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že "Ut:lto přednÉ'.
si
zhodnoceni -héraldick~ a
~~'avv, kterou
frr~
n~~cn6
rozvoje Č
pomocne
W1ích
se s úspěchem
úkolu je
probá
Benešovy pozusta~
o dnes hovořit o osobnosti Dr.
na jeho prozatímco k biografii
mně

jsom
Dr Beneše

a

že
z přítomných 'UVLL~~
a
tudíž možnost daleko důkladněji
s jeho prac~, prosím o
další
přednášky,.

František Beneš se narodil v kutnohorské učitelrodine 4 října 1905@ Během g~unasijních studií
v nedalekém Kolíně se začal intensivněji zajímat b
historii a tento 'zá~em jej přivedl do Prahy,kde ú~
spěšně absolvoval tehdejší archivní školu - speci;..
ální úst~v pro výchovu budoucích a~chivních praco~
vniků - 'a studiem na Karlově universitě zí.skal doktorát filosofie..
,
Dr ... Beneš měl to· štěstí, že mohl trvale spojit
svůj hluboký zájem o historii s povoláním, Po zís~
káni odborné kvalifikace se stal pracovníkem býv ...
.Archivu' země České,lrde dosáhl funkčního zařazení
archivniho komisaře~
Práce v Archivu uprostřed jedinečného materiálU
dokumen~ujíciho,historickývývoj Českého státu trvaleusmernila jeho vědecké zaměření'i'badatelský
zá;jemtak,že se stává uznáv:IDým odborníkem v oboru
pomocných věd historickýchtzejména v heraldice,genealógii ale především ve sfragistice.
Dr G Beneš totiž velmi správně rozpoznal a pochopil že dochovaný sfragistický materiál'- pečeti i
peč e t í.ďLa - dík svému. právnímu charakteru
je
mr.t e: ':'.:~lep velmi o enným čl významným pro vážnou vě
de cltcu ;:.::.',:cL, V'e:..Le. cp'ce pi uvědomoval,že je ovšem
- I

-

:1.e~j:"ytn:: nut r-ó , aby bar"'ttol a vedecl~ý pr-ao ovrrf k do":'
v e d.l, -Golm'Lo matex'ipclu nnležito vy-u?:ít a aby vědul,

co z něho může vytěžit a získat
tka e;,by 'byl
matoriál z pr'ac cván metodicky i odborně naM.doucí
úrovrd., Z t80hto úvah a pcznánf vznikal postupnš
projekt na sestavení atlasu českých pečetí, studie
charakteru metodického a v neposledni řadě studie
a články z výsledků vlastního bc.dání e
Z metodických studií uvá dfm zejmél1a llVÝZE8.Ii1 pe:četí pro bádám o minulosti ff (1945), "Peč e t í, V čelS
kých zemích a jejich cena jako dějepisného prs;nene" (194·9) npeceti a jejich význam H (1954) . "Pečet
jako pramen
vojenskou histo:rii t l ( 1 9 6 J ) ..
VÝsledkemv1astnihó bádání jsou např..tyto práce:
\lCeské panovnické pečeti z let 1310 - 1526~ Jejich
soupis a popis yll(1954), nYýjevy v obrazech českých
'středověkÝch pečetí ll(1955), IlJezdecká péčet Bavora
III. z Bavorova z..roku 1315 11 (1957) a d , '
Vedle. eminentního zájmu o sfragistiku jako vědní
obor se Dr .. Beneš z titulu zemského archivního komisaře zajímalo pečeti jako o s'Qučást archiválii,
totiž o jejich archivni zpracován:L$'deponování a
konservaci, a napsal několik metodicko':"praktických
statí k tomuto účelu: 110 třech úseclchochrany pe:"
cetí v .anchávu" (1948 ),flZhotovov.?,ní novověkých pa:":
četí .v. miskáqh apouzdrech l l(1 954 ), I1Poznám1cy.9. 'ar- :
chf.vnf ochrano přivěšených pečet;í'~ (1958 h",' "
Kromě vědecké a badatelské p:dce v pomocně-věd
ních oborech se. Dr*' Beneš .•• zpracováním á ""1iYaAnitn .
llBe:rní role Čás1avskatl přiřadil kskupině.h:I.étori...
kfl zpracováva~icích berní role českých krajů..,
Rovněž.sezajímal o regio:nálni dějiny ródiště' své
ženy .. Kácov..
' ..
..
Přestože byl. Dr. Beneš odbornú:em-prqfesiónalem,'
dovedl si najít časl pro či:rmost spolkovoU."
V roce 1938,pov;Y-čl.áníprvníchs.ešitů "Atlasu", j'ej
požá da.l v)bor Je d11ot y,, starých česr,:ých rodů ... rodo:'"
pi~nÁho s olku vzniklého 20", b:řezn~ 1920
Práze -
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výboru,
pro :.:,polkovou činnost
pracovníky' a
badatele a
soval OUUV~~L
Ha
j1J.b:i.lejni valné
kých r
Se konala 17"ledna 1939, předresl
II
1"0 dopisném bádáni a j eho
l1
znamu pro
l
ce_On3.rodnl
a zaroven podal
.vrh na ustaverrí Gone
a'heraldického
bOTU
"roc11l$ IC
1939"
dsedou byl

