
Před 400lety se na Bílé hoře u Prahy odehráa bitva,
která změnila směr česhých dějin. Tak jsme se to učili'

Co je na tom pravdy? Historik IARosIÁv ČECHURA o tom,
co střetu česla.ých stavů s Habsburky předcházelo, o krďi,
jenŽ se koupď veMtavě a nejdůležitější věcí pro něj byla

postel, a o českém vojsku, které mluvilo německy.

Lucie zídková

ěli jsme se stylově sejÍt na Bílé hoře'
ale nakonec z toho lQůli hustému
dešti sešlo. ,''á to tam vlastně moc
neznám, asi bych nebyl dobý prů.

vodce,..přiznal se mi pak Iaroslav Čechura
v lestauraci a šibalsky zamrkal. Tenhle historik,
který s dlouhým culíkem prokvetlýrn šedinami
vypadá spíš jako drsný motorkář, zjeYně cestuje
raději v knihách neŽ po rozbláceném poli.

Poúdiáme si o tom, jak amatéÍsky a naivně si
počínaly české staq/, o zimním krďi Fridrichu
Falckém, kte!Í utíkď z Čech i se svou postelí,
o vojácích' již si museli nejďív pokosit a v1mlá.
tit obilí, aby měli chléb, a o jedné tiché listopa-
dové noci. Jaroslav Čechura si libuje v drobných
detailech' zahrnuje mě odbočkami k všednímu
životu v 17. století, čas ubíhá a před očima mi
qn.stává plastichý obraz tehdejších Čech. Tato-
qý, jaký mi nebyla schopna zprostředkovat žád-
ná škola.

|akvypadaly Čechy před bifuou
na Bíé hoře z 8. |istopadu 1620?
Dďo se íLštt' ž.e přiide velk{i bihra'
která zrnění místrú poměry na dalších
tři sta let?
Čechy koncem druhé dekády 17. století, to byta
především země' kde uŽ sto let vláďi Habsburko-
vé. To nebylo nijak shůry dánq Habsburky sí dob-
rovolrrě volily české staw pŤesněji jeiich zástupci.
I toho Ferdinanda II' Št'ýTského, kteýje nakonec
na Bílé hoře definitivně polazil, si v červnu 1617
zvolily stavy samy _ a skoro jednohlasně! olšem
s kaŽd}ím z Habsburků měli Češi konflikt. Ten
poslední skončil defenestrací. Byli natolik zabla.
ní do sqých ďuhů a své politi$' že si nwšÍmli, co
se děje v Evropě. Naplosto podcenili, s jakou silou
probftala na počátku 17. století všude Tekatoliz-

' ce. České prostřeď pňtom bylo nejméně od roku
1419 utrakvistické. MírumilolTrě tu spolu koexis.
to.!z]o úce nábožens\fch směrů.

Byt v Gchách jďtě cídt husitský duch?
Ne' husitswí byla jen taková slavná minulost.
ovšem stavové tuto historickou ar8umenta-
ci rádi pouŽívali' Když přijel Fridrich Falc!ý
(ruistupce Ferdinanda I1.) do Čech kralovat, byly
na jeho přivÍtanou postaveny živé obrazy včet-
ně husitské vozové hTadby. Čili oni se na husit.
skou minulost ráď odkazovďi, na druhou stra-
nu sem silně pronikaly německé náboženské
směry; luteriínsM a kalvínswí.

Rozuměly 8i jednot]fiÉ protestantské
věrouky nawá|ern?
To se V čase ploměňovďo. V průběhu 16. sto.
letí bylo běžné' že si muži z česloých nekato-
tichých i katolic\ích rodů brali za Ženy Něm.
ky' tedy luteránky. znamena]o to jednak Že už
v té době, a nikoli až po roce 1620, nastalo siLné
poněmčoviání, jednak ti muži pat Zhusta kon-
veltovď k luteri4nsM, jako by úplně zapomně-
li, Že ďív byli řádní katolíci nebo češú blafi. Je
vlastně fascinující, jat to soupeření církví bylo
u nás ďouho klidné. Kde jinde v Emopě najdete,
aby ženich byl katolík a nevěsta luteIánka nebo
naopat? V Cechách to bylo běŽné a v nímci El'ro-
py zcela unikátní. Bohužel české stalY tuto qn"i
mečnost nebyly schopny docenit. A luteráni
a kaivinisté se nalzájem nenáViděli tak, že praŽ.
ští luteráni nechali den po bitvě na Bílé hoře
v kostele sloužit Te Deum na oslaw toho, že kal.
víni prohÍáli. To ie také myslím hezlqým dokta.
dem toho, že ta takzvaná viílka česh/ch stavů,
která lTwcholila pÍávě Bílou holou, nebyla ani
niárodnostním, ale ani v pwé řadě náboženshfrn
konfliktem. Byl to prostě konflik politichý.

