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První Šporkové - Jan Špork

Věhlas a bohatství zaručil Šporkům hned zakladatel rodu Jan 
Špork (1595/1600?-1679). Narodil se ve Vestfálsku ve vsi Wester-
loh u města Delbrück jako poddaný biskupa z Paderbornu, a to na 
obyčejném selském statku (Bardenhauerstätte), který se do dneš-
ních dnů nedochoval. Shořel do základů v roce 1682. Tradovalo se, 
a i v novějších publikacích se lze dočíst, že mladý Jan byl pasáčkem 
vepřů a krav. To jistě byl, jako ostatní sourozenci se staral o domá-
cí zvířectvo a jiné nezbytné práce. Ale bylo by nepřesné spojovat 
pasáčka vepřů s jakousi bídnou či zoufalou životní situací rodiny, 
do které se narodil. Téměř všichni sedláci u Delbrücku byli poddaní, 
ale ne všichni byli chudí.

Vedle místa narození jsou dalšími zajímavostmi ohledně Janova 
původu také jeho jméno a rok narození. Otec Jana Šporka se jmenoval 
Franz Nolte a jeho děd Steffen Nolte. Franz Nolte si vzal někdy kolem 
roku 1595 dceru Jobsta Šporka (Sporck), přiženil se tedy na manželčin 
statek „Sporckhof“ (Šporkův dvůr) a podle místních zvyklostí si nechal 
říkat Špork. Statek rodiny Nolte zdědil podle práva Franzův mlad-
ší bratr Jürgen. Janův otec Franz žil podle vrchnostenských úředních 
záznamů ještě v roce 1630. Křestní jméno Janovy matky je neznámé. 
Někteří autoři (H. Benedikt, J. Schefers) se přiklánějí k důkazům, kte-
ré poskytují údaje na Janových portrétech, že se Johann Sporck (Jan 
Špork) narodil roku 1595 nebo v roce 1607 (H. Lahrkamp). Dále se 
objevují i roky 1600, 1601 či 1604. Proti roku 1595 mluví to, že ten 
samý rok se Janův otec Franz teprve ženil a to už měl mít Jan jedno-
ho (H. Lahrkamp), nebo dokonce dva starší bratry (H. Benedikt). Tyto 
bratry neznáme jménem, ale ví se, že vstoupili též do armády a jeden 
z nich padl v bitvě na Bílé hoře proti českým stavům, což byl bojový 
křest i pro Jana. Statek Sporckhof podědil nejmladší Philipp, který 
zde zemřel v roce 1677. Philipp Špork měl tři syny (J. Friedel uvádí 
jen dva syny): Johann Georg (Jan Jiří) se zabil pádem z koně u Valen-
ciennes, Johann Dietrich (Jan Dětřich) a Johann (Jan) se nedomohli 
takového majetku a hodností v císařské armádě jako jejich strýc Jan 
Špork, proto jim u císaře zajistil tituly svobodných pánů a obdaroval 
je panstvími Choustník a Radenín na pomezí jižních Čech a Vysočiny. 
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Zemřeli v letech 1703 a 1706 bez mužských potomků, takže tato větev 
rodu Šporků vymřela v Čechách po meči.

• Steffen Nolte (zemřel 1593) ∞ Anna? • Jobst Sporck (?)∞?
• Engel Nolte
• Jürgen Nolte (1580?-1669) dědic statku Nolte, sňatek okolo 1594/95
• Franz Nolte se začal psát Franz Sporck (zemřel po roce 1630) ∞?

• Jan (1595/1600-6. 8. 1679) ∞ Anna, Eleonora
• bratr? - rytmistr
• bratr? - rytmistr, padl v bitvě na Bílé hoře
• bratr Philipp (zem. 19. 4. 1677)
∞ Angela (1607?-1691) sňatek okolo 1635,
mladší Janův bratr  - dědic statku Sporckhof,
1674 získal Jan Špork pro Filipa a rodný
statek svobodu (Freibrief) od knížete
biskupa Ferdinanda z Fürstenberku
• Jan Jiří - zabil se pádem z koně
• Jan Dětřich (zem. 1703), Jan (zem. 1706)
s pomocí strýce Jana získali tituly svob.
pánů a daroval jim panství Choustník
a Radenín, dědictví ve Vestfálsku se vzdali
se prospěch sester Alžběty a Anny

Vědouce, že domovský statek nepodědí, rozhodli se Jan s bratry 
(nebo bratrem) coby mladíci pro vstup do armády bavorského vévody 
Maxmiliána (vůdce Katolické ligy) a doba jim přála, začínala třicetiletá 
válka. Arcibiskupství v Kolíně nad Rýnem, v jehož čele stál Ferdinand 
Bavorský, bratr bavorského vévody, zahrnovalo i biskupství pader-
bornské. Jan Špork byl celý život oddán katolické víře, což byl vedle 
budoucí válečné kořisti hlavní důvod k boji proti jejím nepřátelům. Že 
by byla dalším důvodem nešťastná láska (J. Friedel), o tom lze pochy-
bovat.

Verbíři si odvedli mladého rekruta roku 1619 do Werlu, městeč-
ka západně od Paderbornu. Nejprve byl zařazen k bubeníkům a hned 
potom k jízdě do pluku hraběte von Lippe. Křest ohněm pro Jana byla 
bitva na Bílé hoře, kde spojenci Katolické ligy porazili české nekatolic-
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ké stavy. Jistě si uvědomil, jak může být válečná štěstěna vrtkavá, když 
zde ztratil bratra. V letech 1621 až 1632 byl jeho vrchním velitelem 
maršál Tilly a bojištěm bylo převážně centrální Německo. V Paderbor-
nu se dochoval záznam z roku 1631, v kterém se píše, že kornet (Cor-
net, praporčík, nejnižší důstojník u jezdectva) Sporck z pluku Lotha-
ra D. von Bonninghausen může verbovat do armády. Měl to ale dělat 
„heimblich“ (tajně). Verboval i své sousedy u Delbrücku, z nichž někteří 
se vrátili domů po roce 1648 v důstojnických hodnostech.

V roce 1632 (nebo 1633) se Špork objevuje již jako rytmistr (Ritt-
meister, setník, hejtman). V této hodnosti končila kariéra téměř všech 
ambiciózních důstojníků. V roce 1632 zemřel na následky zranění 
v boji hrabě Tilly, a proto téhož roku bojoval v rámci bavorských posil 
pod Valdštejnem proti švédskému králi Gustavu Adolfovi u Norimber-
ka (neboli bitva u Fürthu). Téhož roku vstoupil do pluku Jana Wertha 
(Johann von Werth), ve kterém se během několika následujících let 
proslavil. Šlo o tzv. „malou válku“, což byly většinou přepady zásobova-
cích kolon, při kterých se stávaly kořistí proviant, munice, koně a skot. 
Při přepadech odloučených vojenských jednotek nebo jejich tábořišť 
bylo výhodnější, pokud to situace dovolila, nepřítele zajmout a požado-
vat za důstojníky vysoké výkupné. Již v roce 1633 zaskočil Špork s Wer-
them švédského plukovníka Sprerreutera u Augsburgu a pobil stovky 
jeho mužů. Roku 1636 jen s osmdesáti jezdci napadl u Gery plukovníka 
Witzlebena, zajal ho i s jeho důstojníky, přičemž jejich jednotka čítala 
600 mužů. Opovážlivá akce z roku 1638 mohla stát Jana Šporka život. 
S padesáti muži lehké kavalérie a 30 dragouny napadl oddíl švédského 
generála Königsmarka, který i s pěchotou disponoval 5000 muži. Zajal 
na 50 mužů a získal 300 koní. V boji byl však raněn těžce na čele. Zůsta-
la mu jizva, která je vidět snad na všech pozdějších portrétech.

Rok 1639 mu přinesl další kariérní růst. Byl povýšen na plukovníka 
jednoho bavorského pluku s povolením vlastních bojových operací. Teď 
dostal Jan prostor k nenadálým a drtivým útokům. V únoru 1640 roze-
hnal u Fuldy jednotku výmarského plukovníka Eckharda, který později 
podlehl svým zraněním. V květnu 1641 udeřil Špork na Švédy u Qued-
linburgu. Po smrti jejich generála Banéra byli Švédové zranitelní, a tak 
dokázal Jan Špork vylákat předstíraným ústupem dva pluky do léčky. 
Jejich velitelé padli nebo byli zajati. Na podzim 1642 se Šporkovým jed-
notkám podařilo ukořistit stovky kusů skotu, koní i vepřů u Erfurtu, 
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kde chtěli přezimovat Švédové pod vedením generála Königsmarka. 
Bavorsku hrozil útok ze západu, a aby tomu předešel, poslal Maxmili-
án část sil k Rýnu. V listopadu 1643 přepadl Špork u Geislingenu spící 
nepřátele, kteří se nezmohli na odpor, byli zjímáni a pobiti. O pár týdnů 
později se činil Jan Špork ve významnějším střetu. Bavorsko -císařské 
vojsko pod vrchním velitelem Franzem von Mercym provedlo nečeka-
ný útok na zimní kvartýr francouzsko -výmarského vojska u Tuttlinge-
nu na jihu Švábska. Jan Špork vedl oddíl tisíce jezdců pod velením Jana 
Wertha. Dále tu byl zkušený hrabě Melchior Hatzfeld, se kterým se Jan 
potkával na dalších taženích.

Po těchto úspěších přišla ale drtivá porážka. Generál Lennart Tors-
tenson chtěl rozhodnout válku vpádem do Čech a rakouských zemí. Na 
jihu Čech se mu postavili generálové Hatzfeld a Götz. Císařskou armá-
du doplnila bavorská jízda v čele se Šporkem a Werthem. Dne 6. břez-
na 1645 byly katolické síly rozdrceny u Jankova takovým způsobem, že 
se objevovaly zvěsti o konci katolické víry ve střední Evropě. Generál 
Götz padl a Hatzfeld byl zajat. Špork se snažil o obchvaty a průlomy 
svými jezdci. Způsobil nepříteli ztráty a také jeho jezdectvo prořídlo 
pod palbou mobilní švédské artilérie. Byl vážně raněn, a tak nezbylo 
než se spasit útěkem, přesto byl v Jihlavě zajat. Císař neváhal a vypla-
til za své zajaté důstojníky Švédům obrovskou sumu 120 000 říšských 
tolarů. Ač poražen, odměnil Maxmilián svého plukovníka povýšením 
na generálmajora (General -Wachtmeister). Situace Bavorska se stále 
zhoršovala. Země byla vydána v plen Švédům a jejich spojencům, sám 
Špork málem upadl v bojích na Lechu do dalšího zajetí. Vévoda Maxmi-
lián se rozhodl v březnu 1647 se Švédy a Francouzy uzavřít separátní 
mír, aby zachránil svou zem, což považovali Jan Špork a Jan Werth za 
zradu císaře i katolicismu. Zběhnout k císaři i se svými pluky se ale 
nezdařilo. U Pasova se bavorští vojáci vzepřeli, viděli v tom naopak 
zradu vévody. Maxmilián dokonce vypsal odměnu za jejich dopade-
ní, za Wertha 10 000 a za Šporka 1000 tolarů. Oba Janové zanechali 
v Bavorsku celý svůj majetek, Špork dokonce i svou první ženu Annu 
Markétu z Lisingenu. Císař Ferdinand III. byl ve Vodňanech naštěstí 
jejich příchodem nadšen. Jan Werth byl povýšen na generála veške-
ré rakouské kavalérie a Špork na válečného radu, generálplukovníka 
(uváděn též jako Feldmarschallieutnant, podmaršálek) a velitele vlast-
ního kyrysnického pluku. Ihned se zapojili do bojových operací proti 
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Švédům v Čechách. Poněvadž v září 1647 odvolal Maxmillián separátní 
mír, vyslal císař Bavorsku na pomoc i Šporkův pluk. Dvanáctého říj-
na 1647 byl Jan Špork povýšen císařem do stavu říšských svobodných 
pánů (Freiherr, baron). Jeho hvězda stále stoupala. Generálové Špork, 
Golz a Lana vyrazili 14. října k Praze obležené Švédy, když se na ces-
tě dozvěděli o uzavřeném míru. Tzv. Vestfálský mír z 24. října 1648 
ukončil tzv. „dlouhou válku“. Jan z Werthu, Janův spolubojovník a věrný 
druh, odešel z císařských služeb, a tak se stal Špork jeho nástupcem 
v hodnosti generála veškeré rakouské jízdy.