°

l'
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l\.aJ.Cl.Ci<;;l~,
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'y'

je '-ULCL II ':;..L Cll1

druhým jednatelem a zapisovatelem Karel
'pokladníkem V.J.Ráb
V červnu t.r" byly po
nac í. dos
p:i:;edsec1y provedeny volby;př'edse;..
dou byJ zvolenV .. J
Dr"
Š.zustEtl prvním jednat e Lem , dr-uhým jednatelem byl zv oLe'n Václav :2:1:'och
a výtvarným poradcem Karel Čestický" Odbor mel asi
25 č Lonů , Podle programového prohlišení pr-vrrfhc
výboru měl Genealogický a ~eraldický odbor zVÝše~
nou mi;r0B- podporovat .rodopisnou a heraldickou pl'ác í., umožnov a't publikaci výsledků bádám, pl~ov6'~Gt
AXK-1Xo
o
v'd ar.... prednosky
v
'v
~ .., . ! "0 0.0 ar-e h'
lVU
a pora
a 17F't rl-'oké
semL, d'e" Půs obnoet odboru se během dr-uhé svč t ové
války zúžila v podstatč jen na heraldiku' odbor
vyvíjel činnost v rámci Jednoty,kde požíval' značné
samostatnosti a 30"ledna 1946 skončil svou čin:~ost
v Jednotě, aby nadále. vystupoval j 8JCO přípravnývý
bor pro ustavení Heraldické společnosti. Když byla
Společnost 10" listopadu 1947 ustavena, byl
jejím
předsedou zvolen Dr.Beneš,který spolU s redaktorem
Josefem Milde 'začal od roku 1948 vydavat IIHeraldic~ý č ae opf.s "; V prvních dvou' 'číslech uveřejnil
Dr"Beneš programové prohlášení Společnosti pod ná:..
zvem "He r a.Ldá.cké . bádání v Československu a Heraldická společnost"~
. Z předchozího stručného nástinu prilce Dr@ Beneše
si můžeme udělat dosti jasnou před;t.,::l'lU o šíři j e.J
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OS1:(~'T
mnoha
ho z,:,jmu,
ze.roven
se v;:.;aK
seznan;--1 me" ::;,~.
pracovních nzimě bů , které z různych pro.ca.n nemohly
být rel::tlisovány@
, v
,
Jedním z nich je právo projekt at Laeu ceskych pečetí, s nímž se nyní podrobne seznámBíme~
,
Když v červnu roku 1937 vydal Dr~ enes prvnl sešit tl II.TLÁSU 11 a v krátké době za ním následovaly
sešit; další přijala odborná veřejnost tento počin
patrně s jistými rozpaky a bez vážněj šího ohlasu',
nebot nebyla známa autorova vydavatelská a progra~
mová koncepc8 t j
ostatně sám Dr"Beneš
j~ naznačil a zároven
'Ii'
udolal
chybue
K první veřejné publili:aci projektu atlasu čeekých pečetí došlo teprve na mimořádné valné hroma~
dě Rodopisné společnosti ceskosl~~enské v P:aze,
konané dne l4~prosince 1938 1 na nlZ Dr$ Benes ~ro:
slovil př-e dnááku s názvem "Na okraj atlasu pecet:L
Jtll
p r-ednáa sxa
šk:
ceoké šlechty duchovenstva a meV~Vt
s anuv,
byia posléze pod stejnýrn ná~vem ?tištena ~e ,dvoj:'"
ročníku IX*-X .. /1937-1938
"Casop:Lsu Rodop:Lsne spotl
lečnosti československé v Pl"aZe ",
Po dr-uhé
r-~1-~:'n6 veřejnost sezn6.mena, znač~e
PO(),J'.'obné s proj elct em atlasu českých peče'!;:; obaé 1110u statí nazvanou 17Atlas českých pecetJ.., je~o,
význam'v českém bádání o peč~tí~h i ~ro pozn~~~
minulosti vůbec a jeho rozvrzenJ..",ktera byla ot:;8ročníku XI .. /1946
nSborníku Jednoty starych
rodů.tf kde .... jak jsem se zmínil výše - pů
sobil
*Bene~ jako odborný poradce výboru Jednoty
a jednatel výboru Genealogického a heraldického
odboru? pozdějšího pfípravného výboru budoucí Heraldické spolecnosti@
Kromě uvedených dvou statí nechal Dr .. Beneš vyti~k...
nout u kácovského tiskaře Zákravského informacnJ.. a
náborový plakát se základnímivvydava~e~sko-prog~a~
movými údaji, který byl patrno rozesllan s prvnlm:L
vydanými sešity flATLASUIl"
<J
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I~ozbqrem

