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Úvodem

V roce 1827 vyšly u vídeňského nakladatele Josefa 
Geistingera čtyři díly objemné sbírky zákonů a na-
řízení s dlouhým názvem Gesetze, Verordnungen 

und Vorschriften für die Polizeiverwaltung im Kaiserthume 
Österreich. Erschienen in den Jahren 1740 bis Ende 1825, 
und in alphabetisch-chronologischer Ordnung zusammen-
gestellt, mit vorzüglicher Rücksicht auf Nieder-Österreich 
( Obr. 1).1 Autorem sbírky je Chrysostomus Fauller, je-
den z mnoha vídeňských vyšších policejních úředníků, 
o  jehož osudu se nepodařilo  získat  žádné  informace. 
V předmluvě objasňuje Fauller poslání své práce: je urče-
na jeho současníkům, občanům i policejním úředníkům 
ve službě. Policie má pečovat o blaho občanů, nesmí ale 
překračovat předepsané hranice své působnosti. Občan 
se má řídit platným právem. Proto musí oba především 
znát zákony.

Policisté ani občané, píše Fauller v roce 1827, kdy 
vy šel první díl, nemohou mít v paměti všechny právní 
normy vydané od nástupu císařovny Marie Terezie v ro-
ce 1740, přičemž každodenní život přináší dozorujícím 
policistům konkrétní otázky, na které  je nutné  ihned 
odpovědět: Má být povolena střelba v divadelním kuse? 
Bude z důvodů mravnosti a zdravotní škodlivosti zaká-
zán tanec »vrták«? Dovolí policie, aby jistý Domenico 
Belli ukazoval v Praze Laponku a finského rohatého zají-
ce, s nimiž cestuje po Evropě? Povolí policie jistému panu 
Jordanovi, aby předváděl publiku Hotentota a obryni? 
Svolí policie, aby v Praze vystoupila rodina pařížských 
herců rodiny Denebecků?2 – Policista i občan, píše Fauller, 
musí mít v každém okamžiku úplnou informaci o plat-
ných předpisech, proto je třeba vydat je jako rukověť 
v jednom souboru.3

Chrysostomus Fauller nebyl první, kdo po roce 1800 
shrnul  právní  normy. On  sám připomíná  své  pruské 
a  francouzské předchůdce.4 V Rakousku vyšly  i  více

1 Fauller, Chrysostomus: Gesetze, Verordnungen und Vor-
schriften für die Polizeiverwaltung im Kaiserthume Österreich. 
Erschienen in den Jahren 1740 bis Ende 1825, und in alphabe-
tisch-chronologischer Ordnung zusammengestellt, mit vorzügli-
cher Rücksicht auf Nieder-Österreich [Zákony, nařízení a předpisy 
pro policejní správu Království rakouského. Vydány od roku 1740 
do konce roku 1825 a seřazeny v abecedně-chronologickém po-
řádku, se zvláštním ohledem na Dolní Rakousko],  IIV, Wien: 
Verlag der Geistinger’schen Buchhandlung, 1827, sv. I: A – F, 
482 s., http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=A-
BO_%2BZ174546207; sv. II: G – K, 473 s., http://digital.onb.ac.at/
OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ17454630X; sv. III: L – 
R, 523 s., http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?do-
c=ABO_%2BZ174546402; sv. IV: S – Z, 568 s., http://digital.onb.
ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174546505.

2 Tyto úkoly měli (mj.) pražští policejní úředníci v letech 
1812 a 1813. Viz Praha: Národní archiv, fond č. 874: Policej-
ní ředitelství 17691855,  inv. č. 1457, kart. 45;  inv. č. 1489, 
kart. 45; inv. č. 1510, kart. 46; inv. č. 1514, kart. 46 a inv. č. 
1538, kart. 46. 

3 Fauller ,  Gesetze, Verordnungen und Vorschriften,  I 
( pozn. 1), Vorrede, s. III.

4 Např. von der Heyde, W. G.: Repertorium der Polizeigeset-
ze und Verordnungen in den Königlich Preussischen Staaten. Ein
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svazkové komplety.5 Fauller se od nich odlišuje komplexnějším pohledem na zpracovávanou 
látku a zejména tím, že věnuje velkou pozornost uměleckým aktivitám. Jiné právnické lexikony 
se uměleckým oblastem většinou vyhnuly a jen heslovitě odkázaly na jejich pořádkové, daňové 
a zejména cenzurní aspekty. Fauller probral předpisy důkladněji. Z uměleckých oborů věnoval 
největší prostor divadlu jako oblasti s nejširším dosahem ve všech společenských vrstvách. 
Méně se věnoval hudbě, velmi málo literatuře, z níž obšírněji zmínil pouze »Lesecabinett« (čí-
tárnu), a to z obvyklého hlediska cenzury. Výtvarná umění pojednával v heslech o řemeslech, 
zejména proto, že se jako předmět zákonodárství od řemesel oddělila.

Příručka byla zpracována ve Vídni, ale měla sloužit celé monarchii. Fauller na ní nepo-
chybně dlouho pracoval. Nejprve excerpoval tereziánské a josefinské zákonodárství,6 z něhož 
vybral klíčová slova různých tematických okruhů. Seřadil je abecedně, jak bylo obvyklé u prací 
tohoto typu: Haus – Hausapotheke – Hausbälle – Hausböden – Hauscommisariat atd.; Musici-
ren – Musik – Musikalien – Musikanten atd.; Theater – Theatercensur – Theater-Entrepreneur – 
Theater-Inspection – Theater-Ordnung atd. Pod každé z klíčových slov pak doplnil právní normy, 
jež byly k tomuto tématu vydány v letech 17401825. K základní excerpci pak přidal klíčová 
slova z dalších vydaných cirkulářů, oznámení a věstníků, jež se týkaly obchodu, zdravotnictví, 
kultury a dalších oblastí běžného života. Prohledal i produkci právníků v jednotlivých korun-
ních zemích včetně českých. Vznikl čtyřdílný spis o rozsahu více než 2 000 stran, který shrnul 
podstatnou část všeho, co se dalo vědět o předpisech vydaných v letech 17401825, kdy byl 
rukopis naposledy redigován.

uplatnění encyklopedie v policejní praxi muselo být dost obtížné. Ve čtyřdílném souboru 
o dvou tisících stran se při konkrétním rozhodování těžko vyhledávala příslušná klíčová slova, 
nemluvě o hledání dalších odkazů v jiných svazcích. Jednotlivá nařízení a dekrety různých au-
torit, jak je Fauller shromáždil, na sebe mnohdy nenavazují. Mají různý dosah: jsou to dekrety 
zásadního významu, které měnily dějiny (např. postupné zařazování Židů do společnosti), nebo 
také nařízení inspirovaná jednotlivými situacemi nebo banálními podněty (např. zákaz házení 
oslavných básní hercům na jeviště). Nelze zjistit, v jakém nákladu encyklopedie vyšla, kolik 
exemplářů skutečně sloužilo zamýšlenému účelu a kolik jich zůstalo v pozůstalosti nakladatele, 
který v nedobré finanční situaci již v roce 1829 zemřel. Knihy nepochybně žily i později. Inzerce 
čtyřdílných kompletů, nepoužitých i antikvárních, se objevovala v tisku až do šedesátých let 
19. století. Tehdy kupovaly Faullerův soubor do svých fondů nově zakládané velké knihovny 
jako literaturu pro studium práv a čtyřmi objemnými svazky dekorovali noví právníci své 
pracovny. Dnes jsou čtyři díly policejní encyklopedie dokonale přístupné v digitální verzi.7 
Faullerova sbírka předpisů je historickým dokumentem, který osvětluje umělecké prostředí ze 
zcela jiné perspektivy, než jakou nabízejí běžné prameny ke kulturnímu a uměleckému životu.

Řemeslo – svobodné řemeslo
Od poloviny 19. století byly na evropských univerzitách zakládány katedry estetiky a vědci 
diskutovali o krásnu a jeho podstatě, o jeho vztahu k morálce, o vkusu apod.8 V praktickém 

Handbuch..., IIV, Halle 18191822, sv. I: https://onb.digital/result/10964E29, sv. II: https://onb.digital/
result/10964E32, sv. III: http://data.onb.ac.at/rep/10964E4B, sv. IV: https://onb.digital/result/10964E54; 
alletz, P.Julien: Dictionnaire de police moderne pour toute la France, IIV, Paris 1820, sv. I: https://www.
digitalesammlungen.de/en/view/bsb10768010, sv. II: https://www.digitalesammlungen.de/en/view/
bsb10768011, sv. III: https://www.digitalesammlungen.de/en/view/bsb10768012. Srov. Fauller, Gesetze, 
Verordnungen und Vorschriften, I ( pozn. 1), Vorrede, s. V.

5 Např.  JakscH, Peter Karl: Gesetzlexikon im Geistlichen, Religions- und Toleranzfache, wie auch in 
Güter-, Stiftungs-, Studien- und Zensurfachen für das Königreich Böhmen von 1801 bis Ende 1800, IX, Prag 
18281830, sv. I: http://data.onb.ac.at/rep/1097645A, tamtéž odkazy na další svazky. – rotH, Johann – 
Blaseck, Johann: Auszug aller im Königreiche Böhmen bestehenden Verordnungen und Gesetze, IXII, Prag 
18171819, sv. I: http://data.onb.ac.at/rep/10992117, v ÖNB Digital dostupné online i další svazky.

6 Tereziánské zákonodárství vydával od roku 1792 Joseph Kropatschek (asi 1755, Čechy – 1811, Vídeň), 
někdejší pražský student, později vídeňský dvorní sekretář; srov. kropatscHek, Joseph (ed.): Sammlung 
aller k. k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph 
des II. theils noch ganz bestehen, theils zum Theile abgeändert sind, als eine Hilfs- und Ergänzungsbuch 
zu dem Handbuche aller unter der Regierung des Kaisers Josephs des II. für die k. k. Erbländer ergangenen 
Verordnungen und Gesetze in einer chronologischen Ordnung, IVIII, Wien 1786; 21787, viz ALEX: Historische 
Rechts- und Gesetzestexte on-line, https://alex.onb.ac.at/tab_tgb.htm.

7 Wien: Österreichische Nationalbibliothek, sign. 60.F.49, https://onb.digital/result/107923DE.
8 vít, Petr: Zwischen Ästhetik und Musikkritik. Prager Musikdenken von 1760-1860, Regensburg: Con-

Brio Verlagsgesellschaft, 2010.
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životě měly podobné debaty s univerzitními diskusemi málo společného. Krásno se v životě 
zhmotňovalo ve věcech řemeslné výroby, jejichž estetické hodnoty byly na první pohled roz-
dílné. Mezi hrubým kováním na vratech zemědělské usedlosti a jemně vykovaným mřížovím 
zámecké branky byl jasně patrný rozdíl, ale státní úředník nebyl schopen jej formulovat pro 
daňové účely. Obchod potřeboval pravidla.

