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ABSTRAKT 

   Bakalářská práce je rozdělena celkem do pěti kapitol, každá kapitola je rozdělena na 

podkapitoly. Cílem práce je odpovědět na otázku, zda a jakým způsobem je dnes živý od-

kaz dvou nejvýznamnějších rodáků městečka Nivnice, to je Jana Ámose Komenského a 

Josefa Kachníka. Jaké byli společné myšlenky J. A. Komenského a J.  Kachníka. Dále pak 

zda a jakým způsobem tento odkaz u Josefa Kachníka přesahuje Nivnici. Vzhledem k šíři 

Komenského díla se u něj budeme zabývat pouze sociologickými názory o tom jak trans-

formovat společnost, které shrnuje v díle Obecná porada o nápravě věcí lidských. Cílem 

výzkumu je získat představu podloženou ověřitelnými fakty, o tom zda a jakou roli hraje 

Komenského společenský odkaz v dnešní době. Dále pak bude metodou dotazníkového 

šetření zjištěna míra znalosti a praktického využití Komenského odkazu v jeho rodné (?) 

Nivnici. 

 

Klíčová slova: Nivnice, Josef Kachnik, Jan Amos Komenský, sociální pedagogika, rodiště 

J. A. Komenského, Obecná porada o nápravě věcí lidských, myšlenky J. A. Komenského   

 

ABSTRACT 

         Bachelor thesis is divided into five chapters, each chapter is divided into sub-

chapters. The aim is to answer the question of whether and how today live link two major 

Nivnice natives of the town, it's Jan Amos Komensky and Josef Kachník. What were the 

common ideas of J. A. Komensky and J. Kachník. Furthermore, whether and how the link 

with Joseph Kachník exceeds Nivnice. Given the breadth of Comenius to work with him, 

we will only deal with sociological views about how the transformation movat company, 

which summarizes the work of General Consultation on the Reform of Human Affairs. The 

aim of research is to get an idea supported by verifiable facts about whether a role of Co-

menius social reference nowadays. Furthermore, the method of the survey found a degree 

of knowledge and practical use of Comenius reference in its native (?) Nivnice. 

 

Keywords: Nivnice, Josef Kachník, Jan Amos Comenius, social pedagogy, the birthplace 

of Comenius, General Consultation on the Reform of Human Affairs, the ideas of Comeni-

us 
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ÚVOD 

 Malé jihomoravské městečko Nivnice dalo národu a světu dva významné rodáky, 

Jana Amose Komenského a Josefa Kachníka. Oba muži se shodou okolností zabývali po-

dobnou činností, oba byli kněží a pedagogové.  Oba vyšli z obtížných sociálních poměrů, 

kdy během jejich dětství dobře situované rodiny zažily osobní a majetkové zvraty. Oba 

museli v cestě za vzděláním překonat mnohé obtíže, Komenský ovšem více, neboť žil v 

neklidnějších časech.  

 Žili však v odlišných dobách a byli příslušníky vzájemně nepřátelských církví. 

Přesto starší kněz podstatně ovlivnil mladšího a oba se zapsali do povědomí obyvatel obce 

a regionu. Jsou součástí lokálního patriotismu místa. V Komenského případě pak samo-

zřejmě význam osobnosti hluboce přesáhl region. 

Cílem práce je odpovědět na otázku, zda a jakým způsobem je dnes živý odkaz dvou 

nejvýznamnějších rodáků městečka Nivnice, to je Jana Ámose Komenského a Josefa 

Kachníka. Dále pak zda a jakým způsobem tento odkaz u Josefa Kachníka přesahuje Niv-

nici. Vzhledem k šíři Komenského díla se u něj budeme zabývat pouze sociologickými 

názory o tom jak transformovat společnost, které shrnuje v díle Obecná porada o nápravě 

věcí lidských.  

 Odkaz J. Kachníka je v literatuře velmi málo reflektován a tak zde bude popsán a 

charakterizován a to převážně na základě jeho odborného díla a mecenátu. Představy 

o Komenském i Kachníkově významu, které panují v Nivnici, budou doloženy pomocí 

dotazníkového výzkumu mezi žáky prvního a druhého stupně nivnické ZŠ, jakožto 

nejmladší generace obce. Srovnáním života a díla obou mužů budou charakterizovány roz-

díly a případné shody mezi životní dráhou nivnického nábožensky založeného intelektuála 

v 17 a 19. století. Odraz Komenského odkazu v životě a tvorbě Josefa Kachníka potom 

doloží způsob chápání Komenského v jeho rodné obci na přelomu 19. a 20. století. Ko-

menského odkaz světový bude potom popsán na základě srovnání Obecné porady s dnešní 

skutečností. 

 Cíle práce je též možno charakterizovat jako odpovědi na tyto otázky:  

1) Je odkaz pro současnou společnost v  díle „Obecná porada o nápravě věcí lidských“ 

aktuální? 
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2) Je aktuální myšlenka Komenského pro budoucí lid, který by se mohl soustředit pouze na 

techniku, vědu a zapomíná na člověka se svými potřebami? 

3) Nakolik je aktuální pohled Komenského na školu jako dílnu lidskosti? 

4) Jaké byli společné myšlenky J. A. Komenského a J.  Kachníka? 

5) Jaké jsou znalosti a pohled žáků 1 a 2 stupně základní školy na slavné rodáky.? 

Teoretická část podkladů je zpracována na základě odborné literatury a textové ana-

lýzy díla obou pedagogů. U Jana Amose Komenského je vzhledem k rozsahu díla a hoj-

nému zpracování v odborné literatuře vybrána pouze Obecná porada. U Josefa Kachníka 

pak neexistuje žádná biografie, nepočítáme-li jednu bakalářskou práci1. Proto je zde texto-

vé analýze díla jako základnímu způsobu poznání osobnosti věnováno více důrazu.  

         Oba muži mají co říci současné společnosti, ať už náboženskou snášenlivostí, peda-

gogickým dílem či prostě intenzivním vztahem k vlasti v širším i užším měřítku toho slo-

vo. Jejich odkaz a jeho životaschopnost jsou předmětem následujícího textu.  

                                                

 

1 Josef Kachník. KATEDRA FILOSOFIE FF MU BRNO. Filosofická fakulta MU [online]. Brno, 
2014 [cit. 2014-04-15]. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/kachjo.html 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1      J. A. KOMENSKÝ  

1.1 Historická fakta 17. století 

    Sedmnácté století je dobou přelomu, kdy v Evropě doznívá humanismus a renesan-

ce, zatímco nová epocha baroka se teprve rodí i s tím, co v kultuře a umění přinesla pozi-

tivního. Je to doba zlomu, válek a epidemií, v níž žijí lidé, kteří ještě zažili relativní klid a 

blahobyt předcházejícího století. Je to doba nejistot, zmatku a rozvratu, ale také mlhavých 

nadějí do budoucna. Současníci si uvědomují, že svět jak ho znají, končí a svět, který při-

jde je velkou neznámou. Je to doba krvavých povstání, blouznivých proroctví a zpřevrace-

ní dosavadních hodnot. Respektované osobnosti předchozí epochy mizí doslova přes noc a 

do čela se derou bezskrupulózní self-made-mani. Všechny tyto rysy století se hluboce od-

rážejí v díle Jana Ámose Komenského, které proto není možné bez znalosti historických 

reálií pochopit.  

 Ostatně sám Komenský podává charakteristiku svého století v Kšaftu umírající 

matky Jednoty bratrské slovy: "Co prohlášeno jest v Písmě Božím, že věk jeden pomíjí a 

jiný nastává, ačkoli země na věky trvá, to se splnilo na všech, kteří byli před námi a plní na 

nás všech, kteří jsme nyní, a plniti bude na všech, kteří budou po nás. V každé společnosti 

lidské, v domech, městech, královstvích a církvích, všudy jedno pomíjí, druhé nastává. I 

nyní co se pod nebem děje, vidíte: pomíjejí a proměnu berou království některá a v nich 

národy, jazyky, práva, náboženství, proto bez pochyby, že nastává jiný věk…2 

     V následujících odstavcích proto podáme exkurs do historie tří zemí, s nimiž se pojí 

Komenského život. A to Moravy, kde vyrostl a kterou považoval celý život za svoji vlast, 

stručněji pak Polska, kde strávil největší část politicky a vědecky aktivního života v exilu a 

Nizozemí, kde dožil. 

 

 

 

                                                

 

2 KOMENSKÝ, Jan Amos. Breviář myšlenek Jana Amose Komenského: [osm pořadů komponova-
ných Milanem Friedlem, který také napsal úvod. 1. vyd. Brno: Integrál, 2008, s. 67-68. 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 12 

 

1.1.1 Morava v 17. století 

            Morava době Komenského mládí, tedy na přelomu 16. a 17. století je zemí velice 

specifickou. Ačkoliv je po staletí přivtělena ke království Českému uchovává si povědomí 

samostatné, od Čech odlišné země. Nositeli tohoto "moravanství" jsou především šlechtici. 

Morava disponuje vlastním zemským sněmem, zemskými deskami a dalšími náležitostmi 

neodvislé stavovské země. Inkolát, tedy přijetí mezi moravskou šlechtu, dostávají před 

vypuknutím třicetileté války pouze šlechtici čeští a uherští. Usazuje se tu i mnoho rakous-

kých urozenců, ale těm je účast v politickém životě markrabství znemožněna. V Komen-

ského době se však již sebevědomí moravské šlechty rozmělňuje a mnozí páni vyměňují 

stavovské svobody za prestiž vídeňského dvořana.3 Více než dlouhé popisy situaci doklá-

dají dva citáty moravského politika Karla st. ze Žerotína: „… Kde jsou ti staří Markoma-

né4, kde je ona statečnost předků, kde ctnosti dědů a otců…“ a „Kniha pana Tovačovské-

ho5 zpuchla.'"6 

 Dalším charakteristickým rysem Moravy na začátku 17. století byla její poloha co-

by bezprostředního zázemí uherského válčiště. V podhůří Tater probíhaly od začátku 16 do 

začátku 18 století boje mezi Habsburky a Osmany do nichž se na té či oné straně zapojova-

li uherští magnáti se soukromými armádami a polonezávislí vladaři Sedmihradska. Morava 

byla nucena na tento boj přispívat berní stejně jako další Habsburské země. Protože však 

bylo markrabství ohroženo bezprostředně, platilo s menšími obstrukcemi než další země. 

Zároveň moravští stavové využívali toho, že je panovník vzhledem k poloze jejich země 

potřebuje zcela loajální, k nátlaku na něj ve věcech stavovských svobod. 

 Kromě peněz zaplatila Morava turecké války i demografickými změnami. Pravidel-

né turecké vojsko na území markrabství nikdy nevstoupilo, ale mnohdy sem vpadly záso-
                                                

 

3 VÁLKA, Josef. Moravská zemská práva a svoboda v 15. -16. století. In: Morava v době renesance a 
reformace: [sborník příspěvků proslovených ve dnech 6. ledna až 24. února 1999 v rámci 
přednáškového cyklu MZM v Brně]. Brno: Moravské zemské muzeum, 2001, s. 28-29. 

4 V dané době panovalo na Moravě přesvědčení, že předky zdejšího obyvatelstva jsou starověcí 
Markomané. Učenci zdůrazňovali statečnost, nezávislost a další ctnosti, které Markomanům či 
Germánům obecně připisovali antičtí učenci. 

5 Ctibor Tovačovský z Cimburka sepsal v 80 letech 15 století soubor zemského moravského práva 
"Paměť obyčejů, řádů a zvyklostí starodávných a řízení práva zemského v Markrabství moravském".  

6 VÁLKA, Josef. Moravská zemská práva a svoboda v 15. -16. století. In: Morava v době renesance a 
reformace: [sborník příspěvků proslovených ve dnech 6. ledna až 24. února 1999 v rámci 
přednáškového cyklu MZM v Brně]. Brno: Moravské zemské muzeum, 2001, s. 29. 
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bovací oddíly lehké jízdy tvořené často tatarskými poddanými sultána. Ti pak plenili, vraž-

dili a odvlékali lidi do otroctví. Stejně se chovaly oddíly uherských povstalců, bojujících 

proti habsburské moci. Některé oblasti byly těmito nájezdy natolik postiženy, že po defini-

tivním odvrácení tureckého nebezpečí musely být znovu osídlovány. V zemi panovala v 

době zvýšeného ohrožení panika, která se vybíjela v popravách lidí označených za turecké 

vyzvědače. Vpády z Uher ostatně zasáhly destruktivně i do Komenského života (vpád 

vojsk Štěpána Bočkaje7). 

 Zároveň stavovská obec i jednotlivá města investovala do obnovy pevností, 

v klidné předchozí epoše zanedbaných. Proto na Moravě vznikaly vedle renesančních 

zámků (Telč, Bučovice, Rosice u Brna, Náměšť nad Oslavou a jiné) i moderní pevnosti 

jaké například české země neznají (Hukvaldy, Uherský Brod, Strážnice, Mikulov a jiné). 

Moravským specifikem souvisejícím s nájezdy lehké jízdy je udržování a zdokonalování 

kostelních pevností ať už v rámci hrazených městeček (Hustopeče) nebo i vsí (Kurdějov). 

Také zemské zákony ohledně zákazu držení zbraní poddanými byly na jižní Moravě prak-

ticky ignorovány. Dokonce zde vláda vytvořila ozbrojený sbor tzv. portášů, tedy valaš-

ských horalů, kteří měli za úkol střežit beskydské průsmyky (porty). To se Habsburkům 

později těžce nevyplatilo, neboť vojensky organizovaní, ozbrojení a nepoddajní Valaši se 

po bitvě na Bílé hoře odmítli smířit s rekatolizací a vedli několik partyzánských válek proti 

státní moci. Poražení byli až potom, co habsburská moc užila teror a taktiku spálené ze-

mě.Turecké války potom také přinesly militarizaci drobné šlechty, která se projevila za 

třicetileté války.8 

 Dalším charakterovým rysem Moravy 17. století byla náboženská pluralita. Blíz-

kost tureckého válčiště nedovolovala Habsburkům zasáhnout proti nekatolíkům s plnou 

silou, protože nepokoj na Moravě by mohl oslabit uherskou frontu. Navíc se vláda obávala 

zvýšení sympatií k uherským povstalcům - protestantům, nebo i k Turkům, jimž byla kon-

fese poddaných lhostejná, platí-li řádně daně. Blízkost uherské hranice pak poskytovala 

nekatolíkům bezpečí i proto, že v případě náhlé perzekuce nebylo daleko z dosahu katolic-

                                                

 

7 JANÁČEK, Josef. Rudolf II. a jeho doba. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1987, s. 379-387. 

8 O roli Moravy v tureckých válkách souhrnně VÁLKA, Josef. Morava v habsburské monarchii a 
turecká hrozba. In: Morava v době renesance a reformace: [sborník příspěvků proslovených ve 
dnech 6. ledna až 24. února 1999 v rámci přednáškového cyklu MZM v Brně]. Brno: Moravské 
zemské muzeum, 2001, s. 8-16. 
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ké moci. Feudální vlastníci bez rozdílu vyznání pak na svých panstvích vítali usazování 

řemeslně zdatných novokřtěnců či učených českých bratří. Ostatně novokřtěnci (habáni) se 

stali i po své likvidaci součástí jihomoravského folklóru (habánská keramika). Z hlediska 

Jednoty bratrské je pak jižní a střední Morava místem, kde se z malé od světa odtržené 

sekty stala církev, která svým humanistickým a vzdělávacím působením výrazně ovlivnila 

středoevropský humanismus (zmiňme jen všeobecně známé pojmy jako Jan Blahoslav, 

bible Kralická, Karel st. ze Žerotína atd.). 

O náboženské pluralitě Moravy, ve střední Evropě té doby velmi výjimečné svědčí 

například dějiny malého městyse Hustopečí. Na přelomu 16 a 17 století zde vedle sebe 

působili katolíci, luteráni, jednota bratrská, novokřtěnci a Židé.9 

 Moravská specifika ovlivnila i průběh třicetileté války, která pro markrabství začala 

vpádem českého vojska v roce 1619 a skončila vyklizením švédských posádek roku 

1650.10 Morava se pod vlivem racionálně uvažujícího politika a Komenského přítele, Karla 

st. ze Žerotína odmítla připojit k podniku českých stavů a ti ji proto museli donutit invazí. 

K moci se pak dostali protestantští radikálové typu Ladislava Velena ze Žerotína. Jako 

zázemí Vídně bylo pak markrabství dlouhou dobu válčištěm. I po bitvě na Bílé hoře pokra-

čoval v odporu slezský kníže Jan Jiří Krnovský, jehož armáda ovládala ve jménu uprchlého 

krále Friedricha severní Moravu ještě v průběhu dvacátých let. Od východu Moravu napa-

dali divocí a nevypočitatelní spojenci direktoria, vojáci Gábora Bethlena, vévody sedmi-

hradského. V horách opakovaně povstávali Valaši. Pro to byly konfiskace a rekatolizace 

pozvolné a popravy urozených vůdců ojedinělé (ovšem Čechy zase nepoznaly masové 

exekuce poddaných, k jakým došlo po porážkách Valachů ve východomoravských měs-

tech)11. Cestou na Vídeň prošli markrabstvím také několikeré armády protihabsburské koa-

lice, přičemž Švédové se tu na konci války usadili. Ve svých severomoravských posádkách 

                                                

 

9 Průvodce historií města: Hustopeče ve 13. - 16. století. MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE 
HUSTOPEČE. Muzeum a galerie Hustopeče [online]. Hustopeče, 2014 [cit. 2014-04-10]. Dostupné 
z: http://www.muzeumhustopece.cz/a/2011-historie01/clanek.php  

10 Souhrnně UHLÍŘ, Dušan. Morava v třicetileté válce. In: Morava v době renesance a reformace: 
[sborník příspěvků proslovených ve dnech 6. ledna až 24. února 1999 v rámci přednáškového cyklu 
MZM v Brně]. Brno: Moravské zemské muzeum, 2001, s. 69-80. 

11 KNOZ, Tomáš. Pobělohorské konfiskace na Moravě. In: Morava v době renesance a reformace: 
[sborník příspěvků proslovených ve dnech 6. ledna až 24. února 1999 v rámci přednáškového cyklu 
MZM v Brně]. Brno: Moravské zemské muzeum, 2001, s. 81-95. 
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zůstali (Olomouc, Uničov, Šternberk, Sovinec a jiné) až do roku 1650, aby vymáhaly slí-

bené reparace. Tyto invaze vždy vzbudily naděje moravských emigrantů, ale vždy marně. I 

po třicetileté válce zůstala Morava do značné míry specifickou zemí a k plnému zapojení 

do struktury absolutistické a katolické monarchie došlo až po odeznění nebezpečí z Uher 

na začátku 18. století. Přesto relikty předbělohorských poměrů zůstaly, jak dokázalo napří-

klad povstání nepoddajných Valachů v sedmdesátých letech 18. století dlouho živé. 