míme

a kompar ac f tGCllto statí

vydavatelskou
~eských pečetí a

[:10

nyní seznéJ.-

:erogramovou konc epc at-Lasu
poznáme ~říč~n~,které ve~
k'
zasluzne
ne bylo korunováno alespon dílčím úsp~chem.
Potřebu souborného zpracování a publikace
materiálu pocitovala v minulosti
Patří k nim napf*
J.Zoubek, který
v krátkém článku !lpř'íspěvkJ'~ sfragistické H otiště~
"Parná tkách ar-choo Log.l ckých", sv
str 107-108
na tuto
Antonín Rybička ve stati
a
domácí~! otištěné
ve
11;371:-1873, str 71T-720 a v neposlední řadě .Antonín
Masák t který zpracoval soukromou sbírku pečetí zakoupenou Společností·přátel staroži tiJ:ostí českých
v Praze a vydal jaim přílohy pro XIII ..- XIX ročník
I1Časopisů Společnosti přEl.tel starožitností českých
Sl

í

á

é

v Praz e ";

. Tyto snahy,postrádající vŠ~{ pevnou koncepci, při
pomíná Dr.Beneš,když vysvětluje, jaké pohnutlí:Y: jej
vedly k myšlenoe vydat atlas českých pečetí, Hby
pak následně vyložil význam pečetí jako pramene
pro některé vědní obory a dL i111iny? jmenovitě pro
. paleografii? diplomatiku, heraldikll.,genealogii a 1'0dopis,dějiny umění a národopis~ Poukazuje na to,ze
pečeti byly dosud jako pramen .... a to nikoli zaned:"
batelný - vélmimálo .využívány jednak proto,že ne~
existují ucelené seznamy a soupisy dochovaných pe:'"
četí,jednak proto,že není přehledu o jejich výskytu a deponování v příslušných ústavech j~{OŽ i U
soukromých sberat
Vyhledávání pečetí jW{O pramene pro potřebu vědecko-badatelské práce je za
t~{ovéto situace značně obtížné
a vesměs odradí
většinu badatelů, kteří pak raději hledaj í pr-ameny
ekvivalentní,relativně do~tupnější, ale často m~ně
hodnověrné a ne zcela úplné$
.
Kromě toho poukazuje Dr.Beneš t8-ké nE:. nes'Oorně do5

kVJ11811t8.1"11:C :hc,drlotll

cház errím a i. jin;ý-mi

l~~_'LIJ.;-run

l'lGDot YJ.Goclbor11ýr::6a~
lc pcs tupnénru a

nenahr'ad.í telnému úbytku sfragistického materi6.1u@·
Z tohoto hlediska
mít llA'rUiS lí
ti
ho pr-amene '
Toto v§e - ob§írn~ v obou statích rozvedeno ~
představuje pro Dr Beneše pá<lné důvody pro zahá~e
ní obsažného a zevrubného soupisu pečetí
s
jejioh vyhcčnócerríra z :rů.zných hledisek pro badatele pot:řebných~
Souběžně
zaháj
a
,e.dice oznamoval
materiál' který
bude dokumontovat stav
uroven bádání
poli
ské sfragistiky* Tento materiál má ve své·koTlečn'é
podobě vyústit do dvou prací základního významuII .J3ibliografie ceské práce sfrdg:istické za léta
l842:...1942~; a
IlSto let Českóho bádání o peč e ťf ch ;:
1842-1942 11 ; Ir vlastní1llm "AT1ASU ll oak mola být naps(n::1. kniha "Česká sfragistika ll .. ~
Benešovu důvodovou preambuli lze shrnout do vě
ty: Atlas českých pečetí je nutno vydé\.t proto; aby
byly zachovány sfragistické památky minulosti.
Zevrubným prostudováním údajů, jimiž Dr. J3eno2~ v
uv odo ných stbcicll .i.nformoval odbornou vei"ejnost 'o
pTOjoJetu II ATLltSu n a posouzením vydaných saši tú mD.:žeHle dnes rekonstruovat a kriticky poso1,ldit vydavat e'Lakou a programovou koncepci díla"
Provedeme nejprve rozbor Beneš'ovy přednášky z
roku 19J8otištenév citovanémllČasopisull ..
"ATLAS.CESKÝCHPEČETf il bude mt dvojí klasifikační
h'Lé ddako - tematické a časové e
Z hlediska tematického bude" ATLA8 1irozdělen do
tří souběžnich ~ e ~ ! i :
l~serie: PECETI CESK~ S1ECHTY
2~serie: PEČETI ČESKÉHO'DUCHOVENSTVA
3"se1'ie: PEČETI MĚŠŤAN~"