Nejstarším rozlišením, k němuž dvorní právníci došli 23. února 1740, byly dvě kategorie: 
»obyčejné řemeslo« (»gemeines Gewerbe«) a »svobodné řemeslo« (»freies Gewerbe«, »Kunst-

/3

Obr. 1:
Fauller, Gesetze, 

Verordnungen 
und Vorschriften

( pozn. 1), titul-
ní strana 1. dílu, 

http://digital.onb.
ac.at/OnbViewer/

viewer.faces?doc=A-
BO_%2BZ174546207
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gewerbe«).9 Svobodné řemeslo »je práce, která nejde naučenou cestou ani nezaručuje jistou 
obživu, ale každý ji smí bez omezení provozovat; není třeba mít dekret ani povolení od vrch-
nosti«.10 Tato definice »svobodného řemeslníka« z poloviny 18. století odpovídá novodobým 
definicím umělecké činnosti a postavení umělců: nešli naučenou cestou, museli projevit tvůrčí 
schopnosti a nic neměli zaručeno. Na druhé straně mohli vystoupit z okruhu cechovních zvyk-
lostí.11

Některé druhy činnosti byly posuzovány jako řemeslo i jako umění. O příslušnosti prací 
k jedné, nebo druhé kategorii rozhodoval daňový úředník. Například malířství mělo statut 
svobodného umění podle dvorního rozhodnutí z 27. listopadu 1786; podle dalšího dvorního 
rozhodnutí z 6. listopadu 1813 jako takové nepodléhalo dani z příjmu.12 Zvláštním případem 
byli ale malíři karet, které Fauller zařazuje do hesla Kartenmahlerei.13 Spotřeba hracích karet 
v hostincích i v soukromí byla enormní a jako zdroj osobních i daňových příjmů nezanedbatel-
ná. Malované karty byly dostupnější než tištěné. Správci státních financí s úpornou vytrvalostí 
vydávali dekrety (1. října 1763, 6. srpna 1779, 12. prosince 1785 a 5. října 1802), které vždy 
znovu připomněly malířům, že kromě »svobodného umění« také provozují řemeslo. Malíř i lito
graf museli všechny prodávané karty označit svým jménem a místem původu, a to tiskem na 
rubové straně. Z výtěžku prodeje museli zaplatit daň.

Řemeslnická produkce, postupem času stále bohatší, vyžadovala stále větší právnickou 
pozornost. Druhý svazek Faullerovy encyklopedie (s. 4562) věnuje více než osmnáct stran ka-
tegorizaci řemesel. Celá série výnosů z roku 1795 zpřesnila zákonodárství jasně uchopitelnými 
právními prostředky. Kabinetní vyhlášení z 20. února definovalo »prodejná řemesla« (»verkäuf-
liche Gewerbe«), živnosti, které mohly být prodány, zděděny, věnovány, dány do zástavy apod.14 
Dne 12. března byla definována »neosobní řemesla« (»unpersönliche Gewerbe«), tedy taková, 
která jsou spojena s domem a na něj neodlučně vázána (vodní mlýn). Cirkulář z 12. května 
definoval »osobní řemesla« (»persönliche Gewerbe«), která mohla po smrti svého provozovatele 
přejít na jeho vdovu; ta pak mohla vést firmu do své smrti. 

Kategorie »svobodných řemesel« se rozvíjela do šíře, ale přibýváním velmi specifických 
činností, v nichž se vedle řemeslné zručnosti uplatnila také obchodní vynalézavost, nový mód-
ní trend nebo nová technologie. Svobodným řemeslem se 17. srpna 1765 stalo »rámování 
obrazů«.15 Další dekret povolil »Brunellenmachen« – »sušení a prodej švestek«.16 Dne 5. září 
1778 se prostřednictvím dvorního dekretu stali svobodnými řemeslníky kadeřníci a parukáři.17 
Když Chrysostomus Fauller v roce 1825 začal naposledy redigovat do definitivní podoby svou 
příručku, našel ve vydaných předpisech celkem 61 řemesel, která byla samostatnými dekrety 
postupně označena jako svobodná.18 Byly mezi nimi: »HosenträgerMacherei« (výroba pánských 
šlí jako patent), »JasminÖlmachen« (výroba jasmínového oleje), »KöllnerWasserVerkauf« (pro-
dej parfému Kolínská voda), »SchweinfleischGeräuchertesVerkauf« (prodej uzeného vepřového 
masa), »Spitzenmacherei« (krajkářství), »Weiberkleidermachen« (konfekční šití dámského oble-
čení), »Würsteitalienische« (prodej italských klobás) a řada dalších. 

Svobodní řemeslníci dostali oficiální označení »CommercialProfessionisten«, jejich řemesla 
se nazývala »CommercialBeschäftigung«. Byla to řemesla s výrobky »pro přespolní prodej« 
(»auswärtiger Verkauf«), nikoliv »pro místní spotřebu«.19 »Professionisten«, včetně židovských, 
se těšili společenské úctě. Pokud »Professionisten« pocházeli z ciziny a byli zruční svobodní 
řemeslníci, vyjadřovaly předpisy veřejný zájem, aby v rakouských zemích zůstali: »Jejich na-
turalizaci [unterkommen] v rakouských zemích budou poskytnuty veškeré úlevy.«20 Pokud se 

9 Dále budeme pracovat u delších citací převážně s českými překlady, původní znění lze snadno nalézt 
v ele ktronickém zdroji, viz http://data.onb.ac.at/rep/107923DE.

10 Fauller, Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, II ( pozn. 1), s. 45.
11 Tamtéž, II, s. 83 (dvorní dekret z 9. 4. 1784): »[...] von den hier und da bestandenen zunftmäßigen 

Verfassung befreit.«
12 Tamtéž, II, s. 382
13 Tamtéž.
14 Tamtéž, II, s. 47.
15 Tamtéž, II, s. 45: »Das Bild einfassen ist frei gelassen.«
16 Tamtéž.
17 Tamtéž: »Frisiren ist frei.«
18 Úplný výčet tamtéž, II, s. 4546.
19 Tamtéž, II, s. 51 (heslo Gewerbe – Commercial-Beschäftigungen).
20 Tamtéž, I, s. 67 (heslo Ausländer, patent ze 17. 12. 1760).
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domácí svobodný řemeslník chystal vystěhovat do jiné země, »byl každý, kdo o tom věděl, 
povinen mu v tom zabránit nebo okamžitě zpravit úřady«.21 

Termín »Kunstwerke« (umělecká díla) stojí poprvé v záhlaví dekretu dvorní kanceláře 
z 28. prosince 1818. Dekret má zabránit vývozu cenných předmětů z rakouských zemí za hra-
nice. Jde o obchod »s uměleckými předměty a zvláštnostmi«.22 Dekret zakazuje volné nakládání 
s »malbami, sochami, starožitnými předměty, mincemi, mědirytinami a jejich sbírkami, s vzác-
nými rukopisy, s Codices, s prvním vydáním literárních děl a s některými jinými literárními 
díly«. Není jasné, zda pod »vzácnými rukopisy« jsou míněny též rukopisy hudební. O hudebních 
tiscích se ve Faullerově sbírce hovoří samostatně. Všechny vyjmenované předměty se mohly 
volně prodávat uvnitř hranic monarchie, ale o jejich vývozu rozhodovalo dobrozdání umělec-
kých institucí (v Praze Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde, zal. 1796) nebo doporučení 
renomovaných knihoven. Aby zákaz prodeje nepostihl žijící autory, dekret je výslovně vyjímal: 
mohli požádat o volný vývoz svých děl a nabídnout je ke koupi i v zahraničí.

Dvorní dekret z 20. června 1808 zavádí ve všech rakouských státech odvod povinného vý-
tisku. Vždy čtyři týdny po vydání nové publikace měli nakladatelé dodat do vídeňské dvorní 
knihovny povinný exemplář tištěného díla.23 Odevzdávala se též »Kunstwerke«; samostatní 
výtvarníci a nakladatelé předávali dvorní knihovně mědirytiny, mapy a časopisy.

Tiskem not a jejich prodejem se zabývají samostatné odstavce Faullerovy sbírky pod ná-
zvem Musikalien.24 Nototisk se řídil zákonem o tisku z 18. března 1806: noty mohl tisknout 
pouze licencovaný litograf a prodávat je mohl pouze ten, kdo je vytiskl na vlastní náklad. Také 
pro tisk not platila povinnost odevzdávat tři exempláře do dvorní knihovny.25 Podle dodatku 
z 29. července 1822 byl knihkupcům výslovně zakázán prodej litografovaných hudebnin vyda-
ných na cizí náklady.26

Přípis dvorní obchodní komise ze 7. února 1817 se zabývá půjčovnami not (»Musikalien-
Leihanstalt«).27 Jejich zřízení je pokládáno za velmi praktické a pro veřejnost pohodlné. Dvorní 
obchodní komise doporučila, aby příslušnou licenci dostal nejen každý umělec nebo skladatel, 
který by se o provozování půjčovny zajímal, ale též každý obchodník uměním, a to jednotlivě, 
nebo i ve spojení s více osobami. Půjčovny byly oblíbené a hojně využívané (v Praze otevřel 
první obchod v roce 1823 v ulici Na Příkopě skladatel a nakladatel Johann Christian Gottlieb 
Junghans).28

Svobodné umění
»Freie Kunst« – svobodné umění definoval Josef II. svým rozhodnutím z 19. října 1782. Tehdy 
zrušil úřad zvaný Spielgrafenamt. Úřad vzniklý v Rakousku ve 14. století působil jako před-
chůdce cechovních orgánů. Instituce zvaná celým jménem Das Oberste Spielgrafenamt für 
Oesterreich unter und ober der Enns byla založena v roce 1354. Byla »[...] dozorčím úřadem 
a soudní instancí pro hudebníky, herce, kejklíře a komedianty«. Zvláštní organizace pro tyto 
profese byla nezbytná, protože »Spielleute« (ve smyslu hromadného označení »špílmani«) »pro-
vozovali své řemeslo převážně jako kočovníci«, a museli mít tudíž jedno stálé správní místo.29 

Spielgrafenamt dědičně spravovaly rodiny z vysoké rakouské šlechty. Jeho pravomoc sahala 
z Vídně na sedm podřízených míst v rakouských regionech.30 Kdo se chtěl živit kočovným 

21 Fauller, Gesetze, Verordnungen und Vorschriften,  I ( pozn. 1), s. 71 (vystěhovalecký patent 
z 10. 8. 1784).

22 Tamtéž, II ( pozn. 1), s. 465 (heslo Kunstwerke. Ausfuhr und der Verkehr mit Kunstwerken und 
Seltenheiten).

23 Tamtéž, II, s. 178 (heslo Hofbibliothek).
24 Tamtéž, III, s. 168.
25 Tamtéž, III, s. 167 (dekret dvorní kanceláře z 13. 2. 1812).
26 Tamtéž, III, s. 168.
27 Tamtéž, III, s. 167.
28 Viz ludvová, Jitka – ziegler, Frank: Junghans, Johann Christian Gottlieb, in: Česká divadelní encyk-

lopedie, http://encyklopedie.idu.cz/index.php/Junghans,_Johann_Christian_Gottlieb.
29 Spielgrafenamt, in: Wien Geschichte Wiki, https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Spielgrafenamt. – 

Podrobně viz Hadamowsky, Franz: Wien. Theatergeschichte: Von den Anfängen bis zum Ende des Ersten 
Weltkriegs [= Geschichte der Stadt Wien, III], Wien – München: Jugend und Volk, 1988, s. 2943.