Poté, co byl Jan Špork odměněn císařem za služby v boji proti 
nepřátelům Katolické ligy panstvím Lysá nad Labem roku 1647, začal 
cílevědomě budovat svoji majetkovou základnu výhradně v Čechách. 
Roku 1650 koupil Konojedy za 36 000 zlatých rýnských (zl. r.) po úmr-
tí Zdeňka Lva Libštejnského z Kolowrat, roku 1661 koupil Heřmanův 
Městec se Stolany od hraběnky Anny Marie Khieszel za 117 000 zl. r. 
a téhož roku přikoupil Morašice za 32 000 zl. r. od Jana Františka svo-
bodného pána von Kaiserstein. Dne 15. listopadu 1664 koupil Hradiš-
tě (Gradlitz, dnes Choustníkovo Hradiště) od markraběte Leopolda 
Viléma Bádenského (zu Baden -Hochberg) za 66 000 zl. r., roku 1666 
prodal Václav Felix Talacký Střeziměřice za 4 500 zl. r., Malešov na 
Kutnohorsku získal od dědiců Františka Karla Berky z Dubé a Lípy za 
114 000 zl. r. Dále v roce 1674 koupil Hořiněves s Nedělištěm a Žiželev-
sí od hraběte Františka Ferdinanda Gallase za 206 000 zl. r. a nakonec 
roku 1675 přikoupil Vřešťov od potomků Gerharda Leonharda Luxe 
von Luxenstein za 32 000 zl. r.

Roku 1657 opět povolal císař, tentokrát Leopold I., Jana Šporka do 
aktivní služby. To už patřil Jan nezpochybnitelně mezi nejvyšší a nej-
váženější generalitu habsburské monarchie. Císař vyslyšel žádost pol-
ského krále Jana II. Kazimíra o pomoc proti invazi Švédů a Maďarů pod 
vedením krále Karla X. Gustava a sedmihradského knížete Rákocziho. 
Špork, Montecuccoli a Hatzfeld zvádli toto tažení výtečně. Jan Špork 
porazil uherskou jízdu před Krakovem a zapojil se i do porážky švéd-
ské posádky města. Byla mu proto svěřena čest doprovodit polské-
ho krále a královnu při slavnostním vjezdu do osvobozeného města 
4. září 1657. Tato válka ještě nekončila. Karel X. Gustav zaútočil na 
Dánsko a i to hledalo pomoc u Habsburků. Něco přes 10 000 mužů 
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pod vedením Montecuccoliho a Šporka vyhnalo Švédy z Jutska a Špork 
potom osvobodil i několik měst od švédských posádek v Pomořansku. 
V únoru 1660 švédský král zemřel a v květnu byl uzavřen mír v Olivě.

Během této válečné kampaně Janovi zemřela roku 1657 jak první 
manželka Anna Markéta (Margaretha) z Lisingenu, tak jejich jediná 
dcera Anna, která se provdala za polského plukovníka Colonu z Fel-
su. V Pomořansku si vybral vůči svému věku mladou Marii Eleonoru 
z Fineku (von Finecke) ze starého junkerského rodu, jež kvůli sňatku 
přestoupila na katolickou víru.

V padesátých letech 17. století se po vnitřních nepokojích a paláco-
vých převratech konsolidovala hospodářsky i vojensky Osmanská říše 
a začala upevňovat a rozšiřovat své državy ve Středomoří a na Balkáně. 
Sultán Mehmed IV. chtěl potrestat sedmihradského knížete Rákóczi-
ho za jeho vpád do Polska jeho sesazením a nařídil místní šlechtě, aby 
zvolila Turkům oddaného knížete. Rákózci se jim vojensky postavil, ale 
byl v boji raněn a zemřel ve Velkém Varadíně v roce 1660. Tuto pev-
nost Turci oblehli a dobyli. To už zbrojili i císařští na jaře roku 1661. 
Vrchním velitelem byl jmenován Montecuccoli a Špork velel jízdě. Sed-
mihradská šlechta neposkytla slíbené dostatečné zásobování rakous-
kému vojsku, které táhlo vyrabovanou a vyhladověnou zemí. Vojsko 
sužovaly nemoci, což potkalo i Šporka. Léčil se ve městě Szátmár, kde 
přemýšlel dokonce o konci své vojenské služby. Bylo však jasné, že 
válka bude pokračovat. Sultán viděl v pomoci Sedmihradsku důvod 
k otevřené válce. Velkovezír Ahmed Köprölu vytáhl s téměř dvousetti-
sícovým vojskem s cílem obsadit rakouské země. Počátek tažení v roce 
1663 se nevyvíjel pro císařskou armádu příznivě. Montecuccoli musel 
zvolit defenzivní taktiku. Generál Špork měl k dispozici pouze 2000 
jezdců, kteří nedokázali chránit rozsáhlou hranici před loupeživými 
výpravami Tatarů. Pronikli horskými průsmyky až na Moravu, kte-
rou strašlivě poplenili a vzali množství lidu do otroctví. Přesto to byl 
Špork se svými rejtary, který přepadal menší jednotky Turků a Tatarů 
a působil jim citelné ztráty. Přitom vždy bojoval se svými muži v poli, 
nikoli v bezpečí vzdáleného štábu. Dne 27. srpna 1663 vyrazil v čele 
průzkumné jednotky čítající 200 mužů. Turci jej ale překvapili a obklí-
čili. Přesto Jan unikl a nebylo to chápáno jako porážka, ale ukázka jeho 
schopností a odvahy. Na tureckou hrozbu reagovaly i západní země. 
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Na jaře roku 1664 byly císařské jednotky posíleny menšími sbory 
z Francie pod velením generála Colignyho a také z Říše pod markra-
bětem Bádenským. Hlavní síly spojenců se shromáždily jižně od Vídně 
na levém břehu Rábu, aby zabránily Turkům překročit řeku, k čemuž 
došlo 1. srpna. K dyž byla situace na bojišti kritická, rozhodl se Špork 
pro protiútok své jízdy. Dodnes je známa jeho modlitba, kterou pronesl 
nahlas před svými důstojníky.

„Allmächtiger Generalissimus dort oben, willst Du uns deinen 
christgläubigen Kindern heute nicht helfen, so hilf doch wenigstens 
den Türkenhunden nicht, und Du sollst deinen Spass sehen.“ (Vše-
mocný generalissime tam nahoře, pokud nechceš pomoci nám svým 
křesťanským dětem, tak nepomáhej alespoň těm tureckým psům, 
a uvidíš tu legraci.)

Turci ztratili nejméně 10 000 mužů a své pozice na levém břehu. 
K další bitvě už nedošlo a obě strany už 10. srpna uzavřely ve Vasváru 
mír. Už 23. srpna byl Jan Špork za uvedené zásluhy císařem povýšen do 
hraběcího stavu. Obvyklou taxu za udělení titulu ale odmítal zaplatit.

Prý pronesl tato slova: „Einen geschenkten Grafen kauf ich nicht, 
einen gekauften nehm ich nicht.“ (Darovaného hraběte nekupuji, kupo-
vaného nepotřebuji.)
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Janovi byl polepšen erb, uprostřed erbu je na věčnou památku toho 
vítězství turecká hlava v turbanu. Jan Špork se nacházel na vrcholu 
kariéry, stal se hrdinou a všeobecně známou osobou. Objevili se ale 
i závistivci, kteří ho u dvora ve Vídni pomlouvali, proto se tam Jan 
zdržoval jen nezbytně nutnou dobu a ve volném čase se soustředil na 
budování rodového zázemí.

Uherská a chorvatská šlechta byla nespokojena s tak narychlo 
uzavřeným mírem. Zdál se jí naprosto poraženecký a krajně nevý-
hodný, neboť chtěla zpět majetky zabrané Turky a prostý lid doufal 
v jejich vyhnání a v úplné osvobození země. V tureckých rukou zůstala 
např. významná pevnost Nové Zámky. Uherští magnáti byli opomíje-
ni na vysokých politických, úřednických i vojenských postech. K tomu 
se ještě přidružily náboženská a stavovská problematika. Sílila reka-
tolizace a centralizace. To vyústilo v otevřený odpor, do jehož čela 
se postavil František Weselenyi (Vešeléni). Ten zemřel ale dříve, než 
začaly bojové akce. Povstání ztratilo vůdce a bylo brzy vyzrazeno. Císař, 
celý dvůr i armáda v tom viděli vzpouru a zradu, což muselo být co 
nejrázněji potlačeno a ztrestáno. Vrchní velení a neomezené pravo-
moci svěřil císař Janu Šporkovi, ač to vzbudilo u ostatních vojevůdců 
a části vídeňského dvora nevoli, která však pramenila spíše ze závisti, 
než z obavy ze Šporkovy údajné neschopnosti řídit tak rozsáhlé váleč-
né operace. Povstalci počítali s pomocí od sedmihradských magnátů 
v čele s knížetem Apáfym, který se spolu se samotným sultánem drželi 
stranou, nechtějíce porušit uzavřené mírové smlouvy. Jan Špork vstou-
pil s armádou do Horních Uher, tedy dnešního Slovenska, generálma-
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jor Spankau do Chorvatska, kde porazil a na útěku zajal vůdce tamních 
rebelů Petra Zrínského. Sám Špork s hlavním vojem dobyl několik měst 
a hradů, takže František I. Rákózci začal vyjednávat. Vydal pevnosti 
jako např. Trenčín a pomocí své matky si vykoupil svobodu, která přišla 
na 400 000 zlatých. Dalším ohniskem výrazného odporu byly državy 
Marie Széchyové, vdovy po Vešelenim. Špork a Karel Lotrinský oblehli 
její Muráňský hrad s obrovskou přesilou. Bez spojenců nakonec hrad 
vydala. Karel Lotrinský se vůči této vzpurné, ale prý krásné a obětavé 
ženě choval galantně, zatímco Jan Špork nechal prohledat její osobní 
věci a komnaty, kde se našly listiny dokládající spiknutí proti císaři. 
Nakonec se Špork vypořádal i s hrabětěm Tökölym, který se bránil 
na Oravském hradě. Jeho syn Imrich z obleženého hradu uprchl a po 
zbytek života bojoval proti Habsburkům. Zajatí vůdci povstání v čele 
se Zrínským byli ve Vídni popraveni. Toto protipovstalecké tažení pod 
Šporkovým vedením zachovalo Horní Uhry pro habsburskou korunu 
a císař Leopold I. uměl být vděčný. Daroval Šporkovi 100 000 zlatých 
a 400 kusů uherských býků. Špork prokázal v bojích taktické i strate-
gické schopnosti, díky čemuž potlačil povstání v krátké době a s mini-
mem ztrát.

Jan Špork nepolevil ve svém náboženském zanícení, a proto se roku 
1671 odebral do Říma, kde jej papež Kliment X. osobně několikrát při-
jal na audiencích.

V roce 1672 se Špork objevuje opět v Uhrách, aby potlačil další 
nepokoje, povstání tzv. kuruců. Poražení uherští magnáti museli vydat 
své pevnosti a jejich vojáci byli nahrazováni většinou německými žol-
dnéři. Tito propuštěnci se spojovali s různými potulnými bandami, se 
zchudlými rolníky a sedláky a začali obsazovat východ a střed Horních 
Uher. Byli to většinou protestanti, kterým byla upírána např. městská 
práva. Proti Šporkovým profesionálním vojákům neměli šanci. Gene-
rál Jan Špork postupoval se vší rozhodností a krutostí. Oblehl Oravský 
hrad, rychle ho dobyl a 24 vzbouřenců v čele s Gašparem Pikou nechal 
napíchnout na kůl po předešlém krutém mučení. Toto jednání bylo 
Šporkovi potom vyčítáno u dvora.

Pověst na dvoře ve Vídni mu také poškodilo, že měl zcizit zlaté 
šperky poraženým, místo toho, aby je odevzdal jako kořist úřadům ve 
Vídni. Roku 1695 měl ty šperky, nebo jejich cenu odevzdat jeho starší 
syn František A. Špork. Odvolal se, ale roku 1730 musel přesto zaplatit 
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jejich odhadní cenu. Tento spor se táhl celých 59 let.

