ale prozrazen, křesťané je předešli a mnoho jich 



169TO BY BYLO, ABY KLATOVY ZALOŽENY NEBYLY

zabili. Poté došlo ke smíru a pohané si postavili novou svatyni na Žaludové  
hůrce.

Roku 973 vyslal Rohmil své služebníky Lesislava a Horoně a Klatovští své 
předáky Dolana a Slavoše k biskupu Vojtěchovi s prosbou o vyslání kněze. 
Ten jim opět poslal Svitislava, dva mladé kněze Dobrohoně a Bohuše a dva-
náct žáků. Po svém příchodu Svitislav posvětil kostel, postavený na místě po-
hanské svatyně, a zasvětil ho svatému Jakubovi Většímu. Pro kněze a žáky byl 
nedaleko kostela postaven dům, kde působili a křtili pohany, takže nakonec 
u pohanství zůstávala jen sedmina ze všech obyvatel. Někteří křesťané ale zase 
od víry odpadali, což vedlo k rozbrojům i vraždám. Svitislav se jednou na Ža-
ludové hůrce, kde byl pohanský oltář s kamennou modlou, modlil tak dlou-
ho, až se modla obrátila tváří k západu a přestala pohanům pomáhat. Proto se 
roku 976 pohané rozhodli, že kněží a žáky povraždí při nočních modlitbách 
v kostele. Svitislavovi se ale podařilo zavolat na pomoc Rohmila, jenž přišel 
i s čeledí a pohany zajal, a to včetně svého šafáře Svrčovce, kterého nechal  
oběsit.

Rohmil ve věku více než 70 let zemřel a byl pohřben v kostele svatého Ja-
kuba. Slavonka předala panství Bohzděkovi, protože Vitan právě pobýval s bis-
kupem Vojtěchem v Římě. Po návratu si začal říkat Vitan Fontinus a převzal 
od bratra studýnecký dvůr. Bohzděk si postavil nový dvůr za Úhlavou a na-
zval ho Bohzděkov. Nejprve si říkal Bohzděk Studýnecký, pak se přejmeno-
val na Bohzděka Fontina. Od těchto dvou bratrů pocházel mocný rod Fonti-
nů, jenž obyvatele Klatov velice sužoval a snažil se je podmanit. Klatovští se 
nakonec obrátili o pomoc ke knížeti Oldřichovi, který je roku 1007 přijal za 
úplatu pod svou ochranu.

Roku 1009 jel kníže Oldřich na lov na hrad Drštka a cestou se zastavil 
v Klatovech. Dovolil Klatovským, aby se na obranu před Fontiny ohradili 
zdmi a valy, povýšil jejich město na knížecí a udělil jim znak. Přesto Fonti-
nové Klatovské nadále sužovali a nedovolovali jim chodit do kostela svatého 
Jakuba. Proto si Klatovští postavili vlastní kostel na místě, kde kdysi Klatov-
ka obětovala pod dubem svým modlám. Rozhodli se zasvětit jej Panně Marii 
a poslali poselstvo k biskupu Bohdalovi (Deodatovi) s prosbou o vysvěcení 
a vyslání kněží a žáků. Ten jim poslal kněze Votíka s jedním mladším kně-
zem a dvanácti žáky. Votík roku 1014 kostel posvětil, zůstal v Klatovech až 
do smrti a pokřtil zbylé pohany.
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Když roku 1040 vtrhl do Čech císař Jindřich s vojskem a Oldřichův syn 
kníže Břetislav táhl proti němu, Klatovští Břetislavovi poslali na pomoc sto 
mužů a on jim za odměnu potvrdil otcova privilegia. Fontinové rozšiřovali 
své panství a stále se snažili podmanit si Klatovské, které označovali za své 
poddané, naopak Klatovští dokazovali, že pocházejí z rodu Bytíže a Burky. 
Roku 1115 za knížete Vladislava se všichni Fontinové sjeli a rozhodli se zmoc-
nit Klatov silou. Klatovští se o tom ale dozvěděli, jejich přepadu se dokáza-
li ubránit a mnoho jich pobili. Poté žili mnohá léta spokojeně pod správou 
českých knížat.

Roku 1143 věnoval kníže Vladislav prácheňský a klatovský kraj svému bra-
tru Teobaldovi. Ten sídlil na zámku Rabí a schůzky svých pánů a rytířů vždy 
svolával do Klatov do svého domu, který kdysi patřil Čimislavovi a Klatovce. 
Roku 1149 kníže Vladislav táhl do Jeruzaléma na křížovou výpravu a správu 
země předal svému bratrovi, jenž tak dočasně pobýval v Praze. Po Vladisla-
vově návratu nechal Teobald na místě svého klatovského domu založit kláš-
ter svatého Vavřince a roku 1158 do něj uvedl benediktiny. Prvním opatem 
se stal Radimil (Rotomanus) z rodu Heskova. Z kdysi mocných Fontinů zbyl 
už jen Blahovid, jenž ve stáří do tohoto kláštera vstoupil a daroval mu vše-
chen svůj majetek.

Roku 1162 táhli syn krále Vladislava Fridrich a králův bratr Teobald na po-
moc císaři Fridrichovi proti Milánu. Teobald proto předal správu svého pan-
ství purkmistrovi a konšelům města Klatov. Protože se osvědčili, přenechal 
jim ji i po dobu výpravy k Milánu, na niž odjel roku 1163, a poté i po dobu 
následující výpravy do Lombardie, navíc jim svěřil do péče i svého syna Teo-
balda. Těšil se velké přízni císaře, což mu někteří nepřáli, a proto byl roku 
1166 v Lombardii otráven. Theobaldův syn Teobald mladší a přední Klatovští 
měšťané pak převezli jeho tělo domů a pochovali ho v Klatovech v klášteře.

Nový majitel panství Teobald mladší sídlil na Rabí, ale často pobýval i v Kla-
tovech. Udržoval též blízké styky se svým bratrancem, českým knížetem Fri-
drichem. Roku 1178 pomohl Teobald Fridrichovi vyhnat ze země Soběslava 
a roku 1182 byl na Fridrichovu žádost přítomen volbě nového biskupa Jind-
řicha. Roku 1189 ale začal Fridrich Teobalda neprávem podezírat, že ho chce 
svrhnout, a tak se Teobald uchýlil mimo Čechy a pobýval střídavě u císa-
ře a u moravského knížete Kundrata. Ten se po Fridrichově smrti roku 1190 
stal českým knížetem a na základě předchozí domluvy vyměnil s Teobaldem 
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klatovské panství za moravské knížectví. Teobald se tak stal znojemským kní-
žetem a Klatovy se vrátily pod přímou knížecí správu.

Obsah Fundací shrnuji podrobně mimo jiné proto, že je z něj dobře vi-
dět, co vše podle Klatovského tvoří nutnou součást aktu „založení měs-
ta“. Nejde jen o popis zbudování osady na určitém místě a jeho data-
ci či o jméno a pohnutky zakladatele, ale je třeba specifikovat i původ 
obyvatel, datum a okolnosti přijetí křesťanství, ohrazení města, udělení 
znaku apod.32 Dále je z obsahu zřejmé, že primární funkcí Fundací (jíž 
byl přizpůsoben i název, zvolený místo obvyklejší historie, kroniky či pa-
mětí) je funkce legitimizační. Veškeré popisované události totiž směřu-
jí k jedinému: potvrzení statusu Klatov jako svobodného královského 
města, jehož obyvatelé nebyli nikdy ničími poddanými a svým půvo-
dem jsou rovni lokálním šlechticům. I v období, kdy Klatovští nespa-
dali pod přímou knížecí správu, nebyli na úrovni běžných poddaných, 
protože jejich páni byli jednak nejbližšími příbuznými knížete, jednak 
jim ponechávali samosprávu. Klatovští jsou vždy líčeni jako lidé mou-
dří, smířliví a tolerantní, jejich protivníci jako osoby proradné a boje-
chtivé, které se je snaží vyhladit nebo alespoň podmanit. S určitou mírou 
nadsázky by tedy bylo možno Fundací považovat za městskou obdobu 
erbovních pověstí, které si tehdy hojně pořizovaly šlechtické rody, aby 
dokázaly svou starobylost a definovaly svou identitu. Dokazuje tedy 
značné sebevědomí obyvatel královského města na konci 16. století.