30 V českých zemích se vazba na Spielgrafenamt nevytvořila a zmínky o něm lze najít jen výjimečně. 
Děkuji Mgr. Miroslavu Lukášovi, Ph.D., za informaci, že na »Löblich ObristSpielGrafenAmt Länder Erz-
herzogthümern Oesterreich« se obrátila v Brně v roce 1763 divadelní ředitelka Barbara Ederová, která se 
svou společností přijela na Moravu z Rakouska.
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povoláním patřícím ke »špílmanům«, musel se přihlásit a zaplatit vstupní taxu. I na svých 
cestách se musel hlásit a platit poplatek z dalších působišť. Když Josef II. v říjnu 1782 tento 
prastarý úřad zrušil, měl nejlepší úmysl: »Obnovila se přirozená svoboda umělců vydělávat si 
svůj chléb uměním bez rušivých omezení.«31 Po celé Evropě se otevřel prostor pro volné cesto-
vání herců, hudebníků, tanečníků a dalších profesí. Tím spíš, že již o několik měsíců dříve učinil 
Josef II. jiné významné gesto, když 2. ledna 1782 otevřel všechna svobodná umění, tj. hudbu, 
malířství a stavitelství, pro Židy.32

Židé – jako »freie Künstler« – měli zvláštní postavení. Dělili se na »domácí« a »cizí« (»frem-
de«). »Domácí« měli stabilnější podmínky k životu, zatímco císařská, dvorní i policejní nařízení 
se většinou týkala »cizích« Židů. »Cizí« Židé, pokud měli osvědčení zachovalosti a dobrou 
kvalifikaci, mohli se zdržet v jednom místě tři roky. Podle obšírného hesla Juden-Aufenthalts-
bewilligung33 platila zásada, že počet »cizích«, kteří mohou ve městě pobývat nebo městem 
procházet, určovala policie (dvorní dekret z 3. 1. 1797). Již dříve, od dvorního dekretu ze 17. 8. 
1784, nesměli »cizí« Židé dostat »JudenMusikLicenzen«, tedy »cizí« židovští hudebníci museli 
zůstat kočovníky. Ještě v roce 1818 nabádal dvorní dekret z 24. 3. policii, aby při povolování 
pobytu Židů postupovala opatrně a přísně. V této době však rakouský kabinet už podporoval 
studium uměleckých oborů a uměleckých řemesel a povoloval i »cizím« Židům nejen studium 
na dobu tří let, ale i jeho eventuální prodloužení. Tuto benevolenci dvorní dekret výslovně 
formuloval až v roce 1824. »Cizím« Židům byl povolen pobyt ve Vídni, »pokud je to nezbytné 
k dokončení jejich studia v oboru vědy, umění nebo řemesla« (Juden-Aufenthaltsbewilligung, 
dvorní dekret z 22. 3. 1824).

Otevření neomezeného prostoru pro »svobodná umění« záhy přineslo nemalé problémy; 
způsoboval je zejména rostoucí počet nekvalifikovaných sil, které vstoupily do jarmarečního 
provozu. Zrušený Spielgrafenamt zaručoval jistou kvalitu; bez něj měly skupiny jarmarečních 
podnikatelů, často v mezinárodním složení, neomezené volné pole působnosti. Situace se rychle 
zhoršovala. Dne 6. prosince 1802 vyšla kabinetní vyhláška, která zastavila vydávání vstupních 
pasů do rakouských zemí cizincům, aby se zabránilo trvalému přílivu »špílmanů«.34 Cizinci, kte-
ří již ve skupinách po rakouských zemích putovali, měli být při každé příležitosti vykazováni. 
Výnos z roku 1813 nařizoval, aby byli »vykazováni domů předepsanou trasou« (»mit gebun-
dener Marschroute«) s kontrolami, což mělo zabránit nelegálním návratům. Domácí obyvatele 
mezi kejklíři měla policie prověřit, zda budou – za předpokladu lepší výživy a s osvědčením 
spolehlivosti od vrchnosti – schopni služby ve vojsku. V kladném případě měli být ihned odve-
deni, a to na účet kraje, ke kterému náležejí.

Všeobecný zákaz kočovníků měl jednu výjimku: povoloval produkce kabinetů pohyblivých 
figur a umělecky zpracovaných technických zvláštností, zvláště pokud je předváděli domácí 
»Professionisten«. Tyto podniky směly zůstat, nejen k pobavení publika, ale také k poučení, jako 
ukázky technického vzdělání a řemeslné zručnosti, které měly lákat mladé lidi k následování. 
Provozovatel musel samozřejmě dodržovat předpisy a mít příslušné doklady: sám pro sebe 
a pro své zaměstnance osvědčení od vrchnosti nebo od krajského úřadu o dosavadním mrav-
ném chování, dále potvrzení o vlastnictví předváděné atrakce a konečně vysvědčení o svém 
profesionálním školení.

Pouliční zábava, jak ji nabízeli domácí i cizinci, se postupem času vymkla regulaci a opako-
vané policejní výnosy (10. 2. 1795, 23. 8. 1813) ji sotva zmírnily. Poslední vyhláška z 13. čer-
vence 1819 představila jarmareční repertoár v celé šíři:

»Podle všeobecných a v c. k. rakouských císařských zemích dlouho platných nařízení nejsou 
zde trpěni: komediantské trupy, tanečníci na laně a podobní umělečtí gymnasté, kočující 
muzikanti a pouliční zpěváci obojího pohlaví, medvědáři, provozovatelé opičích a psích 
divadel, kočovníci s cizokrajnými zvířaty vzbuzujícími odpor, herci s maňásky a loutkáři, 
lidé s malými loteriemi nebo jinými zakázanými hrami, kramářští vyvolávači a vůbec 

31 Tak znělo zdůvodnění Josefa II. v rozhodnutí, že Spielgrafenamt je zrušen: »Das k. k. oberste Spiel-
grafenamt in Österreich wird aufgehoben.« Srov. kropatscHek, Joseph (ed.): Handbuch aller unter der 
Regierung des Kaisers Josef des II. für die K. K. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer 
Sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 bis 1784, I/2: Polizei- und 
Sicherheitsgegenstände, Wien: Johann Georg Moesle, 1785, s. 135, https://alex.onb.ac.at/static_tables/
tab_hvb.htm. – Fauller, Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, IV ( pozn. 1), s. 142. 

32 Tamtéž, II, s. 310 (patent z 2. 1. 1782): »Juden, Mahlerei, Bildhauerei und andere freie Künste aus-
zuüben, ist den Israeliten gestattet.«

33 Tamtéž, II, od s. 261 (Juden-Aufenthaltsbewilligung).
34 Tamtéž, IV, s. 113.
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všechny druhy podobné kočující lůzy [Gesindel], která ve městech i na vesnicích předvádí 
své zlořády [Unwesen] a v žádném ohledu není dost spolehlivá.«35

Počet cizinců se sice díky ostrému dohledu podařilo omezit, ale v rakouských zemích stále 
zůstávaly v dostatečném počtu domácí, s nimiž se do měst a vesnic dostávaly nejen zakázané 
hazardní hry, ale také kramářské stánky s vyobrazeními hrůzných příběhů, lupičských výstupů 
a s voskovými figurínami vrahů. Ač většina kočovných podniků působila zhoubně na výchovu 
mládeže a neblaze ovlivňovala všeobecné morální cítění, nebylo v silách policie je vymýtit.

Hudba
Hudbě je ve Faullerově příručce věnováno málo místa, pouze 6 stran. Především v textu chybí 
jakákoliv stopa po onom okruhu koncertního života, který dnes tuto dobu umělecky reprezen-
tuje: Haydn, Mozart, Weber, Beethoven, koncertní hudba dalších skladatelů těchto let. Fauller 
nevybral ani klíčová slova: text jeho příručky neobsahuje termíny »Konzert« – »Koncert« – 
»Concert«, »Academia« – »Akademie«, »Komposition«. Je zaznamenána jediná povinnost provo-
zovatelů, a to v odstavcích o cenzuře: pořadatel musí předložit ke kontrole tištěné koncertní 
oznámení, případně texty písní uváděných v programu.36

Celý společenský život hudby je ve Faullerově příručce ›zglajchšaltován‹ termínem Musici-
ren.37 Není míněna výhradně amatérská činnost a nelze odhadovat kvalitu produkcí. »Muzicí-
rovat« mohl každý, kdo od své vrchnosti získal potvrzení, že je řádným a usazeným občanem a 
hudbou si opatřuje vedlejší příjem.38 Předpisy, které měly »muzicírování« regulovat, nepátraly 
po hudebním vzdělání aktérů; zde platil doslovně dekret Josefa II. z 19. října 1782, jímž se 
»obnovila přirozená svoboda umělců vydělávat si svůj chléb uměním bez rušivých omezení«. 
Předpisy pro »muzicírování« se během času měnily, ale ustálila se základní tendence, s níž 
k němu policie přistupovala: všechny úřední výnosy jsou především represivní a snaží se tento 
okruh zábavy ve společnosti omezit.

Nejstarší nařízení týkající se hudby, které Fauller zařadil do své encyklopedie, vyšlo 26. květ-
na 1775.39 Pochází z kapitoly o pořádkových opatřeních v noční Praze a zřejmě se týká doby po 
uzavření hospod. Zakazuje »přezpívávat v městských uličkách písně, které obsahují všelijaké 
sprosté vtipy a staré říkanky«.

Nejobvyklejší »muzicírování« obstarávaly skupiny domácích a cizích hudebníků, které vět-
šinou kočovaly dům od domu. Od 2. března 1776 se musely vykázat potvrzením od svých 
vrchností; v opačném případě je měli policejní úředníci okamžitě zatknout.40 Často byly složeny 
ze sedláků (»Bauernbanden«) a hudba, kterou vnucovaly, zejména na vesnicích, byla opravdu 
bídná (»elende Musik«). Obyvatelé se nedokázali proti jejich agresivní hrubosti bránit a pak mu-
seli těmto tlupám o čtyřech, sedmi nebo až osmi členech za nechtěnou produkci dobře zaplatit. 
Hrající sedláci zanedbávali vlastní hospodářství a velké oblasti určené k zemědělské produkci 
nezadržitelně upadaly.41 »Musikantenbanden« jsou trvalým adresátem nevlídných dekretů na 
konci 18. století a posléze až do roku 1825, kdy byl Faullerův rukopis připravován k tisku.

Legální domácí skupiny, které vrchnost vybavila potřebnými doklady, působily především 
v hostincích. Počet profesionálních hudebníků v jejich řadách a jejich kvalitu lze těžko odhado-
vat. Pokud skupina delší dobu řádně putovala od hostince k hostinci, od zahrady k zahradě, od 
jednoho dvora k druhému, mohla si u policie opatřit licenci žebravých muzikantů (»Bettelmu-
sikanten«).42 Pokud měla několik pevných a pravidelně střídaných stanovišť v tanečních sálech, 
kavárnách nebo v zahradách se stálou klientelou, již nebyla (podle policejního dekretu z 21. 1. 
1821) počítána k žebravým muzikantům, nýbrž k hudebníkům ve svobodném řemesle (»freies 
Gewerbe«). Nové skupiny, které hledaly působiště, se měly předem přihlásit na příslušném 

35 Fauller, Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, IV ( pozn. 1), s. 114115 (heslo Seiltänzer). 
36 Tato povinnost zůstala pořadatelům koncertů až do první republiky. Pražské německé divadlo 

předkládalo 20. března 1916 k cenzuře mnohokrát provedené Mahlerovy Kindertotenlieder na Rückertovy 
texty, určené pro koncert 31. března 1916. Byly shledány »anstandslos« – bez námitek. Srov. Archiv hl. 
města Prahy, Referát XII. pro informace, osvětu, tělesnou výchovu, divadlo, Protokol divadelní, sv. 1916
1921, inv. č. 24, záznam č. 140.