Z hlediska časového bude každá serie
odd í 1 ů :

tří

rozdělena

do

I.oddíl:
II"oddíl:
III oddíl

Pečeti
Pečeti
Pečeti

do roku 1437
do
1526
do 17 .. st

Charakter jednotliVÝch

Ser~l

lese1'ie: PEČETI ČESKÉ ŠLECHTY

------------------------------

Serie bude obsahovat 16 samostatných dílů podle
16 krajů, jak je určil Františelc Palacký v "Pop'í.su
království č aského" z roku 1848 Avše1r do těchto
16 dílů budou zahrnuty pouze pečeti drobné šlechty
z jednotlivých
zatímco,
a ši:'"
roce rozvětvené rody budou mít pečeti v sarnostátnýcb svazcích na krajovém rozdělení nezávislých~ .
Pečeti této'serie budou tedy mít dvojí klasifikač
ni hledisko., (1)
2.se1'ie: PEČETI ČESK~HO DUCHOVEI~STVA
----------------------------------~Serie bude obsahovat samostatné svazky v8novanB
početím jednoho řádu,kapituly,biskupůa arcibiskup\!. pražských.
3~serie: PEČETI MĚŠŤANů
----------------------Serie bude obs~hovat samostatné

jeful0tlivýp

městům

a V nich budou
pečeti měštanů jednotlivÝch měst.

svazky věnované
zahrnuty známé

Základní programová koncepce bude doplněna díl~
Krome reprodwccí pečetí bude porlzen seznam všech zjištěných exemplářů s jeiich
lokací a datací, dále budou vypracovány biogr~fie
osob, jejichž pečeti ".ATLAS" p:Hnese a zpracován
výčet prací o nich - tedy bibliografie sfragističími studiemi.

ky"

Součástí

II krLASU" budou dále studie nazvané
podle
jednotlivých serií zpracované ze sfragistického
hlediska" Další studie' dílčího charakteru se budou
zabývat písmem pečetí - tedy oblastí paleoGrafic~
kou a epigrafickou,dále zhod~ocením z hlediska dě-

7

j in ur.
souhrnu

tyto dílčí DráBe mají ve ,svém
základní dílo o sfragistice' ja:co
ohla~;ovaná krrí.ha . "Čosl-:á sfre.-

\T f:e
vy-tvořit

vědníL 000:2U'-

gisttka 11 "
Z pr-ogr-amové koncepce llATL!\.SUll jsou vyjmuty pé č e t L
královské, městské (zde srovnej údaj o 3" 80rii),
cechovní a papož~
bully,," Pečeti těchto okruhu
stojí zatím mim~ rámec autorova zájmu,:g.ebot králo:
vakým pečetím se,věnují Dr"Bauer a Dr.CaTek, m0stskÝ'1l1 p~četím:DJ;~, VojtLek" Okruh počatí cechovních
V.J..
r
". D
Tl
Vl"
noru, patrne sous.tavně
s ru QVD,l1
r" Lanes
vaax
l
é
tyto okruhy vede v patrnosti a postupně k, nim
shromažduj e materi.áL,
.'
.:of·", Bsne se při f'o.rmuf.cvánf pr-ogr-amové koncepce v
této souvislosti také zmínil o tom 7 že dosud není
r-ozhodnut ~ zda by mě L z pr-ac o'vaf z obdobných hledi~·
sek i sfracistfc'ký mo:beriál moravskó;'slezské . pr o-.
verrí.ence., Pr.o l.l,h);lnost díla by to .: ,znam'epalo nespor;."
v·
'v?
t
v'l·""'" v .. k'
.nev P~ltOS,aVs&,_'naraz?-':na
o bt..(v"
~znQs.',J?rJ.. a.s Slro eho z':J,beru"
"," .' '.
.v
Z hlediske, vydavut o Lské koncepce vzal Dr ..Benes v
úvahu šíři po t i-ob :lATLASU',1 a'dospčl':', k : závěTU, že
s oh'Lodem na upo,t:L'ebitel,110st v có~: n,e-~,š:i.rším.' me'í'í tku bude
v.:wd.l1ej
,aby"jedna peč e t a text,,~;: ní
byly reprodukovány a t;išt~ny na Sqm0!3t~itnÝ'ch",,listech" fl ATLAS II je tedy vydavatelsky koncipován jako
kartotéka,přičemž sestavení' jednotlivých pečeti si
v
.
v"
,
.
"ov
•
provede kazdybadatel dle sve pot'L'eby.. ;. Zd1,1.vodnuJ e
toto rozhodnutí' již výše uvedeným'.i:' způsoby vyúžití
a badatelského zájm.u..
'::
Závěrem této první stati o "ATLASUfI zdůrnzi1uje,
o práce,' které se podjaT, je: značně nár-očná 'a . už
nyní předesílá možnost,že by sna.d nemusila bý~'be~
ze zbytku splněna.. V,'tbmpxípádG však chcaxtokon-.
čit alespoň rOzpracOvanéčásti~'
Dr.. Beneš už tedy v téťo počáteční fázi uvažoval b
možnosti, že toto mamutí dílo tak široce koncipované m1.1~;8 za určit'ych okol:'1ostizll.stat pouhým torsem
,

v.J,·
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v
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š