3.3. Údajný původ Fundací

Pokud Jan Klatovský chtěl, aby jeho dílo bylo přijato jako věrohodný 
pramen, musel vysvětlit, kde a jak své převratné informace získal. Pro-
to opatřil svůj spis již zmíněnou předmluvou, v níž vylíčil okolnosti 
jeho vzniku. Píše zde, jak vždy toužil vypátrat nějaké údaje o založení 
svého rodného města a o původu jeho jména. Vyptával se proto mnoha 

32 V předmluvě k Fundací to Klatovský stručně formuluje tak, že mu Petr z Lindy 
slíbil ukázat rukopis „ó Městu Klatowech/ gakž gest založeno: od koho/ a pokom 
gméno má: a kterak k Wjře Krysta Pána přisslo“ (Hammerschmid 1699, 71).
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vzdělaných lidí, ale dlouho neúspěšně, štěstí se na něj usmálo až při 
jedné z návštěv u svatovítského děkana Petra z Lindy. Když mu vylíčil, 
co hledá, Petr slíbil, že mu ukáže starý spis, který tyto informace ob-
sahuje. Odmítl jej však půjčit k přepsání, protože v témže svazku byly 
svázány i jiné rukopisy. Proto se Klatovský rozhodl, že si bude při čte-
ní tajně zaznamenávat některé údaje a ostatní zapisovat z paměti hned 
po návratu domů. Tímto způsobem se mu i přes jisté obtíže, plynoucí 
z nedostatku času a čtení starého písma, podařilo obsah spisu v rela-
tivní úplnosti zaznamenat. Po děkanově smrti se na starý rukopis vy-
ptával, ale nikde jej nenalezl, a proto se rozhodl seznámit své krajany 
alespoň se svými výpisky.

Pro zvýšení věrohodnosti Fundací se Klatovský dále rozhodl vybavit 
ji zdvojenou postavou údajného autora, což dílu dává hned dvojitý fik-
tivní rámec. Nejen že vytvořil Rotomana, prvního klatovského opata 
a pisatele Fundací, ale přimyslel mu i předchůdce, prvního klatovského 
faráře Votíka, jehož údajných zápisků Rotoman použil. Tím se vyhnul 
pochybnostem, které by jinak vzbuzoval fakt, že má Rotoman podrob-
né zprávy o událostech stovky let starých. A tak i když mnozí histori-
kové 17. a 18. století pochybovali o přesnosti Klatovského „výpisků“, 
přiznávali jistou hodnotu jím údajně pokaženému, ale starobylému spi-
su Rotomanovu, v jehož reálnou existenci věřili.

Své tvrzení o původu textu se Klatovský pokusil podepřít také tím, 
že cituje údajný latinský titul rukopisu „Historia de fundatione Civitatis 
Clatoviae ex memorijs consignatis â pio Sacerdote Wotico, conscripta 
â Rothomano Abbate Monasterij Clatoviensis“, přičemž stručně (a po-
měrně věrohodně) popisuje i jeho podobu: „[…] starodáwnj pjsmo/ nět-
co Latině/ a nětco Cžeský s takowýma Abbrewiaturami psané bylo po 
starodáwnu […].“33 To vše ukazuje, že nešlo o naivního a nevzdělaného 
falzifikátora, ale o člověka, který měl se starými anály jistou zkušenost 
a dokázal ji využít pro své účely.

33 Hammerschmid 1699, 72.
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4. Hájkova Kronika a Paprockého Diadochos 
jako impulsy pro vznik Fundací

Pro podobu Fundací a načasování jejího vzniku byla zřejmě určující dvě 
jiná česky psaná díla: Hájkova Kronika a Paprockého Diadochos. Kronika 
byla Klatovskému impulsem jednak proto, že představovala dosud nej-
rozsáhlejší a patrně i značně autoritativní dílo věnované českým dějinám 
včetně dějin českých měst, jednak proto, že svým mlčením o nejstar-
ších dějinách Klatov vytvářela poptávku po doplnění. Přímým impul-
sem pro sepsání Fundací pak zřejmě byly probíhající práce na Diadochu, 
neboť se díky nim otevírala možnost zaplnit tuto mezeru nejen samo-
statným spisem, ale následně i v rámci rozsáhlého a snad též autorita-
tivního kompendia. 

4.1. Recepce Hájkovy Kroniky v 16. stolet í

Důvody, pro které si Klatovský zvolil za vzor Hájkovu Kroniku, úzce 
souvisejí s tím, jak byla na konci 16. století Kronika recipována, tedy 
s otázkou, zda byla široce známa a uznávána jako věrohodný historic-
ký pramen. Josef Jireček v článku o Bartoloměji Paprockém z Hlohol 
k tomu píše: „Když Paprocký na Moravu a do Čech přišel, požívala 
kronika Hájkova zvláště v kruzích katolických, ve kterých náš emigrant 
výhradně živ byl, nepopěratelné autority, zvýšené nad to dějepisným dí-
lem biskupa Jana Doubravy. Však ani Lupáč a Veleslavina k Hájkovým 
zprávám nebyli nevěřící.“34 Zmíněný Veleslavínův postoj dobře doku-
mentuje jeho předmluva k vydání Silviovy a Kuthenovy kroniky (1585), 
v níž píše, že Hájkova Kronika byla po 40 letech od svého vydání těž-
ko dostupná a poměrně žádaná, na rozdíl od doby předchozí, kdy byla 
dílem dosti kontroverzním:

„Po Martinowi Kuthenowi třetij též yazykem Cžeským, ze wssech 
neyobssýrněgi, a mohu řijcy neypilněgi a neyhogněgi, psal Historij Kněz 
Wáclaw Hágek z Libočan/ […] Mnozý z Cžechuow toho času y potom 

34 Jireček 1866, 26.
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málo gi sobě wážili/ pro některé přijčiny: Yako žeby někde strany pod 
obogij dotýkal/ mnohé bezpotřebné, časem y básniwé wěcy wměsso-
wal a wtrussowal. Ale nynij, když se giž Exemlářuow nedostáwá, a žád-
ný po ta wssecka léta se newygewil, gesstoby nětco lepssýho a grun-
towněgssýho na swětlo wynesl/ negedniby gi za dosti weliké penijze 
rádi kaupili/ a často se po nj ptagij. Takť se obyčegně stáwá/ Praesentia 
fastidimus, amissa requirimus: Přijtomných wěcý nedbáme/ potom když 
se kams poděgj, taužijme po nich a teprwa gich žádáme.“35

Veleslavín k ní má sice jisté výhrady, nicméně na její obhajobu uvádí 
několik argumentů, zejména že nic lepšího nebylo dosud o českých dě-
jinách sepsáno, že autor důsledně dbá na uvádění datace a na základě 
mnoha pramenů podrobně píše nejen o králích a jejich skutcích, ale 
i o životě celé země, přijetí křesťanství, zakládání měst, hradů apod.,36 
že žádný historik se nevyvaruje chyb37 a že cílem Kroniky nebylo jen po-
učit, ale také pobavit. To v zásadě neodsuzuje, neboť „[r]ozumný člowěk 
může dobře odložiti což zná býti daremného/ a wybrati což g[es]t po-
třebného a k prawdě podobného: muože zawrcy pléwy/ to gest básniwé 
a neprawé wěcy/ yako řepijky a kopřiwy z Zahrady/ a zanechati sobě 

35 Adam z Veleslavína 1585, B4v. Velmi podobně (a částečně i týmiž slovy) o ní 
mluví i roku 1700 František Beckovský v předmluvě k Poselkyni (Beckovský 1700, 2): 
„Prawda syce gest/ že Kronyka Cžeská od Wácslawa Hágka na Swětlo když wydaná 
byla/ mnozý Cžechowé toho času málo gi sobě wážili pro negaké přjčiny/ gako: žeby 
on Wácslaw Hágek někde Strany pod Obogj dotýkal/ též mnohé bezpotřebné/ časem 
y básniwé wěcý wtrussowal; a neywicegj proto/ že on gsa gesstě tehdáž žiw/ aneb málo 
aspoň před tim z Swěta wykročiw dobře známý w Pámětj Lidské trwal; a proto ne ta-
kowau tehdegssýho/ gako nyněgssýho času gak geho Kronyka/ tak y on Powěst měl/ 
a Wážnost dlé toho Přjslowj: minuit Praesentia famam: Kronykáře Přitomnost tratj Powěst 
y Wážnost. Ale my nynj/ když giž téhož Wácslawa Hágka na Swětě nenj/ a geho Kro-
nyka pořidku se nalezá/ při gegim Nedostatku gináče gi sobě/ nežli Předkowé nassý/ 
wážiti vmjme.“ Bez znalosti Veleslavínova textu by toto Beckovského tvrzení o rezer-
vovaném postoji ke Kronice bylo možno vztahovat i na dobu Veleslavínovu (jakožto 
dobu, kdy ještě mohli žít někteří Hájkovi současníci); to ale starší svědectví nijak ne-
zpochybňuje, jen to ukazuje ošidnost doslovného chápání takovýchto vyjádření bez 
důkladné znalosti jejich závislosti na starších textech.

36 Adam z Veleslavína 1585, D2v, D3v.
37 Tamtéž, B4v.
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yádra, totiž prawdy“.38 Podle něj je tedy možno spolehnout se na čtená-
řovu schopnost rozlišovat mezi poučným a pravděpodobným na jedné 
straně a neužitečným a smyšleným na straně druhé. Veleslavínovo hod-
nocení Hájka je tak v podstatě kladné, byť zčásti závislé na neexisten-
ci lepšího díla, které by splňovalo nároky na velkou národní kroniku.