37 Fauller, Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, III ( pozn. 1), s. 165.
38 Tamtéž, III, s. 165 (výnos kabinetu z 31. 1. 1797).
39 Tamtéž, III, s. 359 (odstavec Polizei-Ordnung in Prag).
40 Tamtéž, III, s. 168 (heslo Musikanten, policejní nařízení z 2. 3. 1776).
41 Tamtéž, III, s. 165 (heslo Musiciren, dekret kabinetu z 3. 5. 1796 a 31. 1. 1797). 
42 Tamtéž, III, s. 168 (heslo Musikanten, policejní dekret z 21. 1. 1821).
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/8
magistrátu. Ten řádně uvědomil policii a po uzavření dohody s hostinským prověřil jednotlivé 
členy.43 Ne všichni mohli dostat hudební licenci s dlouhodobou platností: pro své stabilní pa-
lírny ji nedostali ani Židé.

Policie dohlížela trvale na legální hudební zábavy, zejména na nedělní a sváteční. Platil 
patent z roku 1762, který pod vysokou pokutou zakazoval hrát před bohoslužbou nebo během 
bohoslužby.44 Obvyklá nedělní hudba k tanci na vesnici před rokem 1800 nesměla začít před 
15. hodinou, ve městech před 16. hodinou. Večer před nedělí a svátkem směla hudba trvat 
pouze do půlnoci. V pozdějších letech býval začátek ve městech posunut až na 18. hodinu, 
»přičemž se pod žádnou záminkou hudba k tanci nesměla hrát dříve«.

Zábava s hudbou se nesměla oznamovat v hostinci na dveřích a oknech, ale každou zábavu 
s tancem, i pokud se konala v otevřeném prostoru, bylo třeba oznámit policii. Zvláštní předběž-
né policejní kontroly se týkaly tanečních sálů. Pozornost se soustředila především na osvětlení, 
které muselo respektovat velmi přísná protipožární pravidla, a jakákoliv nedbalost měla opět 
za následek vysoké pokuty.

Muzikanti museli platit daň za místo, na kterém hráli, ať to bylo v hostinci, nebo venku. 
Její výše (»MusikImpost«) byla stanovena podle předpokládaného průměrného výnosu. Kdo 
nezaplatil daň dobrovolně a byl přistižen, uhradil pětinásobnou pokutu.

Nejen kapely, ale i  jednotlivci podléhali zdanění. Muzikanti z rakouských zemí kočující 
legálně po své domovině si museli opatřit doklad o svých ročních příjmech (»Steuerschein«).45 
Před koncem kalendářního roku se každý musel vrátit do kraje, kde byl policejně přihlášen, 
aby na krajském úřadu zaplatil daň za končící rok, a dostal nový formulář na rok následující.

Finanční policie se zajímala také o příjmy hudebníků působících v soukromí, jak svědčí 
archiv, který zanechali malostranští Nostitzové.46 Jsou zde seznamy zaměstnanců paláce, které 
pořídili úředníci daňové správy. První seznam vznikl v roce 1759. Sloupec označený »zvláštní 
služebníci« (»particular Dienstboten«) obsahuje vedle kaplana, hlavního vrátného, kuchaře 
a cukráře také hudební profese: »Waldhorner«, »Hautboist«, »Fagottist«. Šlo o známé profe-
sionály, hráče na lesní roh, hobojistu a fagotistu, členy veřejně působící Nostitzovy dechové 
harmonie, z nichž někteří žili přímo v paláci. Nelze přesně zjistit, zda měli ještě nějaké domácí 
pracovní povinnosti, zda například vyučovali hudbě hraběcí děti nebo hráli v soukromí pro 
radost s pánem domu. Franz Anton Nostitz, který jim ve své závěti odkázal drobné sumy, je 
označil za své osobní služebníky.

Zvláštním hudebním institutem ve společnosti byla hudba v chrámu – »Kirchenmusiken«.47 
Faullerovy shromážděné vyhlášky jí nevěnují zvláštní pozornost, s výjimkou jednoho z roku 
(1809): v něm se výslovně přikazuje, že hudba v chrámu nesmí být nikdy svěřena ženám. 
Výjimku představují ženy, které jsou k chrámu vázány svým stavem jako manželky, dcery 
nebo sestry chorregentů, učitelů a dalších chrámových hudebníků. Ženy i muži měli v chrá-
mu výslovně zakázáno provozovat hudbu pocházející z divadla, ať v originálním znění, nebo 
v úpravách.

Faullerova sbírka cituje několik odstavců nazvaných Musikstücke ( Obr. 2).48 Tento text 
se zjevně vztahuje k onomu náročnějšímu repertoáru, který v koncertním životě pěstovali 
profesionálové a jemuž se Fauller vždy pečlivě vyhnul. Je to dvorní nařízení z 11. května 1819, 
které lze označit za první pokus o rakouský autorský zákon, značně benevolentní a opřený 
o kategorii »svobodného umění«, chápanou tak, jak ji definoval Josef II.

»Komponování zcela nové hudby, stejně jako aranžování skladeb, patří ke svobodným 
uměním; to první sice prozrazuje více originality, ale jedno jako druhé vyžaduje hudební 
schopnosti. Ten, kdo hudbu aranžuje, tj. dělá kvintety, kvartety, dueta a sonáty pro různé 
nástroje z velkých děl, jakými jsou oratoria, opery, symfonie atd., a používá jejich nejoblí-
benější místa, nebo když vezme příjemná, oblíbená témata z děl různých skladatelů a dodá 
k nim něco nového, jak je tomu často u hudby k baletům, musí být skladatelem, aby to 

43 Fauller, Gesetze, Verordnungen und Vorschriften,  III ( pozn. 1), s. 170 (heslo Musikerlaubniß, 
vládní výnos u 3. 1. 1786).

44 Tamtéž, III ( pozn. 1), s. 166 (patent z 9. 8. 1762). Všechna následující nařízení týkající se hudby 
v hostincích viz tamtéž, s. 165170 (heslo Musiciren, Musik ad.).

45 Tamtéž, III, s. 169170 (Musikanten – Erwerbsteuer).
46 ludvová,  Jitka: Hudba v rodu Nostitzů,  in: Hudební věda 23/2 (1986), s. 144165, http://www.

digitalniknihovna.cz/knav/uuid/uuid:62af07b44b4511e11418001143e3f55c.
47 Fauller, Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, II ( pozn. 1), s. 412 (dekret dvorní kanceláře 

z 19. 12. 1809).
48 Tamtéž, III, s. 170171 (Musikstücke).

http://www.digitalniknihovna.cz/knav/uuid/uuid:62af07b4-4b45-11e1-1418-001143e3f55c
http://www.digitalniknihovna.cz/knav/uuid/uuid:62af07b4-4b45-11e1-1418-001143e3f55c
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dokázal. K provozování svobodného umění nikdo nepotřebuje oprávnění, a proto není 
možné zakázat prodej nějakého kusu, ať byl samostatně zkomponován, nebo aranžován.«

Pokračování tohoto odstavce ale naznačuje, že »svobodné použití« oblíbeného místa z cizího 
oratoria v nějaké úpravě se vztahuje pouze k rukopisům. Týž výnos v dalším odstavci výslovně 
zakazuje litografickou výrobu aranžovaných skladeb: 

»Nové vyrytí cizích hudby v jiném aranžmá v žádném případě není povoleno; pokud by si 
to někdo dovolil, pak nebude těžké to zjistit a předložit důkazy úřadům, jak je v takových 
případech obvyklé.«

/9

Obr. 2:
Fauller, Gesetze, 

Verordnungen 
und Vorschriften, III 

( pozn. 1), s. 170 
(Musikstücke), 

http://digital.onb.
ac.at/OnbViewer/

viewer.faces?doc=A-
BO_%2BZ174546402

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174546402
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174546402
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174546402
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174546402
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Noremní dny
Zásadní omezení pro legální »muzicírování« představovaly tzv. noremní dny, tj. církevní nebo 
státní svátky, kdy se nesměla provozovat ani hudba, ani divadelní představení. Ve Faullerově 
sbírce jsou obsaženy patrně všechny verze, v nichž předpisy o noremních dnech vyšly tiskem.49 
Mezi rokem 1753 a 1822 bylo vydáno celkem 14 dekretů a podobných nařízení, které v různých 
obdobích upravovaly předpis o noremních dnech. V první vyhlášce ze 4. prosince 1753 byly 
uvedeny všechny neděle (»Alle Feiertage des ganzen Jahres hindurch«) a jménem uvedeno čty-
řicet dalších církevních svátků i pamětních dní ze života křesťanů, kdy se nesměla provozovat 
hudba ani divadlo. V pozdějších letech se přidaly dny spojené s úmrtím členů císařské rodiny, 
naopak byly zrušeny některé církevní svátky.50

Lze předpokládat, že to byl tlak vysoce postavené šlechty, který pomohl omezit počet 
noremních dní zejména v divadle. Ve vídeňském »národním«, tj. dvorním divadle se počet 
noremních dnů významně zmenšoval ke konci století. Pro divadelní představení se uvolňovaly 
některé dny zejména kolem Velikonoc. Divadla v ostatních zemských centrech se měla řídit po-
dle programu vídeňské scény; všechna měla povoleno provozovat kolem Velikonoc tatáž vážná 
dramata a truchlohry, které byly pro tuto příležitost uvedeny ve Vídni.

Noremní dny patrně nebyly vždy dodržovány. Cirkulář z 30. ledna 1804 připomíná všeobec-
ný zákaz hudby a tance v postním čase a zejména předpis, že i v předvečer adventu se nesmí 
tančit déle než do půlnoci. Další nařízení navrhují pokutovat porušování noremních dní při 
soukromých slavnostech, výnos z 30. června 1821 však opět pro všechny noremní dny dovoluje 
alespoň »hudební akademie vážného druhu«, v žádném případě tableaux, ještě méně opery, 
hry a tance.

Divadlo a policejní regulace
Podle abecedního pořadí je heslo Theater obsaženo ve čtvrtém svazku Faullerovy encyklopedie 
a se všemi podřazenými termíny (Theatercostüm, Theatercensur, Theaterzettel ad.) zaujímá asi 
třicet stran.51 Jednotlivé sebrané normy na sebe málo navazují tématem i závažností. Některé 
z nich se vyslovují k bezvýznamným podnětům (například zakazují házení oslavných básní na 
jeviště z lóží), jiné významně zasahují do divadelního provozu ve všech zemích rakouské říše 
(např. Kinderballett, viz dále). I toto legislativní rozpětí zrcadlí změny v rakouském zákonodár-
ství této doby a také rostoucí pravomoci, které policie během několika let vůči divadelnímu 
provozu získala.