1.1.2 Polsko v 17. Století 

            Polsko v 17. století bylo mocností v úpadku. Vzbuzovalo pořád respekt svou 

obrovskou rozlohou, sahající od Poznaně po Smolensk a od Rigy po Sazc a Kamienec 

Podolskij. V evropském povědomí také stále rezonovala polská propaganda o meči a štítu 

křesťanstva proti tureckému nebezpečí. Mocensky však již byla Rzeczpospolita Polska 

zcela bezmocná.  Od roku 1505 totiž platil zákon "Nihil novi", který králi nařizoval 

předložit jakékoliv své rozhodnutí ke schválení šlechtickému sněmu.12 Tím bylo vytvořeno 

prostředí, kde král byl jen formálním symbolem země. Ani sněm vlastně nemohl o ničem 

rozhodnout, neboť "liberum veto" každého jednotlivého sněmovníka mohlo zabránit přijetí 

zákona. Země se tedy stala seskupením "státečků", vlastně jednotlivých panství, kde feudál 

vládl zcela dle své libovůle. V zemi přitom neexistoval městský stav jako politická síla. 

Právě na začátku 17. století tato politická anarchie dosáhla svého vrcholu. Z evropských 

států pouze v soudobém Polsku se mohlo přihodit, že král uprchl ze země, ačkoliv proti 

němu nebyla vedena válka ani vzpoura (Jindřich z Valois roku 1574)13.  

 Po náboženské stránce byla Rzeczpospolita státem katolickým s vysokou mírou 

tolerance vůči jiným náboženstvím. V litevské části země byly dokonce usídleny tatarské 

muslimské komunity14. Náboženská tolerance souvisela s neexistencí centrální kontroly 

země. Šlechtic proto mohl bez překážek určovat víru na svém panství podle své vlastní. V 

průběhu 17. století však tato tolerance pomalu doznívá.  Roku 1596 tzv. unií brestskou 

došlo k formálnímu podřízení litevských pravoslavných papeži.15 V dalších letech se pak 

                                                

 

12 DORAZIL, Otakar. Vládcové v dějinách Evropy: (800-1648). Klatovy: Amlyn, 1992, s. 169. 

13 DORAZIL, Otakar. Vládcové v dějinách Evropy: (800-1648). Klatovy: Amlyn, 1992, s. 173. 

14 HORÁK, Slavomír. Tataři a muslimové v Polsku. FSV UK. Slavomirhorak.euweb.cz [online]. Pra-
ha, 2002 [cit. 2014-04-10]. Dostupné z: http://www.slavomirhorak.euweb.cz/tatarzy.pdf 

15 DORAZIL, Otakar. Vládcové v dějinách Evropy: (800-1648). Klatovy: Amlyn, 1992, s. 175. 
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stupňuje tlak na pravoslavné poddané, který je i jednou z příčin povstání ukrajinských 

kozáků v roce 1648. Protestanti prchající před následky třicetileté války však v Polsku 

mohli najít bezpečný azyl. Využilo toho i mnoho českých emigrantů, včetně Jana Amose 

Komenského, kterým usazení v zemi usnadňoval i blízký jazyk. 

 To se začalo měnit s koncem války. Zatímco v Čechách a Říši válka skončila, 

v Polsku začala. Zatímco v boji s kozáky Poláci dosáhli dočasných vítězství (bitva 

u Berestečka roku 1651), spor se Švédskem přerostl v invazi, která málem Rzcezpospolitu 

zničila. Boj se Švédy přerostl v celonárodní vzepětí, které do značné míry napomohlo 

sebeidentifikaci Poláků s katolickou vírou. Když byl s vypětím sil švédský nepřítel 

vytlačen ze země, stali se domácí protestanti podezřelí z kolaborace.16 Pro české vyhnance 

to znamenalo konec bezpečného azylu, jak zažil i sám Komenský v Lešně. 

 Po zbytek 17. století Polsko válčilo s Turky, ale triumf u Vídně roku 1683 už byl 

labutí písní kdysi mocné říše. Stát, jehož zřízení i válečnická kultura jeho šlechty byly 

v Evropě naprostým anachronismem, nezadržitelně upadal, aby na konci dalšího století 

dočasně zanikl. 

1.1.3 Nizozemí v 17.století 

            Nizozemí bylo od sklonku 16 století nezávislou zemí s převládajícím protestant-

ským vyznáním. Tuto nezávislost si vybojovalo v dlouhé a krvavé válce na španělských 

Habsburcích. Téměř ihned se zařadilo mezi světové mocnosti, zejména díky své koloniální 

říši, budované především aktivitou Spojené východoindické společnosti. Jádrem Nizozem-

ské koloniální říše byla Indonésie, která jako zdroj ceněného koření přinesla svým evrop-

ským vládcům velké bohatství.17 Nizozemí bylo republikou, v jejímž čele stál místodržitel. 

V době Komenského pobytu v zemi nebyl do této funkce dočasně nikdo uveden. 

 V letech 1652 až 1654 proběhla první anglo-nizozemská válka, v letech 1665 až 

1667 druhá. Obě zapříčinily konkurenční obchodní problémy mezi oběma státy. Obchod 

byl v tomto období vůbec alfou a omegou nizozemské politiky. Je například typické, že ač 

s Cromwellovskou Anglií Nizozemí válčilo, odmítlo podpořit nároky Karla II, protože 

                                                

 

16 KOSMAN, Marceli. Dějiny Polska. Vyd. 1. Přeložil Jan Vitoň. V Praze: Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2011, 451 s. 155-160. 

17 HORST, Han van der. Dějiny Nizozemska. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, s. 
156-179. 
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nechtělo prodlužovat občanskou válku u obchodního partnera.18 S obchodem je ostatně 

spojena i známá nizozemská tolerance k náboženskému a politickému pluralismu. Svobod-

né vyznávání náboženství a zastávání politických názorů umožňuje plynulou obchodní 

výměnu mezi rozdílnými a kulturně odlišnými partnery. Meze této tolerance byly dány až 

tím, co už by plynulý obchod ohrozilo. Proto v Nizozemí našli azyl uprchlíci z Čech, ale 

vláda Spojených provincií nijak výrazně nepřispěla k jejich boji s Habsburky.  

 V době pobytu Komenského v Amsterodamu byl nejvyšším politickým představite-

lem země s titulem velký pensionář (raadspensionaris) Johann de Witt. Byl též ekonom a 

matematik, který matematické principy používal v řízení hospodářství. V politice prosazo-

val oligarchické řízení země příslušníky mocných rodin. Dvojí porážka ve válkách s Anglií 

a následná politická krize vedly v roce 1672 k jeho svržení a zavraždění.19 

 Po svém vyhnání ze střední Evropy se do Nizozemí uchýlil král a kurfiřt Friedrich 

Falcký, který si v Haagu zřídil po roce 1621 exilový dvůr. I proto se Nizozemí stalo mís-

tem emigrace mnoha osob spojených s českým stavovským povstáním.20 Hledali zde zášti-

tu svého boje nejdříve v titulárním českém králi a později, když se v něm zklamali, tak v 

nizozemské vládě. I když se i tady setkali s politickým neúspěchem, nalezli alespoň azyl, 

odkud mohly vyrazit k dalšímu boji do švédské armády anebo zde, v zemi, která třicetile-

tou válku téměř udržela za svými hranicemi, založit novou existenci.  

 Z české emigrantské obce můžeme kromě Komenského jmenovat Pavla Stránského 

ze Zapské Stránky, Ondřeje Habervešla z Habernveldu, Václava Hollara či jiné. V Nizo-

zemí byly vydávány české spisy, jako například Stránského O státě českém, tištěny Holla-

rovy grafiky atd. Česká obec se stala tak silně součástí dobového Nizozemí, že například 

zprávu o Komenského úmrtí přinesl i list Holandtsche Mercurius.21 

                                                

 

18 HORST, Han van der. Dějiny Nizozemska. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, s. 
201-206, s. 209-212. 

19 HORST, Han van der. Dějiny Nizozemska. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, s. 
200-206. 

20 COUFALOVÁ, Iveta. Česko-nizozemské vztahy. In. HORST, Han van der. Dějiny Nizozemska. Vyd. 
1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, s. 561. 

21 COUFALOVÁ, Iveta. Česko-nizozemské vztahy. In. HORST, Han van der. Dějiny Nizozemska. Vyd. 
1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, s. 562-563. 
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 Nejen náboženské a politické svazky přivedly do Nizozemí za třicetileté války čes-

kou emigrantskou menšinu, ale svůj podíl měly i předchozí Česko-nizozemské vztahy. 

Česká elita sledovala dlouhý nizozemský boj za nezávislost a Nizozemí bylo též cílem 

kavalírských jízd mladých příslušníků české aristokracie.22 Na dvoře císaře Rudolfa II. se 

usadil velký počet nizozemských umělců. Dokonce Praha byla v očích výtvarných teoreti-

ků té doby součástí nizozemského uměleckého okruhu. Působil tu Bartolomeus Spranger, 

rodina Saedelerů, Dirk de Quade van Ravensteyn, otec a syn Hoefnagelové, Hans a Pavel 

Vredemannové de Vries, Pieter Stevens, Roeland Savery, Adrian de Vries a jiní.23  

 Na rudolfínském dvoře byly také navázány četné osobní kontakty Česko-

nizozemské. Tak například pražský měšťan a malíř Jacob Hoefnagel, syn nizozemského 

malíře Jorise se sešvagřil s Janem Skálou ze Zhoře, který po bitvě na Bílé hoře vyhledal v 

Nizozemí azyl. Jeden z nejbohatších českých velmožů své doby Albrecht Smiřický ze Smi-

řic se zasnoubil s neteří Mořice Oranžského, zemřel však ještě před svatbou. Sám Friedrich 

Falcký byl úzce spřízněn s rodem Oranžských. A tak bychom mohli dlouho pokračovat.24 

Shrňme toto líčení výrokem kardinála Khlesla, který si po vypuknutí stavovského povstání 

poněkud nadneseně postěžoval že: " pokud Madrid nepomůže, pak se Čechy stanou ho-

landským státem."25 

 Po polovině 17. století Nizozemí postupně ztrácelo pozici mocnosti, ale současní-

kům to tak ještě pravděpodobně nepřipadalo. Země byla také mezi kulturně nejvyspělejší-

mi evropskými státy. Nizozemský barok reprezentovaný jmény jako Franz Hals nebo 

Rembrandt van Rijn patří k nejslavnějším epochám v dějinách umění. Stojí za připomenutí, 

že v roce 2006 byl jeden z dosud neznámých modelů Rembrandtových identifikován jako 

Jan Ámos Komenský. Známost Rembrandta a Komenského je pravděpodobná. Oba patřili 

k menšinovým protestantským náboženstvím, přičemž Rembrandt byl menonita, jejichž 

víra vykazuje některé podobné rysy jako víra českých bratří. Žili ve stejném městě ve stej-

                                                

 

22 COUFALOVÁ, Iveta. Česko-nizozemské vztahy. In. HORST, Han van der. Dějiny Nizozemska. Vyd. 
1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, s. 559-560.  

23 JANÁČEK, Josef. Rudolf II. a jeho doba. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1987, s. 245. 

24 COUFALOVÁ, Iveta. Česko-nizozemské vztahy. In. HORST, Han van der. Dějiny Nizozemska. Vyd. 
1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, s. 560-561. 

25 COUFALOVÁ, Iveta. Česko-nizozemské vztahy. In. HORST, Han van der. Dějiny Nizozemska. Vyd. 
1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, s. 561. 
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né době a poblíž sebe. Jak bude níže popsáno, nebyl Komenský v amsterodamském exilu 

osamělý, zlomený člověk, ale uznávaný člen městské vzdělanecké obce. Zda však obraz 

starého muže důstojného vzhledu, v malé čepičce duchovního a s listy papíru naznačující-

mi, že jde o spisovatele, je skutečně portrét Komenského, nebude pravděpodobně nikdy 

zcela jisté. Většina zdrojů s identifikací souhlasí26, ale objevily se i protichůdné názory27. 

1.2  Životopis  J. A. Komenského 

           Jan Amos Komenský se narodil 28. března roku 1592. O jeho rodinných poměrech a 

rodné obci bude pojednáno na jiných místech této práce. Zde přejděme k tomu, že roku 

1604 osiřel. Jeho výchova připadla tetě Zuzaně Nohálové ve Strážnici. Roku 1605 však 

město, přestože bylo vybaveno poměrně moderním opevněním, které se zčásti dosud za-

chovalo, vypálili oddíly povstalců Štěpána Bočkaje. Jan musel odejít k dalším příbuzným a 

to do Nivnice, neboť ve vypálené Strážnici nastaly problémy s obživou. Další dvě léta v 

nivnickém mlýně nebyly příliš šťastné. Komenský byl spíše trpěn než vítán, nemohl po-

kračovat ve školní docházce, kterou započal u tety.   

 V roce 1608 však nivničtí poručníci mění názor a chlapce posílají na bratrskou ško-

lu v Přerově. Můžeme předpokládat, že došlo k nějakému majetkovému vyrovnání dědictví 

po jeho rodičích a tak se objevily peníze na vzdělání? V Přerově je Jan mnohem starší než 

ostatní žáci, ale dohnal výpadek z let 1605 až 1608 a proto mohl pokračovat ve studiích i 

nadále. Od roku 1611 studuje na Nassavské akademii v Herbornu. V roce 1612 začal sbírat 

materiál pro slovník _Poklad jazyka českého, což je pokud víme počátek jeho vědecké 

dráhy. V letech 1613 až 1614 studuje v Heidelberku bohosloví a také poprvé cestuje po 

Evropě. Zajímá se i o vědy pro kariéru kněze zdánlivě vedlejší, jako je astronomie. Víme, 

že si v Heidelberku opatřil Koperníkův spis. 28 

                                                

 

26 VAN RIJN, Rembrandt. Portrét starého muže / J. A. Komenský. 1665. Dostupné z: 
http://www.mjakub.cz/menu/fota.php?idf=383&idc=127 (olejomalba na plátně) 

27 SVOBODA, Milan. „Skutečně vědecká identifikace“: Komenský a Rembrandt aneb „senzace“ 
téměř stoletá. Dějiny a současnost: Kulturně historická revue [online]. 2007, roč. 2007, č. 2 [cit. 
2014-04-15]. Dostupné z: http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2007/2/-skutecne-vedecka-identifikace-
/ 

28 POLIŠENSKÝ, Josef. Komenský, muž labyrintů a naděje. 1. vyd. Praha: Academia, 1996, s. 27-36. 
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 V roce 1614 se vrátil do Přerova a začal učit na tamní škole Jednoty bratrské. Vydal 

též první, nedochované dílo (gramatickou učebnici). Jako učitel se mohl řadit mezi městské 

intelektuály a proto se dostal do kontaktu s přerovskou vrchností, pány ze Žerotína.29 Zdej-

ší hrad byl jedním z jejich hlavních sídel. Komenský se v této době zaobírá dějinami pánů 

ze Žerotína. Jsou položeny základy přátelského vztahu mezi ním a Karlem starším ze Žero-

tína. V roce 1618 získává místo správce bratrského sboru ve Fulneku (již rok je knězem). 

Zde, na panství radikálního protestanta a od roku 1619 jednoho z direktorů, Jana Skrben-

ského z Hříště se také žení s Magdalenou Vizovskou. Jako bratrský kněz se v roce 1620 

zúčastnil slavnostního přivítání krále Friedricha na Moravě, ovšem již o rok později Fulnek 

obsadili Španělé. Nevíme, kam se Komenský uchýlil, asi na severomoravské statky Žerotí-

nů. O rok později umírá manželka i jejich dvě děti. Náhlé úmrtí celé rodiny nasvědčuje, že 

šlo o nějakou epidemii.  Komenský hledá útěchu ve víře a píše své první nábožensky útěš-

né spisy. K ranám osudu se připojuje i spálení jeho poměrně obsáhlé knihovny, kterou za-

nechal ve Fulneku. Knihy spálil veřejně na náměstí kterýsi katolický misionář. Válka v 

Čechách dočasně doznívá, ale na Moravě se rozhořívá. Valaši zvedli odpor a ze severu do 

země vstoupila vojska krnovského knížete. Komenský se proto roku 1623 uchýlil do do-

časného bezpečí, na panství Brandýs nad Orlicí Karla staršího ze Žerotína. 30 

 V Brandýse nastává další etapa jeho života. Po stránce díla ji charakterizuje zejmé-

na Labyrint světa a ráj srdce, který zde sepsal, po stránce osobní sňatek, který zde roku 

1624 uzavřel s Marií Dorotou Cyrillovou. I brandýský azyl přestává být bezpečný a proto 

Komenský odchází dále, do Bílé Třemešné na panství Jiřího Sádovského ze Sloupna. Od-

lehlé místo v Podkrkonoší bylo výhodně blízko hranic. V těchto nejistých časech protire-

formace cestuje Komenský ve službách své církve. Jede do Lešna, aby tam připravil půdu 

pro vznik exulantské základny, jede do Haagu povzbudit vyhnaného krále k větší aktivitě, 

jede s poselstvími na jižní Moravu. O Komenského rozpoložení v této době svědčí asi nej-

více, že právě za svého pobytu v Podkrkonoší navázal první vztahy s věštci a proroky, kte-

ré ho neopustí až do konce života. Cestou do Lešna poznal Kryštofa Kottera, jehož proroc-

tví na radu Ladislava Velena ze Žerotína předložil i uprchlému králi, v Horní Branné se 

                                                

 

29 POLIŠENSKÝ, Josef. Komenský, muž labyrintů a naděje. 1. vyd. Praha: Academia, 1996, s. 37. 

30 POLIŠENSKÝ, Josef. Komenský, muž labyrintů a naděje. 1. vyd. Praha: Academia, 1996, s. 41. 
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seznámil s Kristýnou Poniatowskou, kterou s jejími vizemi poslal do Jičína za Valdštej-

nem. 31 

 V roce 1628 se situace již stává zcela neúnosnou a Komenský s rodinou a 

K. Poniatowskou opouští vlast. Usídlují se v Lešně32, kde učí a píše jednak učebnice (Di-

daktika, Janua linguarum reserata a jiné), jednak nadějeplné spisy, vycházející především z 

různých proroctví (například Pozoun milostivého léta). v roce 1632 se Komenský dostal do 

čela exulantské obce v Lešně. Na jaře byl zvolen konseniorem, na podzim seniorem Jedno-

ty a také písařem.33 Téhož roku navazuje styky s podobně smýšlejícími osobnostmi v Ang-

lii, což mu vynese pozvání do země (1641). To je již Komenský díky svým spisům evrop-

sky proslulou osobností. L. de Geer ho zve do Švédska. Komenský proto v Londýně do-

končil návrhy na reformu anglického školství a přes Haag a Amsterodam se roku 1642 

vydává do Skandinávie. Cestou se setkal s filozofem René Descartesem. 34 

 Ve Švédsku se Komenskému dostalo přijetí od královny Kristýny a kancléře Axela 

Oxenstierny. Je požádán o přípravu učebnic pro švédské školy a tak se s rodinou stěhuje do 

Elblagu na jižním pobřeží Baltu, což bylo tehdy švédské území. V roce 1647 se však se 

svými přáteli ve Švédsku začíná názorově rozcházet, nebo jsou politicky upozaděni. Proto 

se vrací do Lešna, i když je s kancléřem ve Stockholmu nadále v písemném styku a snaží 

se udržovat Švédy v interesu o věc české emigrace.35 V roce 1648 je však uzavřen vestfál-

ský mír a česká věc je ztracena, což Komenskému přináší obrovské zklamání.   