V letech 1673-75 potřeboval císař stárnoucího generála Šporka 
v bojích proti Francouzům v Nizozemsku, ve Vestfálsku, v Porýní či 
Alsasku. Francouzský král Ludvík XIV. poslal do boje své nejlepší voje-
vůdce maršála Turenna a knížete Condého. Jan Špork se dostal několi-
krát do sporu se svými nadřízenými, kteří odmítali vést útočnou válku. 
Složité manévrování a dobývání silných pevností nevyčerpávalo jen 
jeho. Vzdal se svého velení a roku 1676 ho císař zbavil slavnostně služ-
by.

Blízkost svého rodiště využil k návštěvě bratra Filipa a jeho rodiny. 
Díky svému jménu a vlivu zajistil pro ně a potomky u jejich vrchnosti, 
biskupa knížete Ferdinanda z Füstenberku, propuštění z poddanství 
listem (Freibrief) datovaným 1. července 1674.

Jako první žena i Marie Eleonora doprovázela Jana Šporka na jeho 
taženích po Evropě. Byla to pro něho jistě velká rána, když jeho mladá 
žena, matka čtyř dětí náhle zemřela u Valenciennes 2. září 1674. Byla 
pochována tamtéž v kryptě dominikánského kláštera.

Starší syn F. A. Špork si přivezl matčinu lebku z kavalírské cesty po 
západní Evropě, nejprve ji umístil ve své ložnici v pražském paláci, pak 
v hrobce, depozitáři a nyní se nachází v expozici v hospitálu Kuks.

Jan Špork zemřel v Heřmanově Městci stářím na smrtelné posteli 
6. srpna 1679, pochován byl v Lysé n. L., nakonec převezen synem do 
rodové hrobky v Kuksu. V letech 1992-1997 proběhl průzkum rakví 
rodu Šporků i Swéerts -Šporků, přičemž Janovy ostatky byly konzervo-
vány. Ze závěrečné antropologické zprávy se dozvídáme např.: robust-
ní stavba kostry, vysoký 174 cm, zlomenina loketní kosti, obličejový 
skelet deformován - dolní čelist přerušena a zhojena - nalezena olově-
ná štěpina, jamkovitá prohlubeň na zadní stehenní kosti.

Jan Špork měl s Marií Eleonorou syny Františka Antonína (1662-
1738) a Leopolda Ferdinanda (1664-1711) a dcery Marii Sabinu 
(1661-1717) a Annu Kateřinu (1669-1712). Je to právě jeho starší syn 
František Antonín, který patří dodnes mezi nejslavnější barokní šlech-
tice u nás.

Mgr. Milan Horák – npú, hospital Kuks
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FRANTIŠEK ANTONÍN ŠPORK:

Vydavatel a čtenář z Kuksu a co po 
něm zbylo v tamní knihovně

První a nejznámější majitel kukských lázní a jeho místo v knižní 
kultuře byl již v české i zahraniční literatuře probírán – ač nejčastěji 
v podobě opisů a komolení tezí předchozích badatelů – nesčetněkrát. 
Pojímejme tedy následující řádky hlavně jako letmou rekapitulaci 
a doplnění dosavadních poznatků o pár kukských reflexí.

Příběh šporkovských knih se začíná v Lysé nad Labem někdy 
v 80. letech 17. století, kdy mladý František Antonín začíná v hlavním 
rodovém sídle budovat svou knižní sbírku, jejíž plný rozsah zůstává 
dodnes neznámý. Zde nejméně dvě léta po roce 1710 provozuje tajnou 
tiskárnu knih bez církevní aprobace (které přispěly k jeho pečlivě 
budovanému obrazu nonkonformního myslitele), aby se po dočasném 
prodeji lyského panství na začátku 20. let 18. století přesunulo těžiště 
hraběcích knižních aktivit do letní rezidence s lázněmi v Kuksu.

Kuks pak více než půl dekády poutal (ne)chtěnou „literární“ 
pozornost hlavně protijezuitskými performancemi, jejichž tištěná 
libreta hrabě distribuoval mezi mocné i lid, a od roku 1729 se stal – 
po známém přepadení lázní coby předehře Šporkova kacířského 
procesu stran šíření bludů a urážek světské i církevní vrchnosti – 
svědkem rychlého úpadku hraběcí podpory písemnictví. Jako ve všech 
ostatních oblastech Šporkova působení byly i jeho ediční podniky 
o to spektakulárnější, čím méně uznání sklízel tento syn válečného 
kořistníka a čerstvého šlechtice ve stavovské obci, kde byl považován 
v lepším případě za notorického kverulanta a v horším přímo za 
podivína, s nímž se nesluší ztratit slovo. Pěkně to dokládají zápisky 
Šporkova hofmistra Seemana z roku 1727 o návštěvě u dvora ve Vídni, 
kde se hraběti úzkostlivě vyhýbal téměř každý, kdo v císařském okruhu 
něco znamenal. Málokterá osobnost českého baroka proto pokládala 
tištěné médium za jeden z důležitých prostředků, jak nejširší publikum 
seznámit s myšlenkami, které si přinejmenším deklarativně osvojila 
a které nemohla většině svých důležitých současníků předat osobně.

 

15



Rozsah Šporkovy zhruba čtyřicetileté knižní produkce je nejen 
na svou dobu ojedinělý. Kukský pán má na svědomí více než 
170 položek, od různých (sebe)propagačních tisků (jako jsou různé 
hraběcí „životopisy“ v podobě autorizovaných líčení ctností a zásluh 
hraběte), přes memoriály a species facti související s jeho obsedantním 
sudičstvím, až po literaturu volající po křesťanské mravnosti, ctnosti 
a zbožnosti. To vše doplňují desítky duchovních, životopisných, 
oslavných, propagačních, loveckých, časových, čarodějnických, 
protijezuitských, protiprávnických, kramářských, dialogických a jiných 
písní a příležitostných spisků, které navíc svým současným spojením 
melodie, textu, tisku a produkce představují jeden z nejzajímavějších 
dobových autopromočních postupů. Škála barvitá jak baroko samo 
a směřující jaksi podvědomě k alegoricky bohaté výpovědi o vnitřních 
a vnějších skutečnostech člověka v tomto světě.

Náboženské spisy pro Šporka částečně překládaly jeho dcery 
a skoro všichni jejich autoři, ne vždy ladící s Římem, vzbudili pozornost 
přinejmenším v církevních kruzích. Již obecně známé, ale doposud ne 
uspokojivě vymezené, je Šporkovo tíhnutí k jansenismu či učení Blaise 
Pascala, doplněné třeba hraběcími styky s lužickým ochráncem českých 
bratří Zinzendorfem, nebo – byť řídké – návštěvy protestantských 
kázání. Zde mj. koření pozdější (19. a 20. stol.) chápání Šporka jako 
předchůdce domácího osvícenství. Duchovní literatury, kterou – jak 
sám píše – „četl pozorně a po stovkách“, si Špork také nejvíce vážil. 
Když se jeho vydavatelská kariéra chýlila ke konci, ocenil náklady na 
její tisk na 100 tisíc zlatých rýnských, často v obnovovaných a graficky 
stále vylepšovanějších vydáních. Síť knihkupců a tiskařů šporkian 
spojuje nejvýznamnější oficíny našeho geografického prostoru časů 
baroka (Stift Kempten, Arcibiskupská tiskárna Praha nebo Rotscholzen 
Lipsko). Jako u většiny hraběcích počinů však hlad čtenářů po dotiscích 
děl upadá brzy po Šporkově smrti, když kupř. poslední dotisk překladů 
šlechticovy starší dcery Marie Eleonory (1687-1717) se objevuje na 
začátku 40. let 18. století a pak již nikdy více.

Dobové záznamy napovídají, že tempo bylo vražedné: jak pro autory 
(např. v dubnu 1727 bylo u saského básníka Gottfrieda Benjamina 
Hanckeho zamluveno na „200 světských básní za 65 zlatých“ 
s dodávkou prvních „50 a více“ do konce března), tak tiskaře (zjara 
1726 třeba dorazilo do Kuksu 2 000 výtisků jednoho titulu ze 
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Svídnice a tisícovka jiného z Drážďan) nebo knihvazače (objednávka 
u královédvorského Schneidera z prosince 1723 na 1 100 kusů Ivesova 
pojednání o ctnostech). Metody, jak vyzrát na cenzuru, byly rafinované: 
svazování „prašivých“ spisů do konvolutů pod díla cum permissu 
superiorum či pašování poddanými potenciálně podezřelých knih 
z ciziny např. v hracím stroji. Dosah vydávané literatury byl však spíše 
širší (o Šporkovy knihy byl zájem až v Káhiře, ovšemže mezi tamními 
Evropany), než hlubší. Pamflety a písně sloužily spíše k zábavě, 
memoriály svým neustálým přísunem spíše obtěžovaly a učení 
údajných heretiků, které Špork šířil, zřejmě v širších kruzích rezonovat 
nemohly, neb nároky, které na své vyznavače kladou, jsou nadmíru 
přísné. „Nevhodná“ literatura byla v knihovnách české šlechty beztak 
přítomna, např. Pascalovy Listy proti jezuitům v originále jsou dodnes 
k mání ve valdštejnské knihovně v Mnichově Hradišti, colloredo-
-mansfeldské v Opočně, salmovské a thunovské v Klášterci nad Ohří…

A tak patrně nejtrvalejší Šporkovou literární zásluhou zůstává 
finanční podpora nákladu českého kancionálu chroustovického faráře 
Jana Josefa Božana Slaviček rájský z roku 1719. Určen byl hlavně 
poddaným z panství, kde byla hlavním dorozumívacím jazykem čeština 
(Lysá, Heřmanův Městec…). Za nejkrásnější knihu baroka v Čechách 
je pak považován Křesťanský rok, jedenáctidílný, velkoformátový 
a výpravný soubor veršovaných výkladů k epištolám a evangeliím, 
určený k veřejnému předčítání, bohatě ilustrovaný Šporkovým dvorním 
rytcem Michaelem Heinrichem Rentzem (1698-1758). Na překladu 
francouzského originálu N. Letourneuxe a L. I. Le Mâitra do veršované 
podoby pracoval celý tým slezských básníků, včetně největšího 
lyrika německého baroka Johanna Christiana Günthera (1695-1723). 
Taková kniha byla ozdobou leckteré bibliotéky a hodnotou, jež 
nemohla přijít za žádných okolností vniveč, jak dokládá třeba odkaz 
pražského novoměstského radního Františka Najera z Najern z roku 
1747 v podobě dvou dílů Křesťanského roku farářům od sv. Jindřicha. 
Farářům (a rychtářům) ze šporkovských jazykově německých panství 
byl distribuován automaticky a oni měli povinnost s texty pravidelně 
seznamovat obyvatelstvo, ať při pobožnostech, nebo veřejných 
setkáních. Ve společnosti kukských lázeňských hostí se role předčítače 
a vykladače ujímal v rámci několikahodinových „seancí“ často sám 
hrabě. A ještě jedna věc je jistě nesmrtelná – přímo v kukském hospitalu 
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byly roku 2015 spolu s malovanými výjevy Tance smrti odhaleny 
i verše („výpisky z četby“) pocházející ze šporkovské Bonreposké 
knížky. Objevily se v jednom jejím přívazku (Der Todten ‑Tanz), který 
úzce souvisí se Šporkovým zájmem o poslední věci člověka, jenž u něj 
kulminoval na počátku 20. let 18. století (kdy např. sepisuje svůj epitaf). 
Verše ukazují na to, že šíření literatury v hraběcím okruhu nemělo jen 
tištěnou a auditivní podobu a že se často mohlo (jiné realizace na své 
objevení jistě čekají) překout ve výtvarná díla výjimečná jak námětem 
a rozsahem, tak ojedinělostí v českém kontextu.

Vše nasvědčuje tomu, že v Kuksu se dlouho žádná knihovna 
nenacházela. Hrabě si jistě s sebou na letní byt nějaké to čtení vozil 
a dost možná měl dlouho knihy ve svém zámečku nad kaskádovým 
schodištěm naproti urovnané podobně jako ve svém pražském paláci, 
kde je protikacířští inspektoři roku 1728 zaznamenali „v obytných 
místnostech, skříních v ložnici, na policích v komorách“. Pražská 
knihovna zároveň po dobu, kdy Lysá patřila Černínům, plnila roli 
rodové knihovny. Po roce 1720 vyrostla v Kuksu na pravém břehu 
Labe, poněkud stranou lázeňského ruchu, samostatná budova zvaná 
Filosofický dům (či Dům moudrosti, jak pěje Šporkův dvorní básník 
Hancke). Hrabě tak zvolil méně obvyklou koncepci, známou ovšem 
třeba od Petra Voka – uložit a předvádět (nejen) knižní sbírky mimo 
vlastní rezidenci, ovšem v jejím širším areálu. Pravděpodobně tu Špork 
studovával zakoupené „závadné“ spisy po bývalém luteránském kazateli 
Michaelovi ze Svídnice (cca 600 titulů), které byly tajně převezeny do 
Čech a tvořily zřejmě hlavní díl Šporkovy privátní bibliotéky v Kuksu.