VI"

•

I"
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.eÓý.

t;,

••

v,

ž

l

a p:::~iřw:li ts:,: ta.',c k pi;ec1ošl:ý'TIl pokusům e Že t0]Y111 tak
c','de vbrzku po z.ahá j onf vydávánf ov em jistš notušil
PodívejlIie se nynf z těchže hledisek - tzn. z hle:'"
diska využití a po t řeb z hlediska pr-ogr-amové kon;'"
cepce a z hledis~a vydavatelské koncepce - na dru;'"
hou Benešovu stat o IfATLASUll z 1'"1946,, Pouze na okraj si připomeňme, že mezitím vypla jeho obsáhlá
stuci.ie "Význam pečetí probádá,ní omi:nulosti!l "nák'Lad.em České graficLé unň.e v Praze v roce 1945
Co se týče
e Beneš
podporuje
:I,1'YdáváiJ.í fl ATLASU" ,
e .~V'poclstate tytéž 1 j ako V
r,,1938 Tyto
jsoudóstatecne p,-~dné a Dr"
Beneš' má zde naprostou pravdu"
·:Programová koncepce "ATLASUIl však doznalá dosti
pr-orrl.cavých změn,což z3.Táží práv8 proto,že'již byly vydány první sešity; než pos'lJ.dme sami,,Z hlediska, tematického bU<l3 ".ATLAS" rozdělen do
o ~sm.i ',s_~13bě:žn~ch~ ps ,er i í 'J:C~qkto:
1.8erle': 'PECETI CESA'YCL PANOVIH1\u: ".
,2 ~ serie:, :PEČETI· ČESKÝCH :PAHOYNIC:,"
, ,:3",s01"ío :' . P:SČETICESKÉŠI,JsCHTY
1 Tli'1IT:::Tv.A
p;:;;\Y,1'i'TT
'VCE~T<~IJO
])TTr'T-I()
,_'v_........ '8.'
..
. J..:. ; ......
.L
v
V
4 ' '<:'L.1"1
5. serie: PECETI I'.TĚ3'ř.Al'Tů ,A OBYVAI8LS'TVA lTEĚLECHTIC-.
KÉHO
6"serie: PECETI OBcí
7 .. seri'G: PECE.TI CECHíl
:8 .. serie: .PEČET! 'ÚŘADU,.(JSTAVů, SPOIJKu;SP01ECNOSTf A
:JEJICH ÚŘEDNÍKů",
:Zároveň však byl abonentům fr ATLASU" rozesílán spolu ' 's' prvními čísly informační a náborový plakát jcl< jsem uvedl již vÝ'še ~který obsanpval poněkud
jinou klasifikaci jednotlivÝ'ch serií. Uvádím jej
proto pro komparaci:
Pečeti českých panovníků
Grafické us po;'"
panovnic
:řádáníklasifi;..
.šlechticů
kace je ,zacho~
váno podle' n"íi61echtičen
š

~

1

-'-

:Jl

....• -l..

VJ..

9
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_:.J...:.l . ...J

.'

duchovenstva
štanů

cechů.

úřadů

papežských bull

borového

i'

f'o'rrnačrrfho

kéitu"
deset
tím,

inplE,-

Obsahuje
serií

někter3Tch
jsou změněny"

Komparací tří uvedených seriových klasifikací je
zreJme
Dr"Beneš neměl zcela pevnou programovou koncepci,což zajisté nepřispívalo k plnému a
zdárnému
i t~{ široce'
atého záměru"
O všech
pro:blla.štlje , ze
budou
a B
tímto
SOU'ítiset technická Ú;,.
prava listů s'reprodukcemi pečetí a listů s doprovodným textem"
v

Char~cter

jednotlivých serií
1 .. a 2... serie: PEČETI CEsKfcH PANOVNfKů A PMWVl'1IC.
V-tg~ht~-;;;ii~h-~dp;dá-;~;d~l;;i-;;-~ddgl;~:-p;-

cati budou klasifikovány dle pořadí panóvníků a
panovnic s uvedením druhu pečeti, jménem panovníka,
jeho hodnostmi příslušnými k vyobrazené pečeti a
dobou používání pečeti"
3..serie: PEČETI ČESKÉ ŠJJECHTY
-----------------------------Serie bude rozdělena na 16 oddělení

podle 16 krajft
Palackého "Popisu království českéhou .. Do 16 oddě
leni budou pojaty pouze pečeti drobné šlechty v
jednotlivých krajích, zatímco významné šlechtické
rody budou mít několik - zatím blíže neurčených samostatnÝch oddělení..
.
Serie bude mít tedy dvojí klasifikaci:
al podle krajů.
bl podle rodů bez ohledu na kraj ..
Lze se domnívat,. že diametrálně se lišící klasifi:"
kace v jefulé serii není výhodná.. Podrobne propra~
covaný rejstřík jmenný a místní by tuto poddvoj10

nost odstranil
4 serie PECJ.~TI CJ~SZÉHO DUCHOVENSTVA
------~~-----------------------------

