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Karel Kálal (1860-1930)
Materiální a myšlenkový svět příslušníka 

„střední vrstvy“ na přelomu 19. a 20. století.1

Andrea Šulcová

S ociální biografie jako způsob historického výkladu je pokusem 
o sblížení dvou různých metodologických východisek. Zatím-
co adjektivum „sociální“ na jedné straně odkazuje k tradičnímu 
sociálně-historickému zájmu o kolektivní, nadindividuální sub-
jekty, jejich vztahy a charakter, pojem „biografie“ ze své pod-

staty klade do středu svého zájmu lidské individuum v jeho jedinečnosti. 
Rozpor, který tu vzniká, je ale jen zdánlivý. Vezmeme-li v úvahu, že každá 
osobnost se formuje a jedná v historicky podmíněných sociálních a kul-
turních kontextech, je nasnadě, že biografická metoda může být i v rámci 
sociálních dějin relevantním badatelským nástrojem pro tematizaci histo-
rických jevů a procesů obecnějšího charakteru.2 

Biografie orientované na život významných jedinců si v historiografii 
politických, kulturních nebo literárních dějin zajistily své místo již dávno. 
Osobnosti, které svým působením nezanechaly v dějinách tak hlubokou 
stopu, které nenáležely svým vzděláním, rozhledem, intelektuální a tvůrčí 
činností k „elitám“, však zůstávaly dlouho mimo zájem dějepisců.3 Takovou 

1 Studie vznikla úpravou části mé diplomové práce, obhájené v roce 2004 na Fi-
losofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pod titulem Schwarzová, Andrea. 
Karel Kálal (1860-1930). Život pedagoga, slovákofila a spisovatele na přelo-
mu 19. a 20. století. Ráda bych na tomto místě vyjádřila poděkování vedoucímu 
práce prof. Jiřímu Štaifovi za laskavé vedení a množství cenných a inspirativních 
podnětů.
2 Poznatky získané biografickým bádáním osvětlují mnohé skutečnosti v rám-
ci relativně nových sociálně-historických témat týkajících se dějin rodiny, lo-
kálních tradic, vzorů chování, studia elit apod. Například výzkumu tzv. vzorů 
chování se u nás v posledních letech soustavně věnují historikové pod vedením 
J. Machačové a J. Matějčka ze Slezského ústavu SZM v Opavě.
3 K sociální biografii jako metodě sociálně-historického výzkumu srov. Vošahlí-
ková, Pavla. Místo biografie v sociálních dějinách. In: Studie k sociálním ději-
nám 8, 2001, s. 53.
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osobností byl i Karel Kálal, člověk, jehož život byl spojen s řadou dějin-
ných zvratů odehrávajících se na přelomu 19. a 20. století, jako byl rozpad 
rakousko-uherského soustátí, první světová válka nebo vznik samostat-
ných národních států ve střední Evropě. Původní povolání pedagoga Kálal 
brzy rozšířil o publicistickou a literární činnost a také díky svým aktivitám 
v rámci slovákofilského hnutí se stal veřejně známou osobností. Zároveň 
byl manželem, otcem, etikem a abstinentem. Písemná pozůstalost, ulože-
ná dnes hlavně v Památníku národního písemnictví v Praze4, mimo jiné 
ozřejmuje jeho nazírání na vývoj česko-slovenských vztahů, na soudobé 
trendy v pedagogice nebo na problematiku ženské otázky, stejně jako 
přibližuje strategie, kterých Kálal užíval k hmotnému zajištění své rodiny, 
jeho hodnotový systém, a zčásti též naznačuje povahu jeho manželského 
a rodinného života. Kromě toho, že nám tento materiál otevírá možnost re-
konstruovat osobitý Kálalův životní svět, skýtá také příležitost nahlédnout 
do myšlenkového a materiálního světa příslušníka tzv. „střední vrstvy“ 
na přelomu 19. a 20. století, díky čemuž tato sonda získává obecnější 
význam.5 

4 Největší část Kálalovy pozůstalosti je uložena v Literárním archivu Památníku 
národního písemnictví. Jedná se o fond v rozsahu cca 30 kartonů, který tvoří 
z velké části Kálalova osobní korespondence, dále pak dobový tisk v podobě vý-
střižků odkazujících na Kálalovo veřejné působení, rukopisy, jako jsou učitelské 
zápisníky a notesy, ve kterých se nepravidelně objevují také údaje o finančním 
hospodaření rodiny. Řadu pramenů k poznání Kálalovy osobnosti nalezneme 
i na jiných místech např. v Archivu hlavního města Prahy, v Archivu Národního 
muzea v Praze, v Archivu Slovenského muzea v Martině, ve Státním okresním ar-
chivu v Písku, ve Státním oblastním archivu v Třeboni. Více viz Schwarzová, A. 
Karel Kálal (1860-1930). Diplomová práce. 2004, s. 12-14.
5 Z prací, které se dosud osobnosti Karla Kálala věnovaly bych upozornila zvláš-
tě na tyto: dílčí zmínky o Kálalově pedagogickém a slovákofilském působení na-
jdeme v pracích Pražáka, Františka, Spisovatelé učitelé. Praha 1946; Urbana, 
Zdeňka. Problémy slovenského národního hnutí na konci 19. století. Praha 
1972; nejnověji se tímto tématem zabýval Stehlík, Michal. Příběh zhrzeného slo-
vakofila. Karel Kálal 1860-1930. In: Dějiny a současnost, 2001, č. 3, s. 20-23 
(tato studie je zatížena řadou faktografických chyb v Kálalových životopisných 
údajích); týž. Tři cesty ke Slovensku (Karel Kálal, Dr. Alois Kolísek, Ing. Josef 
Rotnágl) 1896-1914. In: Česko-slovenská historická ročenka 2004, s. 195-208; 
Čaplovič, Radovan. Význam osvety v publicistickej činnosti Karla Kálala na po-
li česko-slovenskej vzájomnosti. In: Česko-slovenská historická ročenka 2004, 
s. 209-236. Všechny výše zmiňované práce se zabývají především Kálalovými 
slovákofilskými aktivitami.
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Rozsah Kálalovy písemné pozůstalosti a mnohostrannost jeho veřejné 
činnosti neumožňují v rámci této studie představit všechna témata spoje-
ná s jeho osobností v plné šíři. Jejím předmětem bude především proble-
matika Kálalovy materiální existence, která nám však současně umožňuje 
soustředit dílčí pozornost na další důležité otázky, jako jsou rodinný život, 
hierarchie hodnot a životní filosofie nebo strategie jednání v určitých život-
ních situacích. Jedná se o témata, kterým v minulosti v české historiografii 
nebyla v této rovině výzkumu věnována dostatečná pozornost.