Za doklad důvěry v Kroniku na konci 16. století lze dále považovat 
fakt, že byla kadaňským městským písařem Johannem Sandelem přelo-
žena do němčiny a poprvé vydána tiskem ve dvou dílech roku 1596.39 
Překladatel nejen že nikde nezmiňuje ani stín pochybnosti o hodnověr-
nosti Hájkových zpráv, ale naopak na začátku přemluvy ke čtenáři au-
tora chválí a píše, že chce dílo zpřístupnit německy mluvícím obyvate-
lům království, protože se v něm mohou dočíst o původu vládců země, 
jejich vládě, mravech, statečných činech a ctnostech, jakož i o různých 
pozoruhodných událostech.40 Klatovský se tedy mohl spolehnout na 
to, že založí-li své líčení nejstarších dějin Klatov na Hájkových údajích, 
bude současníky vnímáno jako věrohodné.

4.2. Hájkova Kronika a zakládání měst

Souhrnná česká historiografická díla 16. století přinášela jen zřídka in-
formace o zakládání jednotlivých měst. Enea Silvio Piccolomini se ve 
své Historii o počátky měst v podstatě nezajímá. I o založení Prahy se 

38 Tamtéž 1585, D2r. 
39 Na titulních listech některých exemplářů obou dílů bylo vročení, udávané řím-

skou číslicí, dodatečným dotištěním změněno na 1598. Reeditována byla v letech 1697 
(VD17 14:052799X) a 1718 (Brom 2015, 131).

40 Sandel 1596, bir: „ALs ich zur gelegenen Zeit/ die in Böhmischer Sprach von 
vnserm Vaterlande auszgegangene VVenceslai Hagecij Chronica, mit fleiß gelesen/ habe 
ich mir zu Gemüthe geführet/ das es wohl zu wünschen/ damit der Böhmischen Re-
genten/ Fürsten vnd Könige Herkommen/ löblich Regiment/ Sitten vnd Wandel/ bey-
neben andern Vhralten vnd berümbten Böhmen Mannlichen vnd Ritterlichen Thatten 
vnd Tugenden/ sambt allen andern gedenckwürdigen Geschichten/ […] auch in Deut-
scher Sprach also ordentlich/ wie dieselbe von gedachtem Ehrwürdigen/ Edlen vnd 
Ehrnvehesten Wenceslao Hagek von Lybotschan/ beschrieben vnd an Tag gegeben/ 
[…] auch den Deutschen Völckern desto besser bekant werden möchten.“
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zmiňuje jaksi mimochodem, v rámci vyprávění o Libušině svatbě,41 
a pokud později píše o počátku některého z měst, děje se tak prostým 
konstatováním bez jakýchkoli podrobností. Také Kuthen detailněji za-
znamenává vlastně jen založení Prahy, jemuž ale věnuje krátkou samo-
statnou kapitolu, přesně je datuje do listopadu 711 a podotýká, že na 
tomto místě „prwé Miesto znamenité a hláwnij bylo, kteréž Ptoloméus 
Kasurgum gmenuge“, ale „za Libusse toliko wéska malá na tom mijstě 
byla“.42 Důvodem pro tuto zmínku je především snaha doložit na stá-
ří Prahy, že městský stav je starší a původnější než panský, který vznikl 
až později z osob, jimž byla svěřena péče o udržování pořádku v zemi.

Nejbohatší zprávy tohoto druhu tak najdeme právě v Hájkově Kro-
nice. Vyskytují se, společně s údaji o zakládání dvorů a hradů, nejčastěji 
v její první části, přibližně do poloviny 9. století. Kromě toho se Hájek 
o městech zmiňuje i později, zaznamenává zejména, kdy byla obehnána 
hradbou, kdy je stihla nějaká pohroma atd. To dokládá neplatnost star-
ších tvrzení, že je Hájek zaměřen protiměstsky,43 vyvrácených už Peš-
kem a Zilynským, neboť založení prvního z měst (Kouřimi, roku 653) je 
v Kronice zmíněno o několik set let dříve než povýšení první osoby do 
panského stavu (roku 1003) a na příkladu Prahy (zejména Malé Strany) 
je navíc systematicky ukazován (velice starobylý) původ různých insti-
tucí a jevů městského života.44 Jako jednu z věcí, o kterých se v Hájko-
vě kronice čtenář může poučit, ostatně jmenuje zakládání měst výslov-
ně i Sandel v titulu svého překladu.45

Počátky mnoha českých měst klade Hájek už do 7. nebo 8. století 
a většinou též uvádí, jaká byla motivace jejich pojmenování. Tou bylo 

41 Viz Silvio 1998, 22.
42 Kuthen ze Šprinsberka 1539, Civ–Ciir.
43 Stručný přehled starších prací charakterizujících Kroniku jako prošlechtické dílo 

i prací tento náhled vyvracejících podává Čornej 2015, 89.
44 Pešek – Zilynskyj 1983, 58–59.
45 „Böhmische Chronica VVENCESLAI HAGECII. Von Vrsprung der Böhmen von 

irer Hertzogen vnd Konige Graffen Adels vnd Geschlechter Ankunft/ von ihren löb-
lichen Ritterlichen Thaten/ Item/ von der Städte vnd Schlösser Fundation vnd An-
fang/ vnd was sich sonsten an Geistlichen vnd Weltlichen Enderungen/ in vnd ausser 
der Kron Böhmen/ Denckwürdiges allenthalben in 883. Jahren begeben vnd zugetra-
gen. […]“ [podtržení AAF]
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často buď jméno zakladatele či zakladatelky (např. Bílina, založena Bí-
lou roku 744; Příbram, založena Příbralem roku 755; Bydžov, založen 
Býdem roku 763),46 nebo charakteristické rysy okolní krajiny či nějaká 
důležitá událost – i v tomto případě ale bývá jméno zakladatele uvá-
děno (např. Kouřim, založena Lechem roku 653 a pojmenována pod-
le kouře, jímž dával znamení Čechovi; Slaný, založen Holotem roku 
750 a pojmenován podle pramene slané vody; Mělník, založen Bešem 
roku 757 a pojmenován podle mlýnů na potoce, zvaném podle zakla-
datele města Bšovka).47

Založení Klatov však zmíněno není, a to i přes jejich nesporný vý-
znam v 16. století. Buď jde o pouhé nezáměrné opomenutí,48 nebo 
Hájkovi v době práce na Kronice Klatovští nemohli či nechtěli poskyt-
nout vhodné podklady k historii města.49 Pro druhou možnost se zdá 
svědčit to, že zprávy týkající se Klatov nebo jejich obyvatel se v Kronice 
sice místy objevují, v naprosté většině však jde o události z husitských 
válek, tedy takové, pro které autor nepotřeboval místní zdroje.50 U ně-
kterých jiných měst Hájek referuje o různých událostech lokální důle-
žitosti, např. o požárech, k nimž došlo v době míru následkem nešťast-
né náhody (mj. Kadaň, Slaný, Strakonice, Český Brod či Jihlava)51 nebo 
žhářství (mj. Dvůr Králové či Jičín).52 Z Klatov však podobné zprávy 
nemá. Důležitou výjimkou je jen zpráva o založení klatovského domi-
nikánského kláštera kolem poloviny 12. století bratrem krále Vladislava 

46 Hájek z Libočan 1541, XXv, XXIIIv, XXVIr.
47 Tamtéž, Iv, XXIIv, XXIIIIr.
48 Hájek nezmiňuje založení všech významnějších českých měst (opomíjí např. 

Rokycany).
49 Naproti tomu např. nejstarší dějiny Kouřimi jsou u Hájka patrně ztvárněny 

podle místní tradice (Pešek – Zilynskyj 1983, 57). To, že Hájek neměl přístup ke kla-
tovským městským knihám, je dále vidět ze záznamu o umučení dvou polských mni-
chů Přibíkem Klenovským roku 1447 (Hájek z Libočan 1541, CCCCXXIIIr [podtr-
žení AAF]): „Iacý gsu se pak diwowé/ přy nijch wté Wiežy dály/ toho nechcy psati/ 
w Miestie Klatowech to wssecko bylo/ a snad y do dnes gest v Kniehách Miestskych 
na Rathauze zapsáno.“

50 Hájek z Libočan 1541, např. CLXXXXVIIv, CCCLXXVIIr, CCCCv, CCCVIv, 
CCCCXIIv, CCCCXVIv, CCCCLXXv.

51 Tamtéž, CCCXXXVIr, CCCXXXXVv, CCCCXVIIv, CCCCLXIIIIv, CCCCLXVr.
52 Tamtéž, CCCCXXVv, CCCCLXXr.
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Teobaldem a o tom, že v něm byl pohřben nejen on, ale i jeho sestra, 
blahoslavená Amabilia, a jeho syn, biskup Protiva.53 I v tomto přípa-
dě jde ale vzhledem k Teobaldově osobě spíše o záležitost nadregionál-
ního významu, takže autor nemusel nutně vycházet z místních pra- 
menů.

