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OLOMOUC AT THE INTERSECTION OF TWO GERMAN DIALECTAL AREAS. 
REMARKS ON THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE GERMAN LANGUAGE
The study is grounded in the findings of Ernst Schwarz‘s and Zdeněk Masařík‘s research on the pe-
netration of Bavarian and Central German dialectal elements into the German language in municipal 
administrative offices in central and southern Moravia. The study builds on the research carried out 
so far of selected municipal archival documents and those produced by Olomouc burghers written in 
German and it aims to show which of these elements were dominant in certain stages, including the 
relevant reasons. The sources of knowledge of dialectal elements were the Codex of Václav of Jihlava 
from 1430 to 1492, court records from the 17th century that were used to study the replies made at the 
Olomouc residents‘ court interrogations and the chronicle of the Hobel family, a middle class family. 
The latter was used to determine dialectal elements in the written German of Olomouc burghers — 
regardless of whether they were originally from Olomouc or moved there. The last part of the study 
analyzes a collection of German confectionary recipes that apparently represented common recipes 
among the burghers. The presence of Bavarian and Austrian elements prevailed later; these features 
were absolutely dominant in the archival documents from the 19th century.
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Cílem této studie1 je shrnutí dosavadních poznatků o orientaci olomoucké kancelář-
ské němčiny a němčiny každodenního života v období raně novohornoněmeckém na 
dvě centrální německé dialektální oblasti2 a doplnění informacemi o výsledcích roz-
boru jednoho nedávno nalezeného pramene z 19. století.

1 Studie byla zpracována v rámci projektu IGA Filozofické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci FF_2013_048, který je věnován rakouské národnostní jazykové varietě.

2 Historik německého jazyka Werner Besch vymezil v 60. letech minulého století čtyři ob
lasti raně novohornoněmeckého období (1350–1650) ve střední Evropě, a to oblast vý
chodohorskoněmeckou (Ostoberdeutsch), západohorskoněmeckou (Westoberdeutsch), vý
chodostředoněmeckou (Ostmitteldeutsch) a  západostředoněmeckou (Westoberdeutsch), 
srov. Besch (1967, passim), souhrnný přehled viz Polenz (2000, s. 159). České země ležely 
na styku východohorskoněmecké a východostředoněmecké oblasti.
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1. BILINGVISMUS V ČESKÝCH ZEMÍCH

Nejvýznamnějším důsledkem příchodu Němců do českých zemí v rámci kolonizace 
ve 12. a 13. století bylo zakládání měst a vesnic podle německého práva. S německým 
osídlením a s rozvojem kontaktů Čechů a Němců souvisí i jiná důležitá záležitost — 
ve 13. století docházelo na česko-moravském území ke vzniku česko-německého ko-
lektivního bilingvismu, který se stal předmětem řady lingvistických bohemistických 
a germanistických studií.3 Bohemista Bohuslav Havránek chápal bilingvismus jako 
speciální případ jazykového kontaktu, když rozlišoval mezi dvojjazyčností v pohra-
ničních oblastech, tzv. bilingvismem zdola, tedy fenoménem, který vycházel z niž-
ších vrstev obyvatelstva, a dvojjazyčností shora, tzv. bilingvismem městským, způ-
sobeným v českém státě německými zakladateli měst a vesnic. V případě městského 
bilingvismu Havránek dále diferencoval mezi střídavou dvojjazyčností středních 
a nižších vrstev, kdy drobní obchodníci, řemeslníci i chudší obyvatelé mezi sebou 
podle vzniklé situace bez problémů hovořili jedním či druhým jazykem, a bilingvis-
mem městského patriciátu, který zřejmě komunikoval pouze německy, ale pasívně 
češtinu znal a rozuměl jí (srov. Havránek, 1966, s. 83n.).

Od 13. století byla ve vznikajících městských „kancelářích“ v českých zemích — 
podobně jako v jiných zemích v Evropě — jazykem písemností latina a teprve později 
byly kancelářské dokumenty vyhotovovány v jazycích národních — v našem biling-
vním prostředí tedy v němčině či češtině. Prosazování národních jazyků v řízení 
města, k němuž docházelo od 14. století, lze chápat jako významný dlouhodobý proces 
nejen v dějinách městské správy, ale i v dějinách obou jazyků. Například v pamětní 
knize Liber vetustissimus (LV) Starého Města pražského z let 1310–1419 se němčina 
objevila logicky dříve než čeština — poprvé v roce 1324 (LV, 54r), zatímco čeština 
až v roce 1405 (LV, 187v) — a němčina byla v zápisech také mnohem častější; vedle 
73 latinských listin bylo do městské knihy zaznamenáno 62 textů německých, pře-
devším v letech 1327–1339, a pouze tři české (Procházková, 1978, s. 24), neboť většina 
obyvatelstva Starého Města pražského byla německého původu. Až husitské hnutí 
vedlo ve staroměstské kanceláři k prosazení češtiny. Stejným vývojem prošla i další 
česká města, která vyjádřila sympatie k husitství. Čeština se tak stala po husitských 
válkách dominantním úředním jazykem v městských kancelářích např. v Ústí nad La-
bem, Bílině, České Lípě, Českých Budějovicích, Jaroměři, Klatovech, Hradci Králové, 
Kutné Hoře, Litoměřicích, Písku, Sušici, Trutnově nebo Žatci (Vojtíšek, 1918, s. 9). Na 
Moravě, kde husitské hnutí nemělo takový ohlas jako v Čechách, zůstával německý 
vliv na městský život moravských měst poměrně silný — příslušníci německého pa-
triciátu a řemeslnictva byli i nadále členy městských rad a německý jazyk si v úřední 
komunikaci ponechával přední místo.

