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SZEGHYOVÁ, BLANKA. SÚDNICTVO A SÚDNA 
PRAX V MESTÁCH PENTAPOLITANY V 16. STOROČÍ. 
BRATISLAVA : VEDA, 2016, 185 S. ISBN 978-80-224-
1499-9.

Počas uplynulého obdobia jedného-dvoch 
desaťročí vzrástol záujem slovenských histo-
rikov o rôzne aspekty späté už nielen s prob-
lematikou súdnych výsad či noriem, ale aj 
samotnej aplikácie súdnictva, čiže skutoč-
nej súdnej praxe v našich stredovekých až 
ranonovovekých mestách. Svedčí o tom nie-
koľko publikovaných štúdií či celých diel ve-
novaných dobovým deliktom a spôsobom ich 
trestania. Stále však ide o vcelku pomenej 
skúmanú sféru, ku ktorej nateraz chýbajú 
tiež komparatívne práce.

Z istých hľadísk predstavuje prvú výnim-
ku v uvedenom konštatovaní nedávno vydaná 
monografi a Blanky Szeghyovej, pracovníčky 
Historického ústavu SAV v Bratislave. Kniha 
je výsledkom jej viacročného výskumu, počas 
ktorého sa programovo špecializovala práve 
na tému mestského trestného súdnictva. Na 
rozdiel od iných nedávnych prác, uvedená au-
torka sa zamerala naraz na niekoľko miest, 
a to konkrétne na slobodné kráľovské mestá 
na území dnešného východného Slovenska 
v 16. storočí. Jej text sa opiera predovšet-
kým o vlastný pramenný výskum, dopĺňaný 
miestami paralelami na príklade zahraničnej 
historiografi e. Detailne preskúmala zásadnú 
časť písomností o trestných súdnych prípa-
doch zvolených miest (najmä súdne knihy, ale 
aj účtovné zápisy, listiny a pod.). Vzhľadom 
k neúplnému stavu zachovania archiválií 
predstavovali pre ňu ťažiskové zdroje výsku-
mu špecializované knihy trestného súdnic-
tva známe od polovice 16. storočia k mestám 
Košice, Bardejov a Levoča. K Prešovu pretr-
vali takéto pramene ešte z užšieho časového 
rámca iba niekoľkých rokov. Menované mestá, 
aj so Sabinovom, tvorili od neskorého stredo-
veku spoločenstvo, kooperujúce v niektorých 
záležitostiach, ktoré pramene zo 16. storočia, 
čiže obdobia už udomácňujúceho sa renesanč-
ného a reformačného povedomia v mestskom 
prostredí, pomenúvali Pentapolitanou.

Popri stručnom úvode a závere rozčle-
nila Blanka Szeghyová svoju knihu do sied-
mych kapitol, ktoré sú podľa okolností ďalej 
delené na kratšie podkapitoly. V prvej kapi-
tole, nazvanej Stav bádania, pramene, ter-
minológia a metodológia, vymenúva početnú 

historiografi u, a to od syntetizujúcich diel 
o celokrajinskom súdnictve, cez špecializo-
vanejšie štúdie k mestám, zbojníctvu a iným 
témam, až po diplomové práce, no zároveň 
poukazuje na okolnosť, že popri súdnom zá-
konodarstve nebývala samotná súdna prax 
miest častým objektom hlbších výskumov. 
Venuje sa tu taktiež terminológii (napr. poj-
my delikt/zločin) a problémom interpretá-
cie (jednostranný ráz prameňov). Upozorňuje 
na limity výpovednej hodnoty súdnych kníh 
miest Pentapolitany, ktoré sú z hľadiska evi-
dencie prípadov medzerovité, neúplné, čiže 
neboli vedené na istom jednotiacom princí-
pe, spoločnom pre všetky skúmané lokality. 
To bráni štatistickému vyhodnoteniu ich ob-
sahu. Akiste práve uvedený dôvod a chýba-
júce dôkladnejšie predpráce viedli Blanku 
Szeghyovú k zvoleniu výslednej štruktúry 
knihy, ktorá poskytuje najmä prehľadnú kla-
sifi káciu deliktov a trestov. Ako autorka skon-
štatovala ešte v úvode, niektoré nadstavbové 
témy ostávajú zatiaľ otvorené.