Životopisný nástin
Karel Kálal se narodil 9. ledna 1860 v Rakově nedaleko Písku6 v katolické 
rolnické rodině se vztahem k evangelické tradici českých dějin.7 Vystudo-
val nižší reálku v Písku8 a v roce 1880 absolvoval na učitelském ústavu 
v Soběslavi, což ho do budoucna předurčilo pro práci pedagoga.9 Až do ro-
ku 1885 působil postupně na obecných školách v Trojovicích u Chrudimi 
a Počátkách v jižních Čechách, poté, co získal aprobaci pro měšťanské 
školy, zamířil na Moravu. Zde po půlročním setrvání ve Staré Bělé u Mo-
ravské Ostravy přijal místo odborného učitele na chlapecké měšťanské 
škole ve Frenštátě pod Radhoštěm a zůstal tu až do roku 1904, tedy téměř 
dvacet let.10 Na Moravě se Kálal zapojil do místního veřejného a spolkové-
ho života a pod dojmem zážitků z prázdninových cest po Slovensku zahájil 
i rozsáhlou publikační, popularizační a organizátorskou práci ve prospěch 
česko-slovenské vzájemnosti. 

Při této činnosti se sblížil s mnoha zajímavými lidmi z českých zemí 
i ze Slovenska. K nejdůvěrnějším slovenským přátelům Kálala patřili Ka-
rol Salva, nakladatel a redaktor v Ružomberku, se kterým Kálal několik 
let úzce spolupracoval, a Dušan Makovický, lékař v Žilině a tolstojovec. 
Ke Kálalovým blízkým přátelům na opačné straně moravsko-slovenské 
hranice patřil především básník Adolf Heyduk, gymnaziální profesor 

6 SOA Třeboň, ŘKFÚ Bernartice, Matrika narozených č. 10, fol. 289-290.
7 Podle pozdějšího svědectví Kálalova syna Miroslava. Literární archiv PNP, 
fond Karel Kálal. Rukopisy cizí, Kálal, Miroslav: Karel Kálal. Životopis.
8 SOkA Písek, fond Reálka Písek. Seznam I.třídy školního roku 1873/74 písecké 
obecní vyšší reálné školy, inv. č. I/38, fol. 23b, 24a.
9 Zbavitel, A., Karel Kálal ve službách československé jednoty. Praha 1929, 
s. 10.
10 Zbavitel, A. Karel Kálal ve službách československé jednoty. Praha 1929, s. 11.
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a pozdější ministerský rada Karel Velemínský či spisovatelka Božena Be-
nešová. V okruhu jeho známých a spolupracovníků bychom však nalezli 
i jiné veřejně známé osobnosti – Františka Drtinu, Alberta Pražáka, Vilmu 
Sokolovou-Seidlovou, Františka Pastrnka a mnohé další.

Zajímavé bylo i Kálalovo pracovní setkání s Tomášem Garriguem Ma-
sarykem. Masaryk využil Kálalových znalostí o Slovensku a zařadil jeho 
příspěvky „O věcech slovenských“ v letech 1900-1901 do realistického ča-
sopisu Nová doba. Později spolupracovali na brožurce o útisku Slováků, 
která měla upozornit kulturní Evropu na poměry v zalitavské části habs-
burské monarchie.11 Masaryk našel v Kálalovi dobrého pomocníka pro své 
konkrétní záměry, ale v bližší vztah jejich setkání nikdy nepřerostlo. Jejich 
cesty se poté rozešly a další vzájemný kontakt se omezil jen na několik 
formálních dopisů po roce 1918.12 

Na východní Moravě nalezl Kálal i svou životní partnerku Annu Kalusovou, 
dceru frenštátského lékaře a politika Rudolfa Kaluse, se kterou se v roce 
1892 oženil a založil s ní rodinu.13

Pro svou veřejnou činnost a pro své nekonvenční pedagogické zásady 
se Karel Kálal na Moravě často dostával do konfliktu s nadřízenými škol-
skými orgány i s místním klérem. Nelehká práce učitele v ekonomicky 
slabém a vůči novým myšlenkovým proudům spíše uzavřeném kraji Ká-
lala fyzicky a duševně vyčerpávala a tak poté, co se ani po dlouholetém 
čekání nedočkal místa ředitele frenštátské měšťanské školy, rozhodl se 
opustit nejen moravskoslovenské pomezí, ale také státní službu.14 Mimo 
to, od druhé poloviny 90.let 19. století začaly Kálalovi přicházet nabídky 
na pro něj velmi zajímavou, i když finančně nejistou, samostatnou literární 

11 Publikace měla být přeložena do několika jazyků a rozeslána po Evropě. 
Nakonec se uskutečnil pouze německý překlad a brožurka na jaře 1903 vyšla 
pod názvem „Die Unterdrűckung der Slovaken durch die Magyaren“ pod Kála-
lovým pseudonymem R. Targo.
12 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Korespondence přijatá. Tomáš Gar-
rigue Masaryk Karlu Kálalovi. 1901; Opat, Jaroslav. Průvodce životem a dílem 
T.G. Masaryka. Česká otázka včera a dnes. Praha 2003, s. 110-111.
13 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Tisky a výstřižky. Články o rodině 
Karla Kálala z let 1863-1912; Ottův slovník naučný, díl 13., Praha 1888-1909, 
s. 767.
14 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Rukopisy cizí. Kálal, Miroslav. Karel 
Kálal – pracovník za jednotu československú.
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práci, orientovanou především na problematiku česko-slovenských vzta-
hů, které ho od této chvíle často přiváděly na myšlenku vzdát se učitelské-
ho povolání docela.15 

Přesto se Kálal ještě na dalších deset let stal ředitelem soukromých dív-
čích škol. Krátce působil ve Velkém Meziříčí, později v Písku. Myšlenka 
založit v Písku dívčí průmyslovou školu, podobnou Vesně v Brně nebo 
Světlé ve Velkém Meziříčí, byla původním Kálalovým projektem, do které-
ho s pomocí svých píseckých přátel16 postupně zainteresoval místní obec-
ní zastupitelstvo.17 I když Kálal získal s ředitelským postem na písecké 
škole stabilní příjem a dobré sociální postavení, ani zde, ve svém rodném 
kraji, nebyl nakonec spokojen. Práce a starosti spojené se zakládáním 
školy (průmyslová škola založená r. 1906 byla o rok později rozšířena 
o školu obchodní a k té pak přibyla ještě škola pokračovací) ho odváděly 
od práce ve prospěch Slovenska18 a podobně jako na Moravě, i tady se 
Kálal dostával do sporů s kuratoriem školy, složeným převážně z místního 
zastupitelstva. Vzájemné antipatie a neshody se správou školy, na nichž 
měla svůj podíl i Kálalova konfliktní povaha, rostly rok od roku, až nakonec 
vyvrcholily jeho odchodem.19