První pražské nařízení týkající se divadla, které Fauller do své sbírky zařadil, pochází z roku 
1775. Na rozdíl od jiných citovaných norem, kde je vždy uveden vydavatel příkazu a pramen, 
odkud je text převzat, stojí pod příslušným odstavcem pouze »Nařízení z 9. května 1775«. 
Popisovaná příhoda se netýká jeviště, ale společenské výtržnosti v hledišti:

»Každému se dává na vědomí, že nejen jakékoliv pískání, zvláště opakované, ale též dupá-
ní nohama, tlučení holemi do podlahy, do lavic a stěn kdekoliv v divadle je od nynějška 
zakázáno a každý, kdo bude jednat proti tomuto zákazu, bude podle okolností na místě 
zadržen stráží a z divadla odstraněn nebo dopraven rovnou do vězení. Bude nejpřísněji 
potrestán, protože publikum má svobodu vyjádřit svou pochvalu potleskem, nespokojenost 
však všeobecným mlčením.«52

Výnos byl téměř jistě reakcí na konkrétní událost. Podobný zlostný výbuch se mohl ode-
hrát v divadle ve Vídni, ale spíše v Praze, tehdy ještě v divadle v Kotcích, které vedl Giuseppe 
Bustelli, nebo v Thunovském divadle na Malé Straně, které provozoval Johann Joseph Brunian. 
Nabízí se vysvětlení, že šlo o nespokojené gesto nějakého rozezleného aristokrata; měšťanské 
publikum se ve velké společnosti málokdy cítilo tak volně, aby v hledišti ztropilo skandál. Nad 
praktickým uplatněním předpisu však zůstává otazník: je obtížné si představit, že by stráž 
dokázala dopravit rozčileného aristokrata »rovnou do vězení«.

O rok později, 1776, bylo ve Vídni zřízeno policejní ředitelství; začalo realizovat správní 
reformy, podle nichž se měla osvícená monarchie řídit. Během deseti let se s korunními zeměmi 
vyjednaly podrobnosti a policejní ředitelství začala být zřizována i v dalších zemských cent-

49 Fauller, Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, III ( pozn. 1), s. 191195 (Normatage).
50 Seznam noremních dní pravidelně tiskla po roce 1800 hned za obsah příručka Schematismus für 

das Königreich Böhmen, kterou vydávala od roku 1790 Královská česká společnost nauk.
51 Fauller, Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, IV ( pozn. 1), s. 301332 (Theater).
52 Tamtéž, IV, s. 303.

/10



Hudba a d i vad lo  o č ima po l i c i e :  Zákony,  nař í z en í  a  p ředp i s y,  1740-1825 11

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 10/4 (2021), pp. 1-18

Jan K
ouba nonagenarius

/11
rech. Pražský úřad byl aktivován jako první 26. března 1785; dále vznikla ředitelství v Brně, 
Opavě, Linci, Lvově, Štýrském Hradci a Terstu.53

Pražský policejní aparát se značně rozrostl; jeho úkolem bylo zvládat starší policejní agendu 
a také práci původních tří pražských hejtmanství (staroměstského, novoměstského a malo-
stranského), jež se sloučily v jedno. Úředníci hejtmanství dříve registrovali nové tváře na svém 
teritoriu, kontrolovali řádný obchod, vykazovali z města tuláky, zakazovali hazardní hry, vyhá-
něli kočující podnikatele se zvířaty atd. Všechny tyto povinnosti zůstaly některým oddělením 
nové policie zachovány, ale přibyly nové okruhy, např. hygiena pohřbů a hřbitovů, trestání 
rychlé jízdy ve městě, stížnosti sloužících na panstvo, pokoutní písařství ad.

Kromě toho se na policii přesunul dohled nad celým divadelním provozem. »Dozor nad 
divadlem a pořádek při veřejných představeních přenáší se na policejní ředitelství,« zní první 
paragraf pověřovacích spisů pro pražskou policii. Pod prvním reformním bodem (»Inspekce 
všech veřejných podívaných, plesů, divadel, ohňostrojů a loterií«) bylo obsaženo vše: od dohle-
du nad pořádkem kolem divadelních budov až po vládu nad nekonečným polem cenzury. Ve 
výčtu povinností policejního ředitelství nalezneme:

– povolení k pořádání hudebních akademií;
– povolení k pozdnímu otevření šenkoven s hudbou i bez hudby;
– povolení pozoruhodných produkcí zvířat a uměleckých předmětů;
– povolení tzv. krejcárkových a domácích komedií;
– povolení veřejného vyučování tanci s vyvěšením tabule;
– povolení mrzákům živit se hudbou (nikoliv zpěvem písní) v šenkovnách a veřejných zahra-
dách.54

Praktické důsledky reformy policie dokládají dokumenty k žádostem v pražském Národním 
archivu. Policie dovolila harfenistům hrát v hostincích, ale zároveň vydala pokyn, aby mladí 
lidé byli vedeni k jinému zaměstnání; pokutovala ředitele divadla na Koňském trhu Karla Wah
ra za to, že jeho herci chodí v kostýmu po ulici, a vytýkala mu, že nedodržuje dobu začátku 
představení; vybírala poplatky za spektákly, provazochodce a zpěváky; vydala pokyn, že se za-
kázané hry nesmějí hrát ani v soukromých domech; vykázala potulné Italy s medvědem a opicí 
a vyřídila tucty podobných jednorázových přání.55

V roce 1804 vydala pražská policie první publikaci týkající se divadla: Theaterordnung (Di-
vadelní řád). Je to útlá sbírka předpisů, analogická k nedávno vyšlé směrodatné a daleko ob-
jemnější brožurce vídeňské.56 Většina jejího textu je řešena přesně podle vídeňského modelu 
a vyslovuje se ke stejným tématům v pražských podmínkách. Velký prostor – podobně jako 
ve Vídni – zabírá každodenní doprava ke Stavovskému divadlu a poté odjezd od divadla. Při-
pomínají se také zásady společenského chování, jehož pravidla se zjevně prosazovala postupně 
a nikoliv bez odporu.

Na čtrnácti stranách má pražský Divadelní řád osmnáct odstavců. Osm prvních bodů for-
muluje dopravní předpisy pro kočáry, které přivážely diváky a po představení je opět odvážely. 
Dopravní zátěž celého dotčeného území musela být značná, uvážímeli, že Stavovské divadlo 
mělo tři patra lóží, jejichž majitelé přijížděli v kočárech nebo najatých povozech, i když třeba 
nebyli každodenními abonenty. Policie uzavírala okolí v kritických hodinách z velké vzdálenosti 
pro běžný provoz a regulovala už příjezdové trasy ze tří směrů, od Starého Města, od Nového 
Města a z Malé Strany. Osazenstvo aristokratických kočárů bylo zvyklé na různá přednostní 
práva, kočí byli netrpěliví a nepochybně vznikaly konflikty, ale nakonec se prosadila očividná 
nutnost podrobit se vyššímu řádu. Divadelní řád pamatoval i na ochranu divadelní budovy. 

53 Shrnuto podle předmluvy k inventáři fondu č. 874 v Národním archivu v Praze cHarous, Jaromír – 
Churáň, Miroslav – sander, Rudolf – Ballnerová, Ruth: Policejní ředitelství Praha (PŘ) 1769-1855. Číslo 
pomůcky: 96, Praha: Národní archiv, 1956, s. IXIV, https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?xi-
d=e7162f9b37bed428173bcff3a6c61dd3&scan=a9c4336f65984668b2a92eb5684f8f71.

54 Tamtéž, s. IIIII.
55 Praha: Národní archiv, fond č. 874: Policejní ředitelství 17691855, inv. č. 114, č. 26124, 1787, kart. 2; 

inv. č. 120, č. 543, 1787, kart. 2; inv. č. 207, č. 1623, 1788, kart. 3; inv. č. 192, č. 1065, 1788, kart. 3; 
inv. č. 455, č. 1310, 1705, kart. 9; inv. č.468, č. 2861, kart. 9.

56 Theater-Ordnung, welche von der k. k. Stadthauptmannschaft zur allgemeinen Wissenschaft und 
Beobachtung bekannt gemacht wird, Prag: Schönfeld, 1804, 14 str.; Praha: Národní knihovna ČR, sign. 
25 K 295/1804. – Pro Vídeň: Theater-Ordnung, welche in Folge des bestehenden allerhöchsten Befehls durch 
die N. O. Landesregierung zur allgemeinen Wissenschaft und Beobachtung bekannt gemacht wird, Wien 
1800, http://data.onb.ac.at/rep/109D7D6F. Fauller, Gesetze, Verordnungen und Vorschriften ( pozn. 1), 
otiskuje vídeňskou brožuru zkráceně ve IV. svazku na s. 323328 (Theater-Odnung...).

https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?xid=e7162f9b37bed428173bcff3a6c61dd3&scan=a9c4336f-6598-4668-b2a9-2eb5684f8f71
https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?xid=e7162f9b37bed428173bcff3a6c61dd3&scan=a9c4336f-6598-4668-b2a9-2eb5684f8f71
http://data.onb.ac.at/rep/109D7D6F


12 J i t k a  L u d v o v á

Clavibus unitis 10/4 (2021), pp. 1-18 © Association for Central European Cultural Studies

A
r
t
i
c
u
l
i

Pátý bod předpisů určuje přesně dráhu běžcům, kteří s pochodněmi běhali před kočáry: nesměli 
vstoupit s hořící pochodní pod podloubí u vchodu do Stavovského divadla, aby zplodiny hoření 
nepoškodily omítku na stropě.57 Body VI. a VII. předepisují zvláštní přístupové cesty pro pě-
ší. V bodech IX.XVIII. je uvedeno několik návodů ke slušnému chování v hledišti, kde se na 
přelomu 18. a 19. století poprvé bezprostředně setkávali lidé z různých společenských vrstev:

IX. Každý návštěvník (včetně dětí) musí míst vstupenku.
X. Kavalírům není dovoleno brát do divadla své psy.
XI. Návštěvník nesmí chodit za jeviště.
XII. Během hry nemá návštěvník rušit své okolí odchody do divadelní cukrárny.
XV. Divák má umožnit i jiným divákům pohled na jeviště tím, že sejme klobouk.
XVI. Po představení je dovoleno tleskat, ale ne příliš dlouho, aby se večer neprodlužoval.
XVII. Je zakázáno tleskat a vyvolávat herce třikrát (taková pocta platí pouze císaři).
XVIII. V divadle je zakázáno pískat, syčet, tlouci holí a působit jiný hluk.

Bod čtrnáct (»XIV. Erinnerung wegen eines anständigen Betrags«) se týká společenských 
problémů, které osoby vojenského stavu stále ještě řešily hozenými rukavicemi. Text pod 
titulkem (»Připomínka dobrých mravů«) v tomto bodu upozorňuje civilisty na přiměřené cho-
vání: pokud by se někdo cítil dotčen, uražen nebo jiným návštěvníkem jakýmkoliv způsobem 
poškozen, nemá reagovat sám, ale má se obrátit na dohlížejícího policejního komisaře. Ten 
podle okolností věc na místě vyřeší, obě strany předběžně rozsoudí, nebo – pokud by mělo být 
nezbytné další úřední jednání – zařídí vše potřebné.