V druhej kapitole, Súdnictvo v Uhorsku 
v 16. storočí, je v krátkosti priblížená spleti-
tá štruktúra uhorského súdnictva (centrálne 
súdy – kráľ, palatín, atď., stoličné súdy, au-
tonómne územia – spišské mestečká, kopijní-
ci, atď., cirkev a kráľovské mestá), to všetko 
hlavne z pohľadu na stredoveký vývoj, ktoré-
ho výsledkom bol napokon aj stav v 16. storo-
čí. V stati o taverníckych mestách, resp. zbier-
ke práva taverníckych miest autorka uvádza, 
že verdikty príslušných mestských rád (me-
dzi aké sa tiež radili viaceré z Pentapolitany) 
boli v trestných záležitostiach konečnými, 
voči ktorým nemalo byť umožňované odvo-
lanie k taverníkovi (doložených je iba zopár 
výnimiek, na ktoré už poukázala Štefánia 
Mertanová). Ide síce o známy, no z hľadiska 
témy trestného súdnictva predsa stále zásad-
ný fakt, svedčiaci o rozsahu mestskej súdnej 
autonómie v Uhorsku. Znamená to, že do hr-
delných rozsudkov vynášaných a vykonáva-
ných v mestách Pentapolitany vyššie vyme-
nované krajinské súdy nezasahovali. Daný 
aspekt tu teda azda mohol byť ešte viac zdô-
raznený, prípadne v inej časti knihy aj ove-
rený vyhodnotením prípadov z príslušných 
miest. Poslednú podkapitolu Vzťah práva 
a súdnej praxe uzatvára Blanka Szegyhová 
tým, že mestské rady sa síce opierali aj o spí-
sané právne zbierky, no tie im neslúžili ako 
vždy záväzné normy, ale skôr predstavovali 
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príručky či odporúčania, po akých mohli sia-
hať pri jednotlivých prípadoch. Myslím, že ta-
kéto konštatovanie sa radí k tým novším prí-
nosným pohľadom v našej historiografi i, aké 
sa už natoľko nedržia niektorých azda príliš 
striktných právno-historických aspektov po-
nímania mestského práva i významu práv-
nych diel.

Treťou kapitolou, Súdnictvo v mestách 
Pentapolitany, autorka uzatvára sprievodné 
témy pred následným riešením vlastnej prob-
lematiky trestného súdnictva. Prehľadovo tu 
predstavuje štruktúru samosprávy prísluš-
ných miest (richtár, rada, vonkajšia rada, 
následne správcovia mestských majetkov 
a pod.), v krátkosti taktiež ich súdnu a štatu-
tárnu právomoc. Podrobnejšie sa venuje po-
stom spätým s písomným zaznamenávaním 
a vykonávaním súdnictva – notárovi, mest-
skému sluhovi a najmä katovi. Postup práce 
toho najdôležitejšieho grémia, richtára s ra-
dou, nie je bližšie objasnený (napr. aký bol 
minimálny počet prítomných, ako sa dospe-
lo k rozsudkom a pod.), čo najskôr vyplynulo 
z absencie výpovedných zmienok.

Na ďalších stranách knihy sa už analy-
zujú samotné súdne prípady, súhrnne k všet-
kým skúmaným mestám. V kapitole Od zlo-
činu k trestu, štvrtej v poradí, je vysvetlený 
dvojaký postup pri dobových súdnych kona-
niach: akuzačný (podnet dával žalobca) a in-
kvizičný (podnet vychádzal od súdneho or-
gánu, mestskej rady). Najobsiahlejšiu, piatu 
kapitolu, tvorí Klasifi kácia deliktov. Na jej 
začiatku autorka poukazuje na okolnosť, že 
mestské súdy nekládli presnú hranicu medzi 
súkromnými a verejnými deliktami. Potom 
prerozpráva a klasifi kuje (do podkapitol) 
množstvo doložených prípadov (urážky na cti, 
krádeže, lúpežníctvo, vraždy, mravnostné de-
likty, čarodejníctvo a ďalšie). Podobného cha-
rakteru je takisto následná kapitola Pokuty, 
tresty a iné sankcie, ktorá zase ponúka ty-
pológiu udelených trestov či odplaty (náhra-
da škody, väzenie, vyhnanie z mesta, fyzické 
tresty, tresty smrti). Uvádzanie podrobností 
o deliktoch zároveň poskytuje cenný náhľad 
do niektorých sfér života obyvateľstva v skú-
maných mestách. Ide o zaujímavé informá-
cie využiteľné tiež pri výskumoch iných tém. 
Okrem toho prínos predmetných častí prá-
ce spočíva aj v samotnej jasnej klasifi kácii, 
umožňujúcej jej aplikáciu a prehľadné porov-
nanie s ďalšími mestami. Blanka Szeghyová 