Péčí o knižní sbírky byl v Kuksu pověřen knihovník. Jménem je 
znám Ferdinand Reichel, s nímž občas hrabě vedl phylosophischen 
Discurs a dokonce si nechal vymalovat jeho portrét. Organizace 
Šporkových knihoven zůstává neznámá, předpokládejme ale, že nějak 
korespondovala s dobovým členěním sbírek do základních, nejčastěji 
sedmi oddílů (1. Slovníky a příručky, 2. Filosofická díla, 3. Matematické 
spisy, včetně hudebních aj., 4. Teologické a religiózní spisy, 5. Právnická 
literatura, 6. Lékařství, 7. Historické spisy), které bychom asi očekávali 
v té části Filosofického domu, jež nesloužila coby sklad vydavatele. 
Zdi této budovy, jejíž ideové vyznění a duchovní ladění svého majitele 
doplňovala bohatá ikonografická a epigrafická výzdoba, mizí před 
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rokem 1754, kdy se dávno opuštěný Filosofický dům neobjevuje na 
dochované hospodářské mapě zdejšího panství, kterou si s přesnou 
polohou všech staveb nechala vymalovat nová vrchnost.

Šporkovští badatelé běžně vyčíslují kukskou sbírku spolu s knihami 
v pražském paláci na skoro 57 tisíc svazků, jak to údajně sám vlastník 
kvantifikoval před svými důvěrníky na začátku 30. let 18. století. To 
by z Františka Antonína činilo snad největšího dobového vlastníka 
knih v Čechách (Evropě?). Sice to plně zapadá do obrazu Šporka 
coby supermana českého baroka, ale čest nečiní paleografickým 
a interpretačním schopnostem jeho historiografů. Těm v listech 
kukského pána z roku 1730, na něž se odvolávají, unikla dvě slůvka ohn 
a ausser, která z oněch šesti desítek tisíc naopak obě privátní knihovny 
vyřazují a napovídají, že se číslo týká hromadných nákladů šporkovské 
literatury či jejich zbytků vyvezených z Kuksu v 35 bednách.1 Pro 
srovnání – jak uvádí historička H. Kuchařová (2013) – knihovna 
premonstrátské kanonie na Strahově, jedna z nejpřednějších barokních 
biblioték v Čechách, čítala ve stejné době zhruba 8 000 svazků. 
I kdybychom k nim přičetli švédský lup v podobě 19 beden odvezených 
ze Strahova v závěru třicetileté války, k „šporkovskému“ číslu by se 
počet tamních knih, sbíraných tehdy již po 450 let, zdaleka nepřiblížil. 
Skutečná hraběcí bibliotéka v Kuksu byla nejspíše svým rozsahem podobná 
souboru v pražském paláci, k jehož přepravě stačilo v dramatickém roce 
1729 osm najatých žen, které za týden odnosily 465 košů. Aniž bychom 
znali jejich fyzickou kondici a objem nákladu (kde ještě navíc převažovaly 
svázané knihy), troufneme si odhadnout, že mohly přepravit maximálně 
tři čtyři tisíce svazků, což je víceméně obvyklý rozsah běžné soukromé 
knižní sbírky českých šlechticů 18. století.

Na tak „nízký“ počet knih by byl Filosofický dům přece jen trochu 
předimenzovaný. Na uložení (přinejmenším části; zbytek mohl být 
v tehdy prázdném hospitalu) 57 tisíc patrně nesvázaných exemplářů by 
však stačit mohl. Na základě dosavadních poznatků riskněme tvrzení, 
že dům sloužil i (a možná že především) jako jakási knižní banka (Buch‑
‑Kammer). V té si návštěvníci lázní vybírali z jednotlivých hraběcích 

1 Kdybychom za průměrný počet exemplářů jednoho titulu považovali nějakých 600-
700 ks, což je na základě dochovaných objednávek u knihvazačů a tiskařů dost dobře 
možné, pak se v součtu 57 000 ks dostáváme k nějaké stovce titulů, což ve Šporkově 
knižní produkci (1696-1738) víceméně odpovídá stavu k roku 1729.
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tisků, které byly do Kuksu sváženy ve výše naznačeném astronomickém 
množství, často obohacovány o výzdobu typu Šporkových podobizen, 
erbu či jiných frontispisů rytých často přímo in Cucus=Baad (Rentz), 
na místě svazovány a posléze věnovány zájemcům coby dary. Někdy se 
tak dálo prostřednictvím zásilky s patřičnou douškou, jako když v roce 
1718 dostaly hradišťské celestinky „pro běžné pochopení Evangelií, 
které má každý dobrý křesťan znát a rozumět jim,“ Křesťanský rok. 
Především světské tisky v této strategii navíc plnily jakousi reklamní 
roli, když měly příjemce navnadit k návštěvě baadu.

Zájemci o šporkovskou historii automaticky hledají stopy po 
někdejším kukském fondu v historické knihovně, uložené v kukském 
hospitalu. Těm však knihovna přichystá nejedno překvapení. Mezi ty 
nečekané patří jistě to, že z celkového počtu více než 10 tisíc zdejších 
svazků může být coby vlastnictví přiznáno Františku Antonínovi 
bezpečně pouhých osm knih,2 jež se na své nynější místo dostaly nota 
bene především jako součást jistého druhoválečného židovského 
konfiskátu. Šporkovských tisků se pak v Kuksu dochovalo celkem 
88 titulů ve více než 400 exemplářích, z nichž největší díl představuje 
zbytek nákladu tzv. Bonreposké knížky z roku 17213 v počtu 286 kusů, 
převážně přivezených z Lysé nad Labem po roce 1852, kdy se původního 
rodového sídla hraběcí potomci zbavili.

2	 	 Čtyři	mají	na	deskách	vytlačené	supralibros	v	podobě	rodového	erbu:	Martinus	
Del	‑Rio,	Disqvisitionvm magicarum libri sex,	 Coloniae	Agrippinae	 1679;	Wissenschafft 
der heiligen Kunst wohl zu sterben,	Cölln	1654	 (supralibros	ve	zlatě);	 Joannes	Cardinal	
Bona,	Via compendii ad Deum,	 Coloniae	Agrippinae	 1674;	Abraham	 de	 S.	 Clara, Auff, 
auff, Ihr Christen!,	Wien	 1683.	 Papírové	 ex	‑libris	 v	 podobě	 rodového	 erbu	 má	 vlepen	
nejstarší	překlad	celestinky	Marie	Eleonory	Šporkové	–	Tractat wider die Gleichgültigkeit 
derer Glauben,	 Kempten	 1702.	 Tři	 další	 knihy	 označil	 za	 Šporkovo	 vlastnictví	 jejich	
královédvorský	sběratel	Ernst	Back	(+1939):	Speculum astrologicum,	Vetero	‑Pragae	1723;	
Concilium romanum In Sacrosancta Basilica Lateranensi celebratum Anno Universitatis 
Jubilaei MDCCXXV,	Monachii	1726;	Laurentius	Brückner,	Brunn deß Lebendige(n) / und 
Sehende(n) in kurtzer Lebens ‑Verfassung Der Heiligen Apolloniae Jungfrau und Martyrin 
(…),	Prag	1709.

3 Bonrepos Büchlein.	 Název	 pochází	 od	 stejnojmenného	 návrší	 u	 Lysé	 nad	
Labem,	kde	stojí	Šporkův	lovecký	letohrádek.	Jedná	se	o	konvolut	několika	veršovaných	
dílek,	obsahující	mj.	Todten Lied,	známý	šporkovský	veršovaný	Tanec	Smrti,	zpívaný	na	
tzv.	bonreposkou	árii.
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Dva tituly si zaslouží bližší zmínku pro svou raritnost. První z nich – 
osm kázání o Jistotě a nutnosti náboženství obecně chesterského 
biskupa Franciska Gastrella4 – byl doposud údajně znám pouze z jedné 
cenzurní konsignace a zde se poprvé objevuje fyzicky jako přívazek 
k jinému „závadnému“ dílu Williama Beveridge Zvláštní myšlenky 
v křesťanském náboženství.5 V druhém případě se jedná o doposud 
zcela neznámou záležitost: příležitostný tisk, zachovaný bohužel jen 
částečně v podobě jednoho kvaternu. Obsahuje Závěrečnou řeč, která 
byla pronesena 28. srpna 1730 v Kuksu u příležitosti oslav narozenin 
Její Výsosti císařovny Alžběty Kristýny, na jejíž přízeň (respektive 
možný vliv jejího protestantského otce) Špork sázel v dobách svého 
kacířského procesu.6

Pět šporkian budí pozornost kvůli výjimečné vazbě zdobené 
Šporkovými supralibros. Vznikly zjevně se záměrem reprezentace 
svého vydavatele. Ve čtyřech případech se jedná o nákladnější vydání 
Ivesovy Školy ctností,7 z nichž jedno je dokonce vázáno v bílé vepřovici. 
Supralibros na celé ploše předních i zadních desek vazby se skládá 
z velkého rodového erbu, ohraničeného bohatým ornamentálním rámcem 
s motivem rozvilin a čtyřmi oválnými kartušemi uprostřed jednotlivých 
stran. Tu jsou znázorněny ctnosti, které přinejmenším v danou chvíli 
pokládal hrabě za nejlepší – pravdaže kanonicky, jak to známe třeba 
z jednoho sálu Vokovy villy v Kratochvíli – vyjádření sebe sama:

4  Gewißheit und Nothwendigkeit der Religion insgemein,	s.	l.	1712.

5  Sonderbare Gedancken von der Christlichen Religion/ In zwölf Articul verfasset; 
Zusamt denen / zur Ubung des Christenthums gehörigen Entschliessungen,	 s.	 l.	 1713.	
Obě	 díla	 byla	 převedena	 „aus	 dem	 Englischen“,	 svědčí	 tedy	 o	 přítomnosti	 anglického	
překladatele	v	Šporkově	okruhu.

6  Schluß ‑Rede, Welche den 28. August 1730. im Kuckus Baad an dem allerhöchsten 
Geburths ‑Tage Ihro Majestät der Röm. Kayserin zu Ehren nach einem darauf wohl 
eingerichteten Schau ‑Spiele und accordirenden Prologo von einem geschickten Comischen 
Frauenzimmer bey zahlreicher Freqventz des hohen Adels zu aller Anwesenden 
vollkommenen Vergnügen gehalten worden.

7  Ives	 von	 Paris,	 Die Tugend ‑Schule der Christen Worinnen ein jeder Mensch 
aufferbaulich unterwiesen wird, wie er pflichtmäßig sein Leben anstellen solle,	 I.	 –	 IV.,	
Prag	1715.
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Moudrost, Láska, Štědrost a Spravedlnost. Tyto okázalé vazby byly 
jistě užívány pro dary význačnějším adresátům či institucím: v jednom 
z kukských svazků se dochoval vlastnický vpis jistého mikulovského 
piaristického obláta Františka od sv. Barbory z roku 1719.