Ať už je příčina opomenutí jakákoli, Hájkovo zachycení dějin Kla-
tov bylo místními na konci 16. století zřejmě považováno za nedosta-
tečné, neboť, jak zdůrazňuje i sám Hájek a Brikcí z Licka v úvodních 
partiích Kroniky, po zničení desek zemských požárem se právě ona 
v mnoha případech stala jediným pramenem, kde mohly být hledány 
údaje o starobylosti, privilegiích apod.54 Jak již bylo zmíněno, nebu-
de asi náhoda, že vznik Fundací spadá přesně do doby psaní jiného vý-
znamného díla o českých dějinách, Paprockého Diadochu. Tehdejší kla-
tovští konšelé nejspíše nechtěli opakovat chybu svých dědů a postarali 
se o to, aby historik měl tentokrát k dispozici vhodné podklady.55 Jak 
ukazuje Vančura,56 byli to v této době už většinou lidé nejen zámožní, 
ale také vzdělaní, nezřídka se pyšnící akademickými hodnostmi. Měli 
tedy všechny předpoklady pro to, aby dokázali ocenit význam důstoj-
ného místa města v historiografických dílech.

4.3. Fundací a Diadochos

Jan Klatovský patrně zaslal Fundací klatovským konšelům během září 
roku 1599 nebo jen o málo později.57 Víme to proto, že ji v roce 1600 
předložili k nahlédnutí polskému katolickému šlechtici a emigrantovi 

53 Tamtéž, CLXXXXVIIrv. Je zajímavé, že Klatovský informace o Amabilii a Proti-
vovi neuvádí, a to ať už to přičteme jeho nekatolictví, nebo jeho protežování měšťanů 
oproti šlechticům, nebo – nejspíše – obojímu.

54 Pešek – Zilynskyj 1983, 60.
55 Jak dokládají účty příborské městské rady z roku 1603, měl Paprocký s císařským 

dovolením pro „vyhledání slavných pamětí do kronik vpisování“ pomocníky placené 
z prostředků jednotlivých měst (Večeřová 1999, 353).

56 Vančura 1927–1936, I/2, 439.
57 Viz dataci latinského výtahu z předmluvy 8. září 1599, zachovanou v rukopisu KL.
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Bartoloměji Paprockému z Hlohol při jeho návštěvě města.58 V té době 
už měl ale Paprocký zřejmě většinu textu Diadochu hotovou,59 protože 
informace načerpané z Fundací používá až v 5. knize, pojednávající o sta-
vu městském. Naopak v předchozích částech se s odkazy na ni nesetká-
váme ani tam, kde bychom je logicky očekávali: například v 1. knize se 
o klatovském klášteře nezmiňuje jako o benediktinském, jak by vyplývalo 
z Fundací, ale považuje jej ve shodě s Hájkem za klášter dominikánský, 
založený roku 1167.60 Zato v kapitole věnované Klatovům v 5. knize61 
se na Fundací odvolává (byť ji takto nenazývá), výslovně uvádí, že mu ji 
předložili klatovští měšťané62 a podává její poměrně podrobný obsah. 
Za datum založení města považuje rok 771 a hlavním poznatkem ply-
noucím z Fundací je pro něj fakt, že „Klatowsstj possli z Rodůw powy-
ssených Smilaussowa genž byl Otec Bitizůw a Klenowa“.63 Tím potvrzu-
je moji výše uvedenou hypotézu, podle níž byla účelem Fundací snaha 
dokázat, že (klatovští) měšťané svým původem, jenž sahá až k praotci 
Čechovi, nijak nezaostávají za (místní) šlechtou.

S Paprockého Diadochem úzce souvisí ještě jeden soudobý ohlas Fun-
dací, tentokrát ve sféře výtvarného umění. Jeho původcem je slavný autor 

58 Paprocký 1602, 5. kniha (nadepsaná „O počátku a dáwnosti Měst w Králowstwij 
Cžeském Knihy páte“), 227: „Leta 1473. den Božjho Těla Hrad Pussperk od Klatowských 
dobyt na němž laupežnjcy přebýwali: Nyni Léta 1600. Kostel v něm wystawen.“

59 Paprocký sbíral materiál k Diadochu od roku 1595 (Jireček 1866, 18) a zpracová-
val ho postupně – podle dopisu tiskaře Daniela Sedlčanského pražskému arcibiskupovi 
Zbyňku II. Berkovi z Dubé z 30. října 1600 neodevzdal práci k tisku v celku, ale po 
jednotlivých složkách (a proto ji tiskař nemohl předložit cenzuře): „A abych byl i to 
učiniti a Vaší knížecí milosti exemplář psaný přednésti a ukázati chtěl, možné nebylo, 
nebo jsem nikda celého neměl, než což on tak z jiných kronik a autorův, na větším díle 
tištěných spisoval, to jest mi po kusu do impressí podával […]“ (Večeřová 1999, 351 až 
352). Samotný tisk se táhl nejméně pět let a prošel různými peripetiemi (tamtéž, 353).

60 Paprocký 1602, 1. kniha, 373.
61 Pasáž věnovaná Klatovům se nachází na s. 223–227 a  je nadepsána takto:  

„Klatowy Město/ náležj Cýsaři yakožto Králi Cžeskému.“
62 Paprocký 1602, 5. kniha, 223: „Wedlé znienij pamieti mně od Měsstianuow 

Klatowských vkázaných/ Město Klatowy založeno gest Léta Páně 771. spůsobem 
takowým: […].“ Tamtéž, 227: „To wsse wzato gest z Spisu Měsstianům Klatowským 
přináležegijcýho sepsaného od Radimila prwnjho Opata w Klássteře Klatowském […].“

63 Paprocký 1602, 5. kniha, 227.
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dřevorytů, grafik a kreseb Jan Willenberg,64 který přispěl k vý zdobě Dia-
dochu svými vedutami měst. Ve spojitosti s tím podnikl roku 1602 stu-
dijní cestu po Čechách, během níž si do svého skicáku kreslil pohledy 
na různá města.65 27. února roku 1602 si tak nakreslil i velkou vedu-
tu Klatov,66 v níž použil některé motivy mající základ u Klatovského.67 
Z jednoho detailu je přitom zjevné, že nepracoval jen s výtahem z Fun-
dací, jak byl otištěn v Diadochu, ale musel mít v ruce kompletní ruko-
pis. Posměšný pokřik Klatovských na poražené sousedy Fontiny „Ha 
Ha Fontinowe“,68 který umístil na kresbě nad jednu z městských bran, 
totiž v tisku citován není. Je proto pravděpodobné, že také jemu ru-
kopis Fundací poskytli přímo Klatovští. Jak píše Večeřová,69 kreslíř měl 
zřejmě ve zvyku radit se s místními znalci o tom, odkud město nejlépe 
zachytit, a snad s nimi konzultoval i hotové kresby.

5. Srovnání Fundací a Kroniky

Myšlenka porovnat Fundací s Hájkovou Kronikou se nabízí téměř sama. 
Zjevných podobností (ale i rozdílů) mezi oběma texty je mnoho a po-
všimli si jich v podstatě všichni, kdo se v nové době Klatovského dílkem 
zabývali.70 Podle Jaroslava Kolára jde přímo „o epigonské následování 
Hájkových postupů při vytváření obrazu minulosti, odpovídajícího žá-
daným představám, v němž se nedostatek pramenů nahrazuje epickými 

64 Srov. např. Voit 2006, 1021–1023, nebo Hlavicová 2008.
65 Faksimile vydali Podlaha – Zahradník 1901; k okolnostem a době vzniku ski-

cáře srov. Truc 1988.
66 Do výzdoby Diadochu nakonec zařazena nebyla, patrně proto, že Klatovy nebyly 

„krajským“ městem (Truc 1988, 282). V každém případě šlo o záměr, protože pokud 
by s dřevořezem Klatov Paprocký počítal, nechal by pro něj v tisku volné místo, jako 
v případě nakonec neotištěné veduty Čáslavi (Dobrovský 1828, 122).

67 Vančura 1927–1936, I/2, 437–438; I/3/1, 513.
68 Srov. rukopis NM1, 40v; rukopis MK, 43; rukopis KL, 578; rukopis NM2, 112v.
69 Večeřová 1999, 362.
70 Např. Vančura (1927–1936, I/1, 46) označuje Klatovského výslovně za „věrného 

napodobitele a následovatele Hájkova“.
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smyšlenkami“.71 Právě zjevná závislost Klatovského na Hájkovi tak ved-
la obvykle k tomu, že se autoři spokojili jen s paušálním konstatová-
ním nebo načrtnutím několika hlavních bodů na základě celkového 
dojmu,72 aniž by vztah obou textů analyzovali podrobněji. O to bych 
se alespoň formou sond chtěla pokusit v této kapitole.