Kálalova rodina, odkázaná na nepatrnou státní penzi (190 K měsíčně)20, 
se tak na počátku léta 1914 odstěhovala do Prahy. Začala válka a Kálalovi 
nezbývalo nic jiného, než se zcela ponořit do literární práce, ať už psaní 
knih (většina z nich ovšem mohla vyjít až po válce) nebo publicistické čin-
nosti, aby finančně zajistil rodinu.21 Tak, jak se chýlila válka ke konci, stup-

15 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Korespondence přijatá. Karol Salva 
Karlu Kálalovi. 8.7. 1895, 11. 7. 1895. František Pastrnek Karlu Kálalovi. 
21. 10. 1901, 23. 10. 1902.
16  Jednalo se o Karla Dvořáka, přednostu soudních kanceláří v Písku; Kálalova 
přítele ze studií Františka Voráčka; učitele Josefa Jaroše apod. SOkA Písek, 
fond Odborná škola pro ženská povolání Písek. Pamětní kniha. 
17 SOkA Písek, fond Odborná škola pro ženská povolání Písek. Pamětní kniha.
18 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Korespondence rodinná. Karel Kálal 
Josefu Konvičkovi. 15. 11. 1907.
19 SOkA Písek, fond Odborná škola pro ženská povolání Písek. Pamětní kniha.
20 Literární archiv PNP, fond Adolf Heyduk. Korespondence přijatá. Karel Kálal 
Adolfu Heydukovi. 31. 1. 1915, 3. 3. 1916, 11. 7. 1918.
21 Literární archiv PNP, fond Adolf Heyduk. Korespondence přijatá. Karel Kálal 
Adolfu Heydukovi. 31. 1. 1915, 3. 3. 1916.
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ňovala se také Kálalova činnost na poli československé politické jednoty. 
Během cest po českých zemích přednesl v průběhu roku 1918 téměř sto 
třicet přednášek, ve kterých akcentoval právo Čechů a Slováků na jejich 
spojení ve společném státě.22 

Se vznikem svobodného Československa přijal Kálal nabídku místa 
ve slovenském oddělení Ministerstva školství a národní osvěty. Ve funkci 
ministerského tajemníka začal pracovat jako referent slovenského od-
borného školství, jehož úkolem bylo monitorovat průmyslové a obchodní 
potřeby různých slovenských krajů a podle možností zakládat v jednot-
livých oblastech odborné školy příslušného zaměření.23 Podle vyjádření 
lidí z Kálalova nejbližšího okolí ho práce v kanceláři příliš nenaplňovala, 
takže již po dvou letech využil možnosti odejít na Slovensko jako inspektor 
živnostenských pokračovacích škol a organizátor lidové výchovy. 

Ačkoli se Kálalovi usadili v Banské Bystrici, v rodině staršího syna Miro-
slava, větší část Kálalovy práce se odbývala na cestách. Její hlavní náplní 
byly přednášky, které měly propagovat česko-slovenské spojení i mezi 
nejnižšími slovenskými vrstvami. Taková práce byla samozřejmě velmi 
namáhavá a vyčerpávající a šedesátiletý Kálal ji záhy pocítil na svém 
zdraví. Jeho úsilí nadto naráželo čím dál více na odpor Slováků, a to ne-
jen autonomistů. Svými výroky o vzájemném poměru českého a sloven-
ského národa, ve kterých nepřestával Slováky paternalisticky označovat 
za „mladšího, méně zkušeného a chudšího bratra“, si proti sobě popudil 
jak slovenské politické deníky, tak i některé své někdejší přátele na Slo-
vensku.24 

I proto v říjnu 1922 přijal místo ředitele Obchodní akademie v Banské 
Bystrici, aby již na konci roku nastoupil na zdravotní dovolenou a ve svých 
třiašedesáti letech odešel trvale do penze. Odstěhoval se i s rodinou zpět 

22 Zbavitel, A. Karel Kálal ve službách československé jednoty. Praha 1929, s. 
24.
23 Pražák, A. Dík Karlu Kálalovi, s. 56-59; Dr. Folprecht, J. Karel Kálal v úřadě, 
s. 60-62. In: Sborníček k sedmdesátým narozeninám lidovýchovného pracovníka 
spisovatele Karla Kálala, Praha 1930.
24 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Tisky a výstřižky. Články o životě a 
díle Karla Kálala z let 1895-1997; Zbavitel, A. Karel Kálal ve službě lidové vý-
chovy na Slovensku. Osvěta 1927, č. 7.
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do Prahy a posledních sedm let života strávil nad literární prací, pořádáním 
a vydáváním svých sebraných spisů u nakladatele Leopolda Mazáče.

Zemřel 4. srpna 1930 ve svém bytě v Praze Bubenči.25

Kálalovy příjmy z publicistické a literární činnosti26

V hrubých obrysech jsme se seznámili s hlavními body Kálalova života, 
nyní se zaměříme na jeho materiální zázemí a položíme si otázku, jaké 
strategie Kálal užíval k hmotnému zajištění své rodiny, co pro něj zname-
naly peníze, jakou jim přiznával hodnotu, za co je byl ochoten utrácet a ja-
kým způsobem ovlivňovaly jeho veřejnou činnost. Zároveň se pokusíme 
na Kálalově úsilí o zabezpečení rodiny naznačit hlavní pilíře jeho životní 
filozofie a jeho životních postojů.

Jak víme, až do roku 1914 měl Karel Kálal stálé učitelské povolání, které 
mu zajišťovalo pravidelný plat. Jako učitel placený z veřejného rozpočtu 
(ve státní službě působil do roku 1904) však rozhodně nevydělával tako-
vé sumy, které by jeho rodině dovolovaly žít bez existenčních starostí.27 
Podobně jako někteří Kálalovi kolegové, i on začal záhy ke svému služné-
mu na měšťanské škole ve Frenštátu pod Radhoštěm přidávat honoráře 
za svou literární činnost. 