3 Vznikem a vývojem českoněmeckého bilingvismu se zabýval např. Emil Skála (1977, 1992, 
1994), Jaromír Povejšil (1994), Alena Šimečková (1996), Marek Nekula (2001), Dušan Šlo
sar (2001) a jiní. Výběr jejich článků je uveden v seznamu použité literatury. 
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2. BILINGVNÍ OLOMOUC

I v ulicích bilingvního moravského města Olomouce bylo slyšet od jeho založení, tedy 
od 13. století, češtinu a němčinu. Vzhledem k zaměření výzkumu na jazyk německý, 
budeme se věnovat výhradně němčině, která stejně jako čeština existovala primárně 
jako jazyk mluvený. Vzhledem k tomu, že ve městě žilo více sociálních skupin, existo-
valo nepochybně i více podob mluveného jazyka, pro které však z pochopitelných dů-
vodů nemáme — alespoň pro toto nejstarší období — žádné doklady. Sekundární po-
dobu užívání jazyka představuje jazyk psaný. Nejstarší konkrétní doklady olomoucké 
němčiny jsou písemné, pocházejí z období raně novohornoněmeckého (1350–1650), 
zatímco doklady mluveného jazyka nejsou v přímé podobě pro toto období dochovány 
(srov. Bremer, 1985, s. 1379). Značným problémem zůstává, že pravděpodobně pouze 
v období starohornoněmeckém (750–1050) byly mluvená a psaná forma identické, za-
tímco v období středohornoněmeckém (1050–1350) se obě formy jazyka začaly od sebe 
odlišovat a pro raně novohornoněmecké období kolem poloviny 15. století lze kon-
statovat, že se již jednalo o dva nezávislé komunikační systémy (srov. Polenz, 2000, 
s. 114–115). Psaný raně novohornoněmecký jazyk byl v Olomouci spjat s existencí růz-
ných institucí — s městskou kanceláří, městským soudem a od roku 1465 i s městskou 
školou. Kromě těchto oficiálních institucí produkovali písemnosti i někteří měšťané, 
kteří se naučili písařskému umění v důsledku své školní docházky nebo soukromé 
výuky v domě rodičů.

V olomoucké městské kanceláři byla němčina podobně jako v kanceláři Starého 
Města pražského prvním ze dvou národních jazyků, který se po latině v úřadě pro-
sadil (Spáčilová, 2000, s. 94). Listiny z olomoucké kanceláře dnes uchovávané ve 
Státním okresním archivu ukazují průběh procesu prosazování národních jazyků 
jen částečně. Nejstarší německy psaná a v městské kanceláři vyhotovená listina v ar-
chivu dochovaná pochází až z roku 1415. V edici Codex diplomaticus Moraviae (dále 
CDM) je však otištěna mnohem starší německá listina, která byla údajně olomouckou 
městskou radou zaslána před 22. říjnem 1352 radě města Brna a obsahovala mlýn-
ský řád (CDM 8, s. 135n.; Spáčilová, 2000, s. 63n.). Opis pohřešovaného originálu se 
nachází podle CDM v jedné brněnské městské knize. Na základě toho lze usuzovat, 
že přechod k němčině probíhal v olomoucké městské kanceláři mnohem dříve před 
rokem 1415, i když dochované a dosud zkoumané olomoucké listiny a městské knihy 
dokládají existenci souvislých německých textů až od druhého desetiletí 15. století. 
V nejstarší městské knize olomoucké (dále SB 1) založené v roce 1343 a vedené pra-
videlně v letech 1350–1420 je ze 729 textů pouze 17 textů v němčině (2,3 %), zatímco 
712 textů je latinských (97,8 %). První německy psaný zápis v knize byl učiněn 26. 
září 1412, ale již dříve byly vkládány německé výrazy do latinského textu. Němec-
kého původu byla v latinských textech nejprve antroponyma a toponyma, což souvisí 
s německým osídlením města. Častými byly i německé přídomky doprovázené latin-
ským adjektivem dictus, např. Conradus dictus Mit der hab (,Konrád řečený S majet-
kem‘, SB 1, 1r) nebo Stephanus dictus Mit dem kind (,Štěpán řečený S dítětem‘, SB 1, 7v). 
Antroponyma českého původu byla mnohem vzácnější, např. Pawel Opperschal (,ten, 
kdo ztratil vlasy, SB 1, 6r) nebo Matheus Smolka (deminutivum pro ,toho, kdo získává 
pryskyřici ze stromů a prodává ji‘, SB 1, 28r). K německým toponymům v latinských 
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textech nejstarší městské knihy patří názvy ulic, např. Puczengasse (… tres fertones 
annui census super balneo in Puczengassen, ,Bradýřská ulice‘, SB 1, 26v), jména objektů 
ve městě, např. Reuhlertor (,Rohelská brána‘, SB 1, 5v) a jména částí města jako např. 
Ramhof (,Uhelný trh‘, SB 1, 19r). Česká toponyma se nevyskytují vůbec. Spolu s latin-
skými právními výrazy zapisovali písaři někdy i německé ekvivalenty, např. volleist 
et weglager (et Petrus, frater suus, [proscriptus est] pro volleist et weglager in eodem, 
,napomáhání k vraždě a zákeřné přepadení‘, SB 1, 7v).

Ve druhé významné olomoucké městské knize, v největším olomouckém kodexu 
Václava z Jihlavy z let 1430–1492 (dále KV), je poměr latinských a českých textů již 
jiný. Z 896 zápisů je 358 latinských (42 %), 510 německých (57 %) a jen 9 českých (1 %)4. 
Podobně jako v nejstarší městské knize vyskytují se v latinském textu tohoto kodexu 
německé výrazy, např. equestrium vulgariter statreiter (,jízdní posel‘, KV, 2ra), nebo 
theatrum vulgariter kaufhaus5 (,tržnice‘, KV, 2va, 4vb), objevují se německá osobní 
jména, přídomky nebo snad již příjmení, např. Johannes Weishensl, Augustini et Jo-
hannis Putner (KV, 36vb), nebo toponyma, např. prata dicta Pirkwisen (KV, 3rb) či ně-
mecká povolání, např. Niklas Kaufman, zichner, et Niklas mawtner de Neredein (KV, 
53ra), případně německé termíny z oblasti řemesel, např. sine stuppa lini, vulgariter 
flachsswergen (,odpad při drhnutí lnu‘, KV, 104ra).

V kodexu najdeme jen čtyři texty psané česky, a rovněž počet bohemismů v latin-
ských a německých textech je spíše zanedbatelný — bylo jich nalezeno pouze šest, 
např. czaste syty/sity (… guod piscatores in communi cum pretactis retibus, czaste syty 
dictis; ,hustá síť na ryby‘, KV, 102ra), sekyrnye (,poplatek za prodej dřeva‘, KV, 74ra) 
nebo swetnicz (,pokoj, světnice‘, KV, 134ra).

Kodex Václava z Jihlavy je velmi důležitým dokladem o psané podobě raně novo-
hornoněmeckého kancelářského jazyka a vzhledem k existenci různých německých 
nářečí nám poskytuje informace nejen o tehdejším úzu olomoucké městské kance-
láře, ale i o dialektálních zvyklostech písařů, kteří se podíleli na zápisech v této knize.