 Velice výstižně o Komenského pocitech z té doby svědčí list, jenž poslal kancléři 

Oxenstiernovi roku 1649, a v němž se omlouvá za svoji předchozí bezprostřední reakci na 

mírové podmínky: „… jestliže nějaký vášnivější cit se přimísil, prosím za odpuštění viny, 

které se dopustila čerstvá tenkrát bolest, již však nepečetila rozvaha. Nevděčnost, neřest 

hodná lidské nenávisti, budiž vzdálená mne i mých!… Má bolest, kterou jsem tenkrát spě-

chal vyjádřiti, nebyla soukromá (a není dosud), nýbrž všeobecná, ne snad tím, že jsem 
                                                

 

31 POLIŠENSKÝ, Josef. Komenský, muž labyrintů a naděje. 1. vyd. Praha: Academia, 1996, s. 42-46. 

32 podrobně se Komenského životem v Polsku a jeho složitým a rozporuplným vztahem k této zemi 
zabývá Marta Bečková. BEČKOVÁ-RINGESOVÁ, Marta. Jan Amos Komenský a Polsko. 1. vyd. 
Praha: Academia, 1983, 83 s.  

33 POLIŠENSKÝ, Josef. Komenský, muž labyrintů a naděje. 1. vyd. Praha: Academia, 1996, s. 51 -61. 

34 POLIŠENSKÝ, Josef. Komenský, muž labyrintů a naděje. 1. vyd. Praha: Academia, 1996, s. 62-76. 

35 POLIŠENSKÝ, Josef. Komenský, muž labyrintů a naděje. 1. vyd. Praha: Academia, 1996, s. 76-85. 
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opuštěn sám, anebo nějaká část našich, společníci toho našeho náboženství, nýbrž že je 

opuštěn celý národ…“36 Rány však přicházejí i v osobním životě. Po návratu do Lešna 

umírá Komenskému manželka.  

 Opět přichází léčba prací. Komenský je jako pedagogický odborník zván do Blat-

ného Potoka v Uhrách. Cestou navštěvuje obce své církve na Slovensku a naposledy v ži-

votě i rodnou Moravu. V těchto osobně těžkých časech se přiklání k proroctvím Mikuláše 

Drabíka. V Blatném potoce pak Komenský působí i politicky. Přesvědčoval Zikmunda 

Rákoczyho k povstání proti Habsburkům. Dosáhl na jeho dvoře určitého postavení, jak 

svědčí i účast na svatbě mezi Rákoczym a Henriettou Falckou. Rozpory mezi uherským 

šlechticem a humanistickým pedagogem však narostly do té míry, že Komenský byl nucen 

opustit rozdělanou práci a z Blatného Potoka odjet. Stalo se tak roku 1654.37 

  Komenský se vrátil do Lešna, které ovšem bylo o dva roky později vypáleno 

v rámci Švédsko-polské války. Mezinárodně známý Komenský odjíždí do Amsterodamu, 

kde doufá vytvořit nové emigrantské centrum a najít vojensko-politickou podporu, neuvě-

domuje si, že věc stavovského povstání je dávno ztracena. Amsterodamská městská rada 

učence vítá a nabízí mu podporu pro vydávání didaktických a pansofických spisů. Politic-

ky je již bez významu, i když píše stále dopisy, traktáty a podobně, například spisek Anděl 

míru pro mírová jednání v Bredě v roce 1667. Naopak vědecky je stále činný a to až do své 

smrti roku 1670, kdy 15. listopadu umírá.38 

1.3 Pohled na Komenského od 17. století po současnost 

         Komenský zemřel v Amsterodamu jako politicky bezvýznamná, ale vědecky respek-

tovaná osobnost roku 1671. V dobovém tisku bylo připomenuto, že ve stejný den zemřel 

                                                

 

36 POLIŠENSKÝ, Josef. Komenský, muž labyrintů a naděje. 1. vyd. Praha: Academia, 1996, s. 93. 

37 POLIŠENSKÝ, Josef. Komenský, muž labyrintů a naděje. 1. vyd. Praha: Academia, 1996, s. 93-104. 

38 O tomto závěrečném období Komenského života přehledně viz POLIŠENSKÝ, Josef. Komenský, 
muž labyrintů a naděje. 1. vyd. Praha: Academia, 1996, s. 105-105-161.; též COUFALOVÁ, Iveta. 
Česko-nizozemské vztahy. In. HORST, Han van der. Dějiny Nizozemska. Vyd. 1. Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 2005, s. 562-563.; POLIŠENSKÝ, J. - VORLOVÁ, Z. J. Á. 
Komenského první a poslední domov - Morava - Amsterodam. In.: BARTOŠ, Josef. Uherský Brod: 
minulost i současnost slováckého města. 1. vyd. Brno: Blok, 1972, s. 345-356. 
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hesenský vévoda, což samo o sobě ukazuje, jak známou osobností zestárlý Komenský 

byl.39  

 Komenského příbuzní a přátelé usilovali o posmrtné vydání díla, v čemž byli pod-

porováni i mecenášskou rodinou de Geerů. Nakonec z toho z různých důvodů sešlo. Paměť 

na Komenského v průběhu dalších desetiletí téměř vymizela. Učenci jeho pedagogická a 

filosofická díla znali, ale protože znali i Komenského nadšení pro věštby, proroctví a po-

dobně, zachovávali si odstup. Pedagogové Komenského učebnice používali, dokonce i 

katoličtí, ale o autorovi se nic podstatného nevědělo. Existovali pouze výjimky jako filozof 

G. W. Leibnitz, který si uvědomoval nadčasový význam Komenského odkazu. Dokumen-

toval to básní: 

 "Blažený starče, jenž jsi novým občanem pravého světa/ který nám již v obrazech 

ukázala tvá péče/ , ať svobodně zříš z hůry lidské věci i bláznivé spory / či i tam k tobě do-

sahuje naše zlo / ať máš už před tváří boží a v nebeském tajemství / svou Pansofii, kterou ti 

země nepřála/ nevzdej se své naděje: vždyť tvé dílo přečká tvou smrt. / Semena, která jsi 

zasel, padla v úrodnou prsť, / potomstvo sklidí tvou žeň, která se již blíží/ Osud určitě splní 

své závazky. / Už svítá v tajích přírody, můžeme být šťastni, / jen jestli se ve své snaze se-

mkneme v jedno. / Nadejde, Komenský, čas, kdy zástupy šlechetných budou/ ctít, cos vyko-

nal, ctít budou i sen tvých nadějí."40 

 Poněkud jiná byla situace v českých zemích, kde některé Komenského spisy, zvláš-

tě ovšem náboženské povahy, byly šířeny prostřednictvím tzv. špalíčků a ukrývány tajnými 

evangelíky. Patřily pak k vyhledávané kořisti lovců zakázaných knih.  

 V 18. století učitelé a vychovatelé začínají opatrně a zpočátku víceméně náhodou 

objevovat Komenského odkaz. Velmi typickým příkladem je vydání prvních dvou dílů 

Obecné porady J. O. Buddem.  Tento německý pedagog je nalezl v roce 1702 v knihovně 

školy pro chudé děti, a zaujaly ho natolik, že inicioval jejich vydání. Víme, že zakladateli a 

řediteli této školy, A. H. Franckemu přinesl kdosi nějaké další rukopisy od Komenského a 

on je užíval při výuce.  

                                                

 

39 COUFALOVÁ, Iveta. Česko-nizozemské vztahy. In. HORST, Han van der. Dějiny Nizozemska. Vyd. 
1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, s. 563. 

40 KOŽÍK, František. Anděl míru: vyprávění o Janu Amosovi Komenském. 1. vyd. Praha: Albatros, 
1984, s. 215. 
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 V roce 1788 pak vyšla kniha Učené Čechy od Bohuslava Balbína. Stalo se tak 

zhruba století po autorově smrti. To, co píše o Komenském, ukazuje, že odkaz "učitele 

národů" mezi učenými Čechy pobělohorského období zcela nevymizel, ale také se k němu 

nemohli hlásit otevřeně: 

 "Ačkoliv toho velmi mnoho napsal, nikdy nic takového, co by odporovalo víře kato-

lické, a když jsem četl jeho díla, vždy se mi zdálo, že psal tak aby bylo patrno, že nechce 

žádné náboženství hanět ani ostouzet."41 

 Teprve s osvícenstvím, kterému již Komenského víra nepřipadala důležitá, přišlo 

ocenění jeho díla. Prvním kdo se o Komenského spisy zajímal z hlediska vědecké teorie, 

byl Johan G. Herder, který dokonce navštívil i nivnický mlýn, věren zásadám nové vědy, 

totiž jít až ke zdroji poznatků. O významu zapomínaného pedagoga informoval i svého 

přítele Johanana Wolfganga Goetheho.  

 V Čechách se s prvními desetiletími 19. století ke Komenskému přihlásili Karel 

Ignác Thám (například vydal Labyrint světa), František Palacký (v roce 1829 publikoval v 

Muzejníku Komenského životopis), Neruda a další. Začalo se rozvíjet komeniologické 

bádání. Balbín znal 10 jeho prací, Palacký 20, ke konci 19. století se vědělo zhruba o stov-

ce a o století později o 250.42 Z Komenského se stala národní modla. Když se v roce 1865 

odhaloval pomník v Klopotech u Brandýsa nad Orlicí, byli přítomni Palacký, Brauner, 

Purkyně, Grégr či Tyrš. Řečnil Sladkovský. Konzervativní katolické kruhy se proti vy-

zdvihování Komenského památky bránily, podobně jako například proti památce Husově 

či Žižkově. Tak například pomník pro Nivnici vytvořený za peníze sebrané učitelstvem byl 

kvůli odporu zdejšího faráře vztyčen v Uherském brodě a na místo se určení dostal až po 

desítkách let.43 Místní kněz se v roce 1885 nechal přímo slyšet, že: "katolická obec nepo-

třebuje pomník kacíře a neznaboha Komenského."44  

                                                

 

41 KOŽÍK, František. Anděl míru: vyprávění o Janu Amosovi Komenském. 1. vyd. Praha: Albatros, 
1984, s. 216. 

42 KOŽÍK, František. Anděl míru: vyprávění o Janu Amosovi Komenském. 1. vyd. Praha: Albatros, 
1984, s. 216. 

43 KOŽÍK, František. Anděl míru: vyprávění o Janu Amosovi Komenském. 1. vyd. Praha: Albatros, 
1984, s. 218. 

44 ČOUPEK, Jiří a Ivana HLADIŠOVÁ. Po stopách nivnických památek. Nivnice: Nadační fond Dr. 
Kachníka Nivnice, 2012, s. 8. 
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 Na druhou stranu se i mnohé pokrokové katolické osobnosti, zvláště pak učitelé, ke 

Komenského odkazu hlásily. Tak vysokoškolský pedagog, kněz Kachník se v roce 1912 

hlásí k "našemu velikému Komenskému"45. Ve své pedagogické činnosti z něj vychází a v 

odborných pracích mu věnuje značné místo.46 

 Školy budované po polovině 19. století měly Komenského bustu ze štuku jako 

téměř povinnou součást vybavení. Busty byly často od druhořadých sochařů a vytvořil se 

jistý "typ" - muž s vousem, dlouhými vlasy a kulatou čepičkou, přičemž tyto atributy samy 

identifikovaly zobrazení jako Komenského. Shoda fyziognomie busty se známými Komen-

ského portréty se staly druhořadé a tak tvar účesu a pokrývka hlavy se staly jakýmisi atri-

buty, ne nepodobnými atributům svatých (Komenský samozřejmě inspiroval i přední české 

výtvarníky, zmiňme alespoň mnohokrát reprodukovanou grafiku Maxe Švabinského.). S 

fenoménem, který můžeme nazvat "sakralizací" Komenského památky souvisí i úpravy 

jeho životopisu pro populárnější zpracování. Tak například se vytvořila legenda o tom, že 

Labyrint světa a ráj srdce psal v Brandýse nad Orlicí ve sklípku zahloubeném v odlehlém 

údolí Klopoty za městečkem. Vzhledem k tomu, že v době jeho pobytu byl Brandýs v ru-

kou přítele, Karla staršího ze Žerotína, a byl zde k dispozici zámek a fara, jeví se klopotský 

sklípek jako nesmysl. Podobně jeho úmrtí a pohřeb v Naardenu je líčeno jako osamělý 

konec vysmívaného vyhnance ("Zemřel podvodník a blázen, mávlo se rukou, na tvářích se 

objevil poslední úšklebek..."47). O ohlasu Komenského smrti již bylo psáno výše, a co se 

týče pohřbu v Naardenu, důvody byly zcela prozaické. Hrobová místa v Amsterodamu 

byla zbytečně drahá a nebožtík měl osobní vazby k městečku. Tristní stav kostelíka, který 

čeští vlastenci v 19. století shledali, a který se mohl podílet na vytvoření představy o chu-

dém pohřbu opuštěného mučedníka, nijak nesouvisel s koncem 17. století. 48 

                                                

 

45 KACHNÍK, Josef. Časové otázky paedagogické. Praha: V. Kotrba, 1912, s. 55. Jméno Komenský je 
v textu dokonce graficky zvýrazněno. 

46 V knize Časové otázky pedagogické Komenského uvádí na různých místech, celkem na 50 
stránkách, což můžeme srovnat například s 9, které věnuje Rousseauovi. KACHNÍK, Josef. Časové 
otázky paedagogické. Praha: V. Kotrba, 1912, s. 271-272. 

47 KOŽÍK, František. Anděl míru: vyprávění o Janu Amosovi Komenském. 1. vyd. Praha: Albatros, 
1984, s. 215. 

48 COUFALOVÁ, Iveta. Česko-nizozemské vztahy. In. HORST, Han van der. Dějiny Nizozemska. Vyd. 
1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, s. 563. 
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 Pokud už bylo připomenuto klopotské údolí, lze t i zdejší pomník J. Amose, který 

zajímavým způsobem dokládá proměnu pedagogovy památky. V 19. století zde byl odha-

len běžný kamenný pomník a na železná dvířka sklípku zahloubeného ve stráni opuštěného 

údolí umístěn monogram J. A. K. Komenský je tedy připomenut jako vlastenec a "mučed-

ník". V roce 2009 areál doplnili místní občané rozsáhlým bludištěm připomínajícím jak 

název, tak myšlenku díla, které Komenský v Brandýse vytvořil. Jde asi o jediný Komen-

ského pomník, jehož podstatná část je živá a který upřednostňuje dílo před osobou. Pro 

tuto unikátnost bude na místě uvést podrobnější popis brandýského Labyrintu: "Bludiště 

leží na ose pomníku a jeho půdorys tvoří čtverec o rozměru 35 x 35 metrů. Uvnitř čtverce 

je zjednodušená azimutálně pojatá kresba zemské koule, kde hlavní poledníky a rovnoběžky 

rafinovaně přerušované komplikují cestu do centra labyrintu. Ve středu, tedy v cíli, vzniká 

výtvarný objekt symbolizující "ráj srdce". V současné době jej tvoří točité kamenné schody 

a bude doplněn o středový kovaný sloupek.  

 Veškeré linie bludiště bude, tvoří přesně geometricky vysazený habr obecný (Car-

pinus betulus) o šířce stěny 0,8 metru a výšce 2 metry. Stěna z udržovaného živého plotu 

bludiště zamezuje v největší možné míře průhledu. Veškeré vstupy a prostupy jsou široké 

téměř jeden metr. Cesty uvnitř labyrintu (mimo kořenový prostor sazenic) tvoří výsyp z 

jemného kamenného štěrku. Přístupová cesta je po obou stranách zpevněna zahradní ob-

rubou."49 Avšak vraťme se k chronologickému popisu "druhého života" Jana Amose. 

 Ve třicátých letech obohatilo komeniologické bádání naši literaturu o některá dosud 

neznámá stěžejní Komenského díla. Šířilo se poznání a využití jeho prací u nás i ve světě. 

Připomeňme, že v roce 1956 se k odkazu Komenského jako ke svému předchůdci přihlási-

lo UNESCO.50 

 Ke Komenskému se pak ve 20. století hlásily různé společenské skupiny a režimy. 

Komunistický režim například jeho památku v určitém období zatracoval a v určitém vy-

zvedával. V 50 letech šlo, dobovou dikcí řečeno, o "válečného štváče" a dokonce i "patro-

                                                

 

49 Labyrint - přírodní bludiště v Brandýse nad Orlicí. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BRANDÝS VE 
SVĚTĚ. Www.brandys-ve-svete.cz [online]. Brandýs nad Orlicí, 2012 [cit. 2014-04-24]. Dostupné z: 
http://www.brandys-ve-svete.cz/labyrint/labyrint.php 

50 KOŽÍK, František. Anděl míru: vyprávění o Janu Amosovi Komenském. 1. vyd. Praha: Albatros, 
1984, s. 2120. 
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na poúnorové emigrace."51 V letech sedmdesátých byl normalizačnímu Uherskému Brodu 

Komenský významným synem, "který nejkrásnější léta svého dětství prožil v našem měs-

tě… (Uherský Brod) hrdě se k němu hlásí, s pýchou jak k jeho literárnímu dílu, tak i k jeho 

myslitelskému odkazu; Brod s úctou ke Komenskému se zve městem Komenského."52  

 V současnosti se Komenským zabývají dokonce i čeští ultranacionalisté a radikální 

pravice. Jejich názory jsou spíše úsměvné, ale patří také k "druhému životu" Jana Amose. 

Příkladem názoru těchto lidí na Komenského život a práci může být následující pasáž z 

internetu: "Totalitní komunismus vynesl i Jana Amose Komenského, Vždy, rok co rok, bylo 

k 28. březnu na Pražském hradě dekorováno titulem „vzorný učitel" monstrum totalitního 

výplodu komunismu. Učitelem národů byl i komunisty vynášený Stalin, až do pádu kultu 

osobnosti.  

Napravovatel všehomíra, J. A. Komenský byl naivní politik. Za třicetileté války byl 

vyslancem českých stavů k sultánovi do Cařihradu. Vyjednával s Turky, aby táhli 

na Prahu. Ještě štěstí, že se dostali jen k Brnu a Olomouci a pak se obrátili nazpět. Nějaký 

čas Komenský se potuloval po severní Evropě, až nakonec ve Švédsku potkal movitého 

chlebodárce Ludvíka de Geera. Tento protestantský zbrojař a velkostatkář, najal Komen-

ského, aby zreformoval švédské školství. Na návrat investice čekali marně, ačkoli Komen-

ský lukrativní zakázku přijal. Pedagogickou činnost předstíral, ale v soukromí cizí tolary 

věnoval dílu o pansofii, vševědě. Po šesti letech došla Švédům trpělivost 

a s neproduktivním pedagogem a jeho reformou se rozloučili. Když vypukl v Polsku nový 

válečný konflikt se Švédy, exulanti v čele s Komenským vyšli v Lesně před bránu, otevřeli ji 

švédským protestantským vojskům a švédové vyrabovali Lešno. Když to zjistili Poláci, sami 

Lešno zapálili jako lotrovský pelech (1656). Poslední biskup Jednoty bratrské Komenský 

uprchl s rodinou do Nizozemska a r. 1670 zemřel zapomenut v Naardenu. "53 (Citát je pře-

vzat včetně pravopisných chyb). 