síce bližšie nevysvetľuje, do akej miery sa in-
špirovala inými dielami pri svojej schéme, no 
výsledok je účelný.

V poslednej, siedmej kapitole Mentalita 
mešťana vo svetle súdnych zápisov, autor-
ka sumarizuje vybrané prierezové aspekty 
a myšlienky, akými sú funkcia a výber tres-
tu (v závislosti od spoločenského postavenia, 
veku, pohlavia), príhovory rodiny, priateľov 
a iných osôb, povesť obvineného. V osobitných 
dvoch podkapitolách poukazuje na vplyv re-
formácie, keďže počas 16. storočia sa zinten-
zívnila snaha mestských rád regulovať rôzne 
oblasti života miestnych obyvateľov, a to naj-
mä vo sfére morálky, cti, sexuality. Práve tu 
autorka predsa siahla po štatistike, keď per-
centuálne vyhodnotila evidované prípady za 
účelom zistenia rozdielov medzi obvinený-
mi ženami a mužmi v počte i kategóriách ich 
deliktov a trestov. Samotný text knihy kon-
čí krátkym záverom, ktorý namiesto zhrnu-
tia upriamuje pozornosť na rámcové možnosti 
ďalšieho prehĺbenia či širšieho uplatnenia vý-
skumu mestského súdnictva, napríklad kom-
paráciami od lokálnej úrovne až po tú európ-
sku, alebo pri bádaní mentalít, materiálnej 
kultúry, atď.

Čo sa týka potencionálnych kompara-
tívnych tém v pokračujúcom výskume súd-
nictva našich miest, zdá sa, že bude ešte po-
trebné identifi kovať účelné prístupy, resp. 
metódy. V aktuálnej monografi i totiž Blanka 
Szeghyová napokon predsa v prevažnej mie-
re zhrnula a následne kategorizovala prípa-
dy týkajúce sa miest Pentapolitany, čiže len 
čiastočne ich porovnávala, čo je však postup, 
ktorý aj zdôvodnila vyššie spomínanými li-
mitmi prameňov. Inak, do úvahy by pripadali 
ďalšie témy, spracovateľné na príklade každé-
ho z miest, u ktorých sa azda už v tejto kni-
he, alebo aspoň v budúcich prácach, mohol 
ešte väčšou mierou uplatniť prierezový prí-
stup: napr. vyhodnotenie geografi ckého pôvo-
du/bydliska súdených, ich spoločensko-práv-
neho statusu (plnoprávny mešťan, obyvateľ 
mesta, šľachtic/zeman, poddaný, vojak) a iné. 
Tu jedna pripomienka: jednotlivci nadobúda-
li „meštianske právo“ a nie „mestské právo“, 
ktoré držalo, utváralo aj vykonávalo mesto 
ako korporatívny subjekt, teda ako spoločen-
stvo mešťanov (napr. s. 53 a ďalšie). Napokon 
sa ešte dá podotknúť, že Blanka Szeghyová 
upriamila vo svojej knihe výhradnú pozor-
nosť na trestné súdnictvo, nezaoberala sa 
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tým civilným. Trestné prípady však tvorili 
iba časť agendy mestských rád ako súdnych 
orgánov, dokonca z pohľadu počtu tú menej 
frekventovanú, keďže podľa čisto štatistické-
ho hľadiska sprevádzali bežný život, tak v mi-
nulosti, ako aj v súčasnosti, častejšie civilné 
súdne podnety či spory než kriminálne akty. 
Preto mohlo byť prospešným vysvetlenie o už-
šom zameraní monografi e na trestné súdnic-
tvo v úvode, prípadne dokonca uvedenie prís-
lušného termínu aj v názve.