Co bylo tedy ďem čes|ých stavů?
V prr.ní řadě bych řekl, že řftat ,,čeští stavové..
nebo,,české vojsko..je vté době velÍni ošemet.
né' Rozhodně to nesmí být m}'šleno niáIodnÓsr
ně. KdyŽ' pak jedir:ě úzeÍnně. Čeština bohužel
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nemá ekvivalent slova ,,bóhÍnisch., tedy úZem.
ně česlqí bez ohledu najazyk, kte|Fn se Íúu-
ú. splávně bychom tedy měli říkat voisko sta-
Vovské. KdyŽ se poďváme na jeho důstojníky,
tak z několika desítekjen tři pocháZeli ze sta-
rych česh/ch Iodů. zbytek byla cizí šlechta, kte-
Iá k nám přišla až v 16' století, nebo důstoiníci
navelbovaní z různých míst ve střední EWopě.
Byli zÍoma tak námezdní jako tehdejší řado.
ú voiáci. Celá vo'ska fungovala na komelčním
principu. Proti sobě stáli prcfesíonální válečníci,
najati žoldnéÍl z toho wpll^/a]a celá řada věcí,
předevšÍm to, že se málokdy bojovalo na klev
Vojátům nešlo o věc, bojovali pro toho, kdo si
je ZIoWIa najal _ častojeden rokpro císďe, dru.
hý lok plo stavovské vojsko. Ani na iedné stra-
ně nebyla Zapojena žádná domobrana, Žádní
an8aŽo\,"ní seďáci. otáZka niámezdlÍIo vojen-
swí byla klíčová pro způsob boje i jeho q/sled-
ky. Kdý napří<lad jedna stana zajala důstoiníka
nepŤátelské stany, galanmě si připili _ a pusti.
li ho. Bylo to válčení tak tochu v rukaúčkách,
bitvy měly spíš rituální charatter.

Bifuě na Bí|é hoře předcházely dvouleté
voienské marrévry. Stavolská i císďská
voiska se přesunovala po Čechách.
Byla to už Yálka?
Musíme jít fuochu Zpátky. V čenmu 1618 došlo
k defenestÍaci. Pak se nedělo ďouho lúbec nic,
plotoŽe stavové nemohli na,iÍt spojence. Neka-
tolíků uŽ nebylo v E\,Topě přece jen tolik, co ďív.
A zadruhé měli problémy s penězi. Ve škole jsme
se všicbni učili, že stavové nebyli ochomi dát do
svó věci peníze. Ále kde by je lzď? Česká šlechta
byla komě rodu smifich/ch ZaďuŽená až po uši.

Zmínil jste defenestracl. Proč to odnesli
aovna lÍálovští úfuníci sta!"ata
Marťnic a písď Fabricius?
To je plávě ta otázka! o defenestrací se dor ou-
vali v kapli domu Smiřic\ý'ch _ dnes patří par-
lamentu. Myslím si, že celý plán lyrnyslel mla-
dý Smířický Pozoruhodné 