                                                

 

51 POLIŠENSKÝ, Josef. Komenský, muž labyrintů a naděje. 1. vyd. Praha: Academia, 1996, s. 8.  

52  BARTOŠ, Josef. Uherský Brod: minulost i současnost slováckého města. 1. vyd. Brno: Blok, 1972, 
s. 107. 

53 LHOTKA, Jaroslav. Totalita proti pravdě o husitech, J. A. Komenském a zkorumpovaném školství. 
Svědomí [online]. 2012, roč. 2012, č. 3 [cit. 2014-04-24]. Dostupné z: 
http://www.svedomi.cz/svedomi/2012/lhj_1203_totalita_proti_pravde_o_husitech_j_a_komenskem_
a_zkorumpovanem_skolstvi.htm 
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  Komenského "druhý život" v době současné pak příznačně charakterizuje úvaha z 

pera katolické intelektuálky T. Fišerové: „… Pavel Šebek ovšem líčil absurditu našeho 

českého světa, ve kterém, přestože slovně se hlásíme k „učiteli národů“, ve skutečnosti 

téměř nikdo jeho díla nezná, protože až na stará vydání a několik drobností tady nic nevy-

chází. Zkuste si v knihkupectví koupit knihu Jana Amose. Zmíněný vydavatel líčil svoji 

anabázi při pokusu získat autorská práva na překlady, bez nichž není možné knihy vydat. 

Práva nedostal a musel sáhnout ke starším překladům. Na závěr nabídl svoji úvahu, zda to 

není skrytá schválnost, aby lidé neznali to, co je důležité a co tvoří základy našeho myšlení 

a směřování. Mohu přidat vlastní zkušenost, kdy jsem nedávno zatoužila nahlédnout do 

díla Petra Chelčického, rovněž mnohokrát citovaného v různých souvislostech. Marně. Ani 

jeho spisy se dnes v knihkupectvích nevyskytují. Komenského vidění světa je nadčasové a 

stále platné, a tak jsem se rozhodla dnes, namísto vlastních neumělých slov citovat z jeho 

Všenápravy."54 

 Tím se dostáváme k současnému popularizátoru Komenského díla, Pavlu Šebkovi. 

Kromě Komenského se zabývá též Chelčickým. Se slavným pedagogem pak Šebka spojuje 

i nadšení pro poněkud okultní záležitosti. V Šebkově případě je to léčitelství, alternativní 

paliativní péče a alternativní přístup k očkování. Vydává články v časopisech jako je Ve 

hvězdách & Lidový léčitel. Dokonce se o něm uvádí, že kniha Breviář myšlenek, kterou 

vydal, "vyšla za přispění duchovního impulsu Pavla Šebka, který byl v muzeu Jana Amose 

Komenského ve Fulneku vyzván samotným Janem Amosem Komenským, aby soustředil 

úsilí a finanční prostředky k znovuvydávání Komenského spisů.“55 Bylo by zajímavé vědět, 

zda je tato "alternativnost a nadpřirozeno" marketingovým tahem, nebo může Komenského 

odkaz oslovit v současnosti intelektuálně založenou mysl s tak silnou intenzitou. Šebek 

často aktualizuje myšlenky Komenského, případně přes jeho myšlenky vysvětluje svůj 

pohled na svět.56 

                                                

 

54 FISCHEROVÁ, Táňa. Před volbami raději o Komenském. Deník Referendum [online]. 2010, roč. 
2010, 27. 5. [cit. 2014-04-24]. Dostupné z: http://denikreferendum.cz/clanek/3855-pred-volbami-
radeji-o-komenskem 

55 KOMENSKÝ, Jan Amos. Breviář myšlenek Jana Amose Komenského: [osm pořadů komponova-
ných Milanem Friedlem, který také napsal úvod. 1. vyd. Brno: Integrál, 2008, s. 147. 

56 ŠEBEK, Pavel. Komenský v obýváku. Ve hvězdách & Lidový léčitel [online]. 2013, roč. 2013, 15. 
11. [cit. 2014-04-24]. Dostupné z: http://www.astrolife.cz/?p=29336 
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 Ono slovní přihlášení ke Komenskému, o kterém ve výše citovaném textu píše Fi-

šerová, dobře dokládá současné využití pedagogova jména v širokém spektru různých pří-

ležitostí, s jeho odkazem často spojených jen zcela vzdáleně. Zadá-li se do vyhledávače 

webu slovo "Amos" naskočí celá škála odkazů. Najdeme zde anketu o nejlepšího pedagoga 

Zlatý Amos, ale i typografické studio, personální agenturu, či vzdělávací instituci. 

 Přes všechny pesimistické úvahy však existuje značná část veřejnosti, která si i 

dnes uvědomuje hlubší význam Komenského díla. Příkladem může být občanské sdružení 

Brandýs ve světě, které od roku 2009 neobvyklým způsobem rozšiřuje a vlastně i aktuali-

zuje starý pedagogův pomník v Klopotech u Brandýsa nad Orlicí. Typický příklad pomní-

kového žánru českého sochařství 19. století doplnili o bludiště z živého plotu a další pro-

jekty charakteru land artu, které mají připomenout dílo Labyrint světa a ráj srdce.57 

                                                

 

57 Labyrint - přírodní bludiště v Brandýse nad Orlicí. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BRANDÝS VE 
SVĚTĚ. Www.brandys-ve-svete.cz [online]. Brandýs nad Orlicí, 2012 [cit. 2014-04-24]. Dostupné z: 
http://www.brandys-ve-svete.cz/labyrint/labyrint.php 
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2 J. KACHNÍK 

2.1 Hledání souvislosti slavného rodáka s J. A. Komenským 

          Dva slavné nivnické rodáky58, kteří jsou předmětem zájmu tohoto textu, spojuje 

mnohé. Především je to celoživotní vztah k rodné obci, potažmo rodnému kraji. Kachník se 

vždy identifikoval s Nivnicí, Komenský pak s Moravou obecně. To, že Jan Amos vyjadřo-

val lásku zemi, nikoliv obci může být následkem několikerého stěhování v rámci regionu v 

průběhu jeho dětství, i to, že ve stáří vzpomínal z exilu bez možnosti rodiště v širším ani 

užším slova smyslu navštívit. V mládí, pokud žil ve vlasti ke svému jménu přízvisko Niv-

nický (Niwnitzenus, Nivnicenus atd.) užíval. Kachník naopak téměř celý život strávil v 

oblasti jižní a střední Moravy. 

 Oba muži měli štěstí na kvalitní učitele. Komenský prošel školami Jednoty bratr-

ské, což byly špičky vychovatelství své doby, Kachník narazil na kvalitního praktika, pe-

dagoga Všetečku. Naopak v dětství oba postihla ztráta rodičů a v důsledku toho i ekono-

mické problémy, které ohrozily jejich cestu za vzděláním. Aby dosáhly toho, čeho v životě 

dosáhli, museli oba projevit už od raného mládí cílevědomost, píli a nadání. 

 Oba muži jako vědci a pedagogové cítili tolerantně a humanisticky, což vyniká na-

příklad v Kachníkově zájmu o Komenského, kterému na překážku nebylo ani jeho posta-

vení coby katolického kněze. Můžeme srovnat s odporem nivnického faráře ke zbudování 

Komenského pomníku (viz výše). Oba také měli široký vědecký záběr. Ačkoliv jejich 

hlavní činností byla pedagogika, věnovali se celému spektru dalších věd. 

 Jak Kachník, tak Komenský byly také muži církve, vyšlí z venkovského prostředí a 

(snad proto) politicky a společensky konzervativní. Konzervatismus Kachníkův je ovšem 

poněkud jiný než Komenského. Oběma mužům je však typická úcta k politickým autori-

tám. I po té, co se Falcký rod ukázal jako neschopný domoci se opět českého trůnu a resti-

tuovat postavení emigrantů je Komenský věrným zastáncem tohoto rodu a jeho nároků.59 

Postavil se sice proti habsburským nárokům na český trůn, ale bylo to v době kdy kolem 

otázky dědičnosti nebo volitelnosti trůnu panovaly stále státoprávní nejasnosti a navíc tady 

                                                

 

58 Byť u Komenského je nivnický původ s otazníkem. 

59 POLIŠENSKÝ, Josef. Komenský, muž labyrintů a naděje. 1. vyd. Praha: Academia, 1996, s. 140. 
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šlo o náboženství, které věřícímu člověku stojí nad politikou. Je příznačné, že mluví-li o 

Habsburcích, ovšem mimo svá náboženská díla, tituluje je často korektně, bez nějakých 

hanlivých přízvisek ("Když císař Ferdinand, toho jména druhý... 60") 

 Co se týče Kachníkova politického konzervatismu je znát, že považuje za svou po-

vinnost být poslušen světské moci, která je ostatně dle mínění katolické církve od Boha, 

bez ohledu na její momentální charakter. Jako vikář olomoucké katedrály je věrný poddaný 

habsburského císaře, po roce 1918 naopak Republiky a jejího prezidenta, o němž ve shodě 

s dobovým územ praví: „… osvoboditel národu českého, pan president Dr. T. G. Masa-

ryk…“.61 Je to ovšem postoj až několik výjimek příznačný pro elitu té doby.  

 Oba pedagogové si uvědomovali složité poměry svých časů, které byly do jisté mí-

ry přelomové. O charakteru 17. století je již pojednáno výše, 19 století však bylo dosti po-

dobné. Války se sice území českých zemí téměř vyhnuly. Přišla ale doba fundamentální 

proměny společnosti, způsobu života i krajiny. Průmyslová revoluce a rozvoj techniky a 

věd se ukázaly stejně nebo více transformačními jako třicetiletá válka. Komenský i Kach-

ník nazírali na společnost komplexně a uvědomovali si její nedostatky. Oba shodně viděli 

nápravu v intenzivní křesťanské víře a v návratu k idealizovaným starým časům. Problémy 

vznikají odvrhnutím upřímné zbožnosti a zaměřením se na člověka. Tak Komenský v La-

byrintu s ironií popisuje lid přinášející svá přání k Moudrosti, která je ovšem jen převleče-

nou Hloupostí: "V tom přišli opět a audienci žádali vyslaní ze všech stavů světa: žádají 

zlepšení svobod, nových privilegií rozdělování, suplikací od vrchností a od poddaných stíž-

nosti žen na muže a mužů na ženy, stížnosti politiků a prokurátorů…“62 V Hlubině bezpeč-

nosti zase: "Samosvojnost, nešťastná samosvojnost, první příčina všeho našeho časného i 

věčného neštěstí… Začal tu nešťastnou samosvojnost Lucifer v nebi, když zošklivěl sobě s 

jinými anděli pod Stvořitelem státi… Ale co sobě tím dovedl? Že i od Boha i od tvorů opuš-

těn jest. To je ta nešťastná samosvojnost, která způsobila, že z téže studnice plynou mezi 

                                                

 

60 KOMENSKÝ, Jan Amos. Breviář myšlenek Jana Amose Komenského: [osm pořadů komponova-
ných Milanem Friedlem, který také napsal úvod. 1. vyd. Brno: Integrál, 2008, s. 130. 

61 KACHNÍK, Josef. J. A. Komenský a jeho památník v Nivnici. V Nivnici: nákladem vlastním, 1933, 
s. 13. 

62 KOMENSKÝ, Jan Amos. Breviář myšlenek Jana Amose Komenského: [osm pořadů komponova-
ných Milanem Friedlem, který také napsal úvod. 1. vyd. Brno: Integrál, 2008, s. 24. 
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námi nedorozumění. Nebo když každý sobcem je, totiž sebe jen miluje a sobě přeje, i nešet-

ří žádný žádného… Hyne také spravedlnost společná a trhá ji samosvojnost…“63 

 Podobně i Kachník není slepý vůči sociálním problémům své doby, kterým věnoval 

i drobnou brožuru (Práce, je z ní dále citováno). Jako pozorovatel sociálních problémů 

doby je velice objektivní ("I otrokář staral se o zdraví dětí zotročených, aby si zachoval a 

zvýšil jejich sílu pracovní. Jen velkovýrobce dvacátého století a rodiče nerozumní ničí za 

mizerný groš rozvíjející se život mládeže a ohrožují beztrestně lidskou společnost."64). Vidí 

je však z úzce křesťanského hlediska a řešení hledá jako Komenský v zintenzívnění nábo-

ženského prožitku. Hned na počátku brožury píše:“ Dělnictvo hmotařské spoléhá jen na 

své fysické síly, o Boha a modlitbu se nestarajíc. A proto mnozí shánějíce se po mamonu 

ukracují si život nadlidským namáháním… Dříve dělníci na poli i v dílně při práci se mod-

lívali a duchovní písně zpívávali, střídajíce je s písněmi národními… Přitom byli veselí, oči 

jim zářily, obličej byl vyjasněn, ač strava byla jednoduchá, mzda poměrně neveliká a práce 

bez strojů těžká. Dnes však slyšeti klení, oplzlé řeči a pustý smích; potkáváte postavy s tvá-

ří zasmušilou, čelem svraštělým, očima těkavýma nebo rozvášněnýma. Proč to? Či jsou 

poměry všech dělných tříd vskutku nesnesitelny? Než, vždyť je plno zábav, hostince se 

množí, a mnohý dělník popřeje si více, než mnohý rolník a řemeslník! Není spokojenosti, 

není klidu, poněvadž se práce koná bez modlitby. Proto naučme zase dělníky při práci se 

modliti, a veliký kus otázky sociální bude rozřešen (poslední řádky zdůraznil J. Kach-

ník)…“65 

 Řešení sociálních problémů modlitbou je z dnešní perspektivy snad poněkud disku-

tabilní, ale pokud ono období, kdy "se dělník při práci modlil a zpíval" spojíme s Kachní-

kovým mládím, venkovským průmyslem s ještě částečně manufakturní organizací a s vol-

nem na církevní svátky a dobu Kachníkově spisku současnou (1906) s rozvinutým liberál-

ním kapitalismem, pochopíme lépe, co se autor asi snažil říci.  

 Komenský i Kachník také zůstali ve vděčné paměti obyvatel Nivnice, jak dosvěd-

čují mimo jiné i pamětní desky a pomníky v obci, byť Kachník je pochopitelně méně 

                                                

 

63 KOMENSKÝ, Jan Amos. Breviář myšlenek Jana Amose Komenského: [osm pořadů komponova-
ných Milanem Friedlem, který také napsal úvod. 1. vyd. Brno: Integrál, 2008, s. 37-38. 

64 KACHNÍK, Josef. Práce: úvahy ethicko-sociální. Praha: Katolický spolek tiskový, 1906, s. 73. 

65 KACHNÍK, Josef. Práce: úvahy ethicko-sociální. Praha: Katolický spolek tiskový, 1906, s. 8-9. 
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znám.66 A to vše i přesto, že uběhly dlouhé historické epochy, kdy se o jednom nebo dru-

hém pedagogovi nesmělo mluvit. U Komenského to bylo dlouhé období rekatolizace a do 

značné míry i nacistické okupace, u Kachníka pak léta komunismu. Vztah poučených niv-

nických obyvatel k památce Josefa Kachníka pěkně dokládají slova zdejší rodačky: "Od-

malička nás maminka vodila v Praze na Vyšehrad, kde je Josef Kachník pochován. To, že 

je na Vyšehradě náš rodák mezi takovými osobnostmi, jako je Bedřich Smetana, Antonín 

Dvořák, Božena Němcová, Jan Neruda, František Hrubín, Karel Čapek a řada dalších 

významných kapacit české kultury, ve mně vzbuzovalo obdiv."67 Jiný pamětnický záznam 

uvádí:“Maminka, narozená 1934, si už jenom matně vzpomíná, že si ho jako děti velmi 

vážily, že to byl velice vzácný pán".68 

2.2 Životopis J. Kachníka 

          Josef Kachník69 se narodil v Nivnici 13. května roku 1859 do selské rodiny. Jeho 

rodiči byli Josef a Magdalena Kachníkovi z čp. 136. Měl tři starší sourozence. Nadaný 

chlapec se dostal do vlivu vesnické intelektuální elity, čili zdejšího faráře Vincence Holle, 

kaplana Jana Čižmáře a učitele Václava Všetečky. S jejich pomocí se dostal na české gym-

názium v Třebíči a pak i na další vzdělávací ústavy. Měl v plánu pedagogickou dráhu. Vliv 

nivnických kněží i situace rodiny, kde otec zemřel ještě před tím, než jeho syn začal studo-

vat, přivedly nakonec chlapce na arcibiskupský seminář v Olomouci. Připomeňme, že Jo-

sef Kachník starší zemřel již rok po narození nejmladšího syna, což byl pro rodinu mimo 

jiné i ekonomický problém a že Josef mladší byl z dětí tělesně nejslabší a snad i proto bylo 

hledáno jiné uplatnění než v hospodářství.70 

                                                

 

66 ČOUPEK, Jiří a Ivana HLADIŠOVÁ. Po stopách nivnických památek. Nivnice: Nadační fond Dr. 
Kachníka Nivnice, 2012, s. 8-13. 

67 SMETANOVÁ, Miriam. Život a dílo kněze a učitele Josefa Kachníka. Olomouc, 2010. Bakalářská 
práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav pedagogiky a sociálních studií, s. 5. 

68 SMETANOVÁ, Miriam. Život a dílo kněze a učitele Josefa Kachníka. Olomouc, 2010. Bakalářská 
práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav pedagogiky a sociálních studií, s. 40. 

69 Pokud není uvedeno jinak, jsou životopisné údaje převzaty z Dr. Josef Kachník. OBEC 
NIVNICE. Nivnice [online]. Nivnice, 2014 [cit. 2014-04-15]. Dostupné z: http://www.nivnice.cz/o-
nivnici/slavni-rodaci/ 

70 KACHNÍK, Josef. Vlastenecké vzpomínky na Nivnici, Třebíč, Uherské Hradiště, Olomouc a Prahu. 
Olomouc: Nákladem vlastním, 1937. s. 9. 
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 Na formování Josefa Kachníka měl silný vliv právě učitel Všetečka, jehož pojetí se 

- asi nevědomě - blížilo Komenského názornému vzdělávání. Je pravděpodobné, že to 

ovlivnilo pozdější směřování nadaného žáka, který sám vzpomíná slovy: „Ač nemožno 

říci, že by stará škola našich rodičů nebyla vychovávala pro životní potřebu, přece širšího 

rozhledu dostalo se nám teprve vyučovací metodou pana Všetečky… Začal nás vodit do 

přírody, učil nás roubovat, očkovat, stromky přesazovat, moruše sázet, bource pěstovat, 

brouky a motýly chytat, sbírky přírodnin zakládat, včely chovat, rostliny poznávat. Mono-

tónní dříve hladina školní se rozčeřila“.71 

 Zde již v průběhu osmdesátých let publikoval texty s vlasteneckým obsahem 

v časopisech Obzor, Hlas a Moravská orlice. V roce 1883 se stal knězem. Zpočátku jen 

kaplanoval v Dubu na Moravě, ale známost s Hollem, který tehdy působil, jako správce 

kapitulních statků v Olomouci mu rychle vynesla místo vikáře metropolitního chrámu sv. 