3. RANÁ NOVÁ HORNÍ NĚMČINA VE STŘEDO-  
A JIHOMORAVSKÝCH MĚSTSKÝCH KANCELÁŘÍCH

Typické rysy raně novohornoněmeckých dialektů na našem území představil před 
osmdesáti lety profesor pražské německé univerzity Ernst Schwarz (1934), na jehož 
pojednání navázal v šedesátých letech minulého století brněnský germanista Zdeněk 
Masařík, který se soustředil ve svém výzkumu na část Moravy. Při svém zkoumání 
vycházel ze specializovaných knih městských kanceláří střední a jižní Moravy z let 
1359–1660 psaných ranou novou horní němčinou (např. z knih testamentů, knih poč - 
tů, z knih sirotčích, mýtných, památných nebo ze soudních protokolů). Jejich analý-
zou v rovině fonografematické a lexikální potvrdil některé Schwarzovy závěry, po-
dle nichž na Moravu pronikaly v období raně novohornoněmeckém východostředo-
německé a východohorskoněmecké (především bavorské) dialektální prvky. Podle 

4 Navíc jde o přepisy listů podkomořího, jímž byl český šlechtic.
5 Tady jde o regest latinské listiny z roku 1261 (originále kaufhus).
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intenzity výskytu těchto prvků v německých kancelářských písemnostech rozdě-
lil Masařík městské kanceláře střední a jižní Moravy do tří skupin. První skupinu 
tvořil jižní komplex — městské kanceláře na jihu, např. Břeclav, Lednice, Mikulov, 
Valtice a Znojmo, v jejichž písemnostech převažovaly středobavorské rysy; do druhé 
skupiny označené jako smíšený bavorsko-středoněmecký typ patřily kanceláře měst 
rozložených od Brna až k Jihlavě, tedy např. Uherské Hradiště nebo Vyškov. Na rozdíl 
od první skupiny tvořily v těchto kancelářích středoněmecké prvky pevnou součást 
charakteristických rysů jazyka písemností, poměr bavorských a východostředoně-
meckých rysů se však v kancelářích jednotlivých měst lišil. Do třetí skupiny náležely 
kanceláře ležící severovýchodně od Jihlavy, např. Litovel, Moravská Třebová, Svitavy 
a Šumperk, jež byly označovány jako „jižní kanceláře severní Moravy“, v nichž pře-
važovaly středoněmecké rysy, zatímco rysy bavorské se objevovaly sporadicky (srov. 
Masařík, 1966, s. 126–127). Němčinu olomoucké městské kanceláře zařadil Masařík 
ke třetímu komplexu a připojil poznámku, že vedle středoněmeckých prvků je podíl 
bavorských rysů v jazyce olomoucké kanceláře 15. století — na rozdíl např. od Mo-
ravské Třebové, Svitav nebo Šumperka — pevně zakotven (Masařík, 1985, s. 115–116). 
Od doby, kdy Masařík vyslovil na základě studia pramenů z produkce olomoucké 
městské kanceláře tyto závěry (srov. Masařík, 1985, s. 238), uplynulo téměř třicet let. 
Vzhledem k tomu, že zejména v průběhu posledních dvacet let byly zkoumány jak 
olomoucké prameny v městské kanceláři vytvořené, tak i prameny nekancelářské 
provenience, nabízí se otázka, čím je možné dřívější závěry o charakteristických dia-
lektálních rysech olomoucké kancelářské němčiny doplnit a zda lze najít informace 
i o podobách neúřední němčiny na území tohoto bilingvního města.

4. NĚMČINA V OLOMOUCKÉ MĚSTSKÉ KANCELÁŘI

Budeme-li se nejprve věnovat kancelářskému jazyku, pak nelze opomenout již jed-
nou uvedený fakt, že již před rokem 1352 probíhala komunikace olomoucké městské 
kanceláře s kanceláří města Brna v němčině. Zmíněné udělení mlýnského řádu olo-
mouckou městskou radou městu Brnu před 22. říjnem 1352 (dále Ol) je zřejmě opisem 
pořízeným brněnským písařem. Obsahuje totiž stejné dialektální prvky jako listina 
z 22. 10. 1352, v níž brněnská městská rada veřejně vyhlásila platnost z Olomouce pře-
vzatého mlýnského řádu (dále Br). V rovině fonologické patří k těmto dialektálním 
prvkům několik typických bavorských změn, a to změna střhn. /i/6 > /ie/ (Ol, Br: 
wier), diftongizace střhn. přípony -lîch > -leich (Ol: vreuntleich; Br: schedleich), změna 
střhn. /k/ > /ch/ (Ol: chnecht, chain, champf; Br: bechennen, chunt, chost) a /b/ > /p/7 
(Ol: peck, prief, plahen; Br: purgermeister, pretern, pekken, priefen); v rovině grafické 
pak způsob psaní středohornoněmeckého diftongu ei, který byl zapisován jako <ai>8 

6 Obvyklý způsob zapisování fonémů.
7 Tento jev přesáhl bavorskou dialektální hranici a pronikl např. i do slezských dialektů. 

Přesto bývá považován za rys bavorský či východohorskoněmecký (srov. Masařík, 1997, 
s. 109).

8 Obvyklý způsob zapisování grafémů.
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(Ol: molstain, arbait, chain; Br: gemain, stain, ainem) a v rovině morfologické bavorský 
tvar schol/scholl pro 1. a 3. osobu singuláru préteritoprézentního slovesa soln.9 V br-
něnské kanceláři převládaly tyto rysy do poloviny 14. století; zřejmě záhy po vydání 
listiny 22. 10. 1352 začaly pronikat do kanceláře středoněmecké elementy, jež se udr-
žely do 15. století, kdy byly opět vystřídány prvky bavorskými (srov. Masařík, 1980, 
s. 27–28). Není však možné ani vyloučit, že listina vystavená v Olomouci a zaslaná br-
něnské městské radě byla v olomoucké kanceláři vyhotovena písařem z bavorské ob-
lasti a že obsahovala bavorské rysy. V nejstarší městské knize olomoucké se totiž dá 
působení takového písaře v 50. letech 14. století doložit na slovech zapsaných do latin-
ského textu (SB 1, 2v-6v), v nichž je patrná změna střhn. /k/ > /ch/, např. junchhere, 
Sleichenchauf, pekkenchnecht, změna střhn. /b/ > /p/, např. Goltperger, pach, peutler, 
ojediněle také změna střhn. /b/ > /w/ ve jménu Elwl. V některých německých slovech 
zapsaných v 60. a 70. letech 14. století (SB 1, 9v, 10r) je však patrný také vliv středoně-
mecký, především ve změně nepřízvučného střhn. /e/ > /i/, např. ve vlastních jmé-
nech Puczengassil, Cleinheupil, Pheyerabint, Rekinkragin.