'e, 

že přestože o něm
vědělo jen několik málo mužů, přišli v ten den
Z deseti místodržících do práce jen dva a ješ-
tě jeden dobÍý muž, ktelého posla1i pŤyč. Já
povstalce podezřívám, že ostatní úředníky
z Hradu varovali. Slavata s Martinicem - Fabrici
us se tamjen připletl _ byli vhodní rcpÍezentan-
ti opačného tábola. Byl to spontánní krok, sna-
ha získat plo stavovskou věc ty váhavé, kteří si
jen hrabďi na svém pÍsečku, chodili na lov zaiíců
a o víc se nezaiímali. Proto tak spektakulární čin.
BohuŽel stavové absolutně neměli plán, co by
měl b]ýt dÍuhý třetí a čtrrrt'ý kok. Císď se o defe-
nestaci dozvěděl za pět dní, byl tou dobou zÍov-
na v PIešpulku, tedy V Blatislavě. A oni tepl-
ve tehdy začď přemýšlet, co da. NeměIi plán,
nemělí pen2e a nevěděli' koho by tedy chtěli na
post českého ká]e, kdý ne Ferdinanda.

Proč meá sebou nenď|t nějakého
nol€ho DřÍro z Poděbrad?
To' Žeie nikdy nenapadlo, Že by mohli nomino-
vat nějakého Čecha, mě taky fascinuje. Přitom
v Čechách byla řada leplezentatirních lodů. Asi
to bylo jejich iakousi zabedněností nebo nedo-
statečnýan Íozh]edem. Mysleli si, že Habsbul.
kové budou i nadále někde ve Vídni a oni si
tadybudou dělat, co budou chtít, iak bvli zwk-
lí. To byla velká chyba.

Naúc se jim nepodařilo sehnat
pro svou m}č|enku dostatek spoienců
v E}Ťopě. Proč?
Dnes by se řeklo, Že měli špatný malketin8. To
hrálo naplosto zásadní loli'

Nakonec se shod|i, že ťtul českého
|qáIe nabídnou Fridrichu Fďck&ňu.
Proč?
Byl hlavou Plotestantské unie v Římské řÍši,
a navíc měl za manželku stuartku Alžbětu. Jejím
tatíkem byl anďichÍ král Jakub. Nejspíš sí od Fri-
ddcho\,Y instalace na čes\i trůn slibovďi vojen-
skou pomoc od Anglie. To se ale přepočítaliI
stalo se tak aŽ v létě 1620, kdy král ]alub pro.
pustil několik set vězňů, ktelé odvezli do Ham-
buÍku a ploti toku Labe ie hnali do Čech. vět-
šina z nich cestou pomřela na IůZné nemoci
a do Čech došlajen hlstka. Do bitlY na Bílé hoře
pmkticky nezasiíhli.

o Itidrichu Fďckém iste napsal knihu.
co vás na něm tak zauiďo?
celá ta jeho česká anabráze byla zahájena tím,
Že se nejďív nechal několik měsíď přeÍŤúouwt,
aby čes$ trůn lzal. Když se na začátku listopa.
du 1619 konečně ocid v Praze, pro mísmí ob1va-
tele byl pnzvláštním úkazem. Byl to mladý hezlq,i,
sponovní človělí dnes by se řeklo reprezentativ.
ní t}p. Ročnft 1596' v době stavovského povstá-
ní mu bylo teprve dvaadvacet, ale uŽ měl několik
dětí _ dofuomady jich s AlŽbětou zplodili třináct'
Na haŽany zapůsobil mimo iiné tím, Že se v létě
t620 chodil koupat do Vltaly. Další neobvyklá
věc byl VŤelý lztah lqále a ká]o\Tly, což se mani-
festovďo tím, Že si s sebou přiveď i svou velkou
postel. To bylo něco neslýchaného. Musel to prc
ně b]ít skutečně důležíqí předmět, kdyŽ si uvědo-
míte, Že si ji pak dokáZď. i v tom chlatu, vjakém
Plahu opouště[ zase odvézt. Nenechďi ji tu,
ačkoli z Prahy utfl<ď, seč jim síly stačily. Zapo-
mněli tu podrzkoqi řád i svoji soukromou kore.
spondenci, ale postel, tu si lzďi s sebou. skončila
ve Fridrichově nizozemském exilu.