Václava v Olomouci. Během studií i další životní dráhy nevybočil Kachník nikdy z mezí 

konzervativního katolického vlastence. Už coby student bohosloví si vážil odkazu Jana 

Amose Komenského bez ohledu na náboženský rozdíl. V rámci obce byl tehdy brán za 

jakéhosi "odborníka na Komenského", což je asi důvod, proč když Nivnici navštívil docent 

Masaryk, právě student Kachník mu dělal průvodce. Naopak Masarykův výklad o světo-

vém významu Komenského pak nasměroval mladého studenta od prostého zájmu o slav-

ného rodáka k pozdější odborné komeniologické práci.72 

  Katolický konzervatismus se pak projevuje v jeho pohledu na moderní vývoj spo-

lečnosti. Hojně to dokládá ve svých dílech výroky typu: (o revoluci v Rusku r. 1905) "V 

Rusku bylo to štvaní rázu revolučního, jež zneužilo i toho, co člověku jest nejsvětějšího, 

totiž náboženství, aby domohlo se cestou násilnou práv politických. Fanatický a znemrav-

nělý pravoslavný kněz Gapon vedl s křížem v ruce davy dělnické k paláci carovu přes od-

por moci státní... "73; (o současné společenské situaci v českých zemích) "V takové již míře 

vymizelo ze srdce rodičů vědomí o nejpřednější jejich povinnosti vůči dětem: o výchově 

                                                

 

71 KACHNÍK, Josef. Vlastenecké vzpomínky na Nivnici, Třebíč, Uherské Hradiště, Olomouc a Prahu. 
Olomouc: Nákladem vlastním, 1937. s. 11. 

72 KACHNÍK, Josef. Vlastenecké vzpomínky na Nivnici, Třebíč, Uherské Hradiště, Olomouc a Prahu. 
Olomouc: Nákladem vlastním, 1937. s. 32. 

73 KACHNÍK, Josef. Práce: úvahy ethicko-sociální. Praha: Katolický spolek tiskový, 1906, s. 71. 
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rodinné. Toť účinek moderní paedagogiky společenské74 ... Socialistické listy a spolky roz-

sévají nespokojenost a rozvrat v rodinách, a ten se pak trpce mstí na nevinných dě-

tech…“75 

 Jako metropolitní vikář olomoucký se Kachník zabýval také dějinami umění. Pod-

nět mu k tomu přinesla monumentální přestavba dómu sv. Václava, která v té době probí-

hala. Několik fundovaných článků k této problematice mu vyneslo místo krajského kon-

servátora a člena archeologického komise při České akademii věd. Navrhoval též (v roce 

1912) založit "Arcibiskupskou památkovou a uměleckou radu pro diecézi olomouckou". 

 Od roku 1891 se kněz Kachník věnoval také pedagogice. 76 Na olomoucké univerzi-

tě přednáší teologii a křesťanskou filosofii. Od roku 1901 je profesorem mravovědy. V 

průběhu let 1902 až 1915 čtyřikrát zastával funkci děkana bohoslovecké fakulty. V roce 

1920 pak odešel do Prahy, kde působil na Karlově univerzitě. I zde je nějakou dobu děka-

nem bohosloví. Roku 1927 odešel do výslužby. Závěr života strávil v Olomouci, kde stou-

pal v žebříčku církevní hierarchie až na místo kapitulního děkan, které dosáhl roku 1930. 

 Vedle dráhy pedagogické a v souvislosti s ní byl Josef Kachník činný též jako bada-

tel. Publikoval 20 samostatných knih a řadu článků z oboru křesťanské filosofie, sociolo-

gie, etiky, pedagogiky, historie a dějin umění. _Věnoval se i komeniologickému bádání.  K 

nejvýznačnějším dílům patří tato: De natura entis, 1892; Historia philosophiae, 1896; Dě-

jiny filosofie, 1904; Práce, 1906; Ethica socialis, 1909; Ethica catholica generalis, 1910; 

Časové otázky pedagogické, 1912; Lidské vášně a jejich výchova dle T. Akvinského, 1916; 

Mravní charakter, 1930; Mravnost a krasouma, 1931; Vlastenecké vzpomínky na Nivnici, 

Třebíč, Uherské Hradiště, Olomouc a Prahu, 1937.77 Zemřel v roce 1940. Specifickou 

stránku Kachníkova díla tvoří jeho výchovná a zakladatelská práce v rodné Nivnici, k níž 

se nikdy nepřestal hlásit. O ní bude pojednáno v následující kapitole. 

                                                

 

74 KACHNÍK, Josef. Časové otázky paedagogické. Praha: V. Kotrba, 1912, s. 246. 

75 KACHNÍK, Josef. Časové otázky paedagogické. Praha: V. Kotrba, 1912, s. 247. 

76 KACHNÍK, Josef. Vlastenecké vzpomínky na Nivnici, Třebíč, Uherské Hradiště, Olomouc a Prahu. 
Olomouc: Nákladem vlastním, 1937. s. 15. 

77 Josef Kachník. KATEDRA FILOSOFIE FF MU BRNO. Filosofická fakulta MU [online]. Brno, 
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2.3 Dílo J. Kachníka 

2.3.1 Publikace J. Kachníka 

            Josef Kachník se věnoval rozsáhlému spektru zájmů. v dalším textu bude rozebráno 

vždy několik prací od každého oboru jeho publikačního zájmu. 

           Práce filosofické a teologické 

 Ethica catholica generalis je stěžejním dílem Kachníkovy etické či mravoučné lite-

ratury, zaměřené pochopitelně vždy úzce katolicky. Dalšími podobnými díly jsou Ethica 

socialis nebo Mravní charakter.  

 Zajímavá je přehledná učebnice Dějiny filosofie, kterou vydal především pro potře-

by svých studentů. V úvodu knihy, kde nerozebírá jen antickou a křesťanskou linku filozo-

fie, ale všímá si i indické, perské či čínské, se vyznává ze svého vztahu k této vědě.

 "Četba dějin filosofie skýtá duchu nemalého požitku. Jako bludištěm prochází tu 

duch nezměrným bohatstvím idejí, brzy ustane a zamyslí se, brzy kolísá a snad i pochybuje, 

ale neztratí-li s očí onoho Světla, jež se hlásí svědomím a nitrem uklidněným, brzy postřeh-

ne jako zlatou nit i pravdu (zdůraznil J. Kachník) všemi stoletími k právu se hlásící a ko-

nečně vítězíc 

           Práce pedagogické  

 Vzhledem ke své pedagogické činnosti psal Kachník teoretické publikace 

i učebnice, řadu článků. Některé jeho pedagogické názory lze najít i v pracích sociologic-

kých. Ucelený přehled o pedagogických názorech pak podávají Časové otázky paedago-

gické, což jsou souborně vydané články vycházející ve Vychovatelských listech. 

 Kachník tu vyzdvihuje důležitost praktické výuky pro život. Například poukazuje 

na to, že děti umí pracovat s atlasy a vyhledávat v mapách, ale v reálu nedokáží určit směr, 

kterým leží konkrétní město.78  Zdůrazňuje potřebu výchovy k vlastenectví, ale při zacho-

vání motivujících odlišností regionálních79 (odraz původu z etnograficky specifického regionu?) , význam 

spolupráce s rodinou a tak dále. Velice často se odvolává na Komenského.  

                                                

 

78 KACHNÍK, Josef. Časové otázky paedagogické. Praha: V. Kotrba, 1912, s. 204-205 

79 KACHNÍK, Josef. Časové otázky paedagogické. Praha: V. Kotrba, 1912, s. 213. 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 37 

 

 Názory na pedagogiku u Kachníka i způsob jeho rozboru pedagogické problemati-

ky můžeme ozřejmit například na kapitole "Smích ve škole", což je téma okrajové jen na 

první pohled. Autor nejprve připomíná vlastní zkušenost s učitelem, který prokládal výklad 

žerty a během výuky často rozesmával žáky. Přechází k tomu co je to vlastně smích a citu-

je názory dobových autorit z hlediska soudobé i starší vědy. Důraz klade na názor Aristote-

la a sv. Tomáše Akvinského, který smích považuje za nutnost k odpočinku lidského ducha 

po silném napětí.   

 Pak připojuje Kachník svůj názor spočívající v souhlasu se sv. Tomášem 

s postřehem, že intelekt při smíchu odpočívá, ale nepřestává pracovat už proto, že si musí 

uvědomit samotnou vtipnost situace. Pokud však smích nesouvisí s činností intelektu, 

chce-li někdo někoho pouze zesměšnit, nebo se směje bezdůvodně je to Kachníkovi zavr-

ženíhodným a zvláště pak u vychovatele. I při kárání dětí je na místě přísnost, ale nikoliv 

zesměšňování - zde se Kachník odvolává na Komenského.  Pak přechází opět od teorie k 

praxi a uvádí problém udržení kázně a pozornosti u třídy, která se během výuky něčemu 

rozesmála. Taková třída pak bude mít tendence rozesmát se znovu při každé jen trochu 

vhodné příležitosti. Připomeňme, že to je problém, s nímž se každý vedoucí dětského ko-

lektivu setkává i dnes.  

  Kachník poukazuje na to, že přílišná veselost při výuce může narušit autoritu pe-

dagoga, s čímž se může pojit i obecné zesměšnění jakýchkoliv autorit v očích mládeže což 

jí potom výrazně stíží vstup do života. Katolický kněz pak v Kachníkovi promlouvá, když 

zdůrazňuje potřebu utužování vážnosti u dětí během náboženských úkonů a kdy brojí proti 

rozmáhání humoristických básní a zesměšňování představených u národa jako celku. Kapi-

tolu Kachník uzavírá, že smích a veselý jsou pro zdravý vývoj mladé duše nezbytné, ale je 

nutno usměrnění ze strany učitele směrem k umírněnosti. Jinak hrozí jak narušení výuky, 

tak dlouhodobě i narušení charakteru mladého člověka.80 

             Práce sociologické 

             Jako římskokatolický hodnostář se Kachník musel věnovat i zkoumání společnosti, 

která ostatně v jeho době procházela změnami podkopávajícími dokonce i doposavad pev-

                                                

 

80 KACHNÍK, Josef. Časové otázky paedagogické. Praha: V. Kotrba, 1912, s. 164-167. 
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né postavení církve. Z prací sociologických můžeme uvést drobnější spisky. Práce81; Naši 

řemeslníci82 či Rolník živitel83. Mají podobný podtext vyjadřující Kachníkův pozorovací 

talent i názor na společnost. Jde o idealizaci předindustriální společnosti, žijící dle autoro-

vých představ v harmonických vztazích daných křesťanskou vírou. Ovšem "liberalismus 

rozpoutal chtíče lidské"84 ať už jde o odlidštění tovární práce nebo rozpad tradičních struk-

tur venkova.  

                Práce uměnovědné 

               Profesor Kachník je autorem zajímavého spisku Umění chrámové a hřbitovní85, 

které je vlastně přehledem vývoje církevního umění v našich zemích. Dílo od běžných 

uměleckohistorických přehledů odlišuje zasazení do kontextu jednak vývoje evropské kul-

tury, jednak do kontextu církevní liturgie. Jako kněz je Kachník nad jiné povolán aby vy-

světloval nejen slohovou stránku kostelního vybavení nebo součástí architektury, ale i je-

jich praktický význam pro liturgii a vývoj z hlediska církve. 

               Práce komeniologické 

               Práce komeniologické představují v Kachníkově tvorbě zvláštní kapitolu. Souvi-

sejí nepochybně i s jeho patriotismem. Téměř úplně se zaměřují na Komenského původ, na 

hledání jeho rodiště, přičemž autor nepochybuje o tom, že jím byla Nivnice. Vycházejí ve 

třicátých letech, kdy byl Kachník již starý muž. Jsou vydávány vlastním nákladem a větši-

nou dosti útlé (tedy ve formátu přitažlivém i pro nikoliv zběhlého čtenáře). Můžeme se 

domnívat, že je to svým způsobem odkaz stárnoucího autora. Typickým příkladem je Jan 

Amos Komenský a jeho památník v Nivnici.86 

                                                

 

81 KACHNÍK, Josef. Práce: úvahy ethicko-sociální. Praha: Katolický spolek tiskový, 1906, 107 s.  
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tiskový, 1912. 45 s. Hlasy Katolického spolku tiskového; roč. 43, č. 3. 

83 KACHNÍK, Josef. Rolník-živitel: črty hospodářsko-sociální. Praha: Katolický spolek tiskový, 1908. 
66 s. Hlasy katolického spolku tiskového; roč. 39, č. 3. 

84 KACHNÍK, Josef. Rolník-živitel: črty hospodářsko-sociální. Praha: Katolický spolek tiskový, 1908. 
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nákladem Cyrilo-Methodějského tisk. spolku, 1923, 191 s.  

86 KACHNÍK, Josef. J. A. Komenský a jeho památník v Nivnici. V Nivnici: nákladem vlastním, 1933. 
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2.3.2 Výchovná a zakladatelská činnost v Nivnici 

            Josef Kachník se celý život považoval za nivnického patriota. Projevil to i  mecená-

tem se vzdělávacím podtextem ve prospěch městečka. O co šlo? V roce 1883 zakoupil do-

mek čp. 138. O několik let později, r. 1908 zde zřídil "Hospodářsko-vychovatelskou besíd-

ku". V Besídce se o nedělích a svátcích konaly pravidelné přednášky a kurzy pro muže a 

chlapce a (zvlášť) pro ženy a dívky. Mládež se zde vzdělávala jednak v křesťanské morál-

ce, vlastenectví, jednak v praktických dovednostech a znalostech pro hospodářství a řemes-

la. Později se tu konaly zkoušky místního zpěváckého sboru. 87 

 Protože se počet zájemců o účast na akcích Besídky zvyšoval, byli později rozděle-

ni na několik oddělení a organizace svěřena dvěma osobám, k nimž měl Kachník důvěru. 

O vzdělávání chlapců pečoval knězův přítel a včelař Josef Bršlica, o dívky pak jeho neteř 

Františka Kachníková.88 Tato, řekněme "personalistika", dokládá intenzivní Kachníkův 

zájem o Besídku. Ač již působil v Olomouci, nestačili mu pro jeho nivnický projekt lidé, o 

nichž měl odněkud dobré reference, ale chtěl zde mít lidi, k nimž má on sám osobní důvě-

ru. 

 Besídka ovšem nebyla prvním Kachníkovým projektem. Již jako velmi mladý or-

ganizoval výlety do Lipin, k nimž se alespoň jednou ročně scházela většina obyvatel obce. 

Šlo se v čele s místní honorací, s prapory spolků a s dechovou hudbou.89 Tyto výlety do 

značné míry připomínaly dobově oblíbené výlety sokolské a je možné, že odtud Kachník 

získal inspiraci, byť ovšem jsou římskokatolická církev a Sokol v dané době organizacemi 

protivnými. 

 V nových poměrech československé republiky, v jubilejním roce 1928, byla Besíd-

ka transformována ve "Vychovatelskou knihovnu J. A. Komenského". Po různých úřed-

ních opatřeních byla nová instituce slavnostně otevřena v roce 1933, k čemuž mecenáš 
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vydal vlastním nákladem drobný spisek, z něhož je dále citováno. Sám charakterizuje 

Knihovnu těmito slovy: 

 „… rozhodl se nivnický rodák a pisatel těchto řádků, že na trvalou paměť arciučite-

le Komenského a k oslavě desátého výročí trvání Československé republiky r. 1928, zřídí 

Vychovatelskou knihovnu Jana Amosa Komenského v Nivnici, která - majíc základem čes-

kou knihovnu zakladatele - pojímala by všechny spisy Komenského a literární publikace o 

Komenském a doplňována jsouc vědeckými a prostonárodními českými a slovanskými vy-

chovatelskými knihami a časopisy, sloužila rozšíření vědomostí o Komenském a jeho zása-

dách vychovatelských veškerému českému učitelstvu a vychovatelstvu bez rozdílu stavu a 

společenského rozvrstvení. 

 Za tím účelem nabídl týž, jsa profesorem university Karlovy v Praze, v jubilejním 

roce 1928 Ministerstvu školství a národní osvěty svou českou knihovnu a své úspory 

30 000 Kč na hotovosti jakožto nadaci na uvedenou státně-jubilejní knihovnu… Knihovnu 

bude v Nivnici spravovati kuratorium, pozůstávající z řídícího učitele obecné školy, 

z katolického faráře a ze starosty obce…“90 

 Otevření knihovny se zúčastnili zástupci Masarykovy univerzity v Brně a Karlovy 

univerzity v Praze. Ústav se stal rychle známým a fond knihovny se rozšiřoval i díky čet-

ným darům komenián od domácích i zahraničních dárců.  

 Od roku 1938 nastaly pro Knihovnu a nadaci těžké časy kdy byla střídavě rušena, 

spojována s historickou a etnografickou expozicí, omezován přístup atd. Začátkem devade-

sátých let nivničtí občané dům čp. 138 obnovili, zřídili v něm obecní knihovnu a podařilo 

se i obnovit zde knihovnu Kachníkovu. Zájemce tu má dnes k dispozici krom obou kniho-

ven badatelnu života a díla Komenského, archiv a expozici dějin Nivnice. V roce 1994 

místní obnovili i Kachníkovu nadaci, založenou současně s knihovnou a zaniklou nacistic-

kou konfiskací r. 1939. Po několika letech však na zásah ministerstva financí zanikla, ne-

boť nesplňovala všechny úřední náležitosti. V roce 1999 na ni navázal Nadační fond Dr. 

                                                

 

90 KACHNÍK, Josef. J. A. Komenský a jeho památník v Nivnici. V Nivnici: nákladem vlastním, 1933, 
s. 14-15. 
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Josefa Kachníka, který si za cíl klade totéž jako původní Nadace, tedy propagaci života a 

díla slavného pedagoga a dnes také podporu kulturního života v městečku.91  

 Přes všechny nepřízně různých dějinných epoch tak Knihovna a Nadace přežily 

díky snaze nivnického občanstva. Tím je nejpřesvědčivěji doloženo, že v obci odkaz rodá-

ků Komenského a Kachníka neztratil za všechna uplynulá léta význam. 

2.3.3 Výchovná a zakladatelská činnost mimo rodnou obec 

             Když v roce 2006 Vlastivědné muzeum v Olomouci a Moravské zemské muzeum 

v Brně připravily reprezentativní výstavu sága Moravských Přemyslovců, přihlásily se k 

inspiraci tzv. Dvoranou Přemyslovců. Šlo o expozici ve třech místnostech v muzeu na ka-

pitulním děkanství, která byla z iniciativy dra. Kachníka otevřena 12. srpna roku 1934. 

Návštěvník se tu mohl setkat s rodokmeny, historizujícími malbami z dějin přemyslovské 

doby a některými písemnostmi.92   Součástí Dvorany byl i pomník poslednímu přemyslov-

skému králi, Václavu III.93 

2.4 Hledání pravděpodobného rodiště J. A. Komenského 

           Jako téměř všichni komeniologové se i Josef Kachník vyjádřil k problematice Ko-

menského původu. Domnívá se, že jeho rodištěm byla Nivnice. Svou roli v utvoření tohoto 

názoru určitě hrál i Kachníkův patriotismus, ale nejdůležitější pro něj byla řeč pramenů. 