V důsledku nedostatku pramenů ze 14. století nelze vyslovit pro charakteristiku 
dialektálních vlivů v počáteční fázi užívání prvního národního jazyka jednoznačné 
závěry. Není ani známo, odkud přišli nejstarší němečtí osadníci (Nešpor, 1936, s. 66). 
Rozhodující byl zřejmě původ jednotlivých písařů, neboť kancelářský úzus se po-
stupně teprve vytvářel. V prvních souvislých německých zápisech v nejstarší měst-
ské knize z roku 1415 z pera olomouckého městského písaře neznámého původu Mi-
kuláše Fenixe jsou přítomny jak východostředoněmecké prvky, např. podoba lexému 
kegen a výskyt složenin s tímto lexémem (kegenwertingen, kegenwurtikeit), ztráta h 
v lexému fleischacker/fleyschacker, lenizace t po l (eldern, halden), místy nerealizovaná 
apokopa v lexémech jare, tage, tak i prvky bavorské, např. změna střhn. /b/ > /w/, 
např. v lexému awer, tvary přípon -nusse a -und (czewgnusse, gedechtnusse); změna 
střhn. /b/ > /p/ (pessern, gepurde, putner). Místy se vyskytoval i bavorský tvar plu-
rálu tege (dnes Tage). Významný počin realizoval Mikuláš Fenix ve druhém desetiletí 
15. století, kdy opsal pro městskou radu Míšeňskou právní knihu. Zatímco předloha 
tohoto právního dokumentu, jímž se řídilo město Olomouc, vykazuje mnoho rysů 
charakteristických pro (východo)středoněmecké dialekty, převedl Fenix text při opi-
sování — patrně z důvodů lepší srozumitelnosti olomouckým radním — do podoby 
blížící se zřejmě tehdejšímu úzu olomoucké městské kanceláře. Vliv středoněmecký 
byl značně potlačen, projevoval se výrazně pouze v grafické rovině u psaní afrikáty  
/tz/, která byla zaznamenávána pro středoněmeckou oblast typickým spojením 
<czcz>, např. v lexému beseczczen, a u dentály /s/ <z, zs>, např. zere, heŭzser (srov. Mí-
šeňská právní kniha, 2010, s. 409n.).

Fenixův nástupce Václav z Jihlavy měl k bavorskému dialektu ještě mnohem blíže. 
Není prokázáno, zda z Jihlavy pocházel on nebo jeho otec, jisté však je, že v roce 1416 
je uveden s označením de Igla mezi posluchači vídeňské univerzity. Vysokoškolské 
studium zřejmě nedokončil, ale to nemění nic na skutečnosti, že poté patřil mezi 
přední písaře olomoucké městské kanceláře (Spáčil, 2001, s. 374). Zkoumání jazyka 
raně novohornoněmeckých textů v největším olomouckém kodexu založeném Vác-

9 Jevů je daleko více, pro ilustraci jsou uvedeny jen ty nejčastěji se opakující.



LIBUŠE SPáČILOVá 91

lavem prokazuje, že příchod tohoto písaře do Olomouce znamenal pokračování vý-
raznějšího ovlivňování kancelářského jazyka bavorskými dialektálními prvky. K po-
měrně frekventovaným patří ve Václavových textech bavorská změna střhn. /a/ > /o/ 
(stotschreiber, wos), střhn. /o, ô/ > /a, â/ před konsonanty m, n, r (wart, zuvorsargen, 
Ramfart), dále změna střhn. /i/ > /ie/ (wier, mier) a vsuvný vokál /i/ (kirichpitter, du-
rich, kellich). Ojediněle jsme v jeho textech svědky bavorské diftongizace střhn. pří-
pony -lîch > -leich (allermenikleich, koеniclaich), mnohem častější je bavorská varianta 
přípony -nisse > -nus (vorterbnus, vorhenknus).

Kromě těchto rysů bavorských poskytují Václavovy texty v kodexu informace 
o (východo)středoněmeckých dialektálních prvcích — o kombinatorní změně střhn. 
/o/ > /a/ ve vybraných lexémech ab, ader, dach, nach, sal, wal (Moser, 1929, 1.1., § 73, 
Anm. 1), zvýšení střhn. /o, ô/ > /u, û/ (hulczein, sulch, gultsmids), lámání střhn. /u, 
û, ü/ > /o, ô, ö/ (wilkor, gortil, moncze, sontage, koppersmyt), změně střhn. /i/ > /e/ 
(geschrebin, nederlegen), zvýšení /ê, æ/ > /î/ (irsten, erbirn), monoftongizaci střhn. dif-
tongu /ei/ > /e, a/ (drittal, flaschbank, bereth), přehlásce před střhn. příponou -ære 
(tuchmecher, bFrger), tvaru brengen místo obvyklého bringen, variantě send adjektiva 
sand a změně střhn. /e/ > /i, a/ v nepřízvučných slabikách (adir, wedir, wegin, seinar, 
kirchan).

Nejen dialektální změny v oblasti vokálů, ale i konsonantů přinášejí důležité po-
znatky. Z bavorských nářečních rysů je to vývoj střhn. /b/ > /p/ (puch, pett, vorpur-
gen), který však, jak již bylo zmíněno, pronikal i do dialektů slezských. Spíše vzácně 
se vyskytují další bavorské jevy, jakými byla změna střhn. /b/ > /w/ (offenwar, growe, 
awer), střhn. /w/ > /b/ (mitboner, leinbebers) a střhn. /k/ > /kh, kch, ch/ (Chremsir, 
pachen, werchstetten).

V textech Václavových se nacházejí také jihoněmecké deminutivní přípony -lein/ 
-leyn, -l, -len, -erl, -erle, např. ninichlein, koppfl, ringerl, Katterl, u některých deminutiv 
zaznamenáváme přehlásku, např. gessl, koеpflen, Ketterl; také plurál tegen, příčestí mi-
nulé gewesen a výrazy allweg, fleischhacker a unczen v jeho textech jsou bavorského pů-
vodu. Spíše ojedinělé jsou u Václava (východo)středoněmecké jevy v oblasti konsonan-
tismu — týkají se variant kegen (střhn. gegen), twegen (střhn. wegen) a nackbar (střhn. 
nachbar) a neposunutého -p- resp. neposunuté gemináty -pp- (anczeppen, koppe); častěj-
ším východostředoněmeckým jevem jsou pak tvary střhn. předpon ver- a zer- zapsané 
v kodexu převážně jako vor- (vormelden, vorlassen) a zur-/zu- (zuruеttet, zubrechen).

