Josef Žemlička:Čechy v době knížecí


Úvod: 
Dílo sleduje vývoj Českých zemí v průřezu 200 let, snaží se plasticky popsat období vzniku, počátku a rozmachu státu Přemyslovců, v jehož počátcích hráli významnou roli expanze a výboje, vystřídané teprve po roce 1000 soustavným budováním státního ústrojí – informuje o všech důležitých jevech a událostech - předkládá ucelený pohled na vývoj Českých zemí v 11. – 12. století. Soustřeďuje se na uzlová místa a mezníky, které ovlivnily celý další vývoj.
V poznámkách nalezneme odkazy na prameny a literaturu ale také historiografii problémových okruhů – mimořádný poznámkový aparát.

	Přemyslovské Čechy = Čechy + Morava – obě podléhaly pražskému knížeti (Čechy přímo, Morava skrze Olomoucký, Brněnský a Znojemský úděl ) – a přes velmi složité vztahy mezi praž. a mor. Přemyslovci  se podařilo jednotu monarchie zachovat (excesy z počátku  a konce 12. století).
	Období 11 a12 století (1034- Oldřichova smrt -- 1198- získání dědičné královské hodnosti P.O. I.)

Mezi knížata patřil každý dospělý a způsobilý muž z rodu bájného Přemysla Oráče. Pouze jeden však mohl vládnout.
 Ve vzájemné spolupráci i ve střetech Přemyslovců s předáky Čechů se zrodily základy státu, oporou knížecí moci potom byla myšlenka dědičného království. Aby Přemyslovci tohoto cíle dosáhli, museli hledat společnou řeč se svými sousedy (Sálci a Štaufy) a právě vztah Čech k říši výrazně ovlivňoval politické klima ve střední Evropě.   
 
Jenom kratičce k církvi: 	zápas křesťanství s přežitky pohanství.
Církev žila v závislosti na knížeti a na dárcích z řad velmožů a předáků.  Později se lidé a vesnice, přikazované k výživě kostelů a kapitul, stávaly jejich majetkem. Začal se budovat velmi silný organizovaný a uspořádaný systém. Pozice pražského biskupa se posilovala především v době boje o investituru. 

Páteří přemyslovské správy se stávají velké knížecí hrady, které k sobě připoutávají
rolníky systémem daní a dávek, které slouží k zaopatřování knížete a jeho družiny.
Po polovině 12.století (období vnitřních bojů o oslabení úřední moci) se z raně středověkého velmože žijícího z podílu na státních důchodech, stává dědičná šlechta,
která si buduje vlastní pozemkové domény. Kníže už není svázán s původním 
přemyslovským jádrem  na území středních Čech. Se  svým doprovodem zajíždí i do odlehlých míst. Je neustále v pohybu. Pořádá výpravy do Polska a Uher, objíždí Čechy a Moravu, cestuje do říše. Ale své sídlo má v Praze, tady stál ústřední hrad Přemyslovců se sídlem biskupa, v katedrálním kostele spočívají ostatky sv. Václava, a v areálu Pražského hradu stál posvátný kamenný knížecí trůn. Kníže soudil, trestal, uděloval milosti, vydával zákony. Kromě knížete, velmožů a úředníků, a obchodníků a kupců – kteří často nebývali domácího původu, vycházel běžný venkovan jen zřídka za hranici svého domova. Řadu věcí si zhotovoval sám a k návštěvě trhu jej nutila občasná povinnost odvádět některé platy nebo pokuty v penězích. Ani nedělní návštěvy kostelů, často řídce rozložených, nebyly pravidelným jevem. Čerstvé zprávy se šířily velmi pomalu, do zapadlých míst ani nedocházely. Prostředníkem informací bývaly hlavně trhy soustředěné při správních hradech. Vyhlašovala se tu nařízení knížete, zákony i majetkové změny. Proto zůstávali obyvatelé venkova hluboko do středověku v zajetí svého prostředí a jejich rozhled nesahal za vzdálenost, kterou bylo možno urazit během jednoho dne.

Čas se řídil dle zemědělských cyklů. Změnu přineslo křesťanství, které ovšem částečně „naroubovalo“ pohanský mytologický kalendář novým liturgickým pojmoslovím. Pilířem času byly Vánoce, Velikonoce a výroční dny světců a mučedníků. K těmto termínům např. panovník zahajoval válečná či jiná tažení. Ovšem rolník se v podstatě stále řídil tím  agrárním časovým koloběhem.
Jedinec byl silně začleněn do kolektivu a vytržení s této pospolitosti rodiny a sousedů se rovnalo krutém odsouzení. Stabilizace osídlení pomáhala upevňovat rodinu i na venkově. Pro běžnou usedlost se zdá být typické soužití tří generací: hospodář s manželkou, děti (2-4) případně některého z prarodičů. Rozbory pohřebišť naznačují, že muž se dožíval asi 45 - 48 let. Pokud se započítá mimořádně velká dětská úmrtnost, snižuje se hranice  celé populace asi o polovinu. Jen vzácně se mohl těžce pracující rolník dožít více než 60 let. Lepší vyhlídky měli příslušníci vyšších vrstev.