Podklady, na jejichž základě se rozhodl pro Nivnici, shrnuje například ve spisku J. A. Ko-

menský a jeho památník v Nivnici z roku 1933 takto: 

 R. 1611 se Komenský při zápisu na fakultě v Herbornu zapisuje jako Niwnizensis, 

v roce 1613 v Heidelberku jako Nivanus, Moravus. Městská kniha města Třebíče obsahuje 

nějaký záznam týkající se majetku Komenského manželky a uvádí též přízvisko Nivanus, 

                                                

 

91 ČOUPEK, Jiří a Ivana HLADIŠOVÁ. Po stopách nivnických památek. Nivnice: Nadační fond Dr. 
Kachníka Nivnice, 2012, s. 11.11-13. Poznamenejme, že na webových stránkách obce se jako rok 
vzniku nadačního fondu uvádí již rok 1994. http://www.nivnice.cz/o-nivnici/slavni-rodaci/ 

92 FIFKOVÁ, Renáta. Sága moravských Přemyslovců: Život na Moravě od 11. do počátku 14. století. 
Www.olomouc.cz [online]. Olomouc, 2006 [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: 
http://www.olomouc.cz/view.php?cisloclanku=2006041805 

93 FIFKOVÁ, Renáta. Sága moravských Přemyslovců: Život na Moravě od 11. do počátku 14. století. 
Www.olomouc.cz [online]. Olomouc, 2006 [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: 
http://www.olomouc.cz/view.php?cisloclanku=2006041805 
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jde o rok 1618. Do své knihy od Koperníka se Komenský r. 1614 podepsal opět s přízvis-

kem Nivanus, v jiné knize z téže doby zapsal své jméno jakožto majitele "Joh. Amos de 

Marcomannis Nivnicenus."94 Kachník pokračuje dalšími podobnými příklady z mladších 

let Jana Amose. Přiznává i příklady, kdy se Komenský podepsal Hunnobrodensis, tedy z 

Uherského Brodu, ale poukazuje na to, že jde o doklady z ciziny, kde Nivnice nikomu nic 

neříkala a domnívá se, že jde o podobný případ, jako kdyby současný obyvatel jakékoliv 

osady na Uherskobrodsku ve vzdálenějším místě na otázku po původu odpověděl, že je od 

Brodu.95 

 Jaké jsou názory jiných autorit na tuto problematiku? František Palacký souhlasí s 

Nivnicí a ono Hunnobrodensis vysvětluje podobně jako Kachník.96 I většina dalších autorů 

se kloní k Nivnici. Jiní, jako například Ladislav Hosák se k otázce stavějí nerozhodně. 

Zmíněný autor napsal ve svém Místopise u Nivnice, že se zde "snad narodil J. A. Komen-

ský"97, u Komni, že "jest nejspíš rodištěm J. A. Komenského"98 a o Uherském Brodu, že je 

rodištěm "snad i Komenského."99 

 Zmínky o Uherském Brodě jako rodišti jsou nejméně pravděpodobné a Kachníkovo 

vysvětlení nepostrádá logiky (víme sice, že Janův otec Martin byl měšťanem brodským, 

ale to, neznamená, že matka z nějakého důvodu nemohla rodit mimo svůj dům). Naopak 

samotné Komenského jméno naznačuje spíše Komňu. Z pramenů je ovšem zřejmé, že i 

otec slavného pedagoga používal přízvisko Komenský.100 Jan Ámos používal přízvisko 

Nivnický v mládí a při jednáních s úředními místy jako jsou univerzitní matriky. Zde lze 

                                                

 

94 Nezvyklý výraz "Markomanie" snad svědčí o tom, že souhlasil s odvozováním původu Moravanů od 
Markomanů, jak bylo tehdy obvyklé. Viz i výrok Karla staršího ze Žerotína citovaný výše, 

95 KACHNÍK, Josef. J. A. Komenský a jeho památník v Nivnici. V Nivnici: nákladem vlastním, 1933, 
s. 5-13. 

96 KACHNÍK, Josef. J. A. Komenský a jeho památník v Nivnici. V Nivnici: nákladem vlastním, 1933, 
s. 11.  

97 HOSÁK, Ladislav. Historický místopis země Moravskoslezské. V Praze: Společnost přátel 
starožitností čsl., 1935, s. 414. 

98 HOSÁK, Ladislav. Historický místopis země Moravskoslezské. V Praze: Společnost přátel 
starožitností čsl., 1935, s. 423. 

99 HOSÁK, Ladislav. Historický místopis země Moravskoslezské. V Praze: Společnost přátel 
starožitností čsl., 1935, s. 433. 

100 POLIŠENSKÝ, J. - VORLOVÁ, Z. J. Á. Komenského první a poslední domov - Morava - 
Amsterodam. In.: BARTOŠ, Josef. Uherský Brod: minulost i současnost slováckého města. 1. vyd. 
Brno: Blok, 1972, s. 103-105. 
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předpokládat, že bude přistupovat s respektem a údaje o sobě uveden co nejpřesněji. Nao-

pak jako Komenský se podepisuje později, když se již stává známou osobností. Může to 

být vyjádření úcty k otci, ale i snaha po zvučnějším jménu. Kachník tomu praví: "Kdyby 

náš Jan Amos byl býval v Uh. Brodě zrozen, nebyl by zajisté v dálné cizině k svému ozna-

čení přibíral beze všeho důvodu jméno, odvozené od nepatrného městečka, které se mu 

ostatně, jak z různých forem: Niwnizensis, Nivnicenus, Nivanus, vidíme k zlatinisování ani 

hrubě nehodilo, kdežto obecně užívané Ungaro-brodensis bylo tak nasnadě."101 Ke slovům 

o nevhodnosti toponyma Nivnice k zlatinizování dodejme ještě, že na svůj pobyt v této 

obci neměl asi mladý Komenský příliš šťastné vzpomínky, protože zde mu nebyla dopřána 

možnost vzdělávání. 

 Naskýtá se ještě jedna otázka. Věděl Jan Amos, kde se narodil? Ve 12 letech se 

stěhoval z Brodu do Strážnice, ve 13 letech do Nivnice a v 16 do Přerova. Rodina měla 

příbuzné jak v Brodu, tak v Nivnici, tak ve Strážnici. Není možné, že si mladý Komenský 

prostě nepamatoval, kde se narodil, třeba proto, že jako dítě to vědět nepotřeboval a rodiče 

o tom s ním nemluvili? Přízvisko Nivnický by pak mohl používat proto, že odsud vyšel za 

vyšším vzděláním a dráhou vzdělance. V odborné literatuře se připomíná fakt, že Komen-

ský psal o vlastní rodině a mládí velmi málo, a ve stáří sám uvádí, že si nepamatuje rok 

otcovy smrti.102 

 V dnešní době se odkazu Komenského hlásí všechny tři obce, které přicházejí 

v úvahu. Je zajímavé, jak se vyrovnávají s nejasností původu. Na webových stránkách 

Uherského Brodu se píše: "Jan Amos Komenský se narodil 28. března 1592. Byl nejmladší 

z pěti dětí Martina Komenského a jeho ženy Anny. Na otázku, kde se narodil, jednoznačná 

odpověď doposud neexistuje. Některé materiály mluví pro Uherský Brod, jiné pro Nivnici. 

Komňa je místem, které dalo rodině původ a jméno. Po smrti rodičů, kteří zemřeli krátce 

po sobě v Uherském Brodě roku 1604, se dvanáctiletého sirotka ujala Martinova sestra 

Zuzana Nohálová ze Strážnice."103 Obec Nivnice se k tomu vyjadřuje na svých stránkách 

                                                

 

101 KACHNÍK, Josef. J. A. Komenský a jeho památník v Nivnici. V Nivnici: nákladem vlastním, 1933, 
s. 10. 

102 POLIŠENSKÝ, Josef. Komenský, muž labyrintů a naděje. 1. vyd. Praha: Academia, 1996, s. 25. 

103  Život J. A. Komenského. MUZEUM J. A. KOMENSKÉHO UHERSKÝ BROD. Muzeum Jana 
Amose Komenského Uherský Brod [online]. Uherský Brod, 2014 [cit. 2014-04-15]. Dostupné 
z: http://www.mjakub.cz/index.php?idm=38 
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objektivně: "V současnosti je Nivnice považována za nejpravděpodobnější rodiště Jana 

Amose Komenského. Podle historických pramenů se narodil v Bartkově mlýně, který se 

nachází naproti budovy II. stupně základní školy, v jejímž vestibulu je umístěna expozice 

věnovaná našemu nejslavnějšímu rodáku. "104 Pokud však návštěvník nivnického webu 

otevře odkaz Jan Amos Komenský, dozví se výslovně: "Český filozof, spisovatel, a přede-

vším pedagog světového významu, největší osobnost české kultury 17. století. Narodil se 

28. 3. 1592 v Nivnici u Uherského Brodu."105 Komňa, která je nejméně pravděpodobným 

rodištěm se pak ke Komenskému hlásí spíše obecně, bez snahy zdůrazňovat možný původ: 

"V roce 1992, kdy se konaly oslavy 400. výročí narození J. A. K. byl slavnostně otevřen 

památník J. A. Komenského v památkově chráněné sýpce. Sýpka z roku 1774 je jednopat-

rová kamenná stavba, omítnutá a obílená. V průčelí je stěna s pavlačí ze dřeva, se vstupem 

a dvěma okénky v přízemí. Štíty jsou vyzděny až do hřebene sedlové střechy kryté břidlicí. 

Pavlač je krytá prodlouženou střechou. V sýpce je umístěna stálá expozice historie obce a 

J. A. Komenského…. Současně byl znovu založen Spolek pro uctění památky 

J. A. Komenského, který památník spravuje."106 Komňa, stejně jako Nivnice pak ve svých 

obecních znacích Komenského připomínají. V obou případech je to prostřednictvím mo-

nogramu J. A. K. 

 O identifikaci nivnických občanů s Janem Amosem Komenským svědčí i přehled 

memoriálních objektů týkajících se slavného pedagoga na katastru obce. Jsou to: Pomník J. 

A. Komenského v parku, o jehož složitém osudu je v této práci pojednáno na jiném místě. 

Byl vytvořen v roce 1885, v obci vztyčen až r. 1956. Stojí v parčíku, který nese název 

předpokládaného rodáka. Byl tak pojmenován v souvislosti se vztyčením pomníku, před 

tím nesl název Park Rudé armády. Za druhé světové války byla pak na domnělém rodném 

domě (čp. 99) instalována pamětní deska. Od roku 1992 stojí před tzv. dolní školou Ko-

menského busta od Miroslava Hudečka. Ve stejném roce, v rámci oslav výročí narození 

byl v přístavbě tzv. horní školy umístěn bronzový reliéf „Komenský a děti“ od Bořka Ze-

                                                

 

104 O Nivnici. OBEC NIVNICE. Nivnice. [online]. Nivnice, 2014 [cit. 2014-04-15]. Dostupné 
z:http://www.nivnice.cz/ 

105 Životopis Jana Amose Komenského. OBEC NIVNICE. Nivnice. [online]. Nivnice, 2014 [cit. 2014-
04-15]. Dostupné z: http://www.nivnice.cz/o-nivnici/jan-amos-komensky/ 

106 Památník J. A. Komenského. OBEC KOMŇA. Obec Komňa [online]. Komňa, 2014 [cit. 2014-04-
15]. Dostupné z: http://www.komna.cz/index.php?nid=5297&lid=cs&oid=727079 
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mana. Komenského pak připomíná též deska nad vstupem do Vychovatelské knihovny, 

která je zároveň také jedinou memorií dalšího rodáka - J. Kachníka (text "Vychovatelská 

knihovna Jana Amose Komenského v Nivnici/ nadace univerzitního profesora msgra dra 

Josefa Kachníka"). V roce 2002 pak byla v přístavbě horní školy otevřena Pamětní síň J. 

A. Komenského107. O názoru obyvatel Nivnice na místo narození Jana Amose tedy netřeba 

pochybovat.  

 Přesto ještě dodejme, že Josef Kachník zachytil již v roce 1885 místní lidovou tra-

dici podle které je rodným domem Komenského mlýn zvaný Bartkův čp. 99. Tato tradice 

byla známa i dříve, minimálně od začátku století, ale Kachník se dozvěděl i to, že Janův 

otec Martin měl být ve mlýně mlynářem a bylo mu ukázáno místo v budově, kde přesně se 

budoucí učitel národů narodil. 108 Jiným dokladem intenzivního přivlastnění Komenského 

občany Nivnice je pamětní deska na mlýně, která sem byla instalována v březnu roku 

1942. Svého druhu odpověď na stupňovaný nacistický útlak? Nivničtí byli ovšem v rámci 

možností objektivní a nápis na desce říká:“ Podle některých údajů se v tomto mlýně naro-

dil a své mládí prožil…“109 

 Podívejme se teď, jak vypadá problematika Komenského původu a raného mládí ve 

světle současných poznatků, jak ji shrnuje Josef Polišenský. V průběhu 16 století jsou v 

obci Komňa zmiňovaní Segeszové (též Sekešové), rodina, z níž pocházel i zdejší fojt. Je 

pravděpodobné, že šlo o přistěhovalce z Uher.110 Připomeňme zde, že pro Komenského, 

jak ještě uvidíme potomka Sekešů, byla maďarština cizí řečí111 a tak není vyloučeno, že 

byli nikoliv Maďary, ale Slováky a proto v novém prostředí poměrně brzy opustili maďar-

ské příjmení (doloženo 1543-1596). Komenského předkové se pak v pramenech vyskytují i 

jako Fojtové, Staňkové a samozřejmě Komenští, což souvisí s dobovou neustáleností pří-

jmení. 

                                                

 

107 ČOUPEK, Jiří a Ivana HLADIŠOVÁ. Po stopách nivnických památek. Nivnice: Nadační fond Dr. 
Kachníka Nivnice, 2012, s. 7-13. 

108 ČOUPEK, Jiří a Ivana HLADIŠOVÁ. Po stopách nivnických památek. Nivnice: Nadační fond Dr. 
Kachníka Nivnice, 2012, s. 5. 
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110 POLIŠENSKÝ, Josef. Komenský, muž labyrintů a naděje. 1. vyd. Praha: Academia, 1996, s. 18-19.  
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 Martin, bratr Komňanského fojta Staňka a syn nebo vnuk fojta Jana Segeše se od-

stěhoval do Brodu, kde se stal mohovitým měšťanem. V novém prostředí byl označován 

dle místa původu Komňanský nebo Komenský. Vlastnil polnosti i vinice, dvůr na předměs-

tí a patřil k oporám zdejší bratrské Jednoty. 112 Když zemřel, byl pochován na nejčetnějším 

místě místního hřbitova své církve. Neznámo kdy se Martin Komenský zúčastnil války 

proti Turkům, jak jeho syn ve stáří vzpomínal. Není vyloučeno, že zde je vysvětlení záha-

dy, proč se Jan narodil asi v Nivnici, když rodina vlastnila v Brodě pohodlný dům. V niv-

nickém mlýně žila (asi) rodina Martinovy manželky, a pokud Martin odešel do války roku 

1592, kdy byla z Moravy opravdu vypravena zemská hotovost, je možné, že těhotnou ženu 

poslal k příbuzným, aby v těžké hodince nebyla odkázaná jen na péči služebnictva, tedy 

cizích lidí. Ostatně paní Anna mohla po manželově odchodu vyhledat útočiště u své rodiny 

i sama z vlastního popudu. 113 Malý Jan pak žil v Brodě a chodil do tamní bratrské školy. V 

roce 1604 oba rodiče krátce po sobě umírají, snad na nějakou epidemii. Sirotka se ujímá 

teta, i když v Brodě žily jeho dvě provdané sestry. Proč se o sirotka nepostaraly jejich nové 

rodiny, nevíme, možná nechtěly, možná v Brodě po epidemii byla obtížná životní situace, 

možná prostě měli k sobě Jan a teta Nohálová ze Strážnice blízko. Život ve Strážnici je 

přerván roku 1605 vpádem Bočkajovců s jejich tureckými a tatarskými spojenci. Přichází 

stěhování do Nivnice a pak škola v Přerově. 

 Komenského mládí bylo bohaté na rány osudu téměř živelného charakteru, epide-

mie, vpády cizích vojsk, ztráty blízkých osob, to vše jakoby předznamenávalo pozdější 

Komenského osud, těžký i bez národně buditelských legend. 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

112 POLIŠENSKÝ, Josef. Komenský, muž labyrintů a naděje. 1. vyd. Praha: Academia, 1996, s. 22-23. 

113 POLIŠENSKÝ, Josef. Komenský, muž labyrintů a naděje. 1. vyd. Praha: Academia, 1996, s. 25-26. 
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II PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 ZÁKLADNÍ CÍLE VÝZKUMU 

        Za základní metodu výzkumu jsem si zvolil metodu kvantitativního výzkumu-formou 

dotazníku. V období únor – březen 2014 jsem oslovil žáky 1. a 2. stupně základní školy J. 

A. Komenského v Nivnici. Dotazník vyplnilo celkem 60 žáků. V dotazníku jsem použil 

celkem 8 otázek, z nichž 5 otázek bylo uzavřených- žákům byly předloženy alternativní 

možnosti, ze kterých vybírali vhodnou odpověď. 3 otázky byly otevřené- žáci doplnili od-

povědi dle individuálních znalostí. 

        Jako výzkumnou hypotézu jsem si stanovil zjistit míru znalostí a odkazu J. A. 

Komenského a Josefa Kachníka mezi současnou mladou generací žijících v jejich ro-

dišti. 

        Dalším cílem výzkumu je získat představu podloženou ověřitelnými fakty, o tom zda 

a jakou roli hraje Komenského společenský odkaz v dnešní době.   Cíle bude dosaženo 

pomocí srovnání představ o budoucnosti v Obecné poradě o nápravě věcí lidských a sku-

tečnosti na počátku 21. století. 

        Jako hypotézu jsem si stanovil odpověď na otázky,zda je odkaz J. A. Komenské-

ho pro současnou společnost aktuální a zda je aktuální myšlenka Komenského pro 

budoucí lid. 

       Oba výzkumy tak přinesou makro i mikro vzorek Komenského odkazu v oblasti celo-

společenské výchovy v dnešní době. 

3.1 Vyhodnocení dotazníkového průzkumu 

3.1.1 Vyhodnocení respondentů 

K výzkumu jsem použil dotazník, který jsem rozdal mezi 60 žáků základní školy Nivnice.  

 

  Počet % 

žáci 4.třídy 15 25% 

žáci 7.třídy 20 20% 

žáci 8.třídy 25 42% 
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Bydliště počet % 

Nivnice 48 80% 

Korytná 12 20% 

   
3.1.2 Vyhodnocení a interpretace výsledků dotazníkového šetření 

Otázka č. 1) Kde jsi se setkal se jménem J. A. Komenský: 

  počet  % 

školní výuka 60 100% 

náboženství 28 17% 

ostatní 15 25% 

 

 U J. Amose Komenského všichni respondenti uvedli svoji školu. Vedle toho se objevuje 

náboženství (u 28 % odpovědí). Zde je malý problém v zadání dotazníku, který byl zjištěn 

až při vyhodnocování. Nevíme, zda jde o výuku náboženství římskokatolickou nebo evan-

gelickou, kde bychom přihlášení se ke Komenskému čekali spíše. I když měl být dotaz 

formulován přesněji, vzhledem ke katolické religiozitě regionu lze říci, že případný podíl 

protestantské výuky náboženství je možný, ale statisticky zanedbatelný. Z dalších zdrojů 

poznatků se pak, jak bylo možno očekávat, objevuje televize a internet. U 25 % responden-

tů pak nacházíme vícečetné zdroje (obvykle kombinaci škola, internet, televize, výjimečně 

pak četba). U těchto respondentů na základě odpovědi lze předpokládat aktivnější vlastní 

zájem.  

Otázka č.2 ) Kde jsi se setkal se jménem J.Kachník 

  počet  % 

nikdy se nesetkal 6 10% 

náboženství 11 18% 

četba 5 9% 

vyprávění 10 16% 
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Znalost Josefa Kachníka je menší. V 10% odpovědí se s jeho jménem respondenti nikde 

nesetkali. Kromě školy je zde zdrojem výuka náboženství (18%), četba (9%) a vyprávění 

člena rodiny. Posledně zmíněný zdroj uvádí 16 % dotazníků, a to v kombinaci s jiným ne-

bo i samostatně. Je zajímavé, že se neobjevuje u žádné odpovědi týkající se Komenského. 