IakýÝztah mě| Fti&ich Fďcký
k č€6kému lcálovství? Rozumě|
například čes\i?
Ale kdepak. Na HIadě se mluvilo německy,
s manŽelkou mluvili francouzsky, pŤotože ta

JARosLÁv ČEcHURA (67)

Narodilse v Plzni, vystudoval

historii, politickou ekonomii

a dějinv uměnína Filozofické

fakultě univerzity Kar|ovy. sedm.
náct let vedI Archiv Národniho

muzea a 25 |et redakci historické
řady Časopisu Národního muzea.
V roce 2000 získa| profesuru na

Ústavu českých dějin FF UK'jeho
speCiaIizací jsou české dějiny
pozdn ího středověku a Eného
novovéku, zejména jejich sociá|ní
rozměr, každodennost a mikro.
historie. Je autoreřn řady knih'
napřiklad Kriminalita a kďdo.
dennost v raném novověku -jižn]

Čechy 1ó50-l77o (Praha 2oo8).

NekIidný žiVot obyčejné ženy:

Johana Peřková 1703-1745 (Prar..

2015), sex v době temna.sexua.
život na českémjihu V pruním

stoIetí schwarzen berků 1óó0-i;.:
(Praha 2015), Krizo\.Í mana8e-ť-
barokn í ekonom iky? Panství ]--:.-{|.

a HIuboká nad v|tavou za pn...:.
schwaf zenberků 1óó0.1720
(Praha 2019) či]akub Krčín z -+ě-
(PÍaha 2020).
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německy neuměla. Dokonce ani za pět let poby-
tu v říši se německy nenaučila.

Co se dělo v Českých zemích
těsně před bitvou?
v záři L620 bylo císařské voisko připlaveno
u cistelciáckého ldáštera v Iakouském Zwettlu
a bavorské katolické vojsko vévody Mamiliána
čekalo v Bavořích. Tiíhli zvláštním způsobem;
nejdřív na Prachatice, pak zničili Písek, a mís-
to aby odtamtud l5,Ťazili přímo na Prahu, tátrli
na Plzeň. Potom se přesunuli k Rakor,nftu, kde
býa na počátku listopadu svedena menší bitva,
a otočili se směrem ku Plaze. stavovské voisko,
vedené knížetem lcistiánem z Alhaltu, císař.
ské předběhlo a přes Kivok]átské lesy se dostalo
aŽ k Bílé hoře' kde se zakopalo. Bylo ovšern dosti
lYčerpané' protože pochod trva] celou noc.

Byla v tehdeiším evropském
kontextu ve|ká' nebo malá3
To ZáIeži na tom, z jatého úhlu se na to dívá-
te. Převaha císďslcých byla asi 3 : 2. Uvádí se, že
císařští měli asi 30 000 a stavovská vojska přes
20 000 mužů. T}'to celkové počty se liší autol od
autola, voje\,údce od vojevůdce. To ie celkem
dost muŽů, ďe nevÍme to přesně. Počty voiá-
ků se totíž v dobo\'.ých záznamech nadsazo.
valy. Přeceňovaly se i počty padlých. Vždý na
Bílé hoře paďo asi 1500 aŽ 1600 mužů, ďe iin-
de najdete i 2500. Dokonce uŽ v Íoce 162l se
na těch počtech nemohli dohodnout, tak kon-
šelé Nového Města pražského lyslďi hrobní<y,
aby na bojišti lTkopali hroby a ty mrwé spočí
talí. Došli k tomu, že na císařské straně paďo
sto až dVě stě lidí a na stavovské kolem 1600.
Když si ovšem vezmete, Že tam proti sobě bojo-
vďo až 50 tisíc muŽů, byly ty ztláty velmi malé.
Cili biwa musela blÍt krátká a střetnutí muže
proti muži tam nejspíš moc nebylo. Pustily se
do sebe celé obralné figury a když se rozpaďy,
rzali vojáci nohy na ramena.