Pátá knížka se z této skupiny poněkud vymyká. Jedná se o osmerkové 
vydání anonymního spisu o Blaženosti křesťanské smrti se zlatou 
ořízkou a koženým pokryvem desek s reliéfním supralibros o bohaté, 
bohužel věky poněkud zastřené kompozici.8 I přes značné opotřebování 
tu lze identifikovat šporkovský erb v kartuši na čtyřech skřížených 
praporcích, pod níž nalevo dlí ženská postava bez svatozáře s knihou 
(Virgo sapientissima?), pravděpodobně s nápisem „TVGENDSCHVL“ 
(narážka na jeden z výše zmiňovaných tisků?), a dvěma dětskými 
postavami s pohozenými knihami (Výchova P. Marie?). Ještě méně 
zřetelnou skupinu napravo od erbu bychom snad popsali jako anděla 
obklopeného postavičkami puttiů.9 Nad celou kompozicí se v inskripční 
pásce vine akrostichová deviza „SALUTEM PARVULIS OSTENDIT 
REGULIS COMES KONOGEDENSIS“, neboli „Konojedský hrabě ukazuje 
spásu maličkým princům“. Vzhledem ke skvostnému vydání (které 
dokresluje např. přítomnost záložky vevázané do kapitálku vazby), 
uvedenému heslu a době vydání se můžeme domnívat, že kniha je 
hraběcím darem rodině starší dcery Anny Kateřiny. Její manžel František 
Karel Rudolf Swéerts z Reistu byl roku 1718 svým tchánem adoptován, 
k tomu získal k omezenému užívání panství Konojedy, a brzy nato ho 
císař povýšil do stavu dědičných říšských hrabat s predikátem Swéerts-
-Sporck. V době vydání knihy byla jeho manželka mimořádně plodná 
a v krátkém sledu porodila čtyři děti, které však záhy umíraly. Celek tak 
mohl být jakousi šifrovanou komemorativní vzpruhou v bolesti, která 
zároveň odkazuje k vlastníkům knihy (na rozdíl od Šporka zapáleným 
katolíkům) a jejich sebestylizaci.

8 Die Glückseeligkeit deß christlichen Todes oder Acht ‑Tägige Andachts ‑Übung 

glücklich zu sterben,	Prag	1716.	Jde	o	překlad	z	francouzštiny.

9 Aby	kompozice	jako	celek	představovala	např.	Zvěstování,	chybí	jí	některé	atributy	
(jako	Duch	sv.).
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Šporkovskou literaturu je tak nutno hledat hlavně mimo Kuks. 
Revizí bude muset s ohledem na postupující výzkum projít dosavadní 
soupis 162 šporkovských tisků z pera dvou předválečných badatelů 
Heinricha Benedikta (1923) a Ernsta Backa (1937) a být doplněn 
o několik (také nově objevených) položek. S novým poznáním Šporkova 
působení coby fundátora sem přibudou jistě edice řádových konstitucí 
sester celestinek, jejichž konvent vedený několik let jeho dcerou 
a překladatelkou Eleonorou zřídil v Hradišti u Kuksu, dále tisky, jejichž 
existence nebyla zatím dostatečně reflektována (např. francouzská 
verze veršovaného životopisu kukského pána, převedená do němčiny 
jeho přítelem Karlem Františkem Grossou z roku 1720), nebo ty, 
o nichž máme zmínky ze Šporkova prostředí, ale prozatím jsme je coby 
artefakt neměli v rukou. Tuto skupinu může reprezentovat vzpomínka 
šlechticova pážete Ferdinanda Rakovského z roku 1775 o vydání 2 000 
exemplářů historky, jak kolínského kněze Kargera uchvátila v Itálii 
jistá mlynářka, která ho považovala za syna, a pustila ho, až když se 
jí skutečný hoch vrátil. Jako vděk za fundování tisku prý zmíněný 
kněz musel sloužit celý podzim 1734 jako kaplan na Šporkově Ptačí 
hůrce u Lysé nad Labem. Zní to jak báchorka, ovšem takový spisek 
(byť s trochu jiným příběhem, jehož hrdinkou nebyla mlynářka, ale 
mlynář, a nikoliv z jihu, nýbrž z Eltwillu nad Rýnem; podrobnosti 
mohlo páže samozřejmě zapomenout…) byl pod názvem Schick und 
Irrsal Bewunderungs ‑Würdige und fast nie erhörte und wehmüthige 
Begebenheit So mich mit dem Wohl Erwürdigen Herrn Johann Karger 
Weltlichen Priester und Beneficiaten aus dem Luxenburgischen gebürtig, 
im Jahr 1729‑1730 und 1731 biß 1732 zugetragen v uvedeném roce 
vydán ve Vídni, a může tak být zatím pracovně mezi dosud neznámá 
šporkiana zařazen.

V samotných knihovnách (šporkiana obsahuje každý významnější 
historický fond ve střední Evropě) by možná měl výzkum obsáhnout 
zejména tu zdánlivě nezajímavou (neb nečiněnou primárně za účelem 
sebereprezentace hraběte), ale drtivou většinu šporkovských tisků, 
vázaných do převážně lepenkových desek s papírovým pokryvem. 
Ty – kromě toho, že se jednalo o nejobvyklejší (a nejlevnější) dobovou 
úpravu knihy – svědčí i o tom, že Šporkův přístup ke knize jako 
artefaktu nebyl zdaleka tak elitářský, jak by se mohlo z předchozích 
vět a vžité představy jeho působení v oblasti, kterou dnes nazýváme 
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umění, zdát. Tento příspěvek k nutné problematizaci po léta 
adorovaného barokního mecenáše(?) musí doprovázet všestranné 
bádání historického kontextu (příliš dlouho jsme Šporka nechali na 
pospas – v dobrém i zlém – kunsthistorikům), zejména co se týče 
jednotlivých vydání knih a zvláště pak vlastnických údajů v nejrůznější 
podobě, která pomohou ve spojení s údaji z dalších biblioték zpřesnit 
směry a cesty, jimiž se šporkiana dostávala do rukou svých čtenářů. 
Výzkumům je jistě otevřená i síť vydavatelských oficín, kterou hrabě 
využíval, a vůbec proces vzniku šporkovských knih, či pokus o načrtnutí 
ideového dopadu tisků apod.
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Sporckův Kuks jako 
umělecká svoboda i klec pro 
Michaela Heinricha Rentze

(6. 1. 1698 Norimberk - 5. 12. 1758 Kuks)

 
V obdivuhodné monografii představil Sporckova dvorního mědiryt-

ce Jiří Šerých (Rentz fecit, Karolinum, Praha 2007). „Vytvořil rozsáhlé 
a udivující ilustrátorské dílo v jedné z nejproslulejších barokních enkláv 
- Kuksu… Nebýt Sporckova hluboko ztajeného pocitu ’nedonošenosti’, 
jeho velmi mladého hraběcího titulu, nezřízené pýchy, ctižádostivosti, 
věčného moralizátorství a sudičství, nebýt jeho ješitnosti a ve své pod-
statě sedláckého furiantství po předcích, plameny ze sporckovské umě-
lecké výhně by nedošlehly zdaleka tak vysoko.“ Bylo by zbytečné tento 
hluboký  kunsthistorický  portrét  parafrázovat,  ale  z  časové  tabulky 
s rentzovskou  faktografií vyplývá,  jak se  luterán Rentz v Kuksu celo-
životně  „bohemizoval“,  jak  na  hraběcí  ambiciózní  zakázky  umělecky 
reagoval  a  jak  se odvíjela  jeho ante ‑sporckovská a post ‑sporckovská 
éra. Loveckou a svatohubertskou tématiku jedinečně připomněl ryti-
nami Sv. Huberta v Křesťanském roku  (1727‑28), scénou parforsního 
honu na Velké vedutě Kuksu (1724) a grafickým listem Hrabě v cyklu 
Tanec smrti (1753), kde vidíme jako zástupce tohoto stavu právě lovce 
‑ Sporcka s verši kukského priora Patricia Wasserburgera:

Tys’vysoce urozený
byl římské říše hrabě,

vzáctný, možný a bohatý,
však stál jsi předce slabě.
Upads’, ach, do divného tě

palácu Smrt uvádí
a tu erb tvůj zavěsuje,
kde bydlí červi hadi.
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Tučně jsou v přehledu vyznačeny dosud neznámé Rentzovy práce.

1697
8.  ledna:  Záznam  v  Ehebuch  od  St.  Sebalda,  Nürnberg  o  sňat-

ku  Ludwiga  Renze,  pasířského  mistra  (měděné  a  mosazné  ozdoby) 
s ctnostnou pannou Uršulou Elisabethou Kremel, dcerou řezače skla, 
drahých kamenů a rytce zbraní.

8. srpna:
V Messel oddáni tovaryš Joseph von Montalegre, mědirytec z Frank-

furtu a ctnostná panna Susanne Fehrinová.

5.  října:  Záznam  v  Luterisches  Taufbuch,  Frankfurt  n/M  o  křtu 
Johanna Daniela von Montalegre (budoucí Rentzův nevlastní syn) aus 
Nürnberg, otec Joseph von Nürnberg, baráčník (Beisasse) und Kupfers-
techer.

1698
6. ledna: pokřtěn v kostele sv. Vavřince v Norimberku Michael Hein-

rich Rentz. Otec Johann Ludwig, pasíř, matka Ursula Elizabeta.

1710+
v  dílně  Josefa  à  (de)  Montalegre  (Hispanus,  Sprachemeister) 

z Frankfurtu u Fleischbrücke v Norimberku. Rentzův možný podíl na 
díle  Norimbergensium  Hesperidum  (popis  citrusových  plodů,  1708 
a 1714).

1716+
V kreslířské škole Johanna Daniela Preisslera v Norimberku, autora 

učebnice Regeln… für Zeichnung (1721). Postavy, Tafelwerk (předloho-
vé listy) světla a stínu, krajin, květin.

1718
Rentzův mistr a učitel Josef à (de) Montalegre zemřel. Rentz postup-

ně přebírá uměleckou garanci rodinné dílny v Norimberku ‑ „bibliopo-
lis“.
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Portrét manželky Friedricha Hessenského, která převzala korunu po smrti 
svého bratra Karla XII. (1718) a tak se ULRICA ELEONORA SVECORUM, 

GOTHORUM et VANDALORUM act. REGINA stala švédskou královnou.
Roku 1720 rezignovala ve prospěch svého manžela.

Ilustrace z anonymní publikace (list 32). Montalegre et Rentz sc.
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1719+
Representation D’Orthographie de diverses sortes d’Epitaphes. Rytiny 

podle Jeana Jaquese Schüblera pro tisk Johanna Christiana Weigela.

Titulní list a ilustrace (?) ke knize Petera Kolbena, rektora z Neustadt an der 
Apsch, CAPUT BONAE SPEI, Nürnberg, bey Peter Conrad Monath, 1719. Joh. Jacob 

Schübler del, M. Renz et à Montalegre sc.
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1720 ‑ 1722
Titulní list k Optica horizontalis lateralis et longimetrica (Schübler, 

Weigel) s mistrovskými průhledy architekturou a se světelnými efekty.

1722
Zachycení Schorova „theatra honoris“ před katedrálou sv. Víta v Pra-

ze pro beatifikaci Jana Nepomuckého.

Rentzův portrét hraběte F. A. Sporcka na věnovacím listu norimber-
ského knihkupce Petera Conrada Monatha.

15.  července:  podepsal  Monath  se  Sporckem  v  Lysé  nad  Labem 
smlouvu o vytištění monumentální veršované verze Křesťanského roku 
podle předlohy francouzského jansenisty Nicolase Le Tourneux.

27.  září  (možná už od července)  je Rentz v  „rozkvetlých“ Lázních 
Kuks (Kuckus ‑Baade). Na Monathovo doporučení a Sporckovo pozvání 
opustil Norimberk a přestěhoval se natrvalo do Čech, aby plnil hraběcí 
vize, přání a úkoly.

Patrně  už  před  příchodem  do  Kuksu  se  čtyřiadvacetiletý  Rentz 
oženil s o dvacet let starší vdovou Zuzanou Montelegreovou, získal tak 
zařízenou dílnu a převzal odpovědnost za její dcery ‑ dvanácti‑, deseti‑ 
a osmiletou Elizabethu, Barbaru a Margaretu.

Kde Rentz v Kuksu s  rodinou bydlel, kde měli  s  Johannem Danie-
lem Montalegrem dílnu s měditiskařským lisem a kde byl sklad desek, 
štočků a vytištěných archů (Bücherkammer), nevíme. K veršovanému 
popisu Kuksu od Gottfrieda Benjamina Hanckeho vytvořil dokumen-
tární Malou vedutu léčivých Lázní (Heilsame Kuckus -Brunn) od výcho-
du.

1723 ‑ 1726: období společných signatur Rentze a J. D. de Montale-
greho

1723
Pracovně vytížený Rentz sedával u „oficírské tabule“, hrabě ho bral 

na vyjížďky do Hubertského údolí, stával se jeho důvěrníkem a dokon-
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ce mu nosil staré protestantské knihy.
V březnu Rentz dokončil kresbu Velké veduty Kuksu k rytině s lovec-

kou scénou (67 x 81 cm).