 

Otázka č.3) Četl jsi nějakou knihu od J.A.Komenského: 

 

Nikdo z respondentů neuvádí, že by četl nějakou knihu od Komenského. Výjimečně jsou 

uvedeny populárnější biografie, a to u žáků 8 tříd. Snad jde o výsledek přípravy nějakých 

referátů na hodinu dějepisu. A též doklad problémů s funkční gramotností žáků (otázka 

nezněla "Četl jsi knihu o Komenském?", ale "... knihu Komenského"). 

 

 

Otázka č.4) Využíváš nějakou expozici v Kachníkově domě a jak často: 

 

  1xtýdně 1xměsíčně 1xročně nikdy 

návštěva obecní knihov-

ny 12% 73% 15% 0% 

jiné 0% 0% 87% 13% 

 

 

Kachníkův dům  navštěvují až na výjimky ve zlomcích procent všichni respondenti. Jde 

zejména o obecní knihovnu, kam většina dětí dochází jednou měsíčně, ale najdou se i čas-

tější čtenáři. 12 % uvedlo týdenní návštěvy. I v dalších institucích (expozici a badatelně) se 

podle dotazníku respondenti objevují alespoň 1 x ročně. Jde pravděpodobně o školní ex-

kurze, ale je pozitivní, že žáci ZŠ tak mají o těchto odborných institucích povědomost. 

Pouze 13% respondentů nenavštívilo tyto dvě instituce nikdy . 
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Otázka č.5 )Znalost základních oborů J.A.Komenského a a J.Kachníka –zadání:  nepravdi  

                   vé odpovědi vyškrtni 

 

Otázky po znalostech základních oborů činnosti Komenského a Kachníka zodpověděli 

téměř všichni respondenti správně. Chybných odpovědí bylo v celém množství dotazníků 

jen několik jednotlivých.  

 

 

Otázka č.6) Ve které budově se narodil  J.A.Komenský a J .Kachník: 

 

J.A.Komenský počet % 

správná odpověď 57 95% 

nesprávná odpověď 3 5% 

 

J.Kachník počet % 

správná odpověď 1 2% 

nesprávná odpověď 59 98% 

 

 

Otázka po rodném domě Komenského ukázala, že děti toto místo dobře znají. Chybné od-

povědi (na faře apod.) nebo odpověď nevím se vyskytují ve statisticky zanedbatelném po-

čtu. Naopak rodný dům Josefa Kachníka žáci neznají. Pouze jeden respondent odpověděl 

správně, což svědčí o hlubším zájmu či dokonce rodinných vazbách, neboť dům sám není 

nijak označen a nejdostupnější informace o rodišti je na internetových stránkách obce.  

Je však třeba říci, že respondenti projevili snahu na otázku odpovědět a využít logickou 

úvahu. Proto se objevují odpovědi jako Nadační dům, nebo Sedlcká jizba (etnografická 
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expozice v jednom z domků v Nivnici). Poměrně kuriózní je několikrát se objevující odpo-

věď "na faře".  

 

Otázka č.7)  Která umělecká díla,pomníky a pamětní desky připomínají v Nivnici 

                     J.A.Komenského: 

 

  počet % 

název ulice 3 5% 

název školy 2 4% 

pomník v parku 24 40% 

pamětní síň ve škole 3 5% 

Bartkův mlýn 48 80% 

ostatní 1 2% 

 

Memoria Komenského žáci zdejší ZŠ znají, vnímají i pedagogovo jméno v názvu školy 

(5%) či ulice (4%). Opět se objevily problémy s funkční gramotností respondentů, protože 

mezi pomníky a dalšími připomínkami Komenského v Nivnici je uvedena i pamětní síň v 

Uherském Brodu. 

 

Otázka č.8) Čím by podle tvého názoru významný  J.A.Komenský aj.Kachník: 

 

V případě J.A.Komenského se žáci ve 100% shodli na tom že to byl především významný 

pedagog- uváděli zde synonyma jako významý učitel i jako „ učitel národů“. 

Asi 30% respondentů uvedlo i význam jako kněze. 

V případě J. Kachníka se znalostí jeho díla a odkazu měli dotazovaní potíže, 65% nezná 

jeho dílo ani odkaz , 20% uvedlo, že byl kněz  a 15% dotázaných uvedlo ,že byl i pedagog. 
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3.1.3 Shrnutí dotazníkového výzkumu 

         Otázka po bydlišti měla odlišit případné dojíždějící žáky a rozdíly v odpovědích mezi 

rodilými obyvateli Nivnice a "přespolními". 

80% respondentů bydlí přímo v Nivnici, zbytek dojíždí z blízké obce Korytná. Nebyly 

zaznamenány podstatné rozdíly mezi odpověďmi dojíždějících dětí, a proto můžeme říci, 

že patriotismus ve vztahu ke Komenskému je záležitostí širšího regionu, a také, že na for-

mování tohoto patriotismu má podstatný podíl škola. 

          Dotazník poskytl zajímavé informace o současné znalosti Komenského a Kachníka v 

rodné Nivnici. Starší z obou pedagogů je pochopitelně znám více, a běžně se ví o jeho pů-

vodu v nivnickém, tzv. Bartkově, mlýně. Zdroji poznatků o něm je však výuka, případně 

média. Děti se o něm nedozvídají v rodině, což může svědčit o určitém ústupu participace 

běžných občanů na odkazu Komenského. Institucionálně se k němu ovšem Nivnice hlásí, 

jak svědčí i výuka náboženství jako zdroj informací, pamětní síň ve škole či memoria z 

posledních let.  

 Naopak Josef Kachník je osoba o níž se děti poměrně často dozvídají i v rodinném 

prostředí. Za tím lze vidět doposud existující rodinné vazby na Kachníka i to, že v obci 

pravděpodobně stále žijí pamětníci. Kachník je tak do jisté míry stále součástí komunity 

obce, zatímco Komenský je již příliš součástí "historie". Přesto si je nivnická mládež vě-

doma jak významu Komenského, tak jeho původu v Nivnici, jak dotazníkový výzkum do-

ložil. Na jeho základě lze shrnout, že odkaz Jana Amose Komenského a Josefa Kachníka je 

v Nivnici živý a místní mladá generace se s ním identifikuje. Rozdíly v tom, jak je památka 

obou pedagogů vnímána, je pak dán především rozdílným časovým odstupem od jejich 

životů.  

3.2 Společenský odkaz Komenského dnešní době 

         Cílem výzkumu je získat představu podloženou ověřitelnými fakty, o tom zda a jakou 

roli hraje Komenského společenský odkaz v dnešní době. Hypoteticky předpokládáme, že 

v celospolečenském měřítku zůstaly Komenského utopie tím, čím byly v půli 17. století. 

Tedy objektivně neuskutečnitelnými sny intelektuála, jimiž se zabývají převážně opět jen 

intelektuálové bez možnosti je realizovat. Jako metodu výzkumu jsem zvolil analýzu  textu 

Komenského díla a textu předního komeniologa Prof. PhDr.Pavla Flosse .  
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3.2.1 Obecná porada o nápravě věcí lidských 

          Obecná porada o nápravě věcí lidských114 je Komenského monumentální, sedmidíl-

ná práce. Zabývá se možnostmi světového vývoje, neboť si zjevně uvědomuje, že žije v 

době přelomové, na níž záleží vývoj křesťanstva na mnoho generací dopředu.  

 Kniha začíná apelem "Europae lumina". Těmito "Světly Evropy", které zve k pora-

dě, míní ty, kteří rozhodují (politiky, ale i učence a teology), ale vedle nich zve k poradě 

všechen lid. Volá po svornosti a společném vzdoru válce. Svornosti je pak možno docílit 

jen společnými "poradami".  

 První díl nese název Panegersia (Všeobecné probouzení). Komenský zde poukazuje 

na narušení zdravého vývoje filosofie, náboženství a politiky v průběhu dějin a nutnost toto 

narušení napravit. Druhý díl, Panaugia (Všeobecné osvícení) se týká metodologie nápravy.           

'Třetí díl, Pansofia (Všeobecná moudrost) je nejrozsáhlejší a můžeme jej považovat za já-

dro práce. Je to kompendium světa takového, jaký je. Pansofia má i část zvanou "Svět 

možný", tedy utopický protipól existujícího světa, který mu nastavuje zrcadlo. Další díl, 

Pampaedia (Všeobecné vzdělání) což je souhrn Komenského pedagogické teorie. Prosazu-

je tu názor o nutnosti člověka svobodně dovést k poznání významu a souvislostí toho, co je 

popsáno v Pansofii.  Následuje Panglotie (Všeobecné tříbení jazyků). Vzhledem k názorům 

uvedeným v předchozích dílech považuje Komenský za nutné vytvořit jednoduše srozumi-

telný, všeobecně dorozumívací jazyk. Návrh takového jazyka podává v tomto díle. Šestý 

díl Panorthosia (Všeobecná náprava) je návodem jak se může pro budoucí lepší společnost 

změnit vše od jednotlivce po stát. Také zde navrhuje zřízení mezinárodních organizací pro 

vědu, dorozumění mezi církvemi,a pro mezinárodní právo. Doufá, že takové mezinárodní 

organizace by mohly zabránit válkám.  V sedmém dílu - Pannuthesii (Všeobecné povzbu-

zení) pak vyzývá všechny, aby se k nápravě věcí lidských všemi prostředky připojili.115 

 Komenského Porada je tedy komplexní analýzou dobové společnosti a jejích pro-

blémů z křesťanského, protestantského pohledu a široce pojatým návrhem jejího ozdravění 

                                                

 

114 KOMENSKÝ, Jan Amos. Obecná porada o nápravě věcí lidských. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1992, 3 

sv. (563, 500, 594 s.). 

115 ČAPKOVÁ, Dagmar. Komenského obecná porada a její význam. In. KOMENSKÝ, Jan Amos. 
Obecná porada o nápravě věcí lidských. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1992, s. 11-12. 
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formou transformace. Základem této transformace musí být Bible a společenství v širokém 

slova smyslu. Tak k poradě zve Komenský široké spektrum osob zastupujících veškeré 

lidstvo. Spory mezi církvemi a státy mají vyřešit nadřazené mezinárodní (tedy celospole-

čenské) organizace. Jakoby zde rezonovala správa raně křesťanských obcí či sborů Jednoty 

bratrské skupinami "starších".  

 Utopické práce vycházely již dříve, vzpomenout je možno Thomase Mora, Campa-

nellu či Francise Bacona. Komenský však poprvé počítá s konkrétními, existujícími poli-

tickými a společenskými skutečnostmi. Na první pohled se tak jeho utopie zdá reálnější 

než představy předchůdců. Reálnost je však pouze zdánlivá a většinu Komenského poža-

davků se nepodařilo uskutečnit doposud. 

 Kromě sociologických a filosofických rovin je Porada zajímavá i jako doklad Ko-

menského pozorovacích schopností a jeho vztahu ke světu kolem sebe. Najdeme zde četné 

drobné pasáže, které mohou přiblížit slavného pedagoga jako člověka. Jen pro ilustraci 

uveďme:…“vynikají krásou páv, papoušek, stehlík a některé druhy holubů (na žádném 

druhu živočichů si příroda nepohrála tak, jako při výzdobě ptačího peří barvami."116 

3.2.2 Komenský ve zpracování Pavla Flosse 

          Bádání o Janu Amosu Komenském se na konci 19. století transformovalo v samo-

statnou vědu, komeniologii. Z množství expertů, kteří se jí zabývají, se do značné míry 

vymyká Prof. PhDr. Pavel Floss.  A to především tím, že přikládá velký význam nejen 

výzkumu Komenského života a díla, ale i jeho zařazení do dobových filosofických kontex-

tů a zejména zdůrazňováním významu pro dnešek. Nepovažuje za Komenského stěžejní 

odkaz dnešku pouze pedagogické práce, ale i filosofii.  

 O Flossově erudici svědčí jeho curriculum vitae. "Narozen 22. 9. 1940 v Olomouci. 

Bratr Karla Flosse. JSŠ v Olomouci ukončil v r. 1957, v l. 1957-62 studoval na FF UK 

historii (u F. Kafky a J. Polišenského) a filozofii (u J. Peškové a M. Sobotky); r. 1972 zís-

kal doktorát z dějin filozofie. V l. 1962-70 působil jako komeniolog v Muzeu J. A. Komen-

ského v Přerově, 1971-81 v téže funkci v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě. V l. 

                                                

 

116 KOMENSKÝ, Jan Amos. Obecná porada o nápravě věcí lidských. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1992, 3 

sv. (563, 500, 594 s.). 
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1986-90 učil dějiny výtvarné kultury na UMPRUM škole v Uherském Hradišti. Od r. 1990 

přednáší na katedře filozofie FF UP v Olomouci; r. 1991 se habilitoval a 1994 byl jmeno-

ván profesorem dějin filozofie. V Přerově a Uh. Brodě organizoval mezinárodní komenio-

logická kolokvia a od r. 1971 redigoval časopis Studia comeniana et historica. V 70. a 80. 

letech organizoval spolu s bratrem filozofický bytový seminář v Olomouci a podílel se na 

činnosti bytových seminářů v Praze, Brně, Uherském Hradišti a Uh. Brodě. Je členem So-

ciété internationale pour l'étude de la philosophie médiévale v Lovani, spolupracuje s Inti-

tut für die cusanische Forschung v Trieru. Je předsedou redakční rady časopisu Studia 

comeniana et historica. "117 

 Komenského filosofickému odkazu dnešnímu světu věnoval Floss knihu118, což je v 

naší komeniologii zcela ojedinělé. V předmluvě autor odmítá názor, že pokrok ve vědách a 

technice nutně souvisí se sekularizací Evropy v novověku. Domnívá se též, že zesvětštění 

naší části světa není nutně trvalá a nezvratná situace. V tom mu ostatně můžeme dát za 

pravdu, uvědomíme-li si příliv nových sekt a náboženství na tzv. Západ v posledních dese-

tiletích. Flossova předmluva knihy obecně konfrontuje Komenského humanismus a kulti-

vovanost s dneškem, aniž by to pro dnešek vyznívalo příliš příznivě.  

 Kniha je zajímavá nejen vybranými výroky a jejich odkazem pro současnost, ale i 

po výtvarné stránce a okolnostmi vzniku. Všechny aspekty shrnula ve své recenzi knihy 

Prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. 119 

 Komenského utopické výroky pak Pavel Floss použil i v dalších popularizacích 

Komenského díla. Opakuje se i níže uvedený, shrnující, Komenského názor na základní 

fundamenty budoucí křesťanské společnosti: 

"Proto musí být zastaveno všechno, cokoli může nějakým způsobem lidskou společ-

nost znepokojovat a obtěžovat nebo trhat svazky obecného i soukromého bezpečí: A) Války. 

Pušek se má užít proti šelmám. Kdežto z děl by se měly slévat zvony nebo hudební nástroje, 

                                                

 

117 Prof. PhDr. Pavel Floss. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra filosofie [online]. 
Olomouc, 2010 [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: http://www.kfil.upol.cz/lide/floss-pavel 

118 FLOSS, Pavel. Poselství J. A. Komenského současné Evropě. 1. vyd. Brno: Soliton, 2005. 

119 NECHUTOVÁ, Jana. Floss, Pavel (ed.), Poselství J. A. Komenského současné Evropě. 
ILiteratura.cz [online]. Praha, 2006 [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: 
http://www.iliteratura.cz/Clanek/18453/floss-pavel-ed-poselstvi-j-a-komenskeho-soucasne-evrope 
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aby tak všechno sloužilo k velebení Boha. B) Vraždy. Tedy aspoň ve třetím věku, který bude 

Ducha svatého, nechť přestane tato ohavnost… C) Náboženské spory, hubící nejen nábo-

ženství, nýbrž i státy. Kristus poručil učit, ne disputovat, poručil konat, co nařizuje. Bohyně 

Áté(Pomlouvačnost…), se vloudila do nebe církve a zde uvádí všechno ve zmatek vyvolá-

váním nekonečných sporů. D) Na soudních dvorech a shromážděních ať není dovoleno, 

aby vládla lest a moc, nýbrž právo… Práva jsou pojítkem lidské společnosti. E) Pohanské 

cizí zákony i novodobá soudní nařízení nechť jsou napraveny. F) Ve státě ať není trpěn 

nikdo, kdo nepracuje, aby nikdo z nečinnosti se neučil zločinnosti. Aby se jiní nekazili zlým 

příkladem. Aby nebyla příležitost k žebrotě nebo k pletichám. I Bůh ve svém slově dal zá-

kon: kdo nechce pracovat, ať nejí. G) Nechť jsou zakázány necudné kresby, smyslné pís-

ničky, knihy, z nichž čerpá ateismus, krčmy, kořalny a domy pitek, rovněž ať jsou odstraně-

ni lichváři, spekulanti a jiní podobní, pijavice a cizopasníci jiných. H) Také monopoly a 

oligopoly ať jsou odstraněny po celém světě. Osvícenému věku má být cizí taková hanba 

století, že několik lidí si zřídí ve městech i říších monopoly a tím vylučují jiné berouce jim 

chleba od úst, s jistou škodou a újmou státu. Všechno budiž společné, jen se musí jako mezi 

bratřími zachovat pořádek, ne zmatek."120 

3.2.3 Poselství J. A. Komenského pro současnost 

          V Pampaedii Komenský přichází s rozvrstvením lidského vzdělání. Tvrdí, že vzdě-

lání začíná již v období prenatálním ("škola zrození") a končí až "školou stáří a smrti", 

která spočívá v bilancování v závěru života a interakci s mladým pokolením, která je obou-

stranně užitečná.121 Princip celoživotního vzdělávání je v současnosti plně uznáván a ze 

strany oficiálních institucí podporován. Výzkumu prenatálního vnímání a učení se věnuje 

pozornost moderní psychologie. 

 Co se týká návrhů Panglottie lze uvést, že všeobecný dorozumívací jazyk již v Ko-

menského době existoval - byla jím latina. V pozdější době nahrazena francouzštinou a 

dnes angličtinou. Komenský však tvrdí, že existující jazyky (včetně latiny) nejsou dosta-

                                                

 

120 KOMENSKÝ, Jan Amos. Breviář myšlenek Jana Amose Komenského: [osm pořadů komponova-

ných Milanem Friedlem, který také napsal úvod. 1. vyd. Brno: Integrál, 2008, s. 117-118. 

121       FLOSS, Pavel. Poselství J. A. Komenského současné Evropě. 1. vyd. Brno: Soliton, 2005. 
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tečně schopny obsáhnout všechny skutečnosti a navíc preference národního jazyka může 

vést k útlaku národních jazyků jiných, jejichž význam si pak Komenský uvědomoval, jak 

dokládá například v Informatoriu školy mateřské. Proto je pro vytvoření "nového, umělého 

filosofického harmonického jazyka."122 Přes mnohé následovníky a více či méně úspěšné 

realizátory (viz například esperanto) však doposud trvá to, že dorozumívacím jazykem je 

řeč národa, který nad danou částí světa vykonává mocenskou hegemonii a je i početnější, 

neboť to zbavuje větší část lidí nutnosti učit se něco navíc. 

