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Život v barokním 
Žďáru II. díl

Zajímá vás, jak v době baroka 
žili obyvatelé Žďáru, jaké měli 
povinnosti, starosti, a co jedli? 
Evropu právě v té době zasáhla 
malá doba ledová s výkyvy kli-
matu, hladomor a epidemie...

 Lenka Kopčáková

Dnes se podruhé s historiky Regio-
nálního muzea města Žďáru nad Sáza-
vou Miloslavem Lopaurem a Stani-
slavem Mikulem vracíme o víc jak tři 
a půl století zpět. Typické baroko ve 
Žďáře totiž nastalo až po roce 1648. 

V prvním díle jsme se seznámili s 
životem Žďáru od jeho povýšení na 
město v červnu 1607, s jeho právy a 
cechy, a také s obdobím sucha, záplav 
a hladomorů. Barokní Žďár jsme opus-
tili v době, kdy se Evropou i českými 
zeměmi šířila morová epidemie...

Opatření proti moru
Když tato nebezpečná pohroma 

vypukla, zdejší zemská hranice se oka-
mžitě zavírala, a platila přísná nařízení 
vrchnosti. Příchozí byli kontrolová-
ni, zda nepochází z míst nákazy. Sta-
ré hadry a veteš u nich nalezené byly 
páleny, coby největší ohniska šíření 
moru. 

Přeběhnout tajně hranici a být dopa-
den, to se rozhodně nevyplatilo. Šlo o 
hrdelní zločin, na což upozorňovaly 
třeba výstražné šibenice u cest.

„U zemských hranic také visely cedu-
le varující cikány, aby nevstupovali do 
země. Pokud zákazu neuposlechli, čeka-
ly je kruté tresty. Mužům hrozilo oběšení 
a ženám a dětem uřezání nosů,“ uvádí z 
historických pramenů Stanislav Miku-
le.

V této epoše ohrožovaly lidi kromě 
moru i smrtelné neštovice, na které 
např. zemřel i císař Josef I. 

Koupali i nuzáky
Žďáráci docházeli do městské lázně, 

která stávala na dnešní Nábřežní ulici. 
Jak vysvětluje Miloslav Lopaur, koupat 
se doma bylo nemožné, protože neby-
lo kde ohřát velké množství vody. 

V lázni se lidé mj. zbavovali i případ-
ných vší - přenašečů tyfu, a blech, kte-
ré mohly šířit také mor. „V určitý den 
v roce se museli i nuzáci vykoupat, na 
náklady města nebo dobrodinců,“ tvrdí 
Lopaur. 

Spiritualita baroka
Baroko je spojováno se spirituali-

tou. A tak jako renesance byla střízlivá 
a hlásila se k rozumu, po přechodové 
epoše manýrismu bylo baroko typic-
ké citovostí a upínáním se k Bohu, k 
zázrakům, rozjímání a životu věčné-
mu.

Dle vysvětlení Stanislava Mikuleho 
baroko přichází v době třicetileté vál-
ky, kdy lidé nevěděli dne ani hodiny, 
kdy zemřou. „Smrt byla všudypřítomná, 
a nevyhýbala se chudým ani bohatým,“ 
říká. Např. dětská úmrtnost v českých 
zemích byla tehdy až 60 %, tzn. že kaž-
dé druhé dítě zemřelo a každé čtvrté 

dítě se kvůli dětským nemocem nedo-
žilo jednoho roku.

Jen na Dolním hřbitově byla tehdy 
polovina pohřbů dětských.

Zvýšenou úmrtnost také mohla dle 
historiků způsobovat tehdejší zvyklost 
pevně utahovat kojence do zavinova-
ček. Ti pak často umírali na tzv. „psot-
ník“, což byly křeče různého původu. 
Věřilo se, že psotník může způsobit 
leknutí.

 
Uctívali ostatky světců

Tehdy víra v moc světců a jejich 
ostatků byla běžná. „Oltáře bývaly zdo-
beny lebkami a ukázkami utrpení světců, 
mnohdy byly součástí oltářů i skleněné 
rakve s ostatky světců, oděných v krás-
ná roucha. Lidé se při procesích dokonce 
ostatků světců dotýkali, či je líbali,“ při-
bližuje Stanislav Mikule.

Příkladem uvádí úctu při vyzvedává-
ní tělesných ostatků Jana Nepomuc-
kého v dubnu 1719, kdy objevená 
tkáň byla mylně označena za zázrač-
ně dochovaný světcův jazyk. To mj. 
sehrálo klíčovou roli při kanonizačním 
procesu. „Domnělý jazyk byl později 
věřícími líbán,“ dodává historik. 

Rekatolizace obyvatelstva
Katolická církev se snažila upev-

nit svoji pozici a zbavit se zbytku pro-
testantismu. „V rámci rekatolizace cír-
kev užívala i umění. To bylo rafi novaně 
krásné a útočilo na city lidí,“ poukazuje 
Mikule. 

Lidé v tak nejisté době dostávali 
jeden záchytný bod a naději, že když 
budou žít dle křesťanských přikázání, 
budou poslušni vrchnosti, a vrchnost 
bude poslušna božích zákonů a svého 
vladaře, čeká všechny odměna v podo-
bě Království nebeského.

Rekatolizace se nejlépe podařila na 
žďárském panství, i když ne zcela, jak 
se později ukázalo. „Když byla po roce 
1781 povolena tolerance (Toleranční 
patent císaře Josefa II., umožňující exis-
tenci dalších křesťanských vyznání), v 
samotném městě Žďáře se k protestantis-
mu přihlásila necelá desítka lidí. Kdež-
to na Novoměstsku se přihlašovaly celé 
vesnice,“ říká pro zajímavost Miloslav 
Lopaur. 