Úkolem určeného policejního úředníka byla také starost o řádné chování personálu, který 
sloužil jednotlivým účinkujícím, a také personálu, který přijel s panstvem a čekal na konec 
představení, aby pomohl při odjezdu. Přímí pomocníci účinkujících (kadeřnice, garderobiérky) 
směli zůstat za kulisami, protože mohli být kdykoliv zapotřebí při bleskové úpravě kostý-
mu nebo účesu. Přítomný policista odpovídal za to, že se všichni chovají tiše a že na ně 
z žádné strany hlediště není vidět.58 Čekající personál zůstával mimo hlediště na schodech 
a úkolem policie bylo udržet klid i zde. Ve vídeňské verzi Divadelního řádu z roku 1800 patřil 
k povinnostem ko misařů také zostřený dohled, který »omezoval nestydatost povětrných žen« 
(»Scham losigkeit der Lustdirnen«), jak formuluje stručně vídeňské policejní prezidium v naří-
zení z 26. 6. 1820.59 

Ochotnické divadlo
V českých zemích bylo ochotnické divadlo zejména v německém, ale i v českém jazyce na pře-
lomu 18. a 19. století populární a pěstovali je úředníci i šlechta, a to jako herci i pořadatelé. 
Fauller cituje divadelní reguli vydanou policejním ředitelstvím 24. února 1786, která byla urče-
na zvlášť pro české země (Verordnung für Böhmen). V jejím odstavci Theater auf dem Lande60 se 
zakazuje provozování jakéhokoliv divadla na venkově bez povolení krajského úřadu a výslovně 
se dovolují pouze texty úřadem schválené. »Frašky a extemporované kusy jsou zcela zakázány. 
Ostatně je třeba omezovat příliš velkou vášeň pro divadlo,« píše se v reguli.

»Omezování příliš velké vášně pro divadlo« se patrně týkalo šlechty i městského prostředí. 
V pražském Národním archivu je uloženo několik žádostí o povolení soukromých představení.61 
V roce 1802 chtěli úředníci pořádat představení v městských divadlech; o rok později žádali 
čtyři studenti o svolení k soukromým hrám. Žádosti byly zamítnuty, což nebylo náhodné roz-
hodnutí, ale cílená kampaň. Fauller otiskuje nařízení, které formuloval Johann Roth, advokát 
a justiciár c. k. státních panství Chotěšov a Kladruby, a které bylo přijato dne 28. října 1801 
jako všeobecně platné pravidlo.62

»Protože lidé, kteří se zabývají hraním komedií, jsou odváděni od svých úředních, živnos-
tenských nebo domácích povinností a stávají se romantiky, což není vždy slučitelné s jejich 

57 Několik běžců (»Läufer«) je jmenovitě zahrnuto v daňovém soupisu z Nostického paláce, srov. 
ludvová, Hudba v rodu Nostitzů ( pozn. 46).

58 Fauller, Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, IV ( pozn. 1), s. 307 (dekret policie z 1. 12. 
1814).

59 Tamtéž, IV, s. 308. 
60 Tamtéž, IV, s. 304 (Verordnung in Böhmen vom 24. Febr. 1786: »Übrigens sind der allzu grossen 

Schauspielsucht Schranken zu sezen.«)
61 Praha: Národní archiv, fond č. 874: Policejní ředitelství 17691855,  inv. č. 781, č. 77909, 1802, 

kart. 21; inv. č. 788, č. 124, 1803, kart. 22.
62 Fauller, Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, IV ( pozn. 1), s. 301302.
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posláním v obyčejném životě, poroučí Jeho Veličenstvo [František I. Rakouský] trvat pevně 
na tom, že c. k. úředníkům, hospodářským správcům na venkově a vrstvě měšťanstva 
nebude hraní ani provozování privátních komedií v žádném případě povoleno. Je možné 
uvažovat o omezení a potlačení komedií i u šlechty ve městech a u statkářů na venkově; 
po dobrém, krok za krokem. Provozování komedií je vždy spojeno s přítomností dobrých 
přátel a služebnictva, což nelze snadno zakázat. Pročež tyto osoby nesmějí bez předchozího 
ohlášení u krajského úřadu žádné komedie uvádět. Pokud jsou jim povoleny, pak jen cenzu-
rované, již hrané ve dvorním [vídeňském] nebo pražském Hlavním [Stavovském] divadle.«

O sedmnáct let později, v dekretu z 12. srpna 1818, dostává policejní ředitelství úkol, aby 
inspekce vyhledávala a sledovala nejen všechny státní úředníky, ale i autory divadelních kusů, 
kteří působí ve státních službách. Žádný autor, pokud je jeho kus uveden a on je publikem 
vyvoláván, nesmí se objevit na scéně. »Každý takový případ je nutné oznámit k provedení 
příslušného opatření a přesně označit úředníka a místo, na němž slouží.«63

Bezpečnost v divadle
Mezi předpisy, které shromáždil Fauller, jsou všeobecná bezpečnostní pravidla zastoupena ve 
velkém počtu. K prostorám s mimořádným rizikem patřila také divadla, ohrožovaná požáry, 
obvykle s velkými škodami. Důvodů bylo mnoho: na stavbu divadelních budov se používalo 
mnoho dřeva; v orchestřišti se v zimě nutně zacházelo při topení s otevřeným ohněm; silná 
lana v provazišti mohla ukrývat jiskry, které se v noci rozhořely; mnohaleté vrstvy prachu na 
jednotlivých dekoracích uskladněných za jevištěm byly latentním zdrojem nebezpečí. Riziko 
zvyšovali i zaměstnanci divadla, zejména vynalézaví »strojmistři«, kteří zkoušeli riskantní py-
rotechnické efekty. Zacházelo se s létacími mechanismy, které mohly kdykoliv selhat, protože 
bývaly ve špatném technickém stavu.64

První bezpečnostní dekret namířený přímo k divadlům v celé monarchii vydalo vídeňské 
policejní ředitelství 5. října 1806. Týkal se účinkování živých koní.65 Takové příležitosti byly 
i v Praze; živými koňmi vrcholily válečné nebo slavnostní scény, zvláště ve starých výpravných 
kusech (»Spektakelstücke«). V pražském Stavovském divadle je výšková úroveň podlahy jevi-
ště stejná s úrovní Ovocného trhu, velkého náměstí za divadlem. Přímo tam se nachází zadní 
vchod, odkud koně nastupovali. Pražské divadelní cedule zpravidla inzerovaly tuto atrakci 
formulí »beim offenen großen Thore« (»při otevřené velké bráně«), tj. při otevřených velkých 
vratech z Ovocného trhu. Nejsou zprávy o nehodách způsobených koněm na jevišti. Vídeňský 
dekret z 5. října 1806 pamatoval zřejmě na starší časy a na velká (přírodní) jeviště, kde koně 
měli více prostoru:

»Použití koní na jevišti je sice trpěno, ale kůň nesmí sám klusat a nesmí se pohybo-
vat v poklusu ani s jezdcem. Zvláště starší kusy, cenzurou schválené, je dovoleno pustit 
k provedení pouze tehdy, když jsou upraveny podle tohoto nařízení a revidovány dvorním 
policejním dohledem.«

Několik dekretů vídeňského policejního prezidia z prvních let 19. století se týká střelby na 
jevišti.66 Dekret z 20. srpna 1806 zakazuje kanonádu a rychlou střelbu, opět ve výpravných 
spektáklech. Dekret ze 4. srpna 1807 zakazuje i jednotlivé výstřely s podotknutím, že »u zákazu 
veškeré střelby má zůstat i nadále«.67 Po šesti letech od prvního výnosu, 4. března 1812, se 

63 Fauller, Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, IV ( pozn. 1), s. 302. – Eduard Hanslick píše 
ve svých pamětech, že ještě v padesátých letech 19. století museli zaměstnanci vídeňských ministerstev, 
kteří se zabývali publicistickou a kritickou činností, o této činnosti informovat své šéfy. Podle Hanslicka 
se řada z nich zalekla a s publicistikou přestala. Viz Hanslick, Eduard: Dokonalý antiwagnerián: paměti, 
fejetony, kritiky. Výbor z díla. Vybrala, přeložila a předmluvu napsala Jitka ludvová, Praha: Supraphon 
1992, s. 120 an.

64 14. dubna 1819 účtoval pražský dodavatel provaznického zboží Johann Struk nové lano pro pro-
vaziště Stavovského divadla, protože staré sloužilo už osmnáct let a podle úsudku výrobce už nemohlo 
být v dobrém stavu. Viz ludvová, Jitka: Neznámé prameny k dějinám Stavovského divadla. Z rodinného 
archivu Lobkowiczů v Mělníku, in: Divadelní revue 31/1 (2020), s. 740, zde s. 29.

65 Fauller, Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, IV ( pozn. 1), s. 305.
66 Tamtéž.
67 Tamtéž. Není vyloučeno, že vyhláška byla formulována na základě nehody, jež před koncem roku 

1804 postihla pražské Stavovské divadlo. Herec a tanečník Franz Allram vystupoval v Schillerově dramatu 
Loupežníci. Měl za pasem nabitou pistoli připravenou pro následující bitku, a když si sedal na zem, zbraň 
nedopatřením vystřelila. Střela zasáhla jednu z velkých tepen na hercově noze a herec, ač byl okamžitě 
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policie ke zbraním na jevišti vrátila a původní radikální zákaz poněkud změkčila.68 V novém 
nařízení se praví:

»Na jevišti je i nadále zakázáno při představeních s bitkami střílet z malých i velkých 
zbraní; naproti tomu jsou opět povoleny jednotlivé výstřely z pistolí nebo pušek, a to 
v dobrých kusech, kde jsou podstatně spojeny s dějem.«

Postupně došlo na výslovné zákazy ostrých mečů v soubojích, byly vyloučeny špičaté dýky 
a další nebezpečné předměty.

Oheň představoval pro divadla závažný problém. Před koncem 19. století, až do hromad-
ného používání elektrického proudu, byl počet vyhořelých scén v Evropě a ve státech severní 
Ameriky skutečně vysoký. Ottův slovník naučný uvádí, že v letech 18001882 padlo ohni za 
oběť 469 divadelních budov, tedy čtvrtina všech postavených. Rakouské země se na neblahých 
číslech podílely poměrně málo: ze 152 divadel vyhořelo 26. Zasloužily se o to přísné předpisy 
a neustálá přítomnost policie v hledišti. Zemská nebo městská divadla mohla policie omezit 
závaznými příkazy, ale tam, kde byl divadelní život v soukromých rukou a nepodléhal žádnému 
dohledu, zejména v Anglii a v zámoří, byl počet vyhořelých budov daleko vyšší, často s mnoha 
oběťmi na životech.69

Fauller uvádí dva typy protipožárních předpisů: první je varování před nově vynalezenými 
zápalnými chemikáliemi, druhý je »požární průvodce« po divadelních budovách, který sepisuje 
požární rizika globálně, po jednotlivých bodech.

Velmi rozšířená atrakce, používaná nejen v divadlech, ale i ve volných jiných prostorách, 
před kterou vídeňská policie varovala, byl »bengálský oheň«.70 Dne 22. června 1818 vydalo poli-
cejní ředitelství příkaz, že pouze vídeňská lékařská fakulta může »přesně stanovovat ingredien-
ce, které se při výrobě bengálského ohně smějí používat«. Směs dusičnanu draselného a dalších 
příměsí, ze kterých se bengálský oheň skládá, produkuje trvale jedovaté zplodiny a policie 
musela průběžně kontrolovat, zda se kouř z jeviště ihned a v dostatečné intenzitě odvádí.