 Principy z panorthosie, totiž komplexnost, jednoduchost a dobrovolnost nové orga-

nizace světa stále platí.  Jsou užívány například některými mezinárodními organizacemi, 

byť zde Komenský není vědomým zdrojem inspirace.  Můžeme srovnat například s mezi-

národní organizací Interpol, kde spolupracují státy tak politicky rozdílné jako Írán a Izrael 

či technicky rozdílné jako USA a Středoafrická republika. Činí tak na základě dobrovolné-

ho uvážení užitku vyplývajícího ze spolupráce. Efektní spolupráce je umožněna na základě 

souhrnu postupů obsažených v manuálu dostupném všem členům, který spolupráci maxi-

málně zjednodušuje a unifikuje.123 

 Řízení světa navržené Komenským bylo do určité míry realizováno. Komenský 

předpokládá ustavení světového shromáždění, které bude co nejvíce reprezentativní. Mělo 

by určit novou a závaznou podobu toho, co podle Komenského tvoří základ společnosti, 

čili filosofie, teologie a politiky. Dále pak vyhlásit dorozumívací světový jazyk a realizovat 

další všenápravné postupy. Shromáždění také ustaví tři výbory, pro pokrok ve vědě, mezi-

národní soud a jakousi konsistoř, která bude bdít nad dorozuměním a mírem mezi církve-

mi.124  

 Tyto plány neměly v Komenského době naději na úspěch, neboť nepanovala shoda 

ani uvnitř hlavních stran války (katolické a protestantské125), natož potom mezi nimi. Zdálo 

                                                

 

122 ČAPKOVÁ, Dagmar. Komenského obecná porada a její význam. In. KOMENSKÝ, Jan Amos. 
Obecná porada o nápravě věcí lidských. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1992, 3 sv. (563, 500, 594 s.). s. 
37. 

123 GREILSAMER, Laurent. Interpol: policisté bez hranic. Vyd. 1. Praha: Themis, 1998, 279 s. ISBN 
80-85821-69-9.  

124 ČAPKOVÁ, Dagmar. Komenského obecná porada a její význam. In. KOMENSKÝ, Jan Amos. 
Obecná porada o nápravě věcí lidských. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1992, 3 sv. (563, 500, 594 s.). s. 38 

125 Komenský sám nesl velmi těžce válku Nizozemsko anglickou. POLIŠENSKÝ, Josef. Komenský, 
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se však, že jim nahrává situace po skončení obou světových válek. Společnost národů a 

později Organizace spojených národů vykazovaly četné znaky Komenského shromáždění z 

Obecné porady. Není vyloučeno, že československá aktivita při zakládání obou meziná-

rodních institucí s Komenského odkazem do nějaké míry souvisela. 

 Mnoho z Komenského výzev k přestavbě společnosti poukazuje na problémy, s 

nimiž se evropská společnost nevyrovnala dosud. Jako doklad můžeme užít výše citované 

odstavce z Breviáře myšlenek J. A. Komenského. 

  

 

 

                                                                                                                                              

 

muž labyrintů a naděje. 1. vyd. Praha: Academia, 1996, s. 145-146. 
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ZÁVĚR 

          Dotazník poskytl zajímavé informace o současné znalosti Komenského a Kachníka v 

rodné Nivnici. Starší z obou pedagogů je pochopitelně znám více, a běžně se ví o jeho pů-

vodu v nivnickém, tzv. Bartkově, mlýně. Zdroji poznatků o něm je však výuka, případně 

média. Děti se o něm nedozvídají v rodině, což může svědčit o určitém ústupu participace 

běžných občanů na odkazu Komenského. Institucionálně se k němu ovšem Nivnice hlásí, 

jak svědčí i výuka náboženství jako zdroj informací, pamětní síň ve škole či memoria z 

posledních let.  

 Naopak Josef Kachník je osoba o níž se děti poměrně často dozvídají i v rodinném 

prostředí. Za tím lze vidět doposud existující rodinné vazby na Kachníka i to, že v obci 

pravděpodobně stále žijí pamětníci. Kachník je tak do jisté míry stále součástí komunity 

obce, zatímco Komenský je již příliš součástí "historie". Přesto si je nivnická mládež vě-

doma jak významu Komenského, tak jeho původu v Nivnici, jak dotazníkový výzkum do-

ložil. Na jeho základě lze shrnout, že odkaz Jana Amose Komenského a Josefa Kachníka je 

v Nivnici živý a místní mladá generace se s ním identifikuje. Rozdíly v tom, jak je památka 

obou pedagogů vnímána, je pak dán především rozdílným časovým odstupem od jejich 

životů.  

 Obyvatelstvo Nivnice na Komenského památce participuje bez ohledu na převažu-

jící římskokatolické náboženství. V tom můžeme vidět spolupůsobení popularizace Ko-

menského Josefem Kachníkem, který z něj učinil bez ohledu nav víru součást nivnické 

tradice již na přelomu 19. a 20. století. 

 Význam Komenského pro současný svět je potom zcela nezpochybnitelný a to jak v 

pedagogické práci, z níž je stále čerpáno, tak v práci filosofické. Myšlenky z Obecné pora-

dy jsou využívány například mezinárodními institucemi, které se k němu mnohdy sami 

přihlašují (například UNESCO). Některé společenské problémy, které identifikoval a po-

psal, jsou bez ohledu na časový odstup stále stejně významné. Připomeňme jen problema-

tiku občanů, kteří participují na výnosech kolektivní práce, aniž by se na této práci podíleli, 

nebo Komenského snahy mírotvorné.  

 Ke stálému využívání Komenského díla přispívá i to, že byl literárně činný po de-

sítky let a pod vlivem mnoha velice různých životních okolností. Tím je "Komenský" vyu-

žitelný různými společenskými skupinami a různými společenskými systémy.  
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 Dále budou zodpovězeny otázky z kapitoly Cíle práce tohoto textu:  

1) Je odkaz pro současnou společnost v  díle „Obecná porada o nápravě věcí lid-

ských“ aktuální? 

Nepochybně ano, jak dokládá jeho využití jak institucemi, tak i současnými mysli-

teli. 

2) Je aktuální myšlenka Komenského pro budoucí lid, který by se mohl soustředit 

pouze na techniku, vědu a zapomíná na člověka se svými potřebami? 

Růst alternativních směrů myšlení a způsobů života v posledních letech dokládá, že 

se ve společnosti šíří názor o neudržitelnosti soustředění pouze na technický rozvoj. Mezi 

těmito alternativními názory se objevují i některé myšlenky z díla Komenského. Příkladem 

může být literární a popularizační dílo Pavla Šebka, či na odbornější úrovni komeniologa 

Pavla Flosse. 

3) Nakolik je aktuální pohled Komenského na školu jako dílnu lidskosti? 

Ke Komenského dílně lidskosti by měly směřovat reformy českého školství. Proza-

tím však nebyly dotaženy do konce. 

4) Jaké byli společné myšlenky J. A. Komenského a J.  Kachníka? 

Oba muži byli kněží, a proto se oba dívají na společnost tradicionalisticky, vyzdvi-

hují úlohu rodiny a tradiční křesťanské hodnoty. Vzhledem k tomu, že jsou tradicionalisty 

a zároveň žijí ve společensky převratných dobách, idealizují poněkud poměry svého mládí 

jako společnost založenou na křesťanských principech a tedy v rámci možností ideální. 

Kachník je v tomto ohledu tradicionalističtější, Komenský si poněkud více uvědomuje nut-

nost změn, což může souviset s jeho pohnutějším životním, osudem. V politice jsou oba 

muži legitimisty, uznávajícími současnou moc (Komenskému je tou mocí stavovský stát v 

čele s falckou dynastií, Kachníkovi nejdříve císařství, potom republika).  

5) Jaké jsou znalosti a pohled žáků 1 a 2 stupně základní školy na slavné rodáky.? 

Znalosti žáků v Nivnici odpovídají silné sebeidentifikaci občanů městyse s oběma ro-

dáky. 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 62 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY   

BARTOŠ, Josef. Uherský Brod: minulost i současnost slováckého města. 1. vyd. Brno: 
Blok, 1972, 427 s.  

BEČKOVÁ-RINGESOVÁ, Marta. Jan Amos Komenský a Polsko. 1. vyd. Praha: 
Academia, 1983, 83 s.  

COUFALOVÁ, Iveta. Česko-nizozemské vztahy. In. HORST, Han van der. Dějiny 
Nizozemska. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, s. 555-569. 

ČAPKOVÁ, Dagmar. Komenského obecná porada a její význam. In. KOMENSKÝ, Jan 
Amos. Obecná porada o nápravě věcí lidských. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1992, 3 sv. 
(563, 500, 594 s.). ISBN 80-205-0225-4. s. 11-43. 

ČOUPEK, Jiří a Ivana HLADIŠOVÁ. Po stopách nivnických památek. Nivnice: Nadační 
fond Dr. Kachníka Nivnice, 2012, 79 s. ISBN 978-80-260-2288-6.  

DORAZIL, Otakar. Vládcové v dějinách Evropy: (800-1648). Klatovy: Amlyn, 1992, 199 
s. ISBN 80-901316-4-6.  

Dr. Josef Kachník. OBEC NIVNICE. Nivnice [online]. Nivnice, 2014 [cit. 2014-04-15]. 
Dostupné z: http://www.nivnice.cz/o-nivnici/slavni-rodaci/ 

FIFKOVÁ, Renáta. Sága moravských Přemyslovců: Život na Moravě od 11. do počátku 
14. století. Www.olomouc.cz [online]. Olomouc, 2006 [cit. 2014-04-21]. Dostupné 
z: http://www.olomouc.cz/view.php?cisloclanku=2006041805 

FISCHEROVÁ, Táňa. Před volbami raději o Komenském. Deník Referendum [online]. 
2010, roč. 2010, 27. 5. [cit. 2014-04-24]. Dostupné z: 
http://denikreferendum.cz/clanek/3855-pred-volbami-radeji-o-komenskem 

FLOSS, Pavel. Poselství J. A. Komenského současné Evropě. 1. vyd. Brno: Soliton, 2005, 
165 s. ISBN 80-239-6048-2. 

GREILSAMER, Laurent. Interpol: policisté bez hranic. Vyd. 1. Praha: Themis, 1998, 279 
s. ISBN 80-85821-69-9.  

HORÁK, Slavomír. Tataři a muslimové v Polsku. FSV UK. Slavomirhorak.euweb.cz [on-
line]. Praha, 2002 [cit. 2014-04-10]. Dostupné z: 
http://www.slavomirhorak.euweb.cz/tatarzy.pdf 

HORST, Han van der. Dějiny Nizozemska. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 
2005, 667 s. ISBN 80-7106-487-4.  

HOSÁK, Ladislav. Historický místopis země Moravskoslezské. V Praze: Společnost přátel 
starožitností čsl., 1935, s. 352-460.  

JANÁČEK, Josef. Rudolf II. a jeho doba. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1987, 568 s.  
Josef Kachník. KATEDRA FILOSOFIE FF MU BRNO. Filosofická fakulta MU [online]. 

Brno, 2014 [cit. 2014-04-15]. Dostupné 
z: http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/kachjo.html 

KACHNÍK, Josef. Časové otázky paedagogické. Praha: V. Kotrba, 1912, 274 s.  
KACHNÍK, Josef. Dějiny filosofie. V Praze: Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a naklada-

telství V. Kotrba, 1904. 380, xii s. Vzdělavací knihovna katolická; sv. 33. 
 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 63 

 

KACHNÍK, Josef. J. A. Komenský a jeho památník v Nivnici. V Nivnici: nákladem 
vlastním, 1933, 16 s. 

KACHNÍK, Josef. Naši řemeslníci: jejich život a sociální poměry. V Praze: Katolický spo-
lek tiskový, 1912. 45 s. Hlasy Katolického spolku tiskového; roč. 43, č. 3.  

KACHNÍK, Josef. Práce: úvahy ethicko-sociální. Praha: Katolický spolek tiskový, 1906, 
107 s.  

KACHNÍK, Josef. Rolník-živitel: črty hospodářsko-sociální. Praha: Katolický spolek tis-
kový, 1908. 66 s. Hlasy katolického spolku tiskového; roč. 39, č. 3. 

KACHNÍK, Josef. Vlastenecké vzpomínky na Nivnici, Třebíč, Uherské Hradiště, Olomouc 
a Prahu. Olomouc: Nákladem vlastním, 1937. 46 s 

KACHNÍK, Josef. Výtvarné umění chrámové a hřbitovní: črty ethicko-esthetické. Na Ve-
lehradě: nákladem Cyrilo-Methodějského tisk. spolku, 1923, 191 s. 

KNOZ, Tomáš. Pobělohorské konfiskace na Moravě. In: Morava v době renesance a 
reformace: [sborník příspěvků proslovených ve dnech 6. ledna až 24. února 1999 v 
rámci přednáškového cyklu MZM v Brně]. Brno: Moravské zemské muzeum, ISBN 
80-7028-170-7.2001, s. 81-95. 

KOMENSKÝ, Jan Amos. Breviář myšlenek Jana Amose Komenského: [osm pořadů kom-
ponovaných Milanem Friedlem, který také napsal úvod. 1. vyd. Brno: Integrál, 
2008, 147 s. ISBN 978-80-87176-01-6. 

KOMENSKÝ, Jan Amos. Obecná porada o nápravě věcí lidských. 1. vyd. Praha: Svoboda, 
1992, 3 sv. (563, 500, 594 s.). ISBN 80-205-0225-4.  

KOSMAN, Marceli. Dějiny Polska. Vyd. 1. Přeložil Jan Vitoň. V Praze: Univerzita 
Karlova, nakladatelství Karolinum, 2011, 451 s. ISBN 978-80-246-1842-5. 

KOŽÍK, František. Anděl míru: vyprávění o Janu Amosovi Komenském. 1. vyd. Praha: 
Albatros, 1984, 222 s. 

Labyrint - přírodní bludiště v Brandýse nad Orlicí. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BRANDÝS 
VE SVĚTĚ. Www.brandys-ve-svete.cz [online]. Brandýs nad Orlicí, 2012 [cit. 
2014-04-24]. Dostupné z: http://www.brandys-ve-svete.cz/labyrint/labyrint.php 

LHOTKA, Jaroslav. Totalita proti pravdě o husitech, J. A. Komenském a zkorumpovaném 
školství. Svědomí [online]. 2012, roč. 2012, č. 3 [cit. 2014-04-24]. Dostupné z: 
http://www.svedomi.cz/svedomi/2012/lhj_1203_totalita_proti_pravde_o_husitech_j
_a_komenskem_a_zkorumpovanem_skolstvi.htm 

NECHUTOVÁ, Jana. Floss, Pavel (ed.), Poselství J. A. Komenského současné Evropě. 
ILiteratura.cz [online]. Praha, 2006 [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: 
http://www.iliteratura.cz/Clanek/18453/floss-pavel-ed-poselstvi-j-a-komenskeho-
soucasne-evrope 

O Nivnici. OBEC NIVNICE. Nivnice. [online]. Nivnice, 2014 [cit. 2014-04-15]. Dostupné 
z:http://www.nivnice.cz/http://www.nivnice.cz/o-nivnici/slavni-rodaci/ 

Památník J. A. Komenského. OBEC KOMŇA. Obec Komňa [online]. Komňa, 2014 [cit. 
2014-04-15]. Dostupné 
z: http://www.komna.cz/index.php?nid=5297&lid=cs&oid=727079 

POLIŠENSKÝ, Josef. Komenský, muž labyrintů a naděje. 1. vyd. Praha: Academia, 1996, 
218 s. ISBN 80-200-0580-3.  



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 64 

 

Prof. PhDr. Pavel Floss. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra filosofie 
[online]. Olomouc, 2010 [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: 
http://www.kfil.upol.cz/lide/floss-pavel 

Průvodce historií města: Hustopeče ve 13. - 16. století. MĚSTSKÉ MUZEUM A 
GALERIE HUSTOPEČE. Muzeum a galerie Hustopeče [online]. Hustopeče, 2014 
[cit. 2014-04-10]. Dostupné z: http://www.muzeumhustopece.cz/a/2011-
historie01/clanek.php  

SMETANOVÁ, Miriam. Život a dílo kněze a učitele Josefa Kachníka. Olomouc, 2010. 
Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav pedagogiky a sociál-
ních studií. 

SVOBODA, Milan. „Skutečně vědecká identifikace“: Komenský a Rembrandt aneb „sen-
zace“ téměř stoletá. Dějiny a současnost: Kulturně historická revue [online]. 2007, 
roč. 2007, č. 2 [cit. 2014-04-15]. Dostupné 
z: http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2007/2/-skutecne-vedecka-identifikace-/ 

ŠEBEK, Pavel. Komenský v obýváku. Ve hvězdách & Lidový léčitel [online]. 2013, roč. 
2013, 15. 11. [cit. 2014-04-24]. Dostupné z: http://www.astrolife.cz/?p=29336 

UHLÍŘ, Dušan. Morava v třicetileté válce. In: Morava v době renesance a reformace: 
[sborník příspěvků proslovených ve dnech 6. ledna až 24. února 1999 v rámci 
přednáškového cyklu MZM v Brně]. Brno: Moravské zemské muzeum, ISBN 80-
7028-170-7.2001, s. 69-80. 

VÁLKA, Josef. Morava v habsburské monarchii a turecká hrozba. In: Morava v době 
renesance a reformace: [sborník příspěvků proslovených ve dnech 6. ledna až 24. 
února 1999 v rámci přednáškového cyklu MZM v Brně]. Brno: Moravské zemské 
muzeum, 2001, ISBN 80-7028-170-7. s. 8-16. 

VÁLKA, Josef. Moravská zemská práva a svoboda v 15. -16. století. In:Morava v době 
renesance a reformace: [sborník příspěvků proslovených ve dnech 6. ledna až 24. 
února 1999 v rámci přednáškového cyklu MZM v Brně]. Brno: Moravské zemské 
muzeum, 2001, ISBN 80-7028-170-7. s. 17-30. 

VAN RIJN, Rembrandt. Portrét starého muže / J. A. Komenský. 1665. Dostupné z: 
http://www.mjakub.cz/menu/fota.php?idf=383&idc=127 (olejomalba na plátně) 

Život J. A. Komenského. MUZEUM J. A. KOMENSKÉHO UHERSKÝ BROD. Muzeum 
Jana Amose Komenského Uherský Brod [online]. Uherský Brod, 2014 [cit. 2014-
04-15]. Dostupné z: http://www.mjakub.cz/index.php?idm=38 

Životopis Jana Amose Komenského. OBEC NIVNICE. Nivnice. [online]. Nivnice, 2014 
[cit. 2014-04-15]. Dostupné z: http://www.nivnice.cz/o-nivnici/jan-amos-
komensky/ 

 

 
 

 

 

 

http://www.nivnice.cz/o-nivnici/jan-amos-komensky/
http://www.nivnice.cz/o-nivnici/jan-amos-komensky/


UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 65 

 

 

 
Nadační dům J. Kachníka 

 

 
Pamětní místnost J. Kachníka 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 66 

 

 
Pamětní síň J. A. Komenského v aule ZŠ v Nivnici 

 

 

 
Socha J. A. K. v parku v Nivnici 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 67 

 

 

 
Bartkův mlýn- jedno z možných míst narození J. A. K. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 68 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Dotazník: 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 69 

 

 

 

  

   



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 70 

 

   

 

  

 