Svatojánské bratrstvo
Barokní lidé velmi silně vnímali 

moment očistce a to, že křesťan může 
svým životem a konáním pomo-
ci duším v očistci postoupit do ráje. 
„Když lidé při procesích navštívili sva-
té místo, ve Žďáře třeba na Den povýše-
ní kříže, mohl člověk získat až 100 dní 
odpustků,“ uvádí Lopaur jeden z pří-
kladů. 

Účinné bylo také členství ve Svato-
jánském bratrstvu. „Když se za člově-
ka modlili všichni členové, získával jako-
by prémii dalších několik dní odpustků,“ 
dodává jeho kolega. Za všechny přede-
psané skutky mohl získat člen až sedm 
let odpustků. Členství v náboženských 
bratrstvech bývalo otázkou prestiže. A 
tak se stále víc zakotvovala katolická 
víra.

Hrách, kroupy a pivo...
Zajímá vás, co Žďáráci, v tom našem 

kraji bramborářském, jedli po dobu 
baroka?  Nenechte se mýlit, že bram-
bory! 

Ty byly tehdy pokládány za exotickou 
rostlinu jižní Ameriky. Během 17. stole-
tí rostla jen v klášterních a šlechtických 
zahradách a nakládáno s ní mělo býti 
jako s ostatními „vlašskými rostlinami“. 

Brambory přišly ke slovu až v průbě-
hu druhé poloviny 18. století. Ukáza-
lo se, že snášejí i zdejší drsné klima, a 
císařovna Marie Terezie nechala plodi-
nu dovézt do Čech, a její bramboroví 
kazatelé učili venkovany brambory pěs-
tovat. Brambory u nás pak zdomácněly 
nadobro.

Ale zpět do Žďáru na začátku 17. sto-
letí. Tehdy se strava skládala především 
z obilovin, hrachu (čočce se tu neda-
řilo) a z ječného piva, z něhož se vařily 
polévky, omáčky či kaše. 

Obyčejní lidé jedli žitný chléb, oves-
nou kaši, kroupy z ječmene, kozí mléko, 
tvaroh.

„Lidé sice měli vejce, kravské mléko, ale 
sami je mnohdy ani neochutnali, protože 
je nosili na trh,“ říká Mikule. 

Sedláci konzumovali i drůbeží a vep-
řové maso, ale telecí a maso mladých 
volků prodávali, sami jedli jen hovězí ze 
starých kusů. 

Na talíři zpěvní ptáci i vrány
V baroku se běžně pojídali zpěvní ptá-

ci a vrány, také raci a hlemýždi. „Ptactvo 
se jedlo ve velkém množství, ale to hod-
notnější již patřilo vrchnosti. Takže žád-
ná divoká kachna, husa či sluka,“ říká 
Lopaur. 

Měšťané si mohli dovolit o něco pest-
řejší stravu, s bílým pečivem, dostupněj-
ší pro ně bylo cizokrajné koření a ovoce, 
jako pepř, fíky, později i citrony. „Měšťa-
né také měli častěji maso, protože ve Žďáře 
se tehdy uživilo 18 řezníků,“ dodává his-
torik.

No a šlechta, ta měla zcela rozdílný 

jídelníček, zpestřený o divočinu. Zdej-
ší vybraná společnost již znala nápoj z 
lístků čajovníku, a na vrcholu baroka i 
černou kávu. Třeba jen piva šlo na kláš-
ter 450 sudů (990 hl) ročně a víno se 
dováželo až z Rakouska. 

„Prostý lid pil odvary z bylin, už od stře-
dověku lidé připravovali bezinkový a javo-
rový sirup… Sbíraly se také byliny, na 
které jsme dnes již zapomněli,“ říká Sta-
nislav Mikule. Dochucování pokrmů 
prý bylo daleko rafi novanější než dnes. 
Kromě medu se doslazovalo perníkem 
nebo pracharandou ze sušených švestek 
a hrušek.

Některé byliny a kořínky dnes obje-
vujeme jako výstřelky zdravé stravy. Pří-
kladem dle historiků může být pupava 
(nízký bodlák, zvaný „masíčko“), chut-
nala podobně jako kedlubna. 

Ze zeleniny byla v baroku známá 
mrkev, tuřín, tykev, zelí, křen selský, a 
také cibule a česnek. Lidé na zimu sušili 
bylinky, houby a kořínky. Už od 14. sto-
letí uměli Češi nakládat kysané zelí a z 
mrkve vařili sladký „maz“, obdobu mar-
melády.

Obecní a panské ryby
V 18. století nastal v regionu velký roz-

mach rybníkářství. Městečka a vesnice 
měly vlastní produkce kaprů z obec-
ních rybníků, nebo se na trhu kupova-
ly tzv. panské ryby z vrchnostenských 
rybníků.

„Např. pro klášter byla produkce kaprů 
velmi důležitá, bylo třeba uživit 60 mni-
chů, opata a jeho návštěvy, služebnictvo, 
a zčásti i úřednictvo. K tomu ještě klášter 
vykonával funkci pohostinství a milosr-
denství,“ vysvětluje Miloslav Lopaur.

Ryby odebíral i žďárský špitál, který 
stál v místě dnešní lékárny U kašny. 

 (Pokračování na str. 16)

Přijměte pozvání do barokního Žďáru...

TROJIČNÍ SLOUP  na náměstí, kolem kterého denně chodíme, byl vztyčen r. 
1706 za morové epidemie.  Vytvořil jej  tyrolský sochař Jakub Steinhübl.
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