Celkovo kniha Blanky Szeghyovej pred-
stavuje prínosný počin, keď podstatným spô-
sobom nap omáha zapĺňať prázdne miesta 
v našom poznávaní praxe dobového mestské-
ho súdnictva. To sa výrazne týka práve vý-
chodoslovenských miest, ku ktorým doteraz 
úplne chýbali podobné výskumy, hoci aj for-
mou menších sond. Vďaka svojej prehľadnej 
štruktúre, jazykovému štýlu, ako aj vôbec ne-
malej atraktivite témy si pritom dané dielo 
zaiste nájde čitateľov taktiež z radov širšej 
verejnosti.

Mgr. Drahoslav Magdoško, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

ZÁVODNÁ, MICHAELA. KOLEJE A MĚSTO : PROBLEMA-
TIKA MĚSTSKÉ KOLEJOVÉ DOPRAVY VE VYBRANÝCH 
MORAVSKÝCH A SLEZSKÝCH MĚSTECH V LETECH 
1850 – 1918. OSTRAVA : OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, 
2016, 328 S. ISBN 978-80-7464-856-4.

Proces modernizácie v 19. a na začiat-
ku 20. storočia neznamenal len nástup in-
dustrializácie, ale postihol a ovplyvnil prak-
ticky celú škálu politického, hospodárskeho 
a kultúrno-spoločenského života, s osobitným 
zreteľom na mestské prostredie. Súčasťou 
tohto procesu bola aj modernizácia v náklad-
nej, osobnej a v neposlednom rade aj mestskej 
doprave, čo je jedným z kľúčových predpokla-
dov fungujúceho hospodárstva a zároveň aj 
efektívnych, rýchlych a dostupných priestoro-
vých mobilít. Osobitne v mestskom prostredí 
zohralo okrem spomenutých faktorov dôležitú 
úlohu aj dopravné prepojenie urbanisticky sa 
rozrastajúcich mestských a prímestských čas-
tí. Rozvoj systémov verejnej mestskej dopravy 
však nebol priamočiary a sprevádzali ho po-
četné problémy na rôznych úrovniach. Okrem 
iného ide napr. o vzťah medzi mestskými 

zastupiteľstvami a dopravnými prevádzko-
vateľmi, jeho legislatívne a ekonomické po-
zadie, postoj mestských elít k modernizácii, 
vnútorná štruktúra dopravných podnikov, ich 
sociálne zázemie a pod. Priblíženie a analý-
za týchto problémov, s osobitným zreteľom 
na vybrané mestá Moravského a Sliezskeho 
regiónu, je zároveň hlavným cieľom mono-
grafi e autorky Michaely Závodnej, s názvom 
Koleje a město. Problematika městské kolejo-
vé dopravy ve vybraných moravských a slez-
ských městech v letech 1850 – 1918. Je nutné 
podotknúť, že predstavovaná monografi a tým 
výrazne prekračuje štandardný rámec prác 
o mestskej doprave v českom a slovenskom 
výskumnom prostredí. Drvivá väčšina prác 
so zameraním na danú problematiku používa 
tradičný, lineárny prístup, ktorým dokumen-
tuje, resp. popisuje vnútornú genézu doprav-
ného podniku, prípadne technický vývoj vozo-
vého parku v tom ktorom meste. Práca Koleje 
a město... je koncipovaná chronologicko-tema-
ticky, pričom autorka postihuje obdobie od po-
lovice 19. storočia po koniec prvej svetovej voj-
ny.  Východisko predstavuje pomerne obsiahla 
metodologická časť, v rámci ktorej autorka 
otvára problematiku a vymedzuje terminoló-
giu. Osobitne však upozorňuje na metodolo-
gické úskalia v podobe nejednotnosti v prístu-
poch, ktoré vo vzťahu k danej téme používajú 
rôzne vedné odbory, či samotná historická 
veda. Samostatne sa venuje analýze stavu 
spracovania problematiky v historiografi i, 
pričom porovnáva a kriticky hodnotí tradičné, 
lineárne prístupy v zahraničnej a českej his-
toriografi i s modernými, ponímajúcimi verej-
nú mestskú dopravu v širších kontextuálnych 
rámcoch a súvislostiach. Napriek kritickému 
prístupu k lineárnym prácam uvádza, že ako 
nástroj k ďalšiemu výskumu problematiky sú 
potrebné, nakoľko predstavujú základný su-
már východiskových faktov, čo je situácia ob-
dobná, ako napr. pri skúmaní rôznych čiastko-
vých tém z oblasti dejín techniky.