Stavovské vojsko mělo rčechny výhody:
bylo na kopci, zatÍmco ďsďšť byli
pod kopcem. Mělo dělostřelectvo
a nebýo jich o to|lk méně než
proúvníka Proč biti"a skončlla tak
jasnou a rychlou prohrou?
Plotože to naplosto podcenili. Přijeli tam a Za
prár hodin byla bitva. Jak uŽ jsme řekli, mužstvo
bylo unavené a hladové. chyběl stratég, ktery
by to byl schopen ukočíIovat. ByI tam sice třeba
mladý Anhait, asi dvacetilet'ý s}TI knížete Icisti.
ána, kteqý se svou jednotkou dosáhl chvilkové-
ho velkého úspěchu. pak byl ale raněn a zaiat,
a tím se jedna část stavovského vojska rozpaďa
a císďští se ujďi vedení. Jakmile byl útok císař.
s\ých vojsk d}namičtější, stavovská to pros-
tě zaba]ila a rozprcbla se. situace byla pro jed-
nodivce pŤíliš nebezpečná a motivace nrrlová.
Mohlo to ale dopadnout i úplně jinak, kdyby
na bojiště stihl dolazit ieden \.Ítečník, kte|ý to
mohl rozhodnout ve prospěch stavů _ uhershý
šlechtic s kálovskou hodností Gábor Bethlén.
To byla klíčová figuÍa, naplosto obojetný člo.
věk, který byl půl roku na stlaně císaře, půl
roku na straně Plahy. Natonec si za podporu
sta!ú řek] sto tisíc zlaých a Jan Jesenius, kte-
q/ ho znal osobně, je skutečně sehnai a přivezl
mu je. Přesto to bylo na nic! Bethlénovo vojsko,
které mělo snad deset tisíc mužů' se dostďo do
Prahy den po bitvě.

V děilrrách se traduie hlstoŤka
o nejstatečnějších voiácích'
kteří ${i údajně z Moravy a boioval
u zdi obory HYězda i ve chdl,
kdy se zbytek stavovského vojska dal
na úprk. Kdo by|i ti}rle hrdinové?

)) Bitva musela
být klátká a střet-
nutí muŽe proti
muži tam nejspíš
moc nebylo.
Pustily se do sebe
celé obranné
figury a kdyŽ se
rozpaďy,vza]i
vojáci nohyna
ramena. ((



Rozhovor

Hldinové. .. To byli žoldáci naiatí molavslg'mi
stalY, nejspíš nějací Němci, kteří se plostě sna.
žili zachránit si kůži. Žádný boj o moravskou
nebo stavovskou čest bych V tom neh]eda].

co by|o s těmi tisíci bezpťizorních
stavovských žoldnéřů dál?
Noc z B. na 9. listopadu je iednou z ldíčouých
nocí čes\y'ch dějÍn. PlchajícÍ stavovští vojáci
našli útočiště v Pmze, bylo jich tam šest až osm
tisíc. Mnozí se pŤi úplku utopili Ve \,4tavě v PIaz e
i kolem ní. Město jich bylo plné, a přitom podle
popisu současníků vládlo stmšlivé ticho. Nikdo
nevěděl, co bude. velení neexistovalo. Nevědě-
lo se, jestli císaŤské vojsko ještě zaútočÍ. A co
v této situaci udělal panovník Fridrich Falc'
hý? Vlátil se na HIad, naloži] na vůz korunovač-
ní klenoty a wsoce glavidní manželku a odieli
na staIé Město, kde našli úkryt v jezuitské koleji
vKlementinu. JenŽe ziistili, Že se tam dá dostře-
lit ze Strahova. Tak se zno\,'u přestěhovali, ten-
toklát někam ke staroměstské radnici, a celou
noc se |ednalo, co bude dál. Devátého listopa-
du nad ránem bylo rozhodnuto: kiá]or,,rta s dět-
mi odiede a FÍi&ich zůstane s povstalci. NačeŽ
se kriálorminy vozy, doprovázeny krďem, qrda-
ly k Horské bráně, kde bylo ďe třeba počkat na
staroměstského rychtďe' abyii odemkl. Krďov-
na sedí ve voze, FÍidrich obchází kolem, a ia.k-
mi]e se otevře blána' skočí na kozlík, práskne do
koní a ie tentam. ]eště qýž VečeI překočil čes.
ko-slezské hranice' Krď, vladai s}Ťnbol státu
utekl, a tím dal iasný signá, žeje všemu konec.
Klíčová figura v klíčovém okamŽiku naplosto
zklamďa a způsobila pád.