Zprvu se jednalo o menší příspěvky do pedagogických a dětských ča-
sopisů (Pedagogické rozhledy, Dětské květy, Malý čtenář, slovenské 
– Dom a škola, Priatol dietok), později se jeho články objevovaly pra-
videlně také v některých kulturních a osvětových revue (Osvěta, Květy, 
Světozor, Slovanský přehled, Naše doba, Čas). Záběr novin a časopisů, 
do kterých přispíval, se nadále rozšiřoval. Postupně přešel k publikování 

25 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Tisky a výstřižky. Články k smrti 
a úmrtí Karla Kálala v roce 1930. Národní Politika, 5. 8. 1930.
26 Ačkoli byla v roce 1892 v Rakousku – Uhersku zavedena korunová měna, byl 
zvyk na předchozí měnu natolik silný, že se ještě dlouhou dobu běžně uplatňo-
valo počítání na zlaté a krejcary. Také Karel Kálal často používá ve svých zá-
znamech zlatníkový systém, a to až do první světové války. Pokud tyto prameny 
srovnávám s jinými, vedenými v korunách, převádím zlaté na koruny v poměru 
1:2 a uvádím tyto údaje v závorkách.
27 „Nekouřím, jsem abstinent (žena také), žena ušije vše na sebe i na chlapce, 
každý krejcar v dlani obracíme a přece ku 1300 zl. služného přidávám skromný 
honorář.“ Literární archiv PNP, fond František Pastrnek. Korespondence přija-
tá. Karel Kálal Františku Pastrnkovi. 21. 10. 1901.
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článků ve slovenském tisku (Národné noviny, Slovenský týždeník, Denica, 
Slovenské listy, Hlas, apod.) a během první světové války také v politicky 
zaměřeném tisku, kterému se jinak většinou vyhýbal (Národní politika, 
Venkov, Večer).28

Literární činnost se tak stala nedílnou součástí Kálalova veřejného půso-
bení, časem se pokoušel i o menší brožurky, nejprve věnované proble-
matice alkoholismu a kouření (Z pod Tater 1896, O kouření 1900, Účinky 
lihových nápojů 1900) a společně se svým přítelem Karolem Salvou se 
pustil do přípravy česko – slovenského slovníku. Poté, co přijal místo ředi-
tele v Písku začal psát také beletrii. Zprvu vycházely jeho povídky pouze 
v časopisech, ale brzy se dočkal i jejich knižního vydání. Autorský honorář 
za knihy nebyl alespoň zpočátku nijak závratný, Kálalův zisk z jednoho 
vydaného titulu se pohyboval mezi 100-350 K.29 Jeho výdělek nezávisel 
jen na rozsahu a tématu knihy, svou roli sehrála i nabídka nakladatele, 
velikost a výtvarné provedení nákladu apod.

V Kálalově literární činnosti zaměřené na slovenskou problematiku 
se odrazilo jeho přesvědčení, že českou veřejnost je třeba co nejdůklad-
něji seznamovat se slovenskou situací a vštěpovat jí vědomí společných 
kulturních a politických cílů. Většina jeho prací o Slovensku proto měla 
propagační ráz a byla založena převážně faktograficky a dokumentárně. 
Kromě studií o slovenském lidu, jeho potřebách a utrpení (Obrázky zpod 
Tater 1907, Z posledních let jařma 1919 aj.) či propagačních a agitačních 
brožur (Die Unterdrűckung der Slovaken durch die Magyaren 1903), vě-
noval část svého úsilí psaní vlastivědných a turistických průvodců po Slo-
vensku (Slovensko a Slováci 1905, Slovenské pohledy 1917, pro mládež: 
Na krásném Slovensku 1903, Slovensko v české škole 1914 aj.). Nelze 
opominout ani Kálalovy popularizační práce dějepisné (Přehled sloven-
ských dějin 1930, Češi na Slovensku 1919). 30

28 Relativně úplný výčet titulů Kálalovy literární tvorby obsahuje Lexikon české 
literatury. Praha 1993. Díl 2. Svazek II (K-L), s. 616-617. 
29 Kniha „Na krásném Slovensku“ vylepšila v roce 1903 Kálalův rodinný roz-
počet o 240 K, u stejného nakladatele tiskl i v roce 1918 „Rozhled po dějinách 
Slovenska“ a tentokrát činil jeho honorář 132 K. V roce 1907 obdržel Kálal 
za knihu „Obrázky zpod Tater“ 352 K, brožurka „Vyhubit“ mu vydělala 120 K. 
Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Korespondence přijatá. Josef Richard 
Vilímek Karlu Kálalovi. 22. 5. 1903, 16. 4. 1918; Notesy. Poznámkový sešit 
1906/1907.
30 Lexikon české literatury. Praha 1993. Díl 2. Svazek II (K-L), s. 616-617.
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V době svého působení na dívčích školách ve Velkém Meziříčí a v Písku 
vydal také svá první ucelená pedagogická díla – popularizační vychovatel-
ské brožury určené pro mládež, ale i širší veřejnost (Životní program 1909, 
Dívka dospívající 1913, později Věno českých dívek 1915).31

A konečně, Kálal v této době začíná psát i knihy beletristické, především 
povídky určené k propagaci československé vzájemnosti (Nevěsta z Tater 
časopisecky 1909, knižně 1912, Hranice 1914, Co si dva chlapci dopiso-
vali 1909). Beletristický háv získaly i některé jeho pedagogické práce (Jiný 
duch 1919). 

V čase první světové války se Kálal zabýval také životními osudy Františ-
ka Palackého. Z nashromážděného materiálu později vytvořil výchovné 
pojednání pro českou mládež (Palackého mladá léta 1925).

Hlavním záměrem Kálalových knih bylo především „poučit a vychovat 
čtenáře“ a tím také mnohdy trpěla umělecká stránka jeho díla. Sám Kálal 
si toho byl velmi dobře vědom a ani neskrýval, že „nikdy nebyl z těch, 
kteří by umělecky nebo filosoficky razili nové cesty“.32 O tom, že Kálalovo 
beletristické dílo nebylo z uměleckého hlediska hodnotné, nepochybovala 
už většina Kálalových současníků, tím spíše dnešní literární obec. Přesto 
kritici jeho spisů většinou uznávali národní a osvětový rozměr jeho tvorby 
a někteří z nich mu dokonce přiznávali přední místo mezi autory tendenč-
ních povídek. Zdá se, že Kálal většinou dokázal ve svých knihách docílit 
svého úmyslu – naklonil čtenáře svému poselství. Dokladem popularity 
Kálalových knih je i skutečnost, že se poměrně dobře prodávaly. Větši-
na titulů se za Kálalova života dočkala alespoň druhého vydání, některé 
z nich byly vydány dokonce třikrát.33 