5.1. Žánr a kompozice

Na prvním místě považuji za nutné říci, že problematické je a už v době 
jejího vzniku bylo žánrové zařazení Fundací. Svým zacílením na udá-
losti z dávné minulosti se zcela odlišuje od běžné dobové rukopisné 
historiografické prózy, která se obvykle soustředila na události nedáv-
né a blížila se spíš pamětním záznamům.73 Liší se ale i od svého vzoru, 
Hájkovy Kroniky. Ta představuje z hlediska recipientů konce 16. století 
souborné historiografické dílo, pojednávající na základě starších prame-
nů o minulosti národa a mající zároveň i zábavnou funkci. Fundací však 
chtěla být něčím jiným: výtahem z díla, které bylo s použitím starších 
pramenů a vlastních vzpomínek sepsáno v dávné minulosti. Oscilova-
la tedy mezi historiograficko-zábavným textem (jako Hájek) a historic-
kým pramenem. Tento žánrový posun s sebou nesl určité obtíže, které 
její autor ne zcela zvládl.

Má-li z analistických záznamů vzniknout narativní historický text, 
musejí projít tzv. fabulární transformací.74 V tomto procesu jsou zázna-
my rozšiřovány o další informace, například o různé komentáře, popis 
pozdějších důsledků apod. K jejich beletrizaci může v zásadě docházet 
dvojím způsobem: buď propojováním několika záznamů v souvislý pří-
běh, nebo doplňováním dalších detailů. Podobný proces může dále pro-
běhnout i tam, kde jsou místo analistických záznamů k dispozici pou-
ze staré pověsti. Příkladem právě tohoto postupu je Hájkovo zacházení 
s nejstarší českou historií. Ve snaze propojit nejstarší období s pozděj-

71 Kolár 1981, 12.
72 Srov. např. Kolár 2000.
73 Kolár 1988, 419.
74 Beneš 1993, 49–76.
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šími dějinami a dosáhnout tím proporcionality Hájek postupuje tak, 
že údaje orální tradice doplňuje na základě své koncepce historického 
vývoje, logické dedukce a fantazie. Historické prameny jsou pro něj 
především látkou, materiálem, „z něhož budoval svou vlastní výpověď 
o národní minulosti jako literární dílo“.75 Zejména soustavné uvádění 
datace mu při tom slouží k propojení celé české historie do souvislého 
proudu. Jeho obraz nejstarších dějin tak je sice velmi odlišný od obra-
zů jiných, není však jen volnou hrou fantazie – odráží se v něm dobo-
vé chápání historie a její úlohy v životě člověka. Řečeno slovy Jaroslava 
Kolára, všechny „doplňky, domysly, dotváření, epická rozpřádání vy-
cházejí u Hájka jakoby z jediného hlediska“ – tímto hlediskem je svět 
autorovy současnosti a jeho vlastní pozice v něm.76

Klatovského Fundací lze pak považovat za produkt falešné fabulár-
ní transformace, tedy nápodoby tohoto procesu, který ale zřejmě ne-
zpracovává žádný reálně existující historický pramen. Nemůžeme sice 
vyloučit existenci starších místních pověstí, o něž se mohla opírat, ne-
máme o nich ale žádné nezávislé zprávy a míra podobnosti syžetu Fun-
dací s obdobnými zprávami u Hájka tuto hypotézu spíše nepodporuje. 
Zdá se tedy, že se Klatovský při psaní řídil primárně Kronikou, zároveň 
však nechtěl nebo nedokázal dostatečně zohlednit fakt, že podle fiktiv-
ního rámce, do něhož své dílo zasadil, by vlastně měl psát něco jiného, 
totiž výtah z historického pramene.

Je známo, že Hájkova Kronika obsahuje drobné epické celky, po-
měrně samostatné příběhy.77 Z hlediska výskytu těchto epických vlo-
žek je možno rozlišit v ní tři části. V první části, zahrnující období od 
Čechova příchodu přibližně do konce prvního tisíciletí, jsou výpravné 
partie nositelkami hlavní kronikářské linie. Jde především o příběhy 
starých pověstí a legendární látky, které však na sebe souvisle nenava-
zují a jsou prokládány fiktivními analistickými záznamy, vyprávějící-
mi o počasí, o zakládání různých sídlišť apod. Tím je na jednu stranu 
narušován souvislý tok děje, na druhou stranu však soustavné uvádění 

75 Kolár 1981, 13.
76 Tamtéž, 14.
77 Kolár 1999, 188–190; Česká 2015.
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datace a občasné „analistické záznamy“ dodávají líčení na věrohodnosti, 
a jak už bylo řečeno, propojují ho s událostmi pozdějšími. Také Klatov-
ský uvádí některá data, celkově se však podoba Fundací v tomto ohledu 
od Kroniky podstatně odlišuje. Jednotlivé příběhy jsou totiž podávány 
v celku, tedy ne jako u Hájka po částech odpovídajících jednotlivým 
letům, a nejsou přerušovány žádnými nesouvisejícími analistickými zá-
znamy. Výslovně datovány jsou jen některé význačné události, ostatní 
buď časově zařazeny nejsou vůbec, nebo jen vágními určeními, jako „po 
některém pak létě“, „v těch pak létech“ apod. Právě přílišná plynulost 
vyprávění a nedostatek přesně datovaných drobných událostí (a snad 
i smyšlených analistických záznamů) byly velmi brzy vnímány jako ne-
dokonalost Klatovského textu. Stěžoval si na to už Hammerschmid.78

I když se ve Fundací a v Kronice vyskytují typově podobné epizody, 
je vidět rozdíl ve fabulačních a beletrizačních schopnostech obou au-
torů. Příkladem může být líčení bojů mezi křesťany a pohany. U Hájka 
bývají popisovány relativně často v době zhruba mezi životem sv. Vác-
lava a sv. Vojtěcha. Jde o poměrně rozmanité události sahající od taj-
ných nočních spolčení, majících za cíl protivníka znenadání přepad-
nout a pobít, až po velké zákopové bitvy. Naproti tomu u Klatovského 
čteme jen popisy tajných nočních spolčení (bez výjimky vždy neúspěš-
ných, protože předem vyzrazených), velmi podobné je navíc i líčení 
pozdějších střetů Klatovských s Fontiny. Další rozdíl je v zapojení osob 
a událostí z antické historie. Zatímco Hájek k nim po vzoru starších 
kronikářů rád přirovnává osoby a události, jež popisuje (např. Libuši 
a její sestry přirovnává k Sibyle Kúmské, Médei a Kirké), Klatovský nic 
takového nedělá. V tomto případě ale nemusí být na vině jeho nedosta-
tečná vzdělanost – vyhýbání se takovýmto srovnáním může být moti-
vováno snahou udržet důvěryhodnost fiktivního rámce, podle nějž má 
jít původně o prosté zápisky osob z dávné minulosti.

78 Hammerschmid 1699, 73: „Že wssak w nj mnoho nedostatku nacházý/ gak w Hys-
torycké pořádnosti/ tak y w poznamenánj Let (o čemž Ian Klatowský w swé Předmluwě 
se přiznáwá) řkaucý/ že Léta/ a mnohý Abbrewiatury nemohl přečisti (a že zpaměti 
sobě přigda Domu poznamenáwal co přečetl) pozůstalo [sic] nám nemalá práce/ abych-
me Chronologij spořádali/ a gruntowně Hystoryckau prawdu wynalezli/ a oznámili.“
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Klatovský následuje Hájka i v důrazu kladeném na etymologii. O Kro-
nice píše Walter Schamschula, že je vystavěna na logickém systému, který 
s E. R. Curtiem nazývá „Etymologie als Denkform“,79 tedy na principu, 
podle něhož v souladu se starobylou, již antickou (Platón) a středově-
kou (Isidor ze Sevilly) tradicí výklad jména určité entity ve zkratce shr-
nuje jak poučení o jejím původu, tak i o její povaze. Podobně postupu-
je Klatovský nejen při výkladu jména města, ale i ve fiktivním rámci: 
podle předmluvy k Fundací bylo totiž Klatovského první setkání s Ro-
tomanovými zápisky zapříčiněno otázkou Petra z Lindy, jaký je původ 
názvu jeho rodného města. Na začátku tázání po původu města tedy 
vlastně stojí otázka po původu jeho jména.

Klatovského věrnost Hájkovi ale neplatí, pokud jsou zprávy Kroni-
ky zcela zjevně nepravdivé, jako je tomu v případě datace založení do-
minikánského kláštera v Klatovech do poloviny 12. století. V takovém 
případě ho Klatovský neváhá opravit, nezvolí si ale možnost, která se 
zdánlivě nabízí na první pohled, to jest neposune datum vzniku kláš-
tera až do doby po založení dominikánského řádu,80 ale raději změní 
řád, jemuž klášter náležel, a to i za cenu toho, že se liší od současného 
stavu. Co nejstarobylejší původ je však hodnocen natolik vysoko, že 
převáží všechny nevýhody takovéhoto řešení.