Obecnější a všem scénám adresované bylo varování z 5. prosince 1823, kde byla jako no-
vá nebezpečná chemikálie představena hmota produkující »rudý oheň«.71 Oblíbená směs se 
ukládala do dobře uzavřených sudů, protože při vysychání snadno sama vzplanula; pak z ní 
vylétaly hořící kusy. Používala se pouze krátce, výroba, prodej i použití tohoto materiálu byly 
zakázány pod finančními i tělesnými tresty. Na jevišti pak zůstaly ještě hmoty, které hořely ze-
leně a modro bíle; ty byly povoleny, ale policie soustavně kontrolovala způsob jejich skladování.

Praha zažila velký požár divadla 26. srpna 1794, kdy vinou mnohonásobné nedbalosti 
zcela vyhořela nejen scéna v dnešním sídle Parlamentu České republiky ve Sněmovní ulici 4, 
ale značná část celého Thunovského paláce.72 Po požáru, který se obešel bez obětí, následovalo 
vše obecné zpřísnění předpisů. Ve Faullerově souboru je na třech stranách jako samostatný 
a obšírný »požární průvodce« otištěn Theater-Ordnung rücksichtlich der Feuergefahr (Divadelní 
řád pro případ nebezpečí ohně).73 Obsahuje třináct bodů určených návštěvníkům divadla i jeho 
personálu, z nichž lze usoudit i na nejčastější prohřešky.

V jevištním prostoru se smělo svítit výhradně uzavřenými lucernami. Otevřený oheň byl 
dovolen pouze v sálech přístupných publiku, a to s dohledem na nejvyšší opatrnost. Účinkující 
používali výhradně lucerny s uzavřeným světlem, s výjimkou toalet, kde byl dovolen otevře-
ný oheň. Kouření bylo v celé budově zakázáno, přistižený hříšník měl být potrestán vězením 
nebo fyzickým trestem. Pověřený personál divadla musel každý den ráno odklidit z prostoru 
za jevištěm všechny předměty použité při večerním představení a provizorně tam odložené. 

ošetřen, zemřel na ztrátu krve jako třicetiletý 29. prosince 1804. Viz ludvová, Jitka: K dění ve Stavovském 
divadle v letech 1801-1806, in: Divadelní revue 27/2 (2016), s. 93111.

68 Fauller, Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, IV ( pozn. 1), s. 305.
69 Ottův slovník naučný, VII, Praha 1893, s. 634 (heslo Divadelní požáry). V Rusku ze 44 divadel vyhořelo 

25, v Anglii ze 152 divadel 68, v Americe z 350 divadel 176 ad. – Viz též unruH, Walther: ABC der Thea-
tertechnik. Sachwörterbuch, Halle 1950, s. 5859. Podle jeho údajů bylo v 19. století asi 1 200 divadelních 
požárů, z toho 50 % s totální škodou a některé s více než 1 000 oběťmi na životech (roku 1794 divadlo 
v Capo di Istria s 1 000 mrtvých, v roce 1865 divadlo v Číně 1 370 mrtvých).

70 Fauller, Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, I ( pozn. 1), s. 103 (Bengalisches Feuer – pyro-
technická směs, barvená různými přísadami)

71 Tamtéž, IV, s. 306.
72 JakuBcová, Alena: Jak Praha v roce 1794 ztratila jedno ze svých divadel, in: ludvová, Jitka (ed.): 

Račte vstoupit do divadla [katalog výstavy], Praha: Institut umění – Divadelní ústav – Národní muzeum, 
2019, s. 4775.

73 Fauller, Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, IV ( pozn. 1), s. 328331.



Hudba a d i vad lo  o č ima po l i c i e :  Zákony,  nař í z en í  a  p ředp i s y,  1740-1825 15

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 10/4 (2021), pp. 1-18

Jan K
ouba nonagenarius

Pod jevištěm nebylo dovoleno skladovat nic, co by bránilo použití hasících prostředků. Během 
představení museli být vždy přítomni dva kominíci a dva hlídači současně. Všichni se museli 
hlásit v půl sedmé večer na jevišti a být bez přerušení přítomni až do konce představení. 
Nádrže na vodu, které měly vyhrazená místa, musely být vždy řádně naplněny a doplněny 
také konvemi, stříkačkami a hadicemi v použitelném stavu. Personál k tomu určený se musel 
během noci dvakrát ujistit, že světla v celé budově, od propadliště až ke galerii, jsou zhasnuta. 
V případě, že by došlo v přítomnosti publika k požáru, musel pověřený personál zkontrolovat, 
že jsou otevřeny všechny východy z divadla, včetně těch, které se při představení zavírají na 
západku z opačné strany. 

Cenzura v divadle
Divadelní cenzuře je ve Faullerově souboru věnováno nejvíce pozornosti. První předpisy, které 
Fauller cituje, pocházejí ale až ze začátku 19. století.74 Přitom cenzura začala působit podstatně 
dříve, ale na úrovni hejtmanství (v Praze byla cenzurní komise ustavena v roce 1772).75 Z let 
1775 až 1800 vybral Fauller pouze jednu policejní instrukci, která svědčí o dosti slabém zájmu. 
Je v ní nařízeno, aby cenzurní oddělení policie na konci každého týdne vyhotovilo pro vrchní 
ředitelství kompletní zprávu, ve zvláštních případech tak mělo učinit i během týdne.

Kolem roku 1800 se pronikavě změnila intenzita cenzurního dohledu a není obtížné od-
hadnout důvody. V napoleonských válkách došlo k sérii pronikavých situačních změn. V bitvě 
u Hohenlinde 3. prosince 1800 francouzská armáda porazila spojené Rakušany a Bavory a Ra-
kousko po mnoha peripetiích v únoru 1801 uznalo Francii jako republiku. Tím se změnil ofi
ciální vztah k novému státu, formuloval se jiný oficiální pohled na Napoleonovy připravované 
reformy a objevila se nová citlivá témata, kterých se rakouský tisk a jiná veřejná komunikace 
neměly dotýkat.

Tuto novou dobu otvírá dvorní dekret z 26. dubna 1802 (Theater-Censur der Theaterstücke). 
Důrazně nařizuje, že žádný z divadelních kusů, které v minulosti již byly uvedeny, nesmí zno-
vu na jeviště dřív, než projde novou cenzurou, protože »v mnohých se objevují místa, která 
podle současných změněných poměrů nejsou přípustná.« Pro důkladnější dohled bylo třeba 
více úředníků s rozdělenými kompetencemi. Na základě série nařízení policejního ředitelství 
z 5. prosince 1803 se utvořila samostatná skupina inspektorů, kteří dohlíželi na text a na jeho 
řádné přednesení; uniformovaná cenzurní policie sledovala ostatní dění v divadle a kolem di-
vadla.76 V odstavci Instructionen für die Theater-Inspection-Commissäre z nařízení z 5. prosince 
1803 je otevřeně ukázáno, jak je nutno se nové situaci přizpůsobit: 

»Z her je třeba odstranit všechna místa, která by i vzdáleným poukazem kárala nějaký 
zákon, nějaké nařízení nebo nějaký orgán státní správy, zesměšňovala jej a líčila knížata, 
ministry či státní úředníky nevraživě. Totéž platí o satirických nebo urážlivých výpadech 
proti celým stavům měšťanské společnosti, zvláště proti šlechtě a vojsku, dále o všech 
místech textu, která propůjčují protizákonnému jednání nátěr zákonnosti nebo dávají 
zločinu zdání velikosti, která také rozšiřují mylný nebo nebezpečný obraz o poměrech 
mezi regentem a jeho poddanými nebo vůbec jsou napsána v nějakém příliš volném duchu 
nebo tónu.«77 

Následovala i běžná cenzura.  Inspektoři museli odstranit nejen obscénnost,  lascivnost 
a oplzlost, ale také dvojsmyslné vtipy, které se posmívají manželské věrnosti. Nejsou přípustná 
smyslná objetí herců a hereček; inspektoři na ně mají dohlížet také během generálních zkou-
šek, v nutném případě mají učinit oznámení na policejním ředitelství.78 Pokud inspektor objeví 
při generální zkoušce nebo při dalším představení v textu místa, která jsou v náboženském, 
politickém nebo mravním smyslu neslušná, i když je cenzor ponechal, má právo je sám vyškrt-
nout z rukopisu nebo z tisku hry, z exempláře nápovědy i z rolí herců a zařídit, aby nebyla 
pronesena. V textu se nesmí objevit žádná osoba výrazně spojená s katolickým kultem a je 

74 Fauller, Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, IV ( pozn. 1), s. 313319.
75 scHerl, Adolf: K nejstarším dějinám divadelní cenzury v Čechách, in: Divadelní revue 25/1 (2014), 

s. 718. Obecně viz wögerBauer, Michael a kol.: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury 
v moderní české kultuře 1749-2014, III, Praha: Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2015.

76 K dozoru patřila i kontrola špionážní činnosti. V roce 1805 byli sledováni kočovní herci pro pode-
zření z vyzvědačství. Viz Praha: Národní archiv, fond č. 874: Policejní ředitelství 17691855, inv. č. 979, 
č. 8894, 1805, kart. 26.

77 Fauller, Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, IV ( pozn. 1), s. 313314 (Theater-Censur der 
Theaterstücke)

78 Tamtéž, IV, s. 318.
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třeba dohlédnout, aby žádný divadelní kostým nebyl nápadně podoben řádovému oděvu nebo 
oděvu používanému v chrámu.79 Jako divadelní dekorace nesmí být použit interiér chrámu, 
kaple, kláštera, krucifix nebo obraz svatého. Nelze trpět žádný lehkomyslný otevřený nebo 
skrytý výpad proti náboženským předmětům nebo osobám. Nesmí být použita uniforma vyso-
kého důstojnictva a nesmí se snižovat vojenský stav.80 Jsou vyloučeny dekorace, které urážejí 
mravnost a slušnost, a převleky, které vzbuzují odpor nebo hnus.

Po záplavě cenzurních nařízení z prosince 1803 se v následujících letech objevovaly spíše 
jednotlivosti. Významným krokem byl až zákaz z 1. října 1818, který vylučoval divadelní té-
mata, jejichž námět je vzat ze Starého nebo Nového zákona:

»Neboť způsob, jakým básníci tyto látky ze svatých knih používají, přispívá podle zkušenos-
tí z nedávné doby k tomu, že se religiozitě spíše škodí, než aby se jí pomohlo. Kromě toho 
se představa o ceně a smyslu biblického příběhu, zvláště u mládeže a širších lidových vrstev, 
takovým zpracováním mate a vzrůstá nebezpečí znesvěcování věcí nejposvátnějších.«81

Biblická témata jsou povolena pouze u oratorií: »[...] tam mohou být použita podle svého 
účelu.« Zákaz biblických témat na divadelní půdě je znovu připomenut policejním dekretem 
z 24. února 1825.