31 Lexikon české literatury. Praha 1993. Díl 2. Svazek II (K-L), s. 616-617.
32 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Tisky a výstřižky. Recenze na díla 
Karla Kálala z let 1901-1932. (článek pod titulem Československá republika 
psala).
33 Jedná se převážně o popularizační práce se slovenskou tématikou (Co si dva 
chlapci dopisovali, Na krásném Slovensku) a výchovné brožurky určené mladým 
dívkám (Dívka dospívající, Věno českých dívek). Pravděpodobně největší obli-
bu si získala kniha Nevěsta z Tater (1912), která byla otiskována již v průběhu 
roku 1909 na stránkách Zlaté Prahy, kde zvítězila v literární anketě čtenářů jako 
nejoblíbenější beletristický příspěvek tohoto časopisu v roce 1909. Do roku 1925 
se dočkala čtyř vydání. 
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V čem tedy spočíval Kálalův literární úspěch? Posuzovatelé jeho díla 
často uvádí, že si Kálal získával své čtenáře „prostotou a přímočarostí“, 
oceňovali jeho „dar mluvit k srdci“, dokázal prý psát „srdečně teplým způ-
sobem, který odváděl své čtenáře s sebou“.34 I sám Kálal pokládal svůj 
jasný a čitelný styl, bez metafor a jiných literárních příkras za svoji před-
nost a jeho původ viděl ve své pedagogické profesi: „Hodně konkretně, 
mne škola, nevtipní žáci naučili podávat pojmy analysou, učitelé vytýkají 
profesorům, že jsou syntetikové. Podmět ono je mlha. Já si získávám 
čtenáře srozumitelností a jí pronikám k srdci.“ 35 Nezapomínejme však ani 
na skutečnost, že ačkoli již od 80.let 19. století byly vzájemné styky mezi 
Čechy a Slováky poměrně intenzivní, informací o sobě navzájem měli stá-
le málo. Kálal jako málokdo dokázal této situace využít a svými znalostmi 
o Slovensku tak de facto zaplnil mezeru na českém knižním trhu. Také 
beletristické práce si získávaly své čtenáře především svým obsahem, ze-
jména pro mladé dívky byla přitažlivá témata šťastných, naplněných lásek 
naivních slovenských krásek k hluboce mravně a vlastenecky založeným 
českým mužům, život dospívajících dívek v prostředí penzionátu a jiné 
náměty týkající se životních problémů mladých lidí.

Spisovatelská činnost Kálala natolik pohltila, že na přelomu století několi-
krát uvažoval o odchodu do penze, aby se mohl zcela věnovat literatuře, 
protože práce ve škole a v různých osvětových spolcích ho od psaní ne-
ustále odváděla. Stejně tak těžce snášel podřízené služební postavení. 
Připomeňme, že v roce 1904 skutečně odešel natrvalo ze státní služby, 
nicméně opět zakotvil na poli pedagogickém, tentokrát jako ředitel soukro-
mých dívčích škol. 

Proč se Kálal znovu ponořil do nesnadného pedagogického úsilí, ztíže-
ného o to víc, že odborné dívčí školy v Písku byly na samém počátku své 
existence a hlavní tíha celé budovatelské práce spočinula na něm? Proč 
nedal přednost samostatnému působení v Praze, kde by zajistil rodinu 
literární činností, kde mu díky staré Riegrově přímluvě nabízela podporu 
pražská obec, v případě nouze mohl zažádat o podporou České Akade-
mie a Svatoboru a Dušan Makovický sliboval tajnou finanční podporu 
ze Slovenska?36

34 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Tisky a výstřižky. Výstřižky o životě 
a díle Karla Kálala. (Karel Velemínský: Památce Karla Kálala); Recenze na díla 
Karla Kálala z let 1901-1932 (Národní listy. 14. 10. 1917. Fdký).
35 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Korespondence rodinná. Karel Kálal 
Miroslavu Kálalovi. 15. 5. 1929.
36 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Korespondence rodinná. Karel Kálal 
Josefu Konvičkovi. 13. 5. 1906.
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Rozhodující úlohu tu sehrály obavy o finanční zabezpečení rodiny do bu-
doucna. Jak se již dříve několikrát ukázalo, zajistit si v Praze samostatnou 
existenci a pomáhat svou literární a publicistickou činností Slovákům, 
nebylo pro živitele rodiny vůbec jednoduchou záležitostí. Už starší pokus 
Františka Ladislava Riegra a Františka Pastrnka z roku 1901 získat Kálala 
k přesídlení do Prahy ho upozornil na to, že všechny slibované příspěvky 
od nejrůznějších uměleckých a osvětových spolků byly vždy bez záruky 
a jen na několik málo let. A tak Kálal, také po poradě s Tomášem Garri-
guem Masarykem a Františkem Zákrejsem, nabídku odmítl.37 Stejně tak 
učinil i v roce 1906. Vidina dobrého sociálního a materiálního zabezpečení 
v Písku tak nakonec zvítězila nad obavami o nejistou budoucnost rodiny 
v Praze. 

Tento způsob rozhodování můžeme považovat za jeden z typických 
v Kálalově uvažování. Vždy, když si Kálal pokládal otázky týkající se 
jeho dalšího profesního působení, zmapoval si nejprve všechny možnosti 
svých případných příjmů a zároveň zvážil spolehlivost nabízených záruk. 
Kálala nejvíce odrazovala právě finanční nejistota. Často přijal raději nižší 
plat, který měl stoprocentně garantován, než aby riskoval vyšší příjem 
za cenu toho, že by ho nakonec nezískal. Podobné postoje se objevují 
i u Kálalových přátel a kolegů, kteří ho stejně tak varovali před pochybnou 
budoucností „na volné noze“.38

Nepřekvapí proto, že když po dvou letech strávených v Písku znovu zjiš-
ťoval, jaké by byly jeho vyhlídky v Praze39, protože ani zde nenacházel 
potřebný klid pro psaní a plné pracovní uspokojení, dal znovu přednost 
jistému finančnímu zázemí. K tomuto rozhodnutí jistě nemálo přispělo 
také narození druhého syna Dušana v roce 1909 (prvorozený Miroslav 
se narodil v roce 1893), který přišel na svět po sedmnácti letech manžel-
ství, v době, kdy jeho otci bylo bezmála padesát let. Kálal se zdravotně 
necítil právě nejlépe a tak ho obavy o synovo zaopatření nepřestaly pro-
následovat do konce života. 

37 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Korespondence přijatá. František 
Pastrnek Karlu Kálalovi. 21. 10. 1901, 23. 10. 1902; Korespondence rodinná. 
Karel Kálal Josefu Konvičkovi. 16. 10. 1902.
38 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Korespondence rodinná. Karel Kálal 
Josefu Konvičkovi.16. 10. 1902.
39 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Korespondence rodinná. Karel Kálal 
Josefu Konvičkovi. 24. 12. 1907; fond František Táborský. Korespondence přija-
tá. Karel Kálal Františku Táborskému. 30. 3. 1908.
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Ředitelský post v Písku přinesl rodině poměrně slušné příjmy, v roce 1910 
činil Kálalův plat 4 800 K ročně. Spolu s penzí, honoráři za literární činnost 
a úroky z úspor, tak Kálalův příjem v Písku v letech 1909-1911 obnášel 
v průměru 7 000-8 000 K ročně. Takový plat již dovoloval část peněz 
ukládat na horší časy. V rozmezí let 1907-1914 uschoval Kálal každý rok 
v různých peněžních ústavech zhruba 2 000-3 000 K. Zbylé peníze, v prů-
měru okolo pěti tisíc ročně, rodina utratila.40 