Serie bude mít swaostatná O~~'J~CÁJ,~
+ Pečeti ar-c Lbd skupů a biskupů
+ Pečeti kapitul a jejich členů
+ Pečeti řádů a jejich členů
+,Pečeti duchovenských úřadů a jejich

5 serie: PECETI

správců"

MĚŠŤANů

----------------------Serié bude

rozdělena

na díly a
dílu
takto:
! díl Pečeti měštanu jednotlivých mest (tzn.. kolik
měst tolik dílů)
II~ a III .. c~l 'bude
mít název Pečeti obyvatelstva
nešlechtického Rozdělen bude na 16 odděloní podle
krajů,uvnitř abecedně podle lokalit a poslóze abec edně podlo nositele pečeti.

na

úddčlení

6 serie: PEČE~I

OBci

rozdělena na 16 oddělení
abecedně dle obcí ..

Sorie bude
uvn.í tř

podle

lcrajů

a

Jak jsem pochopil z Benešova výkladu, l"oz""r{ (~1 '00jako sídlištní aglomeraci nadané llrcityul:L
právy a nikoli obec ve smyslu středovčké vesnice dědinY9 Jako příklad obce uvádí Plzeň..
Nako Lá.k je toto pojetí správné, .nernohu posoudit a.
rovnčž se m:t nepodařilo zjistit t zde cht ě L Beneš
podrobit soupisu i slrutečně vesnické péceti o kterých píše brněnský archivář Dr$ štarha~
f
JIHU obec

7 serie:

PEČETI CECHů

Serie bude rozdělena na 16 oddělení podle krajů'
1 se soubYV
, h
a všSQ{
eznym
es l
em'~ B enes uvadl hlavnlm
bude označení ce6hu a pod ním druhy pečetí '- cechu
cechmistra a pod.
v

II

"

r

PEČETI ÚŘ.flJ)ú, tSTLVů srOLE:čnOSTÍ A
----------------------------~----------------

'3@serie

Serie bude
do 16
dalšími klasifikačními zn8~y budou druhy úřadů a
druhy peč
v
O serii papežských bull se Dr Beneš nikde nezminuje; patrně
v této včci zcela jasno
serii pouze povšechně inseroval V náborovém plaká-

K j
pečetí
souvisí tzv
- samostatné listy, na
o ádaje .
.
nichž budou
+ tvar' pečeti, skutečná velikost, legenda
+ druh pečeti.
+ staV pečeti, její zachovalost
+ barva ~f'r,,,,'l:'.,,
+ způsob upevnění: přivěšením, zavěšením,pritiš
těním (2)
..
.
+ datum
v .v__
.
+ deponování listiny na níž je pecet upevnena
fond, signatura, edice v níž je listina pubiikována
+ regest listiny.
rrechnická úprava 1i8m je shodná s úpravou listů s
reprodukcemi pečetí" K občma listům bude ještů
připojen další list s údaji ó počtu dochovmlých e~
xemplářů a jejich deponování. Celý "ATLAS" bude opatřen rejstříky a odkazovými listy.
Pečeti budou
reproduková?y zásadně fotografickou cestou#
Z ~~ediska časového bude· každá serie rozd~lena
do trl odd í 1 ů :
I.oddí1:
pečeti do roku 1436
II.oddí1:
pečeti z let 1436-1526 .
III. oddíl:
pečeti od roku 1526 až do doby soucasné"
V časové klasifikaci rovněž pozorujeme zm>~ny"
:," hlediska vydavatelské koncepce a tochllické úv"'"

12

l1ATLASUn byl Dr s Bene nadá Le p:i\';I;:Wčc}0on
lIt
"
, , , ,
úUC G car ot éková forma vyc1aVo.nl pc
-I:;Í i tDxttl na samostatných
listech, což poskytne
badateli co nejširší moěnost í, využití", přiznéÍv3.
že toto provedoní je luxusní a finančně nákladné
t
v
r
,
~_ze pa rne ne Kazdy abonent si bude moci pořídit
tak
vydání" (3)
K usnadnění klasifikace sfragistického materiálu
podle badatelských potřeb budou listy s reprodukcemi pečeti opatřeny záhlavními hesly a listy ]s
texty poznámkami m jak jsém uvedl v části
ve.jíci o textovém
V závěrečných poznámkách k vydávanému IlATLASU"
Dr.Bencš zdůra.znil, že se musil ujmout jeho vydávání vlastním nákll).dem~nebot nenalezl nakladatele',
který by byl ochoten investovat kapitál do podniku, ů něhož nobyla zaručena návratnost a příslušný
zisk .. Dr .. Beneš nemohl totiž prokázat,jak bude dílb
odbornoú veŤejností přijato a zda jednotlivé sešity půjdou na odbyt.
/
Lze se tedy prGvem dorrrnívat, že Dr.Beneš neprovedl
před zahájením edice průzkum potřebnosti a o něja
,-! subskripci snad vůboc neuvažoval.
ZŮ;:::t2~·'< tA0',r
otázkou,na z2kladě čeho potom stanovil náklad jednotlivých se~itů.
Dosavadně' vydané sešity l'ATLASU Il vzbudily pouze
malý zájem - to přiznal Dr. Beneš již ve studii,
kterou .'\1' roce 1945 vydala Unie@
Naop~{ byly zahájené edici vytýkány tyto závady:"
II Z finančního hlediska značná nákladnostzpůsobena zvolenou formou vydávání
21 Pečeti jsou reprodukovány Ve zvětšeninách místo
v originální velikosti.
.
3/ Je zbytečné uvádět regesty listin,nebotďúcelem
je vydat atlas pečetí a nikoli regestář"
Dr Beneš zdůvodnil výtky takto:
1/ Trvá 110 kartotékové form8,poněvadž se domnívá,
žo E3plnuje nGjlépe badatelské požadavky a u-