V květnu vzal hrabě s sebou Rentze na průzkumnou cestu do adr-
špašských skal, „aby celou tamní oblast… obdivuhodně obkreslil“, pro-
tože si  chtěl  skály v podobě obrovských bizardních soch připomínat 
a ukazovat je jiným.

Titulní  list  k  tisku  Prodromus gloriae Pragenae  od  Jana  Floriana 
Hammerschmieda.

17. srpna: Sporck na audienci u Karla VI. v Chlumci předložil císaři 
vedutu Kuksu a také rytinu s návrhem obrovské sochy císaře pro Brau-
na na Karlův most v Praze.

3. listopadu: Účastníci císařského korunovačního honu u Hlavence 
dostali od hraběte i Rentzovu loveckou rytinu Le Corne du Saint Huberts 
s notací tzv. Hubertské árie.

1724
2. dubna: Seeman poslal Hanckemu  tři Rentzovy kresby s návrhy 

pamětních medailí pro Karla VI. Charmant Souvenir (= Carolus Sextus 
= Comes Sporck) s Viděním Sv. Huberta z Velké veduty Kuksu a s řádo-
vým odznakem.

1725
Do konce roku Rentz vytvořil všech 120 ilustrací k 1. svazku Křesťan-

ského roku (Bible ve verších).

Měděná deska Malé kukské veduty  byla opakovaným tiskem zcela 
vyčerpána, Rentz ji musel renovovat.

Sporck přišel s nápadem Knihy eremitů s dalšími 200 plánovanými 
rytinami.

Rentz s Montalegrem vytiskl pro Sporcka 1075 rytin Kukské hrobky.
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1726
Z  dílny  vycházelo  denně  až  200  rytin.  V  létě  končí  kukský  pobyt 

Johanna Daniela Montalegre, který patrně jen tiskl otčímovy Rentzovy 
rytiny a osamostatnil se v Žitavě, kam odešel s Barbarou Zuzanou, dce-
rou malíře Johanna Brosche z Kuckus ‑Baade.

Sporckův boj za Spravedlnost a Pravdu proti soudcům a advokátům 
střídá konflikt s žirečskými jezuity pro neuskutečněný projekt Kalvárie 
v Novém lese.

1727
Sporck odejel se zásobou Rentzových rytin, medailí a knih do Vídně 

lobovat a usilovat o audienci u císaře.

30. dubna: Sporck zinscenoval na místě nepostavené Kalvárie čaro-
dějnický sabat, zobrazený Rentzem a medializovaný sérií protijezuit-
ských tzv. Hexenlieder.

Přestože  Sporck  Rentzovi  nesvěřil  tvorbu  svého  portrétu  pro  3. 
vydání Ivesovy Školy ctnosti, dal ji hessensko ‑kasselskému dvornímu 
rytci Christianu Albrechtovi Wortmannovi předělat.

Dva pohledy na poustevnu a centrum Sporckovy čižby Bon ‑Repos 
u Lysé, panství, které však hrabě v letech 1722 ‑ 1733 nevlastnil.

1728
Vrcholí produkce protijezuitských Hexenlieder k zábavě lázeňských 

hostů. Schránky na anonymní komentáře (paskvily) v Kuksu a Betlémě 
vybíral sám hrabě.

10. února: Seemann si stěžuje Hanckemu na Rentze, který změnil 
své přesvědčení a žirečtí „kvadráti“ mu dokonce nabízejí zakázky.

1729
26.  července:  oddíl  kyrysníků  Caraffova  pluku  z  Hradce  Králové 

obklíčil v noci Kuks a ze zámku, kláštera a z Filozofického domu odvezl 
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na císařův příkaz 36 beden závadných knih. Vyslýchán (a odvezen) byl 
i pražský knihař Antonín Thomas, který v Kuksu společně s dvorským 
knihařem Jiřím Schneiderem kompletoval hraběcí knihy.

Vyslýchán byl hejtmanem Voračickým i Rentz. Pak uvězněn ve Filo-
zofickém domě a ještě třetí den konfrontován se Seemannem.

18.  srpna:  Sporckův  provokativní  výstup  na  Sněžku,  aby  získal 
Rýbrcoula proti Žirečským.

Ještě před doručením kacířského obvinění dal Sporck spálit několik 
tisíc satirických písní i knih, čímž zmizelo i množství Rentzových rytin.

Rentz zakomponoval modlitbu k právě prohlášenému sv. Janu Nepo-
muckému za hr. Sporcka do své rytiny.

Před Vánocemi vyslal hrabě Rentze do slezské Svídnice (Schweid-
nitz) k tiskaři Müllerovi, aby připravil tisk anonymních zpráv o přepa-
dení Kuksu.

1730
7. února: Jan František Blovský podal na Sporcka žalobu pro kacíř-

ství. Luterán Rentz byl zahrnut mezi cizozemské kacíře, který pro něj 
tiskne paskvilové rytiny.

14. září: Rentzovo Vztyčení kříže se Spasitelem  reagovalo na „neú-
spěšný  atentát“  na  hraběte  po  zřícení  kukského mostu  u Mojžíšova 
pramene

1731
Dalších 200 000 rytin pro Knihu eremitů. Smířlivá gesta a první náv-

štěvy  jezuitů. Rentz  se  setkává v Kuksu  s Petrem Brandlem, který  si 
půjčuje na pracovní cestu do Křesoboru (Grüssau, Krzeszów).

30.  června:  Rentz  odcestoval  do  Vratislavi,  aby  navštívil  hraběcí 
důvěrníky a přátele, zejména Karla Josefa Grossu a jeho syny.

17. srpna: Rentz nakreslil „na buk u kuchyňky“ v Hubertském údo-
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lí  (Mariánské údolí, Stříbrný pramen, Bokoušské rokolo) Křesťanské-
ho bojovníka, zatímco společnost s herci se oddávala (neúspěšnému) 
honu, 20. srpna ho „zcela vykreslil a vymaloval“.

9. prosince: vyslechl Seemann na návštěvě u „pana Rentze“, jak naří-
kal nad svými těžkostmi.

1732
14 ledna: Sporck s knihařem Thomasem rozhodl o vydání foliového 

Křesťanského roku a dal nakoupit papír.

12. dubna: Po odjezdu Brandla z Kuksu do Křesoboru se u Seeman-
na sešli všichni Rentzovi s Marianou Brandlovou, mladou Brandlovou 
a její dcerou.

24.  dubna:  Sporck  s  Rentzem,  varhanářem  Roederem  a  prvními 
Rentzovými  žáky  Janem  Brožem  a  Jeronýmem  Řebcem  (Glaserem) 
odjeli do Hubertského údolí, aby vyhlédli proti Dianině lázni sedmnáct 
buků pro řezbu Krista a dvanácti apoštolů, proroků, aj. Rentz byl patrně 
autorem spirálovitého pásu na mohutném buku se zastaveními Křížo-
vé cesty a s křížem na jeho vrcholu, podílel se patrně i na dalších řez-
bách do kmenů „ilustrovaného lesa“.

Třetí díl Hanckeho básní ozdobil Rentz frontispisem s alegorií Víry 
a s vinětou Milosrdenství se Sporckovým památníkem a kukským kláš-
terem.

srpen: V Hubertském údolí s téměř stovkou řezeb v kmenech stro-
mů počíná smíření hraběte s jezuity.

1. září: Rentz sedí u stolu „oficírů“ při hostině s žirečským superio-
rem u letohrádku v Hubertském údolí.

1733
Sporck odsouzen pouze k velmi nízké pokutě 25 000 zlatých.
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1734
Rytina  lázní  ad  vivum  (Vápenného)  Podola  k  poctě  Sporckova 

synovce Johanna Josepha Sporcka

1735
V  předjaří  vrcholila  Rentzova  práce  na  rytinách  do Křesťanského 

roku,  na  nichž  pracoval  s  přestávkami  12  let.  Dne  1.  února  navštívil 
Lysou se ženou a dcerou Baberle Seemanna, aby se pochlubil s dokon-
čeným 2. svazkem.

V  létě  pobývá  Antonín  Koniáš  v  Kuksu.  Žirečský  superior  zde 
požádal hraběte o veřejné odpuštění.

Sporck  zaplatil  královskému  saskému  rytci  Emanuelovi  Joachimu 
Haasemu za svůj portrét 1200 zlatých, což byla Rentzova odměna za 
150 rytin pro celý 2. díl Křesťanského roku.

Rentz kreslil pro 5. díl Hanckeho básní alegorii Tvorby a Sporckovu 
bustu.

1736
20. července: zemřela v Lysé Rentzova šedesátiletá žena Zuzana.

1737:
Rentz se podle F. M. Pelcla podruhé oženil s dívkou z Čech a nepo-

chybně konvertoval ke katolictví.

1738
6. února: koupil Rentz roubenou chalupu (č. p. 60) po lokajovi Simo-

novi za 300 zlatých.

13. března: byl pokřtěn první z Rentzových osmi dětí s Annou Doro-
tou – Ferdinand.

30.  března: umírá  v Lysé  tvůrce Kuksu hrabě Sporck.  Příliš  těsná 
závislost na hraběcích zakázkách postihla právě v Kuksu domestikova-
ného Rentze.

34



Sporckův zeť František Karel Sweerts ‑Sporck se ženou Annou Kate-
řinou  a  hofmistrem  Seemannem  přesídlili  natrvalo  do  Lysé  a  Rentz 
udržoval  se  Seemannem  (nyní  již  patrně  příbuzným)  i  nadále  čilou 
korespondenci.

V prosinci koupil Rentz přes půl hektaru pole u horní hospody ve 
Vlčkovicích.

1739
7. dubna: nejmladší z Rentzových nevlastních dcer Margareta opus-

tila Kuks s katolickým mladíkem, aby v Žitavě uzavřeli protestantský 
sňatek.

Rentzův žák Antonín Brož odchází do Žitavy za svou sestrou a švag-
rem J. D. Montalegrem.

1741
Signet  ke  knize  Grana veteris  s  názvem  Colligo  grana  pro 

norimbersko ‑pražského knihkupce Rüdigera.

1742
9. února: přišel k Rentzovi vymáhat starý hraběcí dluh knihař Tho-

mas, který „neměl ani kousek chleba“.

Oslavná alegorie vítězství Marie Terezie nad okupanty Prahy.

Metrová rytina sousoší Neposkvrněného početí P. Marie v Poličce od 
Jiřího Františka Pacáka s dochovanou měděnou plotnou.

1743
V květnu vytvořil pro Ramhofského Trojí popsání pražské koruno-

vace Marie Terezie,  tři ústřední výjevy Hold stavů ve Staré sněmovně, 
Korunovace u sv. Víta a Slavnostní tabule ve Vladislavském sále.

3. a 10. listopadu: Sweerts‑Sporck, inspektor hospitální nadace, byl 
s Rentzem v Kuksu, a po návštěvě bohoslužeb v Žirči a v Hradišti poo-
bědval.
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1744
31. března byli  oficiálně uvedeni do Kuksu milosrdní bratři,  kteří 

jen nepatrně mohli nahradit velké hraběcí  zakázky devoční grafikou 
i přesto, že druhý prior Patricius Wasserburger byl básník a literát ini-
ciující i poslední Rentzův cyklus Tanec smrti.

1747
Po 27. dubnu: Rentz pobýval na zámku maršála a korunního hejtma-

na Jana Klimenta Branického v Białystoku, aby kreslil jeho sídlo.

1748
V dubnu pokřtěn slovanskými jmény Rentzův syn Kazimír Stanislav.

1750
16. ledna: v Lysé umřel Tobiáš Antonín Seemann, „zasloužilý Sporc-

kowsky y taky Sweertsowsky Hofmistr“.

1752
4. června: uzavřena smlouva mezi Rentzem a Patriciem Wasserbur-

gerem za kukský konvent na „dotud panský, v Horních Vlčkovicích ležící 
hostinec“ s pozemky (10 ha). Hostinský Rentz provozoval tento Ober-
schenk s dvojnásobným obratem s povinností odebírat pivo a pálenku 
od špitální nadace. Starali se také o Rentzovu dceru Annu Baberle, pro-
vdanou za Seemannova syna Ondřeje.

1752
Cyklus zlatnických patronů pro pražské zlatníky a stříbrníky.

1753
2. ledna: Manželé Rentzovi si půjčují 300 zl. od nadace prostřednic-

tvím P. Wasserburgera na nákup dobytka a vybavení hospodářství ve 
Vlčkovicích.