5.2. Propojení

Základem Klatovského snahy o věrohodnost je propojení s Hájkovým 
obrazem nejstarších českých dějin. Nejnápadněji se to projevuje na 
úrovni jednajících postav: Burka, matka Klatovky, byla podle Funda-
cí dcera Sudirohova ze vsi Radlice z rodu Kleňova. Kleň byl u Hájka 
syn Čechův a sehrál v českých dějinách významnou roli: to on a jeho 
syn Sudiroh byli ti dva tesaři, které potkali Libušini služebníci, když 
rozhodovali o jménu budoucího hlavního města, a na základě jejichž 

79 Schamschula 1988, 181.
80 Posouvá ho naopak mírně do minulosti: Fundací uvádí jako rok založení 1158, 

Hájek jej přesně nespecifikuje, jen říká, že se tak stalo před rokem 1167 (Hájek z Li-
bočan 1541, CLXXXXVIIrv).
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odpovědi je pojmenovali Praha.81 Počátek Klatov je tak dáván do pří-
mé souvislosti s počátkem hlavního města království. Na chorvatský 
původ Burky, tedy na její přímou vazbu na Čechovu družinu, dále ve 
Fundací odkazuje i jméno její dcery Klavtoka, zvolené podle (smyšlené-
ho) chorvatského výrazu.

Postava Burčina manžela Bytíže je s Kronikou propojena jinak, pří-
měji. O tom, že jistý Bytíz82 nalezl u Slavošova (Berouna) stříbro, píše 
i Hájek, stejně jako o jeho popravě, ta však u něj není motivována zišt-
ností knížete a následuje až poté, co Bytíz knížeti otevřeně vyhrožoval 
a plánoval jeho vraždu.83 Klatovský naopak mluví jen o Bytížově pýše 
a „zlém smýšlení“ a popravu klade částečně za vinu i Nezamyslovi, jenž 
měl chtít obohatit svou pokladnu. O Bytížově ženě a dětech či o jeho 
původu neuvádí Hájek nic a Klatovský jen tolik, že pocházel z rodu 
Smiloušova. Toho už ale raný glosátor některých rukopisů Fundací zto-
tožnil se Směloušem, synem Chabrovým,84 a doplnil k tomu informa-
ci, již u Hájka nenajdeme, že Chabr byl členem družiny praotce Čecha 
a přišel s ním z Chorvatska. Napojení Klatovského postav na Hájkovy 
tedy vede buď přes přímé předky hlavních aktérů příběhu, nebo přes 
aktéry samotné, kteří jsou ale u Hájka spíše epizodickými postavami. 
Klatovský (a jeho raný pokračovatel) při tom dbá na to, aby zakladate-
lé Klatov nebyli z hlediska svého původu nijak bezvýznamní, naopak 
zdůrazňuje jejich spojitost s počátky českého národa a jeho prvními 
významnými osobnostmi.

S Hájkem je též propojena jedna z postav, které fungují v Klatov-
ského fiktivním rámci. Autorem historie má být opat Rotoman z rodu 

81 Hájek z Libočan 1541, Iv, XIv.
82 Jedná se evidentně o tutéž postavu. U Hájka se jméno vyskytuje pouze v podo-

bě Bytijz, v rukopisech Fundací je psáno značně nejednotně: v NM1 se střídají podoby 
Bytjž, Bytjcž, Byticž, Botjž a Botiž, v KL Bytiž a Bytiz a v NM2 Bytiz, Bytiž, Bytyz a By-
tyž (v MK není příslušná pasáž dochována). Vzhledem k tomu, že jen podoba na -ž se 
nachází ve všech rukopisech a užívá ji i Hammerschmid, jsem se rozhodla pro ni, je 
ale také možné, že v autografu byla podoba na -z, neboť ji nacházíme i u Poprockého.

83 Hájek z Libočan 1541, XXVIIrv.
84 Směloušova hádka s jistým Mládem byla u Hájka nepřímou příčinou Ctiradova 

zajetí a smrti (Hájek z Libočan 1541, XIXr).
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Heskova. Právě z tohoto rodu pocházelo sedm mládenců, kteří u Hájka 
v rozhodující bitvě zabili Vlastu, a tak ukončili dívčí válku.85 Dále se 
u Klatovského objevují některá jména, jež se vyskytují i u Hájka, ale 
označují jiné postavy, někdy i z jiné doby. Jeden ze synů Bytíže a Bur-
ky, který zemřel bezdětný v mladém věku, se jmenoval Krasoň, u Hájka 
zase dali Nezamyslovi za ženu „Hrúbu dceru Krasoniowu/ ze Wsy Bo-
towitz“.86 U Hájka Češi Krokovi „mnohé wiecy buducy skrze Stawboge 
Syna Lesyslawowa předkladali“,87 u Klatovského byl Lesislav věrný slu-
žebník Rohmilův v době mnohem pozdější. Také jméno Klatovčina 
manžela Čimislava je jen mužskou obdobou jména Lechovy manželky 
Čimislavy. Mohli bychom to vykládat jako nedostatečnou fantazii Kla-
tovského při vymýšlení jmen, stejně tak dobře je ale možné, že používá 
jména Hájkových epizodických postav záměrně, aby zněla čtenářům 
známě, a zvýšila tak důvěryhodnost textu.

K propojení Fundací s Hájkovým obrazem českých dějin slouží i pa-
ralely jejích postav a příběhů s postavami a příběhy z Kroniky. Je tu např. 
jistá podobnost mezi Bytížem, který se dopustí vzpoury proti knížeti, 
za což je popraven a jeho rodina musí hledat nový domov, a praotcem 
Čechem, jenž také musel opustit domov v důsledku přestoupení záko-
na. Burka, vdova po Bytížovi, žena-zakladatelka, jíž se dostalo ve snu 
prorockého vidění, moudrá, spravedlivá, znalá věcí lidských i božských, 
a podobně i její dcera Klavtoka, opět zakladatelka, která zázračně ob-
jevila studánku a zároveň byla po celý život moudrou správkyní své 
obce, zase připomínají postavu Libuše (i když zejména v případě Bur-
ky poněkud zkřížené s praotcem Čechem). Tím, že Klatovy měly svou 
„Libuši“ (resp. dokonce dvě!), stejně jako později svého „apoštola“ Svi-
tislava, jejich nejstarší dějiny nabývají na významu, jenž se měl patrně 
přenést i na autorovy současníky a jejich potomky.

85 Hájek z Libočan 1541, XXr.
86 Tamtéž, XXIIv.
87 Tamtéž, IIIv.
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5.3. Styl , lex ikum a jazyková úroveň

Dojem z vyprávění Hájkovy Kroniky se zejména v epických pasážích blíží 
proudu mluvené řeči v tom smyslu, že základním významovým celkem 
jako by zde nebyla věta, ale odstavec, v jehož rámci jsou jednotlivé vět-
né celky propojovány souřadícími spojkami. Velmi podobný charakter 
má i text Klatovského Fundací. Také u něj se v rámci líčení jedné epi-
zody setkáváme s jakousi „nekonečnou větou“, s neustálým souřadným 
navazováním dalších výpovědí do jediného souvislého proudu. I když 
je v obou případech tento dojem přinejmenším částečně zapříčiněn ne-
dokonalostí dobového interpunkčního systému (jež v rukopisech pře-
trvávala déle než v tiscích), stylová podobnost obou textů je zřejmá.

Klatovský také často líčí události podobným způsobem a za pomoci 
podobných formulací jako Hájek, na rozdíl od něj ale k oživení vyprá-
vění téměř nikdy neužívá přímé řeči postav. Výraznou formulační inspi-
raci Kronikou můžeme ilustrovat na následujících příkladech:

Hájek K latovský

„Geden s přatel Cžechowych gmene[m] 
Manuch/ s swue čeledij y s dobytky obratil 
se k  zapadu Slunce/ y založil Dwuer 
a  Wes/ kteréž dal gméno Charwatice/ 
[…].“1

„Wostrodicz negstarssy na Wychod 
Sluncze se obratyl, adal sobě Postawitj 
dwur Welyky, adal gemu gmeno po 
Sobie Wostrodycze, […].“2

„[Dřevoslav] sobie pak na gedne přikre 
skale dal přibytek postawiti/ s kterehož 
by mohl vssecky dwory wewssij te 
ohradie neb Wsy shlednuti: […].“3

„[Rohmil] Sobie dal Znamenity 
držewěny dwur na gednom Wrchu, nad 
Swym dworem, kpulnoczy Postawitj, 
Zkterehoz mohl Spatrziti Swug wsseczek 
dwur, […].“4

Na první pohled by se mohlo zdát, že hájkovskou inspiraci u Klatov-
ského prozrazují také některé neobvyklé lexémy, ne vždy je ale závislost 