Peníze Kálal ukládal doma i na Slovensku, např. v Úvěrové bance v Ru-
žomberku, v Pražském úvěrním ústavu či v Ústřední učitelské záložně. 
Zde měl dokonce v roce 1910 otevřeny dva účty, jeden vlastní a dru-
hý pro mladšího syna Dušana. Částka na každém z nich dosahovala 
přes 2 500 K. Druhému ze synů, Miroslavovi, ukládal peníze u poštovní 
spořitelny.41 Kálal si uvědomoval, že svým dětem nemůže odkázat hos-
podářství, snažil se tedy jejich budoucnost založit na vzdělání, a proto 
byly naspořené peníze určeny především na studia obou synů. Zároveň 
ovšem sloužily i jako hmotná rezerva v případě Kálalovy nemoci či smrti. 
Kálala vedla ke spoření v bance také obava z neúčelného utrácení peněz, 
proto se ani mimořádné příjmy v průběhu roku, často dosahující jen velmi 
malých částek, nezdráhal zasílat do peněžních ústavů.42

Kálal se snažil dát na rady svých přátel (především Adolfa Heyduka a Zik-
munda Wintera) a využít také finančních příspěvků z nadačních fondů ně-
kterých uměleckých a vědeckých spolků. Na počátku minulého století tak 
několikrát čerpal z fondů České Akademie a Svatoboru a získal podporu 
ve výši téměř 2 000 K na svou literární činnost.43

Součástí hmotných rezerv Kálalovy rodiny byly také cenné papíry. Mezi 
nejhodnotnější patřily dlužní úpisy Zemské banky v Praze, které Kálal 
koupil v roce 1910 a které ke dni jeho smrti nabyly hodnotu necelých 

40 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Notesy; Korespondence rodinná. 
Karel Kálal Josefu Konvičkovi. 24. 12. 1907.
41 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Notesy. Poznámkový sešit školní 1909-
1910. Učitelský zápisník 1908-1909.
42 „My v roce 1910 utratili 2850 zl. jistě. Pomysli, kdybych nemohl učit, jak budeme 
žít z 1156 zl.? To jsou velké starosti. Osvědčený prostředek je hned prvního poslat 
část pryč. My máme služku útratnou.“ Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. 
Korespondence rodinná. Karel Kálal Josefu Konvičkovi. 9. 1. 1911, 25. 2. 1916.
43 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Notesy. Poznámkový sešit 1906/1907 
a 1913/1914.
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10 000 Kč.44 V průběhu života získal podíly také v některých společ-
nostech, asi nejvýznamnější byla jeho účast v Ústředním nakladatelství 
a knihkupectví učitelstva československého (jeho podíl v této společnosti 
činil v roce 1930 cca 7 000 Kč), ostatní podíly, např. investice do Dielňi 
v Turčanskom Sv. Martine na Slovensku, byly zanedbatelné. Především 
v letech 1909-1911 dbal Kálal také o pojištění, a to jak vlastní, tak i dalších 
členů rodiny. Částky na pojistkách však nedosahovaly takových hodnot, 
aby mohly sehrát ve finančním zázemí rodiny výraznější roli.45

Slibný vzestup rodinného rozpočtu v době Kálalova působení v Písku byl 
rázně přerušen v roce 1914. Na rozdíl od předchozích let učinil Kálal ne-
promyšlený krok. Připomeňme, že po aféře v píseckém tisku46 se hluboce 
dotčený jednáním píseckého kuratoria, rozhodl vzdát všech svých funkcí 
na zdejších odborných dívčích školách a odejít do Prahy. Jeho odchod byl 
náhlý a tomu odpovídalo i odstupné, které činilo pouze 600 K ročně po 
dobu deseti let. Skromná státní penze 190 K měsíčně (tj. cca 2280 K roč-
ně) tak nyní tvořila kromě peněz z Písku jediný stálý příjem rodiny.47 

Rodině, která byla v posledních letech zvyklá utratit i přes 5 000 K ročně, 
nemohla samozřejmě suma nedosahující částky ani třech tisíc korun sta-
čit. Nadto začala válka, ceny potravin neúměrně vzrostly a starší z Kálalo-
vých synů právě studoval na vysoké škole. Kálalovi nezbývalo nic jiného, 
než začít vybírat našetřené úspory a psát.48

V letech 1915 a 1916 získal Kálal za pravidelné články o Slovensku 
a beletristické příspěvky do novin v průměru 1250 K za rok, což byl oproti 

44 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Korespondence rodinná. Karel Kálal 
Josefu Konvičkovi. 9. 1. 1911; Archiv hlavního města Prahy. Okresní soud civil-
ní pro Prahu-sever. Spisy o projednání pozůstalosti po Karlu Kálalovi z Bubenče 
zemřelém 4. 8. 1930.
45 Archiv hlavního města Prahy. Okresní soud civilní pro Prahu-sever. Spisy o pro-
jednání pozůstalosti po Karlu Kálalovi z Bubenče zemřelém 4. 8. 1930; Literární 
archiv PNP, fond Karel Kálal. Notesy. Poznámkový sešit školní 1909-1910.
46 Více viz poznámka 94.
47 Literární archiv PNP, fond Adolf Heyduk. Korespondence přijatá. Karel Kálal 
Adolfu Heydukovi. 31. 1. 1915, 3. 3. 1916, 11. 7. 1918.
48 Literární archiv PNP, fond Adolf Heyduk. Korespondence přijatá. Karel Kálal 
Adolfu Heydukovi. 11. 7. 1918; fond Karel Kálal. Korespondence přijatá Adolf 
Heyduk Karlu Kálalovi. 1915; Notesy. Poznámkový notes 1915. Poznámkový 
sešit 1916/1917.
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předchozímu období dvojnásobek. Jednak začal publikovat své práce 
zaměřené na česko-slovenské vztahy také v politickém tisku, kde byl lépe 
honorován (nejvíce si pochvaloval výdělky v Národní politice), a zároveň 
ho od psaní neodváděly žádné jiné pracovní povinnosti, takže stihl mno-
hem více, než dřív. Ačkoli se ponořil i do psaní beletrie a spisů pro Slo-
vensko (na počátku roku 1916 měl u svých nakladatelů celkem 5 knih, 
některé již dávno vytištěné), většinu plodů své knižní tvorby mohl sklidit 
kvůli cenzuře až po válce.49

Mezi Kálalovy vedlejší příjmy můžeme zařadit také jeho přednáškovou 
činnost zaměřenou na česko-slovenskou vzájemnost, kterou se ojediněle 
zabýval i před válkou (v letech 1906-1908 v souvislosti s událostmi v Čer-
nové na Slovensku50) a která vyvrcholila v letech 1917-1918. Ačkoli Kálal 
neposkytoval své řečnické služby zcela zdarma, byly náklady spojené 
s cestováním a ubytováním natolik vysoké, že jen ojediněle nepřevyšo-
valy jeho výdělek. V časech války se však rodině přednáškové turné přeci 
jen vyplatilo. K chudému rozpočtu přidal Kálal v roce 1918 850 K a přivezl 
také velké množství potravin a dalších domácích potřeb (např. 12 kg tuku, 
2,5 m zimního sukna, 40 kg mouky, cikórii, mýdlo).51

Nejtěžší roky si tak Kálalovi odbyli především v prvních dvou letech vál-
ky, kdy se dokonce museli vzdát služky, na kterou byli dlouhá léta zvyklí. 