Geistliche Todts -Gedancken [Tanec smrti], 1. vydání, Passau – Linz.
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Portrét Johanna Heinricha Schütteho (1694 – 1774), zakladatele a lázeňského 
doktora lázní v Kleve (Cleve).
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1754

Mědiryt Sv. Patricius, ochránce zdraví dobytka, před bouří, ohněm a čárami. 
Rentz, del. Et sc. 1754 In Kuccus ‑Baad. Frat[er] P[atricius] W[asserburger] Inv.
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1758
5. prosince: Rentz umírá na tyfus během epidemie v kukském váleč-

ném lazaretu.

28.  června:  zakoupila  nadace  „různé knihy, mědirytiny a obrazy 
z Rentzovy pozůstalosti“.

1767
Der sogenannte Sinn- Lehr- und Geist -volle, von velen Jahren, auf Befe-

hl, Anordnung und Unkösten Grafen von Sporck durch die kunstreiche 
Hand des Michaëlis Rentz gestochene…Todentanz. Durch P. Patricium 
Wasserburger gedruckt [Tanec smrti], 2. vydání, Wien.

1777
Die erwogene Eitelkeit aller Menschlichen Dinge, in zwei und fünfzig 

Kupfern vorgestellet, gezeichnet und gestochen von M. Rentz [Tanec smr-
ti], 3. vydání, Teresa Frenerin, Linz.

Rentzovi žáci
Jan Jeroným Řebec [Hřebec] z Hradiště
Johann Balzer z Kuksu (Hradiště, Harcova)
Antonín Brož [Brosch] z Kuksu
Antonín Brandel z Kuksu
Jan Tobiáš Arnold z Jaroměře
Jan Josef Knirsch z hradišťského panství

Stanislav Bohadlo, Rentzovo muzeum barokního tisku, Kuks 58
 www.rentzovomuzeum.cz
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POL’OVNÍCKE ZVYKY A OBYČAJE, 
ZROD NOVÝCH TRADÍCIÍ

 
 

Každému začínajúcemu poľovníkovi určitý čas trvá kým si zvykne 
na zásady, podľa ktorých sa správajú poľovníci pri výkone práva poľov-
níctva a pri poľovníckych podujatiach. Máloktorý poľovník vie povedať 
mladšiemu, prečo tá alebo oná poľovnícka zásada sa dodržiava. Jedno-
ducho tieto zásady sa tradujú z pokolenia na pokolenie, podľa nich sa 
poľovníci správajú a ich dodržiavaním sa stávajú poľovníckym zvykom, 
poľovníckou tradíciou.

Ako vlastne vznikli poľovnícke tradície, a ktoré stoja za to, aby sme 
ich dodržiavali a tým vlastne predávali ďalej? Väčšina z nich vznikla 
nevedomky, najskôr sme za tradičné začali označovať všetko, čo sa 
osvedčilo a bolo v praxi dobré. Príkladom toho môže byť vkladanie 
posledného hryzu do papule uloveného kusa, ktoré malo z počiat-
ku spriechodniť dýchaciu trubicu a umožniť tak lepší odchod plynov 
z bachora. Aj kladenie vetvičky na miesto vstrelu bolo spočiatku vecou 
rýdzo praktickou, lebo sa tým zabraňovalo prístupu hmyzu do rany.
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Oboje sa robilo ďaleko predtým ako sa začalo o tradíciách vôbec 
hovoriť.

Pokiaľ tradície budeme všeobecne považovať za stotožnenie sa 
s obvyklým postupom, tak naozaj nevieme, kde vznikli tie najstaršie 
tradície poľovnícke, pretože veľa písomných podkladov o poľovníckych 
tradíciách nemáme. Základy loveckých pravidiel boli dané už v 8. sto-
ročí kráľom Karlom I. Veľkým (742-814). Za prvú poľovnícku tradíciu 
z tejto doby, ktorá sa dodržuje dodnes, je považované kladenie zveri na 
pravý bok. Aj to sa vyvinulo celkom spontánne z prapôvodnej potreby 
ukázať všetkým svoju vlastnú zdatnosť, to znamená zásah zveri šípom 
priamo do srdca, ktoré má každé zviera vľavo. Ulovený kus sa dával na 
pravú stranu, aby šíp mohol ako dôkaz loveckej zdatnosti stále trčať 
z rany.

Dalo by sa povedať, že tradície tvoria most medzi minulosťou a prí-
tomnosťou. Je to niečo čo nás podvedome spája s našimi predkami 
a históriou našej poľovníckej profesie. Sme svedkami toho, že na tra-
dície sa občas zabúda, ale iba natoľko, aby sme v pravý čas objavili ich 
múdrosť a hĺbku a znovu ich začali používať.

Slovenské poľovníctvo by nikdy nebolo tým, čím je bez tradičných 
výradov, poľovníckych signálov a fanfár, čestných poľovníckych súdov 
pri poslednom pohone, ale aj dňoch Svätého Huberta vo Sv. Antone 
a v iných obciach, regiónoch Slovenska (Pribylina, Námestovo, Oščad-
nica, Pliešovce, Bijacovce, Rajecká Lesná…) alebo v obciach (Skalité, 
Ochodnica, Oravské Veselé, Kolárovice…) Stačí si uvedomiť, že ostat-
né okolité národy nič podobné nepoznajú a všetko tomu podobné sa 
zachovalo iba v zemiach blízkych bývalému Rakúsko- Uhorsku, teda 
u nás, v Česku, Poľsku a Nemecku.

Napríklad v Škandinávii, Španielsku, Portugalsku či Anglicku nič, čo 
by bolo podobné výradu nepoznajú a pokiaľ sa s tým stretávajú u nás, 
všetci do jedného tvrdia, že nám majú čo závidieť. Stačí naozaj málo – 
na pohon pozvať dobrého trubača, záverečný výrad pripraviť za svitu 
ohňa a isto sa pri tom budeme lepšie cítiť i my sami.

Je nepreberné množstvo príkladov tradičného poľovníckeho sprá-
vania, zvykov, obyčajov a zásad, bez ktorých by naše poľovníctvo urči-
te nebolo tak krásne, ako je. Väčšina z toho čo poľovníci aj doteraz 
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dodržiavali je uvedená v „Poľovníckom poriadku a „Etickom kódexe“, 
ktoré nemajú právnu silu, ale ich dodržiavaním dáva každý poľovník 
najavo svoju morálnu a etickú vyspelosť a rovnako svoju odbornú úro-
veň.

Natíska sa otázka, či to všetko stačí alebo dnešná doba nepotrebu-
je zaviesť poľovnícky zvyk pre súčasnosť, ale aj ako odkaz pre našich 
nasledovníkov? Poľovnícka prax nám dáva odpoveď tým, že vznikajú 
nové zvyky, ktoré utužujú poľovnícke kolektívy, upevňujú poľovnícku 
morálku a sú znakom prestíže medzi kolektívmi, ale aj v spoločnosti.

Pol’ovnícke zástavy

Takouto novou tradíciou je vznik poľovníckych zástav (poľov-
níckych štandard) jednotlivých poľovníckych združení. Že je to nová 
tradícia nasvedčuje fakt, že tento názov nie je zaznamenaný v slovens-
kom poľovníckom názvosloví. Z dôvodu, že je predpoklad rozširovania 
tejto peknej tradície, uvediem pár myšlienok, ktoré je potrebné mať 
na zreteli predtým, ako sa rozhodneme túto tradíciu uviesť do života 
poľovníckeho združenia.
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Zástava v poľovníckom združení plní veľmi vážnu a dôstojnú úlohu. 
Jej vznik záleží od iniciatívy členov poľovníckeho združenia. Mala by 
platiť zásada, že poľovnícke združenie by ju mohlo prijať najmenej po 
desaťročnej existencií.

Toto je rozdiel od zástavy Slovenskej poľovníckej komory ako jed-
notnej poľovníckej organizácie, ktorej vznik môže byť súčasne s jej 
vznikom.

Po samotnom rozhodnutí o vzniku zástavy nasledujú veľmi dôležité 
úlohy.

• Návrh zástavy
• Zhotovenie zástavy
• Samotný akt prijatia a rozvinutia zástavy

Návrh zástavy by mal vyjadrovať identitu PZ a ideu, ku ktorej 
sa hlásia. Identitu na jednej strane, kde je erb združenia, rok vzniku 
a názov. Na druhej strane je znázornená legenda o sv. Hubertovi, patró-
novi poľovníkov.

Tak ako je dôležitý akt rozhodnutia o prijatí zástavy, jej návrhu 
a zhotovení, o to viac je dôležitý slávnostný akt prijatia a rozvinu-
tia zástavy. Prijatie a rozvinutie zástavy môže mať charakter slávnos-
ti svetskej alebo církevnej s požehnaním zástavy. Prijatie, rozvinutie 
i požehnanie zástavy poľovníckeho združenia je aktom slávnostným 
pre poľovnícku verejnosť. Pred prijatím zástavy i rozvinutím nemôže 
byť použitá na verejnosti. Slávnosť prijatia a požehnania zástavy môže 
byť v rôznom čase. Realizujú sa predovšetkým pri hubertových sláv-
nostiach, jubileách združenia, slávnostiach SPZ a SPK, prípadne iných 
slávnostiach podľa regiónov. Dôležité je, aby tento akt bol vysoko etic-
ký a zanechal hlboký dojem pre všetkých zúčastnených.

Preto je vhodné, aby bezprostredne pred prijatím zástavy pred-
chádzal akt poľovníckeho sľubu o dodržiavaní poľovníckych záko-
nov, poľovníckej etiky a zachovávaní poľovníckych tradícií a prí-
rodného dedičstva, ako aj dobrého mena poľovníctva.

Priebeh slávnosti riadi vybraná osoba (obvykle pochádza z výboru 
PZ), ktorá vydáva povely pre nosičov zástavy (zástavníkov).
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Na slávnosti by nemali chýbať rodinní príslušníci členov poľovníckeho 
združenia a žiaduce je pozvať čestných hostí, predstaviteľov OkO SPZ, 
zástupcov samosprávy a osôb spriaznených s poľovníctvom. Prestíž 
slávnosti prijatia zástavy dodáva prítomnosť nosičov zástav z iných 
združení (ktoré ju už vlastnia) a slávnostné fanfáry.

Veľmi dôležitý je aj výber asistencie zástavy (nosičov). Za asis-
tentov zástavy sú vyberaní poľovníci dobre upravení, hodní tejto cti 
reprezentujúci etiku poľovníctva a dobré povesti. Účasť v asistencii 
zástavy je pre poľovníka veľká česť. Zloženie asistencie je z troch osôb: 
zástavník (osoba, ktorá nosí zástavu) a asistenti (dve osoby asistujúce).

Vedúcim asistencie je osoba asistujúca, nachádzajúca sa zvyčaj-
ne z pravej strany zástavy. Na plnenie tejto funkcie sa menujú osoby 
ostrieľané a skúsené.

Zástavník ako aj ostatní členovia asistencie musia dobre poznať 
a mať schopnosť šikovných pohybov a postoja.

Insignie asistencie zástavy:
• zelené šerpy nasadené cez pravé rameno a zviazané alebo zapnuté
na ľavom boku (pekné zapnutie z materiálu šerpy)
• biele rukavice
• jednotné slávnostné poľovnícke oblečenie, prípadne jednotná
poľovná uniforma, prikrývka hlavy- všetko jednotné, farby a fazóny,
t.j. košele, kravaty, klobúky, topánky
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 Po slávnosti prevzatia a rozvinutia zástavy sa zástava zbalí a uloží 
na dôstojné miesto (uzamykateľná presklenná skrinka v poľovníckom 
dome, prípadne na OcÚ ap.).

Slávnosť by mala byť ukončená spoločenským posedením s pozva-
nými hosťami a rodinnými príslušníkmi.

Takto uvedená zástava bude odkazom pekných ideí pre budú-
ce generácie poľovníkov v každom poľovníckom združení a členovia 
sa budú ňou hrdiť pri každej jej účasti na významných slávnostiach 
združenia.

Kedy a kde sa zástava používa:
• pri výročiach vzniku PZ
• pri preberaní vyznamenaní PZ
• na slávnostiach sv. Huberta (dni sv. Huberta Sv. Anton)
• na pohreboch
• iné (výročné členské schôdze, obecné výročia a slávnosti, ap.)
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Prvá pol’ovnícka zástava v novodobej 
histórii pol’ovníctva Slovenska

 

 

 

Prvá poľovnícka zástava v novodobej histórii poľovníc-
tva poľovníckeho združenia PZ Povina obcí Kysucký Liesko-
vec, Povina a Lodno, od r. 2016 Poľovníckej spoločnosti Kremi-
enok (PS Kremienok), vznikla v roku 2006 a požehnaná bola 
6. januára 2007 pri kaplnke v Rovniach v Kysuckom Lieskovci.
 