Přítomnost (východo)středoněmeckých prvků v  němčině olomoucké městské 
kanceláře je možné vysvětlit jako charakteristický rys kancelářského úzu v důsledku 
počátečního vlivu východostředoněmeckého prostředí — možná z dob potomků ko-
lonistů. Tak jako ve Václavových textech převládají jevy východohorskoněmecké, 
vyskytují se v textech následujících písařů kodexu jevy, které se svou intenzitou vy-
mykají úzu městské kanceláře; jsou specifické, neboť vycházejí s největší pravděpo-
dobností z místa předchozího pobytu, studia či začátků kariéry jednotlivých písařů. 
Např. u Jana Sternbergera, dalšího písaře kodexu pocházejícího ze slezské Opavy, byl 
patrný vyšší výskyt (východo) středoněmeckých prvků (gortil, irsten, dirpottin, irstor-
bin, is = es, her = er), stejně jako u dalších písařů kodexu Augusta Schönfelda (sulch, 
cromp, nochgeschreben, tuchmecher, bestin, gewest, her = er, en = ihnen), jehož původ 
je neznámý, a Jana z Černotína, vsi na Přerovsku, poblíž města Hranic (gottis, ratis, 
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dirstatten, her = er), u něhož se však vyskytují též bavorské rysy, např. hiet, bavorská 
forma préterita slovesa haben, přípona -und (dankund, sitczunden) a deminutiva typu 
kondlen, sackel, pecherlein, pecherl nebo fingerle.

Rozbor jazyka kodexu Václava z Jihlavy potvrzuje do jisté míry Masaříkovu kla-
sifikaci němčiny olomoucké městské kanceláře. Úzus vytvořený již od dob Mikuláše 
Fenixe a Václava z Jihlavy byl dán přítomností jak východohorsko- tak i východostře-
doněmeckých rysů, převládání těch či oněch rysů však v této fázi vývoje nebylo kon-
stantní a pravděpodobně vyplývalo ze samotné osobnosti písaře.

5. OLOMOUCKÉ SOUDNÍ PROTOKOLY —  
PRAMEN K NAHLÉDNUTÍ DO OLOMOUCKÉ MLUVENÉ NĚMČINY?

V olomoucké městské kanceláři vedle knih památných, k nimž kromě již zmíněné 
nejstarší městské knihy náleží i kodex Václava z Jihlavy, vznikla též řada specializo-
vaných městských knih, a pokud pátráme po zdrojích, které by přinesly informace 
o německém jazyce každodenního života, pak nelze opomenout knihy soudní (GB). 
Důležité jsou exempláře textového druhu soudní protokol z let 1550–1569 a 1582–1610, 
do nichž byly zapisovány protokoly výslechů na mučidlech a o svědecké výpovědi po-
řízené při výslechu svědků před soudcem a dvěma přísežnými. Nabízí se otázka, zda 
takové texty mohou poskytnout spolehlivé informace o dialektálních rysech v úst-
ních výpovědích tehdejších obyvatel města Olomouce. I když jsou někteří lingvisté 
v tomto ohledu skeptičtí se zdůvodněním, že při přepisu nepochybně mohlo dochá-
zet k výrazným úpravám zápisu ze strany písaře, přesto se na reprodukci přímé řeči 
z hlediska výskytu dialektálních prvků zaměříme10 a soustředíme svou pozornost na 
ty prvky, které zachycují ústní vyjádření vyslýchaných. Nesporný fakt, že se písaři 
nevyhýbali možnosti mluvenou řeč zachytit, dokládají např. zaznamenaná citoslovce 
([…] die ffraw Marllene nachmalß czu iehm gesagt: „Eÿ, was derfft ihr klagenn, ihr Seÿtt ein 
herr“, GB1, 39r), zapsané reduplikace („Diep, dieb“, GB1, 28r; Herr wolffgangkh gesagtt: 
„Wie, wie, wie,“ GB1, 32v; „Jo jo,“ GB1, 50r) a částice („Mein her Pawle, ich wolde es Jha 
gerne thuen, wan ich nur ein wenigkh gesundtt wehre,“ GB1, 21v).

Nejvýraznějším rysem textů reprodukujících přímou řeč u výslechu byla apo-
kopa, tedy redukce vokálu v nepřízvučné slabice na konci slova (např. […] sagt Er: 
„Da gehett hur vnnd bub mitt einander“, GB2, 134r; další příklady ve výčtu ich bitt, kein 
Ursach, ich hab, alle tag, drei Jar), vzácně se objevila i synkopa („[…] hab Ich euchs doch 
vorhin gsagt …“ (GB1, 75r). Setkáváme se rovněž s delabializací (werter, kepfen) a se 
změnou střhn. /b/ > /p/, z. B. pettler, poswicht („Ia, ich bin ein herr, daz ich schier czu 
eÿnem pettler werde,“ GB1, 39r).

Střhn. diftong /uo/ se objevuje v bavorské variantě reprodukován prostřednic-
tvím <ue>, jak ukazují výrazy ruehmen, schuemahnn, thuen, ruehmen nebo gueten wein. 
Doklady o těchto změnách vedou k závěru, že v ústním projevu při výslechu, za před-

10 Srov. podrobná analýza reprodukované přímé řeči Spáčilová, Libuše: Register mündlicher 
Kommunikation in der Olmützer Stadtkanzlei. Zu bisherigen Ergebnissen und Desidera
ta der Kanzleisprachenforschung (v tisku).



LIBUŠE SPáČILOVá 93

pokladu, že písař věrně zachytil výpověď, byly patrny bavorské vlivy. Nebyly nalezeny 
např. doklady o východostředoněmeckém lámání (mein Sun), ale na druhé straně při-
pomíná tvar kwehme (= käme) vliv středoněmecký. Z hlediska dialektálního si za-
slouží pozornost zájmeno es v následující replice: „Wÿderum disser Barttl, es seÿtt aller 
schellm vnd boеswicht mit sambt meinem Maister so vill Euer sein“ (GB1, 40v). Toto es je 
třeba interpretovat jako bavorský duál ,vy dva/oba‘, což představuje typicky bavorský 
element v rovině morfologické. Jedná se tedy o plurál 2. osoby. Na základě ukázek je 
tedy nepochybně zřejmé, že se v olomouckých výslechových protokolech písaři snažili 
zachytit co nejvěrněji přímou řeč při výsleších provinilců i svědků. Několik dialektál-
ních jevů v běžné mluvě vyslýchaných dokládá mírnou převahu bavorských prvků.