Proč císaři nestačila kapitulace
stavů anaiďe 1621 přistoupil
k exempliárnímu potrestání
stavovshých !údců popfavou na
staroměstském náměstí?
Plotože měli příliš drzé požadavky' chovali
se, jako by nebyl rok 1620' ale 1547' kdy došlo
k pnŤlímu stavovskému povstiání _ a celkem jim
to pÍošlo. Jenže tentokrát císař požadoval kapi
tulacÍ bezpodmínečnou'

vždycky isem si kladla otázku'
proč těch 27 česk.ých pánů kteří
by|l v čenŤru 162l popraveni na
staroměstském náměstí iako viníci
stalo!Škého polstáIú, neuteklo včas
do ci2cny. Měll na to půl roku...
PozoÍ, bylo jich 2B' Poslední byl MaÍtin
Fri]hWein' podle,jména nejspÍŠ praŽsky Zid.
a ten den před popravou skočil ze střechy
PraŽského hladu. Z toho pŤíkopu ho vylovi-
li, odvezli na to staIoměstské náměstí a tam
mltvého poplavili. To,ie to Íakzvané diva-
dlo hrůzy' spektákl, který měl lidi !YstÍašit:
kdyŽ budéš zlobit' skončíš takhle. A proč ne-

utek]i? PlotoŽe si mysleli, že se nic moc nestane.
Klasická figum ie václav Budovec z Budova. Bylo
mu sedrndesát a věřil, že je tak stalý a zaslouži-
lý Že se mu třeba nic nestane. Vždý on sloužil
císďi jako r,yslanec v Cďihradu! Jak by mu mobl
císď ublížit? Bylstlašně naiwlí. Zabezpečil lodi-
nu, sedl si do svého domu na staloměstském
náměstí a Čeka]. Dům by| v1p|undrován, a on si
pořád myslel' Že ho ani nezavŤou.

Byla exemplární poprava šlechtiď
něco v Evropě běá1ého?
Vůbec ne. Byla to show plo q'stlahu a.patřilo
k tomu i to, že se nekonďa na obqrklém praŽ-
ském poplaúšti v místech za dnešním NáIod-
ním muzeem, ale na staloměstském náměstí.
Nevím o mnoha jiných poplavách, kteÍé by se
tam konďy _ snad jen poprava Jana Smiřického

Na Bí|é hoře 5€ každoročně koná

rekonstrukce bitvY mezi českými

stavY a císařskÝm i vojsky. Ta Ietošní
(vše€hny snímky nahoře) proběhIa

19. a 20. září.
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vEňE'io€ ,E LEto6 xEBÝvALÝ
o svÉ zDRÁvi sE Íi,1DÁ ČEchú STABA AZ !| cHvit l.

l{oY JlM ÍteE Do aor. ŘíKÁ PŘ4K11o{Ý tÉ!{ÁŘ'

)) ObrazTemna
petrifikoval tepr-
ve ste]nolmenny
film Karla Stek-
lého z roku 1950,
konkrétně scéna'
kde jde sedlák
s pluhem a do něj
jsou zapřďeni
čtyři lidi. !o je to
temno' ta temná
síla, to wkořisťo-
vání. ((

BÍLÁ HoRÁvLN

0d dnešního dne až do 21. Iisto.

padu vychází V Lidov'ých novinách

seriá|Bí|á hora: ['|ýty a fakta
přib|ižuj ící okolnosti vedoucí k jed.

nomu z nejdůležitějších okamžiků

českých dějin.

vloce 1457. To byl osobní přítel a posléze nepří.
tel Jiřího Z Poděbrad.

hoč ie bitva na Bflé hoře vnírnána
|ako začátek tříset|eté poroby,
kdý na vládnoucí d1ttlastii 8e dastně
nic nezrrěnilo? M bitvou tu bylt
Habsburkolé a po ní také.
Plotože se Změnil ústa\Ťrí Iiímec českého státu.
PoníŽil se q/znam stavovského sněmu a uzáko-
nilo se děďčné právo Habsburkri na čes\y' tnin.
To dřív nebylo.