Tento moment možno hodnotiť ako nanaj-
výš prínosný, keďže komplexné zhodnotenie 
historiografi e k danej téme v prácach mini-
málne slovenskej proveniencie doteraz absen-
tovalo. Súčasťou kapitoly je tiež komplex-
né zhodnotenie pramennej bázy a archiválií, 
ktoré sa však už týka výskumu vybraných 
regiónov, resp. miest v daných regiónoch. 
Ako premostenie medzi metodologickou ka-
pitolou a vlastným regionálnym výskumom, 
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Popri parnom pohone, ktorý mohol 
v mestskom prostredí do istej miery ohroziť 
bezpečnosť obyvateľov, produkovať hluk, či 
znečisťovať ulice boli zavádzané alternatív-
ne zdroje pohonu, ako napr. benzol, plyn, či 
dokonca stlačený vzduch.1 Popri technickej 
základni, ktorá okrem vyššie spomenutých 
polemík o pohone zahŕňala napr. aj úpravu 
jazdného zvršku kvôli hmotnosti súprav, hra-
la nezanedbateľnú úlohu aj legislatíva a hos-
podársko-ekonomické pozadie, ktorým autor-
ka venuje v rámci habsburskej monarchie, 
českých krajín a špeciálne Brna osobitnú po-
zornosť. Ťažiskovým problémom bolo v prí-
pade Brna vymedzenie „miestnych“, resp. 
„mestských dráh“ zo širšie koncipovanej ra-
kúsko-uhorskej, resp. rakúskej železničnej le-
gislatívy a odlíšiť ich od hlavných železnič-
ných tratí. Posledná štvrtina 19. storočia bola 
však obdobím, kedy sa v doprave popri parnej 
trakcii začala presadzovať aj elektrina. Podľa 
autorky však implementáciu elektriny do kaž-
dodenného života treba chápať ako „viditeľný 
odraz hlbokej a komplexnej premeny vtedaj-
šej spoločnosti“. Hlavne v USA a západoeu-
rópskych krajinách išlo o pomerne intenzívnu 
kampaň spropagovať elektrinu ako moderný 
a hlavne bezpečný zdroj energie.2 Medzi zavá-
dzaním elektriny v mestskej koľajovej dopra-
ve v USA a v európskych krajinách bol však 
časový odstup približne jedného desaťročia. 
Kým v USA sa tento trend začal implemento-
vať už v polovici 80. rokov 19. storočia, inten-
zívna elektrifi kácia v európskych mestách na-
stúpila až v priebehu 90. rokov, čo je aj prípad 
habsburskej monarchie, snáď s výnimkou ra-
kúskej trate z Mödlingu do Hinterbrühlu, kto-
rá bola elektrifi kovaná už v roku 1883.3 V prí-
pade elektrifi kácie mestskej dopravy zohrala 
opäť kľúčovú úlohu legislatíva, ktorá na túto 
inováciu zareagovala s miernym časovým od-
stupom štyroch rokov po elektrifi kovaní časti 
pražskej „pouličnej dráhy“ v roku 1891. To je 
však vo väčšine prípadov zavádzania technic-
kých inovácií prirodzené. Vynález, resp. ino-
vácia nepredchádza však len legislatívu, ale 
aj zdokonalenie potrebnej infraštruktúry, čo 

1 ZÁVODNÁ, Michaela. Koleje a město : 
Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných 
moravských a slezských městech v letech 1850 – 
1918. Ostrava : Ostravská univerzita, 2016, s. 111.