6. KRONIKA OLOMOUCKÉHO MĚŠŤANSKÉHO RODU HOBLŮ

Vedle soudních protokolů, jež byly sice reakcí na ústní výpovědi v konkrétních pří-
padech, avšak zapsány byly profesionálními písaři v městské kanceláři, lze najít olo-
moucký raně novohornoněmecký jazyk též v soukromé kronice postupně psané čtyřmi 
příslušníky olomoucké měšťanské rodiny Hoblů z let 1530–1629. Tento pramen umož-
ňuje sledovat dialektální rysy v neoficiálním druhu písemností — v rodinné kronice. 
Zakladatel kroniky August Hobel byl v letech 1545–1553 členem městské rady a v roce 
1553 dokonce i purkmistrem. Po jeho smrti pokračovali v zápisech dva synové — nej-
prve David a po něm Pavel. Po Pavlově smrti se vdova Kateřina provdala za Tobi-
áše Häntschela z Jihlavy, který převzal po svých předchůdcích také vedení kroniky.

Pro naše zkoumání jsou důležité především zápisy prvních tří „kronikářů“, neboť 
žili v Olomouci. V jejich textech jsou opět v mírné převaze východohorskoněmecké, 
resp. bavorské prvky, k nimž patří labializace střhn. /a/ > /o/, např. ollen, beworen, dos, 
nocht, hober, ersomen nebo Corll. Nejvíce je tato zastoupena v textech Augusta Hobla, 
méně již v textech Davida a Pavla a ještě vzácněji u jihlavského rodáka Tobiáše. Změna 
střhn. /o, o:/ > /a, a:/ před m, n, r je zaznamenána rovněž u prvních tří autorů, častěji 
u Davida a Pavla (mitwanner, mandag, Mitertar, tachter, sanne), u Tobiáše chybí úplně. 
Podobně je tomu u vsuvného vokálu (durich, hanberik) a u bavorského tvaru -nus střhn. 
přípony -nisse (gefengnus, gedenuss). Z (východo)středoněmeckých prvků je zachycena 
opět u tří prvních autorů monoftongizace střhn. diftongu /ei/ > /a/ (helligen, flascher, 
kesserlihen) a nedůsledně také lámání střhn. /u, ü/ > /o, ö/ (vedle sebe nacházíme vý-
razy son a sun, sontag a suntag). Za zmínku stojí i změna nepřízvučného střhn. /e/ > /i/ 
ve vedlejších slabikách doložená pouze u Augustina a Pavla (Vattir, gebessin).

Rovněž v oblasti konsonantismu mírně převládají bavorské změny — u Augustina 
střhn. /b/ > /p/, u Pavla /w/ > /b/, u Augustina a Pavla /b/ > /w/, např. panng, piß, plei-
ben; berdenn, beck getann, ebigen; wevell, wey, wiergermeister, bien. Z východostředoně-
meckých jevů se objevuje jen u Augustina lenizace střhn. /t/ > /d/, např. deuerunng, 
dehtele, erhalden.

Výsledky lingvistického rozboru rodinné kroniky by mohly být poměrně spolehli-
vou informací o podobě rané nové horní němčiny měšťanského stavu v Olomouci. Opět 
se objevují bavorské rysy, které jsou v určité převaze, a rysy východostředoněmecké, 
vyskytující se spíše ojediněle. Nejvíc dialektálních rysů se vyskytovalo v textech nej-
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staršího kronikáře, zakladatele kroniky Augustina. V textech jeho dvou synů se sice 
tyto prvky také objevily, avšak byly postupně redukovány na minimum. Je možné, že 
postup vyrovnávání dialektálních prvků, který je charakteristickým procesem při 
vzniku novohornoněmeckého jazyka, v olomoucké němčině neúřední povahy dosáhl 
v první polovině 17. století vrcholu. Poslední ze čtyř kronikářů, obchodník Tobiáš 
Häntschel, původem z Jihlavy, přišel do Olomouce z jazykového prostředí, v němž se 
sice také mísily bavorské a východostředoněmecké prvky, avšak proces vyrovnávání 
těchto prvků byl v jihlavské němčině značně pokročilý (srov. Masařík, 1980, s. 29).

7. DALŠÍ VÝVOJ OLOMOUCKÉ NĚMČINY OD 17. STOLETÍ

V Olomouci si ponechával německý element a s ním i německý jazyk v městské samo-
správě převahu. Rokem 1526 se začala psát historie habsburské monarchie a čeština, 
která se po husitských válkách stala v českých městech založených německými kolo-
nisty úředním jazykem, začala být opět v ohrožení, a naopak němčina se v Čechách 
začala šířit jako druhý zemský jazyk (zweite Landessprache). V období po bitvě na Bílé 
hoře došlo k vyloučení češtiny z úřední komunikace a ve školní výuce byla ponechána 
jen u nejnižšího stupně. Obnovené zřízení zemské (1627) nejprve sice zrovnoprávnilo 
německý a český jazyk, ale masová emigrace protestantů a příliv cizozemské kato-
lické šlechty, která český jazyk neznala vůbec, a úřednictva, pro něž byla němčina 
rovněž jediným jazykem úřední komunikace, nakonec vedly k naprostému posílení 
německého živlu. Za vlády Josefa II. (1780–1790) se stala němčina dominantním jazy-
kem v celé monarchii (Glück — Klatte — Spáčil — Spáčilová, 2002, s. XII) a právě exi-
stence tohoto mnohonárodnostního státního útvaru v čele s Habsburky a centrem ve 
Vídni výrazně přispěla k intenzívnější orientaci mimo jiné i olomoucké němčiny na 
oblast východohorskoněmeckou, přesněji řečeno rakouskou.