49 Literární archiv PNP, fond Adolf Heyduk. Korespondence přijatá. Karel Kálal 
Adolfu Heydukovi. 3. 3. 1916 a 16.10. 1916; fond Karel Kálal. Korespondence 
rodinná. Karel Kálal Josefu Konvičkovi. 25. 2. 1916.
50 Černová u Ružomberku byla rodištěm Andreje Hlinky, vedoucího představitele 
klerikálního hnutí na Slovensku. Místní obyvatelé si na vlastní náklady postavi-
li nový kostel a trvali na tom, aby jej vysvětil právě Hlinka. Ten však byl v této 
době z kněžského stavu suspendován. Církevní hierarchie se s pomocí státních 
orgánů rozhodla, bez ohledu na nálady v obci, vysvětit kostel za Hlinkovy ne-
přítomnosti, 27. 10. 1907. Při této události došlo k incidentu a následné střel-
bě do shromážděného davu. Na místě zůstalo 15 mrtvých a přes 40 zraněných. 
Zásluhou Vavro Šrobára a českých slovákofilů, mimo jiné i Karla Kálala, 
se o událostech dozvěděla širší veřejnost v Čechách i v západní Evropě, kde vy-
volala vlnu účasti a sympatií s utiskovanými Slováky. Novotný, J. Češi a Slováci 
za národního obrození a do vzniku Československého státu. Praha 1968, s. 192-
193. Kolafa, Š. J. Tolstoj a Björnson ve slovenském zápase proti maďarizaci. 
Čeští slovakofilové v akci. Praha 1997, s. 88-104.
51 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Korespondence rodinná. Karel Kálal 
Růženě Konvičkové. 29. 1. 1918.
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Na druhé straně hojně využívali příbuzenských svazků na venkově a vždy 
část roku strávili v Černešovicích u Bechyně u Kálalovy sestry, která jim 
pomáhala překonat potravinovou krizi.52

Po vzniku Československa se Kálalovo sociální a finanční postavení opět 
výrazně zlepšilo. Za přispění prof. Františka Drtiny získal post referenta 
odborného školství slovenského oddělení Ministerstva školství a osvěty. 
Podle platných směrnic byl zařazen do VII. platové třídy a jeho plat i na-
dále stoupal. V roce 1921 náležel svým příjmem do VI. třídy platových 
tabulek. Kálalova rodina nestrádala ani když její živitel odešel v roce 1923 
trvale do penze. V roce 1929 dosahoval Kálalův roční důchod částky 
37 026 Kč, v roce 1930 mu byl zvýšen na 49 200 Kč. Spolu s tzv. výchov-
ným, které Kálal pobíral na mladšího syna Dušana, který ještě studoval na 
vysoké škole, tak činil Kálalův roční příjem v posledním roce jeho života 
51 000 Kč.53 

Ani na odpočinku se Kálal nevzdal literární činnosti, a tak své příjmy dále 
doplňoval vydáváním nových knih i starších publikací. Na sklonku života 
zahájil s Leopoldem Mazáčem rozsáhlý projekt, v jehož rámci měly vyjít 
všechny jeho významnější práce v souborném vydání. Edice sebraných 
spisů Karla Kálala byla zahájena v roce 1928 a ukončena rok po autorově 
smrti, v roce 1931. Vycházela ve třech řadách, každá z nich čítala šest 
svazků. Ještě za autorova života vyšla celá řada „Spisů pro mládež“, 
vydání dalších svazků („Spisy etické“ a „Spisy slovákofilské“) později řídil 
jeho starší syn Miroslav. Celý projekt vynesl rodině slušný příjem, za řadu 
knih pro mládež činil honorář cca 40 000 Kč, spisy etické měly podle plánu 
přinést zisk 25 000-30 000 Kč.54

52 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Korespondence rodinná. Karel Kálal 
Josefu Konvičkovi. 25. 2. 1916; fond Božena Benešová. Korespondence přijatá. 
Karel Kálal Boženě Benešové. 2. 7. 1916; fond Adolf Heyduk. Korespondence 
přijatá. Karel Kálal Adolfu Heydukovi 7.3.1917.
53 Literární archiv PNP, fond Adolf Heyduk. Korespondence přijatá. Karel Kálal 
Adolfu Heydukovi. 3.12.1918 a 8.7.1921; Archiv hlavního města Prahy. Okresní 
soud civilní pro Prahu-sever. Spisy o projednání pozůstalosti po Karlu Kálalovi 
z Bubenče zemřelém 4. 8. 1930.
54 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Korespondence rodinná. Anna 
Kálalová Josefu Konvičkovi. 9. 9. 1930. Leopold Mazáč Miroslavu Kálalovi. 
7. 2. 1931.
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Struktura rodinných výdajů
Víme již, jakým způsobem si Karel Kálal peníze opatřoval, nyní se poku-
síme seznámit také se skladbou jeho výdajů. Vyjdeme přitom z finanční 
bilance, kterou si někdy na přelomu let 1909 a 1910 zapsal sám Karel Ká-
lal. Jak vidíme z tabulky níže, celkové výdaje rodiny (2 178 zl., tj. 4 356 K) 
za rok 1909 si rozdělil do několika kategorií podle účelu vynaložení a do-
plnil je procentuálním zastoupením jednotlivých položek.55

Položka Výdaje 
ve zl. Výdaje v %

Strava 880 zl. 40 %

Byt 352 zl. 16%

Šat 396 zl. 18%

Otop, světlo 110 zl. 5%

Lékař, léky 66 zl. 3%

Daně 110 zl. 5%

Zábava, dary 88 zl. 4%

Literatura 66 zl. 3%

Služky 110 zl. 5%

Celkem 2 178 zl. 100%

Největší obnosy peněz zahrnovaly výlohy spojené s provozem domác-
nosti. Ať už se jednalo o nákup potravin, energie (uhlí, dříví, elektřina56) 
či ošacení nebo platbu nájemného, Kálal vyčíslil celkové výdaje na 1 848 
zl., tedy 84% celkových výdajů. Poměrně vysoké položky v rodinném 
rozpočtu poněkud překvapivě zahrnovaly platby za ošacení, ačkoli víme, 
že Anna Kálalová některé oděvy sama šila, a tím část nákladů ušetřila.57 
Jak vyplývá z dopisů příbuzným, utráceli Kálalovi i za ošacení, které ne-