A co temno? Existovalo,
ne€]dstol'alo?
To je těžké. Já jsem napsa1 asi tři monogrďie
o hospodářs$ch proměnách, konkémě o jňo-
českém schwalzenberském panství. Kdý úďte,
iak katolíci schwarzenberkové zacházeli s tím
jihem' tak všecbna čest. ]á nejsem žádný příz-
nivce alistoklacie, naopak, ďe oni měli noble.
su. Koupili si Hlubokou a Zatéka]o jim tam do
ložnice. A ta oplava tÍvala čtmáct let! Čtmáct
let tam jezďIi, pelsoná] to neřešil a nikdo za to
nebyl potrestián. Ano, museli zv:íšit Íobotu, pro-
toŽe Třeboň byla úplně Zničená a bylo třeba ji
opravit. stabilizovali panswí, aniž by usilovďi
o maximáIní v'ýdělky. wbírďi si nadané c} apce
a ty posílď do škol' aby z nich byli riředníci na
pansM. Byla tu jistá rekatolizace, ďe myslím, že
tochu přeceněná.

Takže za tu lnterpretaci následkrl
Bílé hory iako katastrofy pÍo
český námd může Álots Jirásek
a jeho románTemno?
Když skutečně čtete ten obrovs\ý román _
a kdo ho dnes čte? _, Zjistíte, že potíŽ byla spíš
s pozdějším ideologic\frn zneužitím ]irásko.
va materiá]u. oblaz Temna pefuifikoval teprve
stejnojmenný film Karla steklého z loku 195o,
konkIétně scéna, kde jde seďák s pluhem a do
něj jsou zapřaženi čtyři lidi. To je to temno, ta
temná síla, to lYkořiséování. Tehdy se v tom
viděl _ jak u ideologů' tak profesionálních his-
toriků _ třídní boi. ]enže v sedmnáctém stole-
tí se o žádném třídlím boji mluvit nedá, neby-
ly totiž třídy. společenské lozwstvení bylo jů]é
než v devatenáctém století. Majitelé pansM si
tehdy většinou uvědornovďi, že hlavrrí bohat.
ství je sedlrák' a věděli, že kdý ho budou dřít,
vezme sqích par volů a odejde třeba na Moralt
či do zahraničí. To se dělo například v němec-
kém pohraniči kde byli n€katolíci V převaze 

'eš.tě kolem roku 1680. Kdyz na ně byl q,winut dak,
utekli do lesa, tam chvíli přežívali a nakonec
odešIi do saska. NěkteřÍ se ovšem \Tátili domů.
Takže Itásek je v tom nevinně. zde docela urči-
tě. Musíme ovšem také dodat' že ani za Bílou
horu nemůže.

(

WD. Mlúal |wB, .'Bú Íro!!n!ý,á Nní' Atlcli
4 do Čh lé.6 d.7|lPlto o 25 

'í 
ýdkcín 6fu ctthpce |le, pptae

k trÝ.e a cdúÝétaé} 6@Wta J,aká a sl le ,a|/ýie|é
n.ožŇ ý 1té!fiě néú'd. ňÓé1 z.ala pfurt Jak aio 3,tu.c1
ýidi plak cký léhai Muoí Michal Nolásél1 2 yýškÓva?

Er!É pi 
'títá'|Ó 'o 

Ýj('lÚi{ Dmó .rň'o. llÚtltňtl€

'r'ÚÍlÚ' 
!.oč l t!Í{ pod. Y& dolk?

odpověď je jednoznačná. v soulis|osti s ce|osváovou pande.

'niicovid.1g 
se i |ldé' Keřsejinak plo{i chňpce neočIo]í' za-

ča|i o očkování zaiímat' Pnpomínám' že očkovánÍ prcti chňpce
je u násd|ouhá ]éta nedoc€něné' každorcčněse očkuj€ jen asi
6.7 % čéské popu|ace' ToÍnu p.k odpovÍdá i mnoŽgtví !€kcín,

kÍeÍé s€ k nám každý Íok dováí. Áje|ikoŽ vakcína přotj chnp.