V letech 1820, 1821 a 1822 vznikly dlouhé policejní texty, které se procesem cenzury zabý-
valy velmi podrobně a zavedly nové metody. Policejní ředitelství přišlo v roce 1820 na to, že 
pohoršlivá místa jsou ve hře někdy objevena až při reprízách, a je nutné je škrtat dodatečně, až 
po návštěvě inspektora na některém z opakovaných provedení. Bylo třeba zesílit dohled. Podle 
nařízení ze 17. dubna 1820 museli na každé představení dlouhodobě dohlížet dva policisté, 
z nichž jeden byl »OberCommissär«. Měli navštěvovat nejen premiéru, ale i další představení 
a při sebemenším podezření na změněné nebo vsunuté texty měli text hry, nápovědní knihu 
a jednotlivé role všech zúčastněných sebrat a předložit policejnímu ředitelství k úřednímu 
projednání.

Dekret z 26. srpna 1820 zavedl předběžnou cenzuru textu ve dvou stupních, přičemž všichni 
zúčastnění byli osobně odpovědní. Divadelním ředitelům přibylo starostí. Policejní ředitelství 
přijímalo pouze velmi čitelně napsané, řádně paginované a svázané texty; v opačném případě je 
úřad vrátil k opravě. Inspektor, který cenzuroval hru, musel napsat cenzurní komentář. Strán-
ka, na kterou psal své vyjádření, musela být rozdělena na dvě poloviny. Na levé straně mělo být 
napsáno datum, jméno kusu a název divadla. Vpravo musel inspektor připojit stručnou skicu 
děje hry s uvedením stránek, na nichž se nacházejí povážlivá místa. Pro každý jednotlivý případ 
musel doplnit vysvětlení, proč je text povážlivý a proč by se měl škrtnout nebo změnit.82 To vše 
předložil inspektor k posouzení vysokým úředníkům na policejním ředitelství. Úředníci sami 
rozhodli, která sporná místa lze připustit, která je třeba vynechat a která změnit. Inspektor si 
zpracovaný kus vyzvedl, navštívil příslušnou zkoušku v divadle, tlumočil rozhodnutí režisérovi 
a hercům a ujistil se o jejich pokračující loajalitě.

Dne 18. srpna 1821 zrušilo policejní ředitelství paušální cenzurní povolení pro mnohokrát 
uvedené hry a nařídilo, aby se každý divadelní kus cenzuroval vždy znovu při provedení v kte-
rémkoliv jiném divadle. Platilo to i pro titul, který se dostával na totéž jeviště po delší pauze.83

Nejobsáhlejší je nařízení z 19. května 1822, inspirované »několikerým zneužitím již cenzu-
rovaného kusu, do kterého byly zasunuty nové stránky, aniž byly předloženy k cenzuře. Nové 
stránky pak byly předneseny jako extempore.«84 Od té příhody se intenzita cenzurního dohle-
du znásobila; vznikla ›totální‹ cenzura. Policii musely být předkládány v obálce čistě napsané 
hry bez vpisků, správně stránkované. Nesměla se změnit ani jednotlivá slova ve zpívaných 
textech. Prohřešky proti tomuto nařízení byly trestány pokutami 100 až 500 fl. Herci, kteří 
si bez vědomí ředitelství svévolně dovolili text změnit, byť i několika slovy, měli být trestáni 
vězením od 24 hodin po 8 dní, podle závažnosti prohřešku. Pokud mělo oficiální cestou dojít 
pouze k drobným změnám v již schváleném textu, mohl je inspektor napsat vlastní rukou na 
zvláštní list, který se vložil do cenzurovaného textu. Listy, na nichž byly inspektorovou rukou 
napsány změny, musely mít zvláštní povolení a každý z nich musel být malou úřední pečetí 

79 Fauller, Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, IV ( pozn. 1), s. 319.
80 Tamtéž, IV, s. 320. Tyto cenzurní zásady se udržely až do první republiky. Viz ludvová, Jitka: Ra-

kouské tradice v českém divadelnictví, in: Pražský sborník historický 47 (2019), s. 193222. 
81 Fauller, Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, IV ( pozn. 1), s. 315 (Theater-Censur).
82 Tamtéž, IV, s. 316 (Theater-Censur – vorläufige Censur).
83 Tamtéž, IV, s. 315316.
84 Tamtéž, IV, s. 317 (odstavec Die Polizeihofstelle [...]).

/16



Hudba a d i vad lo  o č ima po l i c i e :  Zákony,  nař í z en í  a  p ředp i s y,  1740-1825 17

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 10/4 (2021), pp. 1-18

Jan K
ouba nonagenarius

nalepen na příslušné místo. Takto totálně cenzurovaný a definitivně upravený exemplář se 
svázal hedvábnou nití (»Seidenfaden«), jejíž konec slepil úředník velkou policejní pečetí. Pak se 
mohl text objevit na jevišti.

Děti v divadle
Zostření cenzury na začátku dvacátých let 19. století a zvýšená kontrola divadelního provozu 
nepochybně souvisely s vyvrcholením velkého skandálu, po němž policie 7. listopadu 1821 ve 
vídeňském Theater an der Wien na základě rozhodnutí policejního ředitelství zastavila před-
stavení dětského baletního souboru a celý soubor zrušila. Šlo o jeden z největších skandálů 
v rakouských divadlech, který zanechal mnoho stop.

Téma dětí v divadle nikdy nebylo předmětem zvláštního zájmu. Děti z hereckých rodin byly 
běžnou součástí jeviště i zákulisí a zejména děti z kočujících divadelních společností dostaly 
často příležitost se divadelně uplatnit. Vídeňský problém vznikl poté, co Friedrich Horschelt 
(1793, Kolín nad Rýnem – 1876, Mnichov) založil v Theater an der Wien v roce 1815 baletní 
soubor více než stovky dětských tanečnic mezi šesti a dvanácti lety. Horschelt přišel do Vídně 
v roce 1806 a po několika kratších angažmá se roku 1814 stal tanečníkem a baletním mistrem 
v Theater an der Wien; ředitelem a nájemcem divadla byl hrabě Ferdinand Pálffy. Velký dívčí 
balet, pro který Horschelt aranžoval nápaditá samostatná čísla a skvěle kostýmované baletní 
vsuvky, přitahoval nejširší publikum. Pro zadluženého Pálffyho se tato část repertoáru stala 
vítaným přínosem. Původcem skandálu byl Alois Václav kníže z KounicRietbergu, který byl 
v roce 1822 zatčen a souzen pro nedovolené styky s velkým počtem nezletilých dívek.85 Hor-
scheltův balet byl k 17. lednu 1822 zrušen a jeho zakladatel odešel do Mnichova.

První právní krok byl vcelku jednoduchým úkolem.86 Na základě rozhodnutí ze 7. listopadu 
1821 policie obeslala všechna divadla v monarchii cirkulářem, že »Jeho Veličenstvo [...] zaměst-
návání dětí ve větším počtu v baletech a pantomimách bezpodmínečně zakazuje«. Cirkulář 
upozorňuje na stávající režim, který dovoluje, »aby děti od dvanácti let vystupovaly v malých 
skupinách, a to tak, aby jim nebyly způsobeny žádné morální ani fyzické škody«. Realizace 
policejního rozhodnutí nebyla snadná. Řada jiných divadel napodobila Horschelta a vybavila 
se dětským baletem, byť ve skromnější podobě. Jejich ředitelé mohli obcházet i platná omeze-
ní, protože ve svých souborech měli sice mladší, ale také starší než dvanáctileté baletky. Dne 
17. února 1822 vyšel prozatímní policejní dekret, který nařídil všem ředitelům stáhnout všech-
ny dětské balety z repertoáru (pokud se tak již nestalo) a napříště aranžovat v jednotlivých 
inscenacích pouze malé baletní skupiny s dětmi staršími dvanácti let.87 Okamžité stažení celého 
repertoáru s dětským baletem tvrdě zasáhlo do finančních závazků divadel. Dětský balet ne-
vystupoval jen samostatně, ale byl také součástí výpravných kusů nebo účinkoval v meziaktí. 

Trvalo téměř dva roky, než otřesené vídeňské policejní ředitelství připravilo další úřední 
komentář. Text z 12. ledna 182488 otevřeně přiznává, že ani během posledních měsíců dětská 
čísla zcela nezmizela a ředitelé divadel zaměstnávají dívky pod požadovaným věkem. Přípis 
tlumočí osobní císařskou vůli, která se pokouší obtížný problém vyřešit praktickou úvahou. 
Bylo vzato na vědomí, že děti nemohou z divadelního provozu zmizet. Císař povolil, že děti 
dospělých zaměstnanců divadel mohou vystupovat jako amoreti, géniové nebo jiní malí statis-
té, ale nemohou dostat větší roli a zejména nemají dovoleno tančit v sólových rolích nebo ve 
sboru, dokud nebude dívkám patnáct a chlapcům sedmnáct let. Ředitelé byli povinni dbát na 
to, aby se vedl přesný a úplný seznam všech dětí, figurantů a figurantek, statistů a statistek, 
tanečníků a tanečnic v divadle. Ručili za správnost údajů a museli být schopni na místě pro-
kázat věk všech účinkujících, třeba i předložením křestních listů.

Závěrem
Tento stručný přehled zákonů, nařízení a předpisů vydaných v letech 17401825 a vztahujících 
se ke světu umění je pouze ukázkou informací, jež sebral vídeňský policejní úředník Chryso
stomus Fauller. Zdaleka zde nejsou vyčerpána ani témata z hudebního a divadelního světa. 
Vůbec není dotčena oblast tance, literární tvorby, školství; otevřeny zůstávají významné otáz-
ky, například proč policie zcela pominula profesionální koncertní provoz nebo jak zasahovala 

85 Feigl, Susanne – lunzer, Christian: Das Mädchenballett des Fürsten Kaunitz. Kriminalfälle des 
Biedermeier, Wien: Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei, 1988.

86 Fauller, Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, II ( pozn. 1), s. 408410 (Kinderballett).
87 Tamtéž, IV, s. 403; III, s. 312.
88 Tamtéž, II, s. 403. 
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policejní pravomoc do vnitřní organizace divadla nebo do ředitelových smluv se zaměstnanci.89 
Nezodpovězena zůstává hlavní otázka týkající se Prahy: jak mohlo vyrůst české divadlo po roce 
1812 v zemi, kde podle platné legislativy měli být odstraněni z jeviště všichni, kdo působili 
ve státní službě, včetně autorů. Jak se stalo, že českému divadlu pomáhali nejen státní úřed-
níci, ale i vysoká šlechta, a že jeho zakladatel Jan Nepomuk Štěpánek dostával za každé české 
představení se státními úředníky na jevišti děkovný dopis z pražského hejtmanství.90 Jak je 
možné, že nežádoucím ochotnickým představením byla dána k dispozici státní budova? První 
fáze vývoje novodobého českého divadla stále ještě není zcela věrohodně vysvětlena. Pečlivé 
zpracování policejních výnosů a pramenů, které se jejich prostřednictvím odkryjí, třeba nabídne 
další střípek do celkové mozaiky.

89 Policejní ředitelství Praha I, 1769-1855 ( pozn. 53), inv. č. 603, č. 2307, spor impresária Guarda so
ni ho s he rečkou Theresií Brunettiovou o porušení smlouvy.

90 Viz pozůstalost Jana Nepomuka Štěpánka uloženou v Literárním archivu Památníku národního 
písemnictví v Praze.
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