1 Hájek z Libočan 1541, Iv. 
2 Rukopis NM2, 105v. 
3 Hájek z Libočan 1541, IIIIv. 
4 Rukopis NM2, 106r.
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jednoznačná. Například slovo lopot či lopota, tedy označení pro člověka 
vyššího společenského postavení, které Hájek používá v pasážích týkají-
cích se let 751–1072, má sice Klatovský také, ale pouze pro starší dobu, 
zhruba mezi lety 745 a 770. Dále výraz pleskanec (pleškanec, pleskač), kte-
rý u Klatovského znamená jednoduché pšeničné pečivo a který se zdá 
na první pohled odkazovat na Hájkův prskanec (označující blíže nespe-
cifikovanou poživatinu),88 s ním může, ale nemusí souviset. V každém 
případě byl ale vnímán jako slovo nezvyklé, protože každý z písařů ho 
zapsal jinak a Hammerschmid ho dokonce vysvětluje: živili se „Ples-
kancy/ to gest Koláči“.89 Jako třetí lze jmenovat už ze staré češtiny do-
ložené označení pohanské svatyně božnicě, užívané u Klatovského jako 
zbožnice. U Hájka se vyskytuje jen jednou, a to v kontextu, ze kterého 
nelze jednoznačně odvodit význam: o deskách zemských se říká, že 
roku 876 „w gednom twrdém Sklepie před Božnicý chowáni a ostřihá-
ni byli“.90 Naopak pokud Hájek nějak označuje místo, kde se nacháze-
jí pohanské modly, užívá obzvláštní příbytek nebo tejné místo.91 I v tomto 
případě se tedy zdá, že se Klatovský mohl inspirovat i jinde. Naopak 
podobnost v tvoření jmen pohanských model zřejmě náhodná nebude. 
U Hájka se jmenují Zelú, Klimba, Krásatina, Kyhala a Krosina, tedy čty-
ři z pěti jsou a-kmenová feminina začínající na K. Jediná Klatovského 
modla, která má jméno, se jmenuje Klyvina.

Podle hodnocení většiny pozdějších badatelů je Klatovský napodo-
bitelem Hájkovým, jenž ale nedosahuje jazykové úrovně svého vzoru. 
Asi nejostřeji to vyjádřil Jaroslav Kolár. Klatovského vypravování je 
podle něj „jednotvárné, rozvleklé, stylisticky primitivní a dost bezrad-
né, jak ukazuje časté doslovné opakování frazeologických segmentů 

88 Hájek z Libočan 1541, XXIIIr.
89 Hammerschmid 1699, 5. Podle Jungmannova slovníku je pleskač tlučhuba nebo 

nástroj na pleskání hnoje, pleskanec je vlčí mák, plurál pleskance označuje druh kolá-
če a prskanec je staročeská střela nebo mořská ryba; Hájkův prskanec je také citován 
a s odkazem na Dobnera vyložen jako druh ptáka. V té souvislosti Jungmann odkazu-
je na slovo prskavec, které podle něj označuje kvíčalu (Jungmann 1837, 113, 722–723).

90 Hájek z Libočan 1541, LVIr.
91 Srov. např. tamtéž, XIIIIv.
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v analogických situacích.“92 Přesněji ale ani on, ani jiní autoři jazyko-
vou inferioritu Klatovského v porovnání s Hájkem nespecifikují.

První dojem z přečtení Fundací je skutečně ten, že jde o text poměr-
ně stereotypní, lexikálně nepříliš bohatý. Abych ale došla k exaktněj-
ším výsledkům, pokusila jsem se jej ověřit analýzou frekvence někte-
rých lexémů, příbuzných slov, vazeb nebo slovních tvarů. Vybírala jsem 
při tom ty, které jsou u Klatovského nápadně časté, mohly by tedy být 
zodpovědné za zmiňovanou „jednotvárnost“ a „doslovné opakování“.

Pro zajištění lepší srovnatelnosti obou textů jsem z Hájkovy Kroni-
ky brala v úvahu pouze tu část, která pojednává přibližně o tomtéž ob-
dobí jako Fundací, tj. od příchodu praotce Čecha do konce 12. století 
(pouze samotný text, cca 224 000 slov). Je samozřejmé, že tento úsek je 
výrazně delší (přibližně 22krát) i obsahově bohatší než Fundací, přesto 
se domnívám, že srovnání má určitou výpovědní hodnotu. Pro lepší 
přehlednost ale uvádím nejen počet výskytů daného slova u Hájka (VH) 
a u Klatovského (VK), ale u obou jsem také vypočítala frekvenci výskytu 
daného slova (resp. příbuzných slov nebo slovního tvaru) na 1 000 slov 
(FH, FK) a spočítala také vzájemný poměr těchto frekvencí (P = FK : FH).

Tabulka č. 1: 
 Srovnání frekvencí výskytu vybraných slov či slovních tvarů

slovo / slovní tvar VH FH VK FK P

dědina 63 0,28 25 2,47 8,82

dvůr 193 0,86 91 9,02 10,48

čeled 68 0,30 21 2,08 6,93

čeládka 1 0,004 8 0,79 197,50

dobytek 44 0,19 20 1,98 10,42

díl 27 0,12 12 1,19 9,92

zbohatiti, zbohacený 13 0,06 5 0,49 8,17

92 Kolár 2000, 44.
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oznámiti 286 1,27 24 2,38 1,87

(ne)učiniti 843 3,76 26 2,58 0,67

spravovati, 
spravování

120 0,53 23 2,28 4,30

-dělati 242 1,08 29 2,88 2,67

vzdělávati 11 0,05 8 0,79 15,80

obrátiti se někam 186 0,83 9 0,89 1,07

(vy)hledati 86 0,38 6 0,59 1,55

osaditi se 44 0,19 4 0,39 2,05

chovati se 8 0,03 8 0,79 26,33

tvar sebrav (lid, 
vojsko…)

64 0,28 6 0,59 2,11

tvar vzav (-ši, -še) 118 0,52 5 0,49 0,94

tvar uradiv (-ši, 
-še) se

62 0,28 5 0,49 1,75

žádostivý 47 0,21 7 0,69 3,28

pokojný, pokojně 75 0,33 10 0,99 3,00

pokoj 128 0,57 6 0,59 1,03

vděčný, vděčně 95 0,42 6 0,59 1,40

jmenný tvar vděčen 
(něčeho)

44 0,19 5 0,49 2,58

vděčnost 14 0,06 5 0,49 8,17

moudrý, moudře 42 0,19 5 0,49 2,58

moudrost 7 0,03 2 0,20 6,67

rozšafný, rozšafně 4 0,02 8 0,79 39,5

(ne)rozšafnost 4 0,02 2 0,20 10,00
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Tabulka č. 1 se na první pohled zdá potvrzovat zmiňovaný dojem z čet-
by: frekvence většiny sledovaných jednotek je vyšší u Klatovského než 
u Hájka (tj. P je větší než jedna); nejčastěji se pohybuje mezi jedenapůl- 
či dvojnásobkem (oznámiti, osaditi se, sebrav) až k desetinásobku (dvůr, 
dobytek, díl), ale v některých případech je ještě mnohem vyšší (chovati se, 
vzdělávati, rozšafný a odvozeniny); výjimky, kdy je frekvence u obou au-
torů přibližně stejná, nebo je dokonce vyšší u Hájka, jsou značeny šedě 
(učiniti, obrátiti se, vzav, pokoj).

Kromě jazykových shod, na které upozorňuje sekundární literatu-
ra, se během této analýzy ukázaly i některé rozdíly. Z tabulky je např. 
zřejmé, že se autoři výrazně liší v užívání slova čeled a jeho zdrobněli-
ny čeládka: zatímco Hájek užil z 69 výskytů zdrobnělinu jen jednou, 
Klatovský ji z 29 případů použil osmkrát, tedy skoro ve čtvrtině. Z 20 
výskytů slova dobytek je u Klatovského 19 v jednotném čísle (tj. 95 %), 
naopak ze 44 výskytů u Hájka je v singuláru jen 9 (tj. 20 %), převažuje 
tedy užití v plurálu (dobytky). Hájek používá téměř výhradně vazbu snés-
ti se o něco (13krát, pouze 1krát snésti se na něčem), Klatovský má naopak 
téměř vždy snésti se na něčem (8krát, pouze 1krát snésti se o něco). Hájek po-
užívá pouze vazbu přičiniti se k něčemu (4krát), kdežto Klatovský přičini-
ti se o něco (3krát). Hájek má pouze sloveso nahromážditi (6krát), kdežto 
Klatovský nashromážditi (4krát) apod. Zdá se tedy, že Klatovský Hájkův 
styl nenapodoboval důsledně, respektive odchyloval se od něj v přípa-
dech, kdy nešlo o nápadné, „hájkovské“ výrazy a kdy se zároveň jejich 
jazykový úzus navzájem lišil.

Závěry tabulky č. 1 může ale zkreslovat rozdílná délka porovnávaných 
textů a fakt, že výběr slov byl veden jejich nápadnou frekvencí u Klatov-
ského, nemusí tedy zároveň podchycovat slova frekventovaná u Hájka. 
Následující slova nebo tvary jsou například u Hájka poměrně běžné, za-
tímco Klatovský je neužívá vůbec: přechodníky (u)znamenav a pojav (-ši, 
-še) (u Hájka 97krát, respektive 109krát), adjektivum příhodný (u Hájka 
69krát) nebo substantivum pilnost (u Hájka 29krát). Proto jsem se roz-
hodla použít ke srovnání ještě výpočty, které v roce 1975 provedla Rena-
ta Jakešová. Ta z Hájkovy Kroniky vybrala ucelený úsek vyprávění o cca 
1000 slovech, spočítala opakující se i neopakující se lexikální jednotky, 
totéž provedla pro obdobné úseky z Kuthena, Dalimila a Beckovského 
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a výsledky porovnala.93 Její výpočty, doplněné o obdobně provedený vý-
počet z Fundací (užito prvních 1078 slov), uvádím v tabulce č. 2.