ce se musityabět kaŽdý Íok zc€|a nová a s ve|kim .asovým

předíihem. o mnoŽstvivakcin' kteÉ bude pro.R k dispozici'

býo Íozhodnuto Ještě pňed vypuknulím cé|oýětové pandemie

c0v|ď'19' Loéicky páktento obiem vakďn nedok4že uspokojit

náh|e ýtnik|ou poplivku. lvnožství vakcín ut€né pÍo čR pÍo

sezónu 2020/2021 by|o p|ánováno zhruba pňed Íokem podle

oblyk|ého aájmu a potřeb českých pacientů' Proto se bohÚže|

nůž|q me,i popúvkou a nabídkou vakcín píoti chňpce letos
rozevirají. N|cmené aktJá|ní slÍ]ace by snad moh|a Čechy

motivovat k tom!' aby přehodÍotjli svůj j|Íak sk€ptický přstlp
k prcventimímu očkovánl le opíavdu ádoud, aby se pÍoočko.

vanosl píoť chňpcév ČR d|ouhodoběa/yšova|a a nezaost'áva|i
jsmevtomto směru za v}spě|ýmizeměmi'

|t|! b' lc tbě| Í.rl.t o.|oř.t p.oÍ cfibc.?
z očkování bÚde pÍofitovat kdoko|lý' zejňéna bych to ale oo.
poruči| |idém, KeÚm hrcá těŽký průběn chnpfty n€bo da|ší
komp|il€ce' tedy senionům staÉín 65 |et a chtoniclq ne"

mocným - diabetikům' kardiakům' ástínatjkúm' pacientiim

s onemocněním |edvin, poruchamiimunjty apod' v tuto chví|i
je vnodné' aby |ékaň přednostně očkova|| pnávě t}to tizikové

pácienty. očkovat prctj chňpce by se ně|i nechat izdlavotníci,

kteř o nzikové pác;enty pečUjí.

co t! Be! iř|.t ákmď Ú očtffán( na |fi ie leto6

Př€d€vším ape|ovat na svého lékáňe a požádat iej' aby s nimi
přo pmtí očkovací se,ónu počítal a vakcín! přo ně objedna|'

Výroba vakcíny pmtj chňpce trvá až pú| roku' Je ploto vhodné

si ji u svého |élař€ rezervovat s dostatečným předslihem. Krc-

mě chňpky ie v tuto chví|ivhodné nechat se očkovat také proti

osiatnim váŽným infehcím homich cést dýchac|ch, pÍot!nimŽ

existuii valcinl Tedy po|j pneunoholovým onemocnén|m

(zpúsobuiícím napi vážné zápaIy ptic) nebo čemému kaš|i,jé.

hož výslqt se v ČR v pos|ednich |€tech st.á|e Áyšuje.

rqr.&ď. Ý mňdÉ 6'léd*''

'ýcl,l.hi 
|óh, k \'a 7dá.

énomnž ai'enab áÍnu
o o.koláh. ý|Óti d1llp@
|I fu|.Ííoď š p.óbí!|aici
pzntraĎit wí*79 o<|tanaic]

doponňÚ}l c,|ra|i| zefué
na n*aé paaenq přetl
eqdM iníék.!.úL
na|r, ď,itý|óu. pn.ýfu *oky
.cbo čffiiň ka.km, proii
rnn' q&ý]í p|@|í]fri
ofl|úénL l.. Ňd'| ad c+
Ýkl.!s, prd] hěíín,ž hk.'Ř

Ť]

váxigrip Tetra je lék k jnj€křnímu podáni do ý.aju nlbo
pod (ůži. Výdej je vázán né ]ékařský předpjs' Před pou.
Žilíft si, p.6ím, pečlivě přečtěte piibalovou iníorma.i
a po.aďt€ 5€ 9 lékař€m nebo lékérnik€m. Příprávek je
tlrten k Prďenci chřipl9 U dospěých včetně těhotných
žen a dětí od 6 mésicŮ věkÚ v soÚladu s oÍciáJ6ím do'
poručením. Žádná ýakcína nem!síp]ně ochránjt všechny
ďkolané osoby' vybra.ým skuPinám Pa.]eniůje hraŽen
Ž veřéjného po]ištěnÍve 2něnizákooa 48/1997 sb' vákcl'
načni akce č. j'' MZDR 47464l2o19.2|oýz'

sanofi pasteuř. odd. vak.ín
sanofi-áventi' 5. 

'. 
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Evropská 846/1 76é, 1 60 00 Praha 6,
www.sanofipasteur.cz
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