Osídlení: relativně souvislá plocha úrodných nížin kolem Labe, dolní Vltavy, Ohře, s výběžky do Pojizeří a Bíliny. Jinde převládal jen těžce dostupný les. Shluky osad tu vytvářely sídelní komory oddělené lesy a močály např: okolí Sázavy, Berounky a dalších řek.
Na Moravě se osídlení přesouvalo z Úvalů až k úpatí Jeseníků, Beskyd a Karpat. Hornatý sever zůstával většinou pustý. Teprve na horní Odře začínalo další pásmo souvislejšího osídlení – čili území můžeme členit na  polní ( osídlené) oblasti a 	      horské (pohraniční, ale i vnitrozemské) oblasti, které tvořily obranné valy. Zároveň celkový charakter České kotliny nahrával  tomu, že se České země udržely ve své celistvosti ( od svého vzniku se dodnes obrys Českého státu  v zásadě nezměnil). 

V polovině 11. století zaujímala souvislejší zemědělská plocha asi 15 % celkové rozlohy Čech. Sídliště bývala spíše shluky usedlostí ( asi po 10), ale tato při osídlování ve 13. století zanikala. Až kolem přelomu 11. a 12. století byla po obvodu Čech vybudována soustava hradů, jejichž účelem byla především obrana země a ochrana zemských stezek a cest. Hrady byly od sebe vzdáleny asi 30 km., na Moravě 60 km. Hrady tvořily páteř administrativy země, vázaly k sobě různé funkce (soudní, hospodářské – převážně trhy), na jejich úpatí vyrůstaly osady.
Nejvýznamnější centra: Praha, Žatec, Litoměřice, Plzeň , Hradec Králové, Brno, Olomouc a Znojmo.  Souběžně s tím klesal význam starých přemyslovských hradů ve stř. Čechách ( Budeč, Tetín, Levý Hradec).
	počet obyvatel v 11. století ( silně přibližně) asi 680 000 lidí, ve 12. a 13. století asi dvojnásobek. Kvůli nízkému stupni výrobní produktivity se český rolník pohyboval neustále na hranici potravinové dostatečnosti, jakýkoliv výkyv počasí = hlad, epidemie.

Nepřízeň přírody byla vykládána jako boží trest a byla zaháněna často ještě dary pohanským bohům
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kníže = tvůrce vztahů ve společnosti, jemu náležely platy a dávky lidu, a měl v držení knížecí regály a monopoly. Jeho jménem se vybíraly daně, roboty a služby, a z lidu se stávali poddaní, soustředil v sobě Z, S, V funkce
= státně autarkní zřízení
základem je zemědělství, jehož omezené možnosti mají vliv na samostatný rozvoj řemesel a směny a ovlivňovaly skladbu společnosti – mnoho rolníků uživilo jen velmi málo úředníků a duchovních.
 	+ kníže uděluje další zvláštní službu (officium) – lidé zajišťují zvláštní, vybrané činnosti, či odvádí specializované výrobky.
Zemědělské dávky tvoří pilíř státních příjmů, přebytky spotřeboval kníže a jeho aparát. 
Základem správy státu je Hradská organizace.
Jádrem je soustava správních hradů, plnících vojenské, správní i hospodářské úkoly, z hradských správců se konstituuje zemská aristokracie, jako předchůdce středověké šlechty.

Rozvoj směny a obchodu v Českých zemích podmiňoval jejich geografický charakter. Díky celkové uzavřenosti České kotliny míjely velké obchodní cesty Čechy i Moravu. Až do novověku si ČZ uchovaly ráz tranzitního území. V hvězdicovitě uspořádané síti zemských cest jen vynikla ústřední role Prahy. Dodnes je pro Čechy typické, že všechny cesty z Bavorska, Saska, Lužice, Slezska, Rakous i Uher vedou od hranic přímo k Praze. Ještě v 10. století udržovala Praha rozsáhlé obchodní vztahy s východem, v nichž se uplatňovali především Židé. Od 11. století začali převažovat němečtí kupci a prosadil se západní směr dálkového obchodu. Morava pokračovala ve stycích s Kyjevskou Rusí a Polskem. Dováželo se nejen zboží luxusní, ale i užitkové, hlavně sůl z Uher. (Platba probíhala stříbrnými Denáry, byla zavedena tzv. česká libra = 210g stříbra z nichž se razilo asi 200 ks, postupem doby docházelo k obrovské devalvaci měny.) 

Zastavíme se ještě u soudnictví - ze soudcovské role knížete se odvíjela i jeho zákonodárná  a veřejně policejní moc. Tradiční právo, přiznávající v trestní oblasti velké pravomoci rodu a rodinně se postupně sklánělo před autoritou knížete a státu. S křesťanstvím vnikala do Čech povědomost o světě církevně kanonického práva, které do 13. století splývalo s římským právem. Napomáhalo tomu studium
vybraných Čechů, takřka výlučně duchovních, na prestižních školách v zahraničí.
Soudní jednání byly součástí sněmů, praxe však vyžadovala častější soudní jednání a tak tuto funkci převzala knížecí kurie, která zasedala všude, kde pobýval kníže s doprovodem. Běžný život si však vymohl i nižší soudy. Jejich pilířem se staly hradské soudy. Představeným hradského soudu byl kastelán, později sudí. Rysem soudnictví byl kořistnický charakter, který i z justice činil atraktivní oblast příjmů. Delikty se převáděly buď na tělesné, anebo stále častěji peněžité tresty.
Nebezpečí v sobě skrývalo kolektivní ručení za kriminální čin = pokud nebyl viník odhalen, nesla odpovědnost celá vesnice a čelila tvrdým sankcím. Míra trestní odpovědnosti se odvíjela od příslušnosti k určité sociální skupině.  viz kolegyně