Tabulka č. 2: 
 Srovnání počtu opakujících se a neopakujících se lexikálních jednotek

Autor Počet
slov ve 
vzorku

Počet
lexikálních 
jednotek

Počet 
neopakujících 
se jednotek

Počet
opakujících 
se jednotek

Dalimil 1 011 434 282 152

Kuthen 969 403 255 148

Hájek 1 053 443 290 153

Beckovský 1 040 407 267 140

Klatovský 1 078 389 233 155

Jakešová své srovnání prvních čtyř kronik hodnotí tak, že rozdíly mezi 
nimi jsou nepodstatné. I Klatovského text se na první pohled nijak vý-
razně neliší, byť má ze všech nejméně lexikálních jednotek a také nej-
méně jednotek jedinečně užívaných. Podíváme-li se však jen na Hájka 
a Klatovského, vidíme, že mezi nimi je rozdíl 54 lexikálních jednotek 
(a u jedinečných dokonce 57), protože Hájek má ze všech srovnávaných 
kronik slovní zásobu nejbohatší. Klatovského text tedy jako by doplá-
cel na to, že je porovnáván právě s Hájkem. I když je z hlediska lexikál-
ní rozmanitosti jen mírně podprůměrný, ze srovnání s nadprůměrným 
Hájkem vychází jako lexikálně chudý.

6. Shrnutí

Jakožto text s historickou tematikou, který ale nelze nazvat ani aná-
ly, ani kronikou, ani historií, ani pamětmi, a který tedy nezapadá do 
žádného z žánrových typů dobového historického spisování, působila 

93 Jakešová 1975, popis metody výpočtu a tabulka na s. 24–27.
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Fundací svým interpretům vždy potíže. Jaroslav Kolár ji výslovně na-
zývá „cizorodým jevem“ mezi ostatními soudobými pracemi a charak-
terizuje ji poměrně vágně jako „vypravování o minulosti“.94 Pokusila 
jsem se ukázat, že tato zdánlivá cizorodost je důsledkem jedinečnos-
ti Fundací jakožto textu, který z hlediska dobových recipientů osciluje 
mezi historickým pramenem a jeho (částečně přiznaným) kronikářským 
zpracováním. Ve skutečnosti je to ale legitimizační vyprávěcí text, kte-
rý má za cíl oslavit původ klatovských měšťanů, a postavit je tak naro-
veň šlechticům. Jde tedy o městskou obdobu dobových erbovních po-
věstí, vyjadřující sebevědomí představitelů královského města na konci 
16. století, a z tohoto pohledu nejen že není „cizorodým jevem“, ale 
naopak patří do hlavního proudu soudobé české literatury, určované-
ho zájmy a vkusem nekatolické městské inteligence.95 V plnění hlav-
ního záměru svého tvůrce (a/nebo objednavatelů) navíc slavila úspěch, 
neboť byla přijata jako (v podstatě) hodnověrný pramen do dobového 
historiografického diskursu a fungovala v něm až do osvícenství, v lo-
kálním kontextu i později.

Pokud jde o vztah k Hájkově Kronice české, všechny provedené son-
dy ukazují, že Klatovský z Hájka opravdu hojně čerpal, byť ho otrocky 
neopisoval. Na tom není nic překvapivého, protože tento text byl na 
konci 16. století dosti ceněn, patrně více než bezprostředně po svém 
vzniku. Pro přijetí mezi hodnověrné „prameny“ bylo adekvátní zapoje-
ní Fundací do dobového pojetí nejstarší historie Čech nezbytné a jiná 
práce, na kterou by pro své účely mohla navázat, nebyla k dispozici. 
Jelikož pro Klatovského byla primární právě hodnověrnost jeho „fal-
za“, dal si práci s rozmanitými způsoby propojení mezi ním a Kronikou 
a jeho snaha byla na dlouhou dobu v podstatě úspěšná. Jeho spisovatel-
ské schopnosti sice nedosahují Hájkovy úrovně, z analýz ale nevychá-
zejí tak beznadějně špatně, jak je popisují dosavadní práce, snad vedené 
jistou předběžnou zaujatostí proti Fundací jakožto neoriginálnímu dílu, 
„pouhé nápodobě“ Kroniky. Takovýto postoj ale nepovažuji pro 16. sto-
letí za zcela adekvátní. Určitá stereotypnost textu navíc nemusí být vždy 

94 Kolár 2000, 43.
95 Srov. Měšťan 1998, 146.
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výrazem malých spisovatelských dovedností, ale záměrem. Jazyková po-
dobnost s Hájkem mohla přinejmenším na některé čtenáře působit vě-
rohodně, fiktivní analistické záznamy, jimiž Hájek své vyprávění přeru-
šuje a oživuje, stejně jako antické aluze apod. mohl Klatovský vynechat 
proto, že jejich zařazení považoval za neslučitelné se svým fiktivním  
rámcem.

Jedním z cílů článku bylo vrátit Klatovského Fundací do obecného 
povědomí. I když se neřadí mezi nejvýznamnější literární díla své doby, 
zaslouží si to z několika důvodů. Kromě dlouhodobého ohlasu, kterého 
se jí dostalo jak v tištěných, tak v rukopisných historiografických i li-
terárních textech následujících několika staletí, pro ni svědčí i její žán-
rová výjimečnost a její původ. Je příkladem české slovesné tvorby jen 
mírně nadprůměrného představitele nekatolického měšťanstva na konci 
16. století a zároveň příkladem textu, který se za pomoci více či méně 
rafinovaného předstírání snaží o modifikaci historického diskursu smě-
rem k posílení prestiže měst. Podobně jako mnohem slavnější RKZ je 
tedy velice výmluvným svědkem kulturněhistorické situace své doby.

Prameny: staré t isky a edice

Adam z Veleslavína, Daniel 1585: Kronyky Dwě/ O založenij Země Cžeské…, 
Praha (Knihopis K13885).

Beckovský, Jan František 1700: Poselkyně Starých Přjběhůw Cžeských…, I, Praha 
(Knihopis K01044).

Hájek z Libočan, Václav 1541: Kronyka Czeská, Praha (Knihopis K02867).
Hájek z Libočan, Václav 2013: Kronika česká, (vyd.) Jan Linka, Praha.
Hammerschmid, Jan Florián 1699: Hystorye Klattowská/ W Sedm Djlu rozdělená…, 

Praha (Knihopis K02877).
Kuthen ze Šprinsberka, Martin 1539: Kronyka o Založenij Zemie Cžeske/ a prw-

nijch obywatelijch gegich…, Praha (Knihopis K04628; přetisk: Praha 1929).
Paprocký, Bartoloměj 1602: Diadochos…, Praha (Knihopis K06843).
Sandel, Johann 1596: An den Christlichen Leser, in: Böhmische Chronica VVEN-

CESLAI HAGECII…, (Hrsg.) Johann Sandel, Prag, fol. birv (VD16 XL 16).
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Silvio, Enea 1998: Historia Bohemica – Historie česká, (vyd. a přel.) Dana Mar-
tínková – Alena Hadravová – Jiří Matl, Praha.
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Summary:

KLATOVY MUST BE FOUNDED AFTER ALL  
OR JAN KLATOVSKÝ’S FUNDACÍ  
AND ITS RELATIONSHIP TO VÁCLAV HÁJEK’S CHRONICLE

The article deals with the Czech manuscript prose work Fundací aneb Za-
ložení a vystavění města Klatov (Foundation or the Founding and Construction 
of the Town of Klatovy), written in 1599 by Jan Klatovský, a Prague burgh-
er and native of Klatovy. The text pretends to be a summary of an older 
manuscript, allegedly written by the first abbot of the Klatovy monas-
tery Rotoman, who in turn suppposedly used the notes of the first Kla-
tovy parson Votík. The text describes the founding and first centuries 
of the town in a similar fashion as Václav Hájek z Libočan described 
the founding of other cities in his Czech Chronicle (1541). The aim of the 
study is first of all to introduce this unique text, its author, the content, 
the extant manuscripts, and the context of its genesis, particularly the 
possible role of a major contemporary work on Czech history, Diadochos 
by Bartoloměj Paprocký z Hlohol (1602). Consequently, its genre and 
the goals of its author, which both influenced its language and com-
position, are characterized. Finally, the types of relations to its model, 
Hájek’s Chronicle, are analysed, as well as the similarities and differences 
between the genre, composition, language and style of these two works.

Keywords: Jan Klatovský; Václav Hájek z Libočan; Bartoloměj Paprocký 
z Hlohol; sixteenth century Czech language and literature; humanist 
historical prose
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