pr avy

ne jvrio d ~1.(.:J ~lr
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š
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v
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v

1110 Žl}l).j·O

sek

stu~d.OVELt
12
Ho':1sah pe~eti [l, písmo
,jez
Různé
cotí
pouzlveny
pro
,sekrety
byly
písemnosti UveCC~lJ.'ll' regest11 listin lze
urěitou zákonitost
Zélv;:5rem Dr Beneš

poz oz-nos t

III,

ob-

E1

jej
další zdokonalení a ';~,~~~T~1
• ,
'1··.
optlmo.lnllo
res
Jestliže
dnes,
pb
letech, krit:icky
zhodno·t;it myš Len..ku Dr s Berie
- vytvvl'it tak obrovslcé dílo, j
chtě,l být II ATLAS CFiSKÝCH PEČETf n ,
nemohu se ubr6.nit pooitu úrčité naivity, s níž Dr
Beneš k práci přistupoval" Při vší úctě. k. j che
vědockýmhodnotárn a s ohledem i na to, že jak:o ar;..
chivní komí.aař dělal tut o práci v Lastně jako zarnestná.ní,jsem nucen "vyslovit nó.zor,žo úko1y,které na
sebo Dr
š převzal, nebyl s to splnit jalro jed~otlivec. Za~t:~2-1i se pozorn~ do jeho prací~ v
nichž •. se clot;ý·k6. myšlenky li ATLASU", naj deme nej eden
momcn t , kte:[1~j svědčí o pochybnost.ech a včdomí slabých míst tohoto projektu"
.
Dr"Beneš byl typ kabine.tního vědátora,člověka,kte:..
rý dokáže z pr8~enů vydolovat vše,co je v nich obsaženo. Zpracovat pečeti z hlediska přísné vědni
discipliny je věc jedna a vydat výsleffi{y této
ce v odpovídající. podobě je voe druhá - totiž komerční" A Dr.Beneš zdaleka nebyl komerční. typ
Jestliže vzal na sebe vydávánf vlastním nákladem,'
učinil tru( proto~že si vůbec neuvědomil, jaké bře
meno 118. sebe bere,že se dostává do úplně jiného
světa kde platí zákony nabídky a poptávkY$
Nelze'Vš~( klást vinu jen Dr Benešovi v tom,žé si
neuvědomil. ,dosah svých komerčních nesc:,.opnostÍ;, Je
ne'.

~~'~,,'r-st

<»

v

14·

nutno s:', totiž uvědomí,t y ~~e začal vydávat úzce SDOo í.a'Lí.aované dílo v dob i) , kdy p:,:'ed občany t chot o
s tátu stála hrozba druhé světové ~6.1ky, ot:5zl:y n.:,1:",
rodní existence a osobního bytí. Clověk s vyzrálými komerěními schopnostmi by podnik twcového drtllu
nikdy nezahájil~ Pro~o si Dr.Beneš st0žuje, ze ve:'"
řejnost jeví malý ,takřl<:a žádný, záj em , A připočte
me-li k tomu i skutečnost, že I1ATLA81! nobyl předom
propagačně připraven,nelze 8e. výsledkům divit
mli
doba poválečná nebyla vhodná pro podobné zámcry a
twc nakonec zůstalo ubohé
mrtvý plán. Docho:...
vaně sešity se dnes ani v OOltikva,I'iátech neprodávají a pokUd .má někdo to štěstí,
vlastní .vše, co
bylo vydáno,má sešity "ATLASU'I uloženy spíše piet:...
no v knihovne,aby mu připomínaly velikost vědecké
ho záměru~ Přestože myšlenlca souborného vydání'
česIcých sfragistických památek byla a zůstává 11'01kolepá,nenajde se v dohledné době patrně nikdo,kdo
by tento záměr realisoval alespoň v, dílčí podobě"
Výsledkem autorovy úmorné práce zůat ává tedy jeh
několik sešitů, které
neslouží -. a ani nemohousvému. původnímu praldickému účelu slouži t
A to je smutny konec velké myšlenky, o to smutnej ...
ší, že autor sám byl svědkem její smrti,.
fO
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l' o