8. OLOMOUCKÉ KUCHAŘSKÉ RECEPTY Z POLOVINY 19. STOLETÍ

Na půdě jednoho měšťanského domu v centru Olomouce byla před jistým časem nale-
zena sbírky německy psaných kuchařských receptů. Ač není datována, lze podle typu 
písma zasadit její vznik do období kolem poloviny 19. století. Recepty zapisovala s nej-
větší pravděpodobností ženská ruka, a to do sešitu o 119 stranách, profesionálně svá-
zaných. Do sešitu byly vloženy další tři útlé svazečky čítající 10, 13 a 16 stránek laicky 
sešitých zelenou a bílou nití. Všechny tyto listy jsou popsány recepty na přípravu mouč-
níků. Do rukou se nám tím dostává zajímavý pramen neúřední povahy, jenž nám může 
zprostředkovat informace o jednom tematickém okruhu běžné němčiny Olomoučanů 
19. století, které dosud byla věnována jen okrajová pozornost.11 Letmý pohled na jazyk 

11 Olomouckou němčinou, konkrétně bohemismy, jež se staly její součástí, se zabývají násle
dující studie Josefa Jodase: Alternativní a hypotetické bohemismy v lexiku německé měst
ské mluvy v Olomouci. In: AUPO, Fac. Phil., Moravica 1, 2004, s. 93–98 (základnou výzkumu 
byla sbírka olomouckých německy psaných fejetonů F. Grosseho z počátku 30. let 20. stole
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kuchařských receptů napovídá, že obsahují řadu rakouských či jihoněmeckých jazy-
kových prvků, které bychom mohli souhrnně označit za rysy východohorskoněmecké.

V receptech bylo nalezeno celkem 175 výrazů typických pro rakouskou či bavor-
skou slovní zásobu, které byly ověřeny alespoň v jednom ze tří slovníků — v Öster-
reichisches Wörterbuch (dále ÖW), v Ebnerově slovníku Wie sagt man in Österreich 
s podtitulem Wörterbuch der österreichischen Besonderheiten (dále Eb) a ve slovníku 
Duden — Deutsches Universalwörterbuch A — Z (dále Dud). Pokud se nacházelo slovo 
ve slovníku Duden, muselo být označeno jedním ze tří adjektiv — österreichisch pro 
výraz, který je používán výlučně v Rakousku, bayrisch pro pojem běžný v Bavorsku 
či süddeutsch pro slovo běžné v jihoněmecké jazykové oblasti.12 Všechny ve sbírce re-
ceptů takto označené výrazy představují východohorskoněmecké varianty a jejich 
přítomnost v olomoucké němčině kolem poloviny 19. století byla nepochybně důleži-
tým rysem slovní zásoby v oblasti jídla a kuchyně.

Tyto excerpované výrazy lze rozdělit do čtyř tematických skupin, sestávajících

 — z názvů pokrmů, včetně malé skupiny původem českých či slovanských názvů,
 — z činností v kuchyni,
 — z názvů ingrediencí a surovin a
 — z označení kuchyňského nádobí a nářadí.

První skupina — názvy pokrmů — obsahuje vedle jednoduchých slov, jakými jsou 
např. Fanzel13 (Grimm, österr, bayr., v Německu Pfannkuchen), Fleckerl (Eb, quadra-
tisch geschnittene Stücke aus dünnen Nudelteig), Kipfel (Dud, österr., bayr., Hörn-
chen), Kranzeln (ÖW, Kranzkuchen), Strudel (Eb, auch süddt., Mehlspeise aus Hefe, 
Mürb- oder Strudelteig, die z. B. mit Äpfeln gefüllt und zusammengerollt ist) či 
Würstel (Eb, österr., bayr., Würstchen), především řadu kompozit, jejichž jedna kom-
ponenta je tvořena specifickým výrazem rakouské němčiny, např. Fisollensallat (Dud, 
österr., grüne Bohne), Marillenauflauf (Eb, österr., Aprikose), Mehlnock (Dud, österr., 
bayr., v pl. Klößchen aus Mehl oder Grieß), Fleisch-Faschiertes (Eb, Hackfleisch), Grieß-
koch (Eb, österr., bayr., Brei, Mus), Kugelhupf/Kugelhopf (Dud, österr., süddt., Napfku-
chen) a další. Některé názvy se v rakouské němčině užívají dodnes a mnohé výrazy 
jsou dokonce i dnes aktuální v lidové mluvě v Čechách a na Moravě (např. fašírka, 
 krap le, viřtle, či označení vánočního cukroví špicpuby/špicpupy), jen ojediněle i ve spi-
sovné češtině (štrúdl). Menší skupinka výrazů majících český, příp. slovanský původ 

tí v periodiku Mährisches Tagblatt) a dále Fenomén městskosti v olomoucké němčině prv
ní poloviny 20. století. In: AUPO, Fac. Phil., Moravica 2, 2004, s. 117–122 (vedle sbírky fe
jetonů byla zkoumána sbírka bohemismů v olomoucké mluvě sestavená H. Vondrovskym: 
Mundartliches und Redewendungen aus Olmütz. Rukopis. München 1997 a 2001). Bohe
mismům v německé mluvě olomoucké jsou věnovány i dva další články Josefa Jodase: Le
xikální bohemismy v německé městské mluvě v Olomouci. In: Časopis pro moderní filolo-
gii, 83, 2001, s. 81–88, a K hláskosloví německých lexikálních bohemismů (městská mluva 
v Olomouci). In: Časopis pro moderní filologii, 85, 2003, s. 72–79.

12 V jednom případě byl použit slovník Der digitale Grimm (označení österr., bayr.).
13 Zachováván je původní pravopis zkoumaného pramene.
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je reprezentována slovy Buchteln/Buchterln, Kolatschen/Gulatschen nebo Schleisken.
Druhou skupinu výrazů tvoří slovesa, označující činnost při přípravě pokrmů. 

Tato slovesa jsou opět typická pro rakouskou, příp. jihoněmeckou oblast a od výrazů 
v Německu se liší, např. abschmelzen (Eb, österr., in Fett schwenken), abtreiben (Eb, 
österr., s poznámkou „oblast kuchyně“, zu Schaum rühren), sprudeln (Eb, österr., 
quir len), auslösen (Eb, österr., süddt., herausnehmen/herauslösen/aushülsen), auf - 
kochen (Eb, österr., süddt., reichlich kochen), auswalken/auswalzen (Dud, österr., 
ausrollen) nebo überkühlen (Dud, österr., s poznámkou „oblast kuchyně“, langsam, 
ein wenig abkühlen). V rámci této skupiny slov pojmenovávajících pracovní proces 
v kuchyni lze rovněž vytvořit malou podskupinu v receptech se vyskytujících ad-
jektiv či adverbií, např. beiläufig (Dud, Eb, s poznámkou „oblast kuchyně“, ungefähr/
etwa) nebo flaumig (Dud, Eb, österr., sehr weich/locker).