2 ZÁVODNÁ, M. Koleje a město..., s. 155.

3 ZÁVODNÁ, M. Koleje a město..., s. 161.

obsiahnutým v jadre práce, funguje úvaha 
nad modernizáciou mestskej dopravy ako his-
torickým a spoločenským fenoménom. V tom-
to rámci je priblížený vzťah mestskej dopravy 
k industrializácii a urbanizácii, predovšet-
kým v českých krajinách v sledovanom ob-
dobí. Ako východisko však slúži konceptuál-
ny náčrt tohto vzťahu v západoeurópskom 
prostredí a v prostredí habsburskej monar-
chie. Následne je chronologicko-tematickým 
prístupom priblížené etablovanie sa a roz-
voj nekoľajovej a koľajovej mestskej dopravy, 
pričom ako signifi kantné príklady v súlade 
s vytýčeným obdobím boli vybrané omnibus 
a konská dráha. Z geografi ckého hľadiska je 
pozornosť zameraná na habsburskú monar-
chiu a osobitne české krajiny. V prípade kon-
skej koľajovej dopravy sa však autorka ve-
nuje osobitne Brnu a fungovaniu podniku 
Brünner Tramway Unternehmung v rokoch 
1876 – 1881. Brno nebolo autorkou vybrané 
len v súlade s geografi ckým vymedzením jej 
výskumu. Išlo o najstaršiu konskú mestskú 
železnicu v českých krajinách a jednu z naj-
starších v habsburskej monarchii. Zároveň 
autorka na príklade Brna prezentuje práve 
prepojenie zmien v urbanistických riešeniach 
mesta od druhej polovice 19. storočia s potre-
bou zefektívnenia dopravnej infraštruktúry 
a dôsledne analyzuje hospodárke a politic-
ké pozadie vzťahu mestského zastupiteľstva 
a konzorcia dopravného podniku, ktorý zo sú-
ťaže vyšiel ako víťazný. V prepojení na kon-
text modernizácie technickej základne v do-
prave sa autorka v osobitnej časti zameriava 
na mechanizáciu mestskej koľajovej dopravy, 
v podobe zavádzania parnej trakcie v USA, 
západnej Európe a v habsburskej monar-
chii. Za kľúčové faktory mechanizácie ozna-
čuje autorka pokusy redukovať prevádzkové 
náklady, ktoré pramenili z nerentabilnos-
ti animálnej trakcie (nízka životnosť koní, 
ich časté obmieňanie, množstvo koní na je-
den vagón, strava, ustajnenie a pod.), ale tiež 
z pohľadu spoluužívateľov komunikácií (zá-
pchy, znečistenie ulíc, prenos chorôb a pod.). 
Výraznú úlohu zohrali tiež náklady spojené 
s údržbou komunikácií ako napr. dlažobné 
či mýtne poplatky vyrubované na úrovni sa-
mospráv. Obdobné problémy boli riešené ako 
v USA, Veľkej Británii, Belgicku, Francúzsku 
či Nemecku, tak aj v habsburskej monarchii, 
pričom bodom polemík sa stal práve spôsob 
trakcie.
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možno ilustrovať okrem zavádzania elektric-
kej trakcie v mestskej doprave napr. aj na au-
tomobilovej doprave.4

Autorka poukazuje predovšetkým na zá-
kon č. 2/1895, prostredníctvom ktorého sa 
mestská koľajová doprava vymedzovala voči 
hlavným železničným tratiam a fungovala 
spolu s „miestnymi“, či terciárnymi dráhami 
ako tzv. „dráhy nižšej kategórie“ (Bahnen nie-
derer Ordnung). Okrem legislatívy sa na po-
zadí technickej modernizácie mestskej dopra-
vy opäť kryštalizuje hospodársko-ekonomický 
aspekt v podobe súťaže medzi rôznymi dodá-
vateľmi elektrickej energie. Prostredníctvom 
tohto aspektu je tak do popredia predsunu-
tá súťaž medzi domácim a zahraničným ka-
pitálom (skrz súťaž fi riem, ako napr. nemecké 
AEG, Siemens&Halske, viedensko-budapeš-
tianska Ganz&co. alebo amerických General 
Electric či Westinghouse, ktoré úspešne ex-
pandovali aj v európskom prostredí). Okrem 
mamutích elektrárenských koncernov sa 
však v danej veci aktívne angažovali aj lo-
kálne elektrárne malých súkromných spo-
ločností, často v úzkej spolupráci, či ojedinele 
ako súčasť dopravných spoločností. V prípa-
de vzťahu všeobecnej elektrifi kácie a výstav-
by elektrifi kovaných dráh mestskej dopra-
vy poukazuje autorka na to, že je neopatrné 
klásť medzi nich znamienko „rovná sa“, no 
napriek tomu ide čiastočne o spojené nádo-
by. V kontexte boomu elektrifi kácie systémov 
verejnej mestskej dopravy v habsburskej mo-
narchii na konci 19. storočia si však autorka 
kladie otázku, ako proces elektrifi kácie vlast-
ne prebiehal, či má zhodné rysy alebo mož-
no nájsť špecifi ká.5 Na tomto základe autor-
ka presúva svoju pozornosť už na lokálne 
zameraný výskum problematiky na Morave 
a v Sliezsku.