Zástava plní vážnu a dôstojnú úlohu v našej PS. Na jednej strane 
zástavy je obraz medveďa hnedého, ako najvzácnejšieho druhu zveri 
v našom revíri a na strane druhej je symbol legendy o Sv. Hubertovi, 
patrónovi poľovníkov.

Už 10 rokov zástavu používame na všetkých významných udalosti-
ach ako sú:
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• výročné členské schôdze
• slávnosti Sv. Huberta
• obecné výročia a slávnosti obcí Kysucký Lieskovec, Povina, Lodno
• plesoch
• pohrebov kolegov poľovníkov
• iných významných udalostiach PS

Je schválený zástavník a pre každú akciu sú vybraní asistenti oble-
čení v poľovníckych rovnošatách, s bielymi rukavicami a šerpami.

Zástava dáva našej poľovníckej spoločnosti dôstojnosť a úctu.
 

Ctíme si ju, vážime a veríme, že tomu tak bude aj u ďalších generácií 
poľovníkov. 

 
„Lesu lovu zdar“
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Ukážka poľovníckych zástav zo Slovenska:
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PZ Chotuč Mikušovce Tuchyňa

PS Fačkov -Rybná
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Na záver dovoľte vysloviť malé zamyslenie.

Je možné, aby poľovnícke združenie, ktoré si prijme svoju zástavu 
a bude si ju ctiť ako symbol pekných ideí pravého poľovníctva a znak 
ich kolegiálneho organizovaného spoločenstva a bude verné tomu, 
čo bude na nej zobrazené, nezanechalo pre budúce generácie svojich 
nasledovníkov peknú tradíciu?

Verme, že zanechá a tešme sa, že táto tradícia sa stane pekným 
poľovníckym zvykom na celom Slovensku.

Za osvetovú komisiu: Jozef Herud, Jozef.Herud@lesy.sk
Pavol Šutý, suty ‑est@stonline.sk

(člen PS Kremienok)

Použitá literatúra: František Bezděk, 2007 – ANO či NE ve vztahu k mysliveckým 
tradicím

Osvetová komisia PZL: PORADNIK DLA KÓL LOWIECKICH

51



Optimalizace chovu  
a výživy srnčí zvěře

Každý, kdo má zodpovědnost za myslivost v honitbě, má určitý cíl 
mysliveckého hospodaření. Cíl chovu uživatele honitby se ale nemusí 
shodovat s cílem chovu držitele honitby (pakliže neprovozuje mysli-
vost přímo držitel). Cíle chovu mohou být různé, někdo preferuje lov 
pro zvěřinu, někdo loví za účelem zvýšení chovné a trofejové kva-
lity a někdo je někde mezi tím. V každém případě se musí uživatel 
s držitelem honitby dohodnout především na počtu zvěře v honitbě. 
Každé prostředí má svou „únosnou kapacitu“, která závisí především 
na výši škod tolerovanou držitelem honitby. Důležitým faktorem je 
skutečnost, nakolik uživatel dodržuje počet zvěře, který je dnes daný 
jako normovaný stav (normovaný stav uvádí maximální počet zvěře 
a uživatel musí udržovat stav zvěře v intervalu mezi stavem minimál-
ním a normovaným). Optimální počet srnčí zvěře, z pohledu uživatele 
je ten, který mu může splnit jeho cíl chovu. Závisí na mnoha faktorech, 
ale především na místních podmínkách prostředí. Podle mého názoru 
v některých honitbách normované stavy srnčí zvěře nejsou z pohledu 
aktivního chovatele reálné a navrhoval bych současné stavy normova-
né jako minimální a maximální stav srnčí zvěře v honitbě bych nechal 
na dohodě držitele s uživatelem na základě „únosné kapacity prostře-
dí“. Optimalizace chovu srnčí zvěře pro daný, či požadovaný zvolený cíl 
závisí na mnoha faktorech. Patří sem životní prostředí, hustota a kva-
lita populace, lov, ochrana mláďat při sklizni, srážky s dopravními pro-
středky, zdravotní stav a výživa.

Péče o životní prostředí je nejdůležitější součástí všech aktivit 
myslivce pro chov veškeré zvěře, nejenom srnčí. Péči o prostředí 
nám rovněž ukládá legislativa, která říká, že máme zakládat remízky 
a provozovat myslivecká políčka. Ne všude se to daří. Buď z důvodu, 
že není zájem uživatele, nejsou pozemky nebo není dostupná technika. 
Myslím si, že pokud zájem je, pak se ostatní dá pomalu řešit, přestože 
vím, že to není jednoduché a je to dlouhodobá věc. Přirozená úživnost 
honitby je základní a nejdůležitější věcí. Rozhoduje o ní druh honitby – 
les, pole, či smíšená honitba a její struktura s potravní nabídkou. A to 
jak ve vegetačním období, tak i mimo něj. Klid je v chovu srnčí zvěře 
další důležitou součástí, bez níž se výrazných výsledků nedobereme.
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Myslivec musí pracovat s populací zvěře, kterou v honitbě má. 
Osvěžování krve ve volné populaci srnčí zvěře není určitě tou správnou 
cestou ke zlepšení chovu. Je nutné pracovat s místní zvěří, kterou 
máme a hledat vlastní rezervy v chovatelské práci, kterých má každý 
jistě mnoho.

Prostřednictvím lovu má chovatel možnost redukovat počet 
zvěře, redukcí selektovat zvěř chovatelsky nežádoucí a jako výsledek 
chovu lovit zvěř trofejovou. Lov srn je velice důležitou součástí chovu, 
dá se říci, že důležitější než lov srnců. Důležitým faktorem je srovnání 
populace na poměr 1:1 se srnci, protože obvykle bývá v honitbě 
převaha samičí zvěře. Vybíráme k lovu srny slabé, staré a ty, o kterých 
si myslíme, že nedávají dobré potomstvo. U lovu srnců postupem času 
začínám měnit názor na současný průběrný odlov dle chovatelských 
kritérií a čím dál více mne oslovuje tzv. „managment trofejové zralosti“, 
kdy lovíme mladé srnce jen výjimečně, například ze zdravotních 
důvodů,  popř. velmi slabé srnce.                                                    

Ostatní jedince necháme vyspět a lovíme tyto srnce starší, 
s jakýmkoliv parožím. Hlavní výhodou tohoto typu lovu je to, že 
minimalizujeme riziko odlovení mladých nadějných srnců.

Ochranou mláďat při sklizni můžeme zachránit velkou část 
ročního přírůstku, to záleží na typu honitby. Doporučuji spolupráci 
mezi zemědělci a myslivci. Vyšší efektivitu záchrany srnčat vidím ve 
využití moderní techniky a prostředků. Stejně je to u srážek srnčí 
zvěře s dopravními prostředky, kdy je vhodné při instalaci plašících 
ohradníků spolupracovat s ŘSD, či Správou a údržbou silnic. Důležité 
je také využít produkty moderní doby.

Dobrý zdravotní stav zvěře je neméně významnou podmínkou pro 
dobrý chov zvěře. Jestliže zvěř má prokazatelně parazity ve větším 
množství a omezuje-li to naše úsilí v chovu, doporučuji použít dle 
platné legislativy léčivých prostředků. Je ale nutné dodržet všechna 
doporučení výrobce medikovaného krmiva, aby léčba byla efektivní. 

Zákon 449/2001 Sb. ukládá uživateli honitby povinnost provozovat 
krmelce, zásypy, slaniska a napajedla a v době nouze zvěř řádně 
přikrmovat. Nikde není specifikováno, co je doba nouze a jakým 
způsobem se mají myslivecká zařízení provozovat. Je tedy na uživateli, 
jak se k tomu postaví. Podle mého názoru se musíme věnovat jak 
přikrmování co do množství a kvality, tak především zlepšení úživnosti 
honitby. Pro zlepšení úživnosti je důležité zvyšovat diverzitu a úživnost 
prostředí budováním remízků, napajedel, biokoridorů, mokřadů, 
provozováním mysliveckých políček, biopásů atd. ČMMJ přichází se 
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„Strategií ČMMJ pro hospodaření s drobnou zvěří s výhledem do roku 
2030“, jejíž cíle jsou vhodné samozřejmě i pro chov zvěře srnčí. Dnes 
je doba, kdy je možné začít s diverzifikací krajiny, která nejenom zvýší 
úživnost, ale pomůže také udržet více vody v krajině. 

Srnčí zvěř je řazena mezi přežvýkavce typu okusovačů. To znamená, 
že se živí bylinnou stravou, kterou z přijatých krmiv přetvoří pomocí 
slin a mikroorganismů ve svém bachoru. Z tohoto důvodu je nejlepší, 
aby srnčí zvěř měla dlouhodobě pokud možno stálé krmení, a při 
změně krmiva je nutné zvolit pozvolný přechod z jednoho krmiva na 
druhý. Při použití obilovin doporučuji začít přikrmovat hned v září 
energetickými krmivy, a držet období s adlibitním příjmem zvěře po 
určitou dobu, kterou si chovatel stanoví. Velice důležitá je zdravotní 
nezávadnost všech krmiv.

Co všechno můžeme použít při výživě srnčí zvěře? Objemná krmiva - 
seno, senáž, siláž, letninu; dužnatá krmiva - řepu krmnou, cukrovku, 
mrkev, brambory; jadrná krmiva a olejniny - oves, kukuřici, ječmen, 
žito, pšenici, triticale, luskoviny, olejniny; plody přírody - kaštany, 
žaludy, bukvice, jablka, jeřabiny; krmiva z potravinářství - staré 
pečivo; směsnou krmnou dávku; krmné suroviny a vyráběná krmiva - 
doplňkové krmné směsi, minerální krmiva, kdy doplňkové krmivo 
je krmná směs, která má vysoký obsah určitých látek,  ale vzhledem 
ke svému složení pokrývá denní krmnou dávku pouze tehdy,  je-li 
použita v kombinaci s jinými krmivy. A minerální krmivo je takové, 
které obsahuje alespoň 40 % hrubého popela, tedy má vysoký obsah 
anorganických surovin.

Minerální krmiva, která doplňují deficitní živiny v prostředí, 
jako vápník, fosfor, sodík, hořčík, tak i měď, mangan, zinek, kobalt, 
jod a selen, můžeme přimíchat do jadrného krmiva či vlastní směsi 
krmných surovin, mohou být součástí doplňkových krmiv nebo 
součástí objemných či dužnatých krmiv (siláž, TMR, jablečné výlisky 
apod.) nebo mohou být použita do slanisek.

Minerální slaniska, která mají svou nezastupitelnou úlohu, umožňují 
zvěři celoročně přijímat minerální látky, stopové prvky, popř. vitamíny. 
Minerální krmivo do slanisek je určeno jako náplň do slanisek namísto 
kusové nebo lisované soli. Kromě soli toto minerální krmivo obsahuje 
také již zmíněné minerální živiny. Zajištění neomezeného přístupu 
k minerálním látkám je důležité pro všechnu zvěř, zejména pak pro 
březí a kojící samice. Zvěř slaniska ráda navštěvuje celoročně, zvláště 
matky v době laktace a kojení mláďat. Jakmile se spárkatá zvěř naučí 
minerální slanisko navštěvovat, má to většinou trvalý charakter 
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a opakovaně se ke slanisku vrací.  Z mé vlastní zkušenosti a podle 
zkušeností mnoha dalších chovatelů je důležité vybudovat síť slanisek, 
která budou vhodně a systematicky rozmístěna, tak aby k nim měla 
přístup všechna zvěř, a to v každé části roku. V současné době probíhá 
další ověřování minerálních slanisek v podmínkách našich honiteb 
a obor.

Každý myslivec chovatel si musí vybrat pro svou honitbu vlastní 
cestu a to jak v chovu, tak ve výživě zvěře, neexistuje univerzální 
návod, jak postupovat. V případě správné volby mu bude odměnou 
kvalitní populace srnčí zvěře, nabízející silné trofeje k lovu.

Ing. Ondřej Faltus, VVS Verměřovice s.r.o.
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