je pat r-ně
z
skomor-avské horaldikyfl" Donmí-

(1)

se,

nat o'L'í.k

byla porušoV'ána systematika 16·krajů.
Zájemce o v;Ývoj kmenového,
a
,
v
~
ho rOC3dělonl Cech odkazU;]l 111" Svarsl pra.c1. D"
Riegera HO
kraj
roku .1889
pouze následuj
K šesnáctikraj ov ému
cí
tlení:
Rozdělení pochází z r*17
,kdy bylo původně
určeno 12 krajů,z
4 byly rozděleny na
dva podf.Ly , Zakrátko se ukázalo že to~o rC1zdleloni není pr'alct Lcky výhodné ajednot,livých krajů se ustálily zpravidla dle sídla
krajského ú!adu takto':'
. .
Kouřimsko, CáslaV'sko, Chrudi~1s~o, Hras-ecko,
EydžoV'slco, Bol~slavsko, Litom~:r:ick", Zatecko,;
fo

-L.

..

V P , ..

TI

Loke trsko , PLz enako , Kl.ar ovako., Pr-acherisko ,

Bude j ov'í.cko , Táborsko, .Berounsko ; Rakovrrí.oko ,
Toto zřízení platilo do r .. 1849,po:l;é...bylo'vytvořeno 7 krajl1 a 13 z emských acudů j Sr. ... 1854 pak
13 krajů a 15 zemských soudů a v J;;o1862.·bylo -.
kraJske zrlzenl zruseno.
•

,

v

I'

,.

pečetidlem byl proveden o t í.sk A1)y peč8t byla
chráněna,prováděl se otisk
p~oužek papíru
který zůstal k peěeti pfilepen. Pozd~ji vznik-

z tohoto způsobu pečetěni tzv. nečeti OP~ .
latkové kdy
dva proužlQř papír~
. ~"-~l.~~.-.
to nokvašené pšeniěnó těsto. ~o ztvr~~utí pak

'~~~T'relo

Aby byly

pečetidla.

šené a

př e d mecharrí.okým

misek a posléze do
Velké
estátní
tak,že nej
byla
pouzdra a teprve potom
kvalitní
O) Avšak na druhé straně má postupné vydávání tu
výhodu,že nažatíží kapsu abonenta najeililou '
velkou sumou. Opačným příkladem zde může pOP
sloužit objemná kniha prof", Augusty "Rukovet
sběratelova",.ktorou v r,,1927 vydal vinohradský
knihkupec a n2kladtel Ludvík Eradáč za 160,.Kč jako prV'ní a zároveň'poslední svazek edice
HBI:BLIOTHECA lCNIHOTvlOLAIl"

' V . "

(2) Existují tři způsoby upevnění pečeti na

tinu..

lis-

v

Přivěšení - je způsob,kdy počet je k list!ne
připevněna pomocí pergamenového proužku,šnůry

nebo stuh a to tak, že připevňovací materiál
se proV'lekl otvorem zpravidla V' dolní části
listiny~ Zásadně se přivěšovaly pečeti kovové
- bully., .
Zavěšep~ - je způsob,kdy se nejprve nastřihl
dolní okraj listiny do proužku,~terÝ pak byl
zalit pečetní hmotoú,takže pečet i listina
tvol~ly jeden celek ...
Přiti:;S<ní - je ZPŮSOb,~~c1.y pečetní hmota
')~~it~~ ".'
pl.,úno na u:r:5::i.t,5 místo listiny a
16

zavěšené

po škoz

17

.

o

HER..i\I,fJICE~

:ro1turl.1 a život
5, s.248-254
O PEČETÍCH A ~{OLY HISTORICKÉHO
reVUe pro kú1turu a život

19

Č

19,,196-200

J.I.JJ:uuu PEČETÍ PRO NAUKu O ZNACíCH A PRACOVNí
:CSJ:il5IIK"i tA ÚKOLY NA TordTO POLI Bfl!Jf:-d II

revue pro kUlturu a·život
ě ti s
o MINULOSTI .
194-5" JO s

..

nA-TLAS ČESKÝCH PEČETÍ"

JEHO VÝ7J~AU V ČESKÉM
POZNÁNÍ 1IT}ruLOSTI VlLBEC

Sb6rník Jednoty starých
XI,,/1946 1 s 4-25

českých rodů,

BÁDJtNf O PEČETÍCH I
A JEHO ROZ\,·p,.zm-rÍ

pna

18
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materiálu bibliograe k vydání BiHeraldického klubu CNS e

20

ze
je nutno
se mohou V'
by pochopitelne
obj

do
při-

aboneútY1ab;;C raně lasks:.f(í

event

dop'Lnký

pp
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Prof. Pavel Pnlát
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