Do třetí skupiny náleží označení ingrediencí, surovin, poloproduktů, příp. zeleniny 
či ovoce, z nichž se připravují pokrmy. Setkáváme se zde s výrazy Eierklar (Dud, österr., 
Eiweiß), Klar (krátce pro Eierklar, Dud, österr., Eiweiß), Germ (Dud, österr., süddt., 
Backhefe), Obers (Eb, ostösterr., bayr., süße Sahne), Ram [sic!] (Dud, österr., süddt., 
Sahne), Rübiß (Dud Ribisel, österr., Johannisbeeren), Karfiol/Karviol (Dud, österr., 
süddt., Blumenkohl), Hapelsalat (Eb, Kopfsalat), Schwammen (Dud, österr., süddt., mj. 
i ve významu Pilz), Zibeben/Edlezibeben (Dud, österr., süddt., Kochrosinen), Eingesotte-
nes (Dud, österr., eingekochte Früchte, Marmelade), Einbrenn (Eb, österr., süddt., 
Mehlschwitze) a další. Do této skupiny můžeme zařadit také slova, jejichž tvar je ve 
srovnání s výrazem v Německu pozměněn, např. Petrselienwurzel (Eb. österr., Petersi-
lie, zde je patrný vliv češtiny), Zellerwurzel (Eb, österr., Sellerie, i zde je znát vliv češ-
tiny), a slova mající původ v češtině, např. Maschanzker-Aepfel (Eb, Borsdorfer Äpfel).

Poslední skupinu výrazů nalezených ve zkoumaných receptech tvoří označení ná-
dobí a nástrojů, souvisejících s jídlem a pracemi v kuchyni, např. Heferl (Dud, österr., 
große Tasse), Rein (Eb, österr., süddt., großer Kochtopf, der mehr breit als hoch), Reindl 
(deminutivum k výrazu Rein), Schneerute (Eb, österr., Schneebesen), Stamperl (Eb, ös-
terr., bayr., Schnapsgläschen), Walker/Nudelwalker (Dud, österr., bayr., Teigrolle/Nu-
delholz), Weidling (Eb, österr., bayr., große, nach oben sich stark verbreiternde Schüssel).

Podrobíme-li analyzované výrazy rozboru také v rovině slovotvorby, najdeme 
řadu typicky bavorských či jihoněmeckých rysů, z nichž se nejčastěji vyskytují demi-
nutivní přípony u substantiv, např. Nägerle/Nägerln/Nagerln, Taferl/Tafele Chokolade, 
Kaffeebecherl, Zecherl Knoblauch, Seickl Mehl, Aepfelblatteln, Kügerln, Laberl (deminuti-
vum k Laib) nebo již dříve uvedené tvary Stamperl, Häuptel Kraut, Krapfenradel a další. 
Kromě toho se objevuje apokopa, např. Messerspitz, Mehlspeis, stückweis; někdy stojí 
apokopované a plné tvary vedle sebe, např. Sulz a Sulze. Ojedinělým jevem je diftongizo-
vaná přípona -lich > -leich (folgleich) či chybějící přehláska (sulzen, v Německu sülzen).

Tato olomoucká sbírka receptů s jednoznačně převládajícími rysy rakouské něm-
činy je nepochybně důkazem toho, že jazyk každodenního života Olomoučanů ně-
mecké národnosti v oblasti „kuchyně a jídla“ byl v 19. století velmi silně poznamenán 
rakouskou slovní zásobou. Je to s největší pravděpodobností důsledek existence habs-
burské monarchie, neboť řada dívek šla sloužit do Vídně. Zda byly tímto způsobem 
ovlivněny i další oblasti každodenního života, bude zapotřebí zkoumáním dalších 
pramenů zjistit.
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9. ZÁVĚR

Studie vychází ze závěrů výzkumu Ernsta Schwarze a Zdeňka Masaříka o pronikání 
bavorských a středoněmeckých dialektálních prvků do kancelářského německého ja-
zyka na střední a jižní Moravě. Cílem bylo na základě dosud provedených výzkumů 
vybraných německy psaných archiválií kancelářské provenience a archiválií z pro-
dukce olomouckých měšťanů ukázat, které z těchto prvků a z jakých důvodů byly 
v určitých etapách vývoje dominantní. Jako pramen pro poznání dialektálních prvků 
v kancelářské němčině sloužil kodex Václava z Jihlavy, soudní protokoly byly využity 
pro výskyt replik pronášených při výsleších Olomoučanů u soudu, kronika měšťan-
ské rodiny Hoblů sloužila pro zjištění dialektálního zabarvení psané němčiny olo-
mouckých měšťanů — ať již byli původem z Olomouce nebo se do Olomouce přistěho-
vali. V poslední části studie byla analyzována sbírka německy psaných kuchyňských 
receptů, které zřejmě platily mezi měšťany za recepty obvyklé, běžné. Přítomnost 
východohorskoněmeckých, bavorských či později rakouských prvků převažovala, 
u pramene z 19. století byly tyto rysy naprosto dominantní. Úzus, který v olomoucké 
městské kanceláři vznikal, měl základ jednak v převaze východostředoněmeckých 
dialektálních prvků v raném stádiu vývoje městské kanceláře, u jejíhož zrodu stáli 
možná potomci kolonistů z východoněmecké jazykové oblasti, jednak byl ovlivněn 
bavorským dialektem především spojeným s osobností Václava z Jihlavy, v jehož tex-
tech se začala výraznější přítomnost bavorských rysů projevovat. I přes vznik urči-
tého kancelářského úzu s lehce převládajícími bavorskými rysy, jsou u jednotlivých 
písařů patrné v jejich zápisech specifické prvky související s jejich osobností. Leh-
kou převahu bavorských rysů prokazují i další dva analyzované prameny — záznam 
přímé řeči v soudních protokolech a kronika rodiny Hoblů. Ryze rakouská orientace 
slovní zásoby kuchařské sbírky z poloviny 19. století svědčí o velmi těsné orientaci 
na Vídeň v rámci existence monarchie. Další výzkumy nepochybně přinesou detail-
nější zjištění.

PRAMENY

GB: Státní okresní archiv v Olomouci, fond 
Archiv města Olomouce, Knihy, Sign. 188 
(GB1), 196 (GB2).

Sbírka kuchařských receptů (v soukromém 
vlastnictví).
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1492, 1528. K vydání připravili Libuše 

Spáčilová a Vladimír Spáčil. Olomouc: 
Vydavatelství Univerzity Palackého 
v Olomouci 2004.

LV: Liber vetustissimus Antiquae civitatis 
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