55 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Notesy. Poznámkový sešit-školní 
1909/1910.
56 V píseckém bytě Kálalových bylo zavedeno elektrické osvětlení.
57 „Nekouřím, jsem abstinent (žena také), žena ušije vše na sebe i na chlapce, 
každý krejcar v dlani obracíme a přece ku 1300 zl. služného přidávám skromný 
honorář.“ Literární archiv PNP, fond František Pastrnek. Korespondence přija-
tá. Karel Kálal Františku Pastrnkovi, 21. 10. 1901. 
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zbytně nepotřebovali a sloužilo spíše na reprezentaci.58 K potvrzení so-
ciálního statutu rodiny rovněž náleželo zaměstnávat služebnictvo, jehož 
financování, stejně jako výdaje na daních, představovalo pětiprocentní 
zátěž rodinného rozpočtu.

Jako samostatná položka rodinných financí se objevují platby za léky 
a lékařské ošetření. Za ně Kálalovi zaplatili v roce 1909 66 zl., což zhru-
ba odpovídalo 3% celkových výdajů. Tento údaj však může být zkreslen 
faktem, že Anna Kálalová byla v roce 1909 těhotná, a tak se tyto výdaje 
jistě zvýšily také častější kontrolou jejího zdravotního stavu. To ostatně 
potvrzují i informace získané z jiných pramenů.59 

Je zajímavé, že Kálal rozdělil skupiny „zábava a dary“ a „literatura“ 
do dvou samostatných bodů. Vyvolává to otázku, zda považoval nákup 
a četbu denního tisku či knih za svou osobní zálibu, nebo zda tuto činnost 
chápal jako jistý druh sebevzdělávání. Zároveň není vyloučeno, že k za-
koupeným knihám přistupoval individuálně – některé z nich vnímal jako 
pomůcku např. ve své pedagogické činnosti, jiné jako četbu pro chvíle 
oddechu. V každém případě, obě skupiny výdajů představují nezanedba-
telné položky v rodinné pokladně, tvoří až 7% celkových výdajů.

Kálal si vedl údaje o rodinných výdajích i v jiných letech. Většinou ale 
máme k dispozici údaje jen pro několik málo měsíců v roce. Vybrala jsem 
proto celkem sedm měsíců z let 1908-191160 (z doby Kálalova působení 
v Písku), kde jsou tyto záznamy zachovány v relativní úplnosti, a pokusila 
jsem se je porovnat s údaji, které si poznamenal Kálal v roce 1909.

Do kolonky výdajů nebyly zahrnuty investice, tj. nákup cenných papírů, 
platby pojistného či vklady do některého z peněžních ústavů. Ponechala 

58 Např. v roce 1904 si Anna Kálalová pořídila v Moravské Ostravě boa a ru-
kávník za 31 zl. Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Korespondence rodinná. 
Karel Kálal Josefu Konvičkovi. 6. 12. 1904.
59 Kálal si v některých letech vedl údaje o měsíčních rodinných výdajích, máme 
však k dispozici jen záznamy neúplné, z několika měsíců v roce. Pokusila jsem 
se záznamy z let 1908–1911 porovnat s Kálalovou roční bilancí z roku 1909. 
Struktura výdajů je do značné míry srovnatelná. Například platby za lékařské 
ošetření dosahují v letech 1908–1911 průměrné částky 2% rodinného rozpočtu. 
Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Notesy.
60 Jedná se o prosinec 1908, leden a únor 1909, září–listopad 1910 a duben 
1911. Na rozdíl od Kálalovy tabulky z roku 1909 se nejedná o roční, nýbrž mě-
síční vyúčtování. Více viz Přílohy. Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. 
Notesy.
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jsem zde pouze Kálalovy malé finanční půjčky soukromým osobám, o kte-
rých lze pochybovat, zda byly někdy splaceny.

Ze sledovaného vzorku jsem zjistila následující údaje. Největší částky byly 
opět vynaloženy na provoz domácnosti, tj. nákup potravin, topiva, ošace-
ní a platbu nájemného. Celková průměrná suma ve všech sledovaných 
měsících dosahovala u těchto položek zhruba 78,4% veškerých výdajů, 
přičemž nejvyšší byly od září do listopadu, kdy překračovaly hranici 80 
i 90 %.

Záznamy z tohoto období poukazují také na to, že rodina věnovala mě-
síčně až téměř 9% celkových útrat na kulturu, zábavu a vzdělání. V tomto 
případě je však srovnání s Kálalovou roční bilancí poněkud obtížnější, 
protože jsem byla nucena použít poněkud jiného členění výdajů do jednot-
livých skupin, než uvádí Kálal. Abych se totiž vyhnula spekulacím, do kte-
rého souboru jednotlivé položky zařadit, spojila jsem výdaje na kulturu, 
zábavu a vzdělání v jednu kategorii. Objevují se zde tedy nejen částky 
za nákupy knih, předplatné tisku, dárky pro syny (kapesní nůž, oplatky, 
míč), ale také malé, blíže nespecifikované obnosy peněz určené pro man-
želku a děti, které mohly být určeny jak pro jejich osobní záliby, tak také 
na kulturní a vzdělávací účely.

Do výčtu výdajů jsem na rozdíl od Karla Kálala zařadila také položku 
představující náklady spojené s jeho mimoškolní činností, tj. např. výlohy 
spojené s cestováním či mimořádný nákup psacího stroje v lednu 1909. 
Ani tato suma nebyla totiž zcela zanedbatelná, měsíčně zastupovala prů-
měrně 7,1%. I sám Kálal se v dopisech několikrát zmiňuje, že část svého 
příjmu věnoval právě na podobné účely, značné částky utratil za rozsáhlou 
korespondenci ve prospěch Slovenska.61

Jak vyplývá z měsíčních účtů v rodině, určitou část peněz věnovali Kála-
lovi také na půjčky a dary příbuzným a známým, o něco menší položku 
ve výdajích pak tvořily jejich příspěvky na charitu.

Lze odhadnout, že průměrné měsíční náklady Kálalových na provoz do-
mácnosti spolu s potřebami každodenního života se v posledních letech 
před první světovou válkou pohybovaly průměrně kolem 180 zl. (360 K). 
Tato částka je však spíše orientační, nemálo záleželo na ročním období, 
např. na podzim stouply výlohy na provoz domácnosti v souvislosti s pří-
pravou rodiny na zimu, jindy se jednalo o mimořádné výdaje jako byl např. 

61 Literární archiv PNP, fond František Pastrnek. Korespondence přijatá. Karel 
Kálal Františku Pastrnkovi. 