Do centra pozornosti zasadzuje fungo-
vanie najvplyvnejšieho regionálneho do-
pravného podniku Brünner Lokaleisenbahn 
Gesellschaft v širších súvislostiach. Primárne 
išlo napr. o vzťah jeho správnej rady k zastu-
piteľstvu mesta Brno, ale aj menších obcí, 
ktoré sa stali súčasťou dopravného systému, 

4 ŠTEMBERK, Jan. Technické novinky 
v československé dopravní legislativě. In: KLEINOVÁ, 
Jana (Ed.). Věda a technika v českých zemích mezi 
světovými válkami. Praha : Národní technické 
muzeum, 2014, s. 283-290.

5 ZÁVODNÁ, M. Koleje a město..., s. 164.

jeho legislatívne a hospodársko-ekonomické 
pozadie, expanzii dopravného systému, resp. 
siete pod jeho správou a pod. Autorka však 
nevynecháva ani nacionalizmus a jeho ne-
zanedbateľný vplyv na fungovanie podniku, 
ako aj na vyššie uvedené faktory. Primárne 
sa však autorka nezameriava len na osobnú 
dopravu, a to aj napriek tomu, že mestský 
dopravný systém túto predstavu nevyhnut-
ne evokuje. V prípade skúmaného regiónu 
ostravsko-karvinska mala elektrifi kovaná že-
lezničná doprava kľúčový hospodársky výz-
nam aj z hľadiska nákladnej prevádzky, kto-
rej sa autorka venuje v osobitnej podkapitole. 
V rámci chronologického prístupu je v tej-
to časti pozornosť venovaná obdobiu od roku 
1898 do vypuknutia prvej svetovej vojny, pri-
čom samotnej vojne autorka venuje osobitný 
priestor. Prvú svetovú vojnu vo vzťahu k fun-
govaniu koľajovej mestskej dopravy vníma 
v súlade so všeobecnými tvrdeniami, že išlo 
o konfl ikt, ktorý znamenal rozklad spoločen-
ských a ekonomických pomerov a bol jedným 
z dôvodov pre rozpad monarchie. Napriek 
tomu však kriticky poukazuje na skutočnosť, 
že v súvislosti s výskumom mestskej dopra-
vy funguje buď ako popisný apendix výsku-
mu staršieho obdobia, alebo ako rovnako po-
pisný prológ k obsiahlejšiemu fungovaniu 
podnikov počas prvej Československej repub-
liky. Taktiež kriticky poukazuje na fakt, že 
väčšina tvrdení o vplyve prvej svetovej vojny 
na fungovanie mestských dopravných pod-
nikov sú generalizačného charakteru, kto-
rý vyplýva zo všeobecného povedomia o deš-
truktívnom charaktere vojnového konfl iktu.6 
Medzi sledované otázky preto patrí hĺbka do 
akej vojna zasiahla fungovanie podnikov na 
prepravnej a ekonomickej úrovni a akým spô-
sobom reagovali na tento stav samotné pod-
niky. Ide teda o analýzu fi nančných, perso-
nálnych, mzdových a technických možností 
podnikov a taktiež do akej miery vojna zme-
nila vzťah dopravných podnikov k miestnym 
orgánom a samosprávam.

Monografi a Michaely Závodnej, Koleje 
a město...v mnohých ohľadoch prekraču-
je rámec tradičného, lineárneho uchope-
nia problematiky mestskej dopravy s osobit-
ným zreteľom na jej koľajový typ. V českom 
a slovenskom výskumnom prostredí sa jedná 
o kvalitatívne ojedinelú, originálnu a veľmi 

6 ZÁVODNÁ, M. Koleje a město..., s. 239.
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prínosnú prácu, ktorá vyplnila pomerne širo-
kú medzeru vo výskume urbánnych dejín, ale 
aj samotných dejín dopravy či hospodárskych 
a sociálnych dejín.

Mgr. Mikuláš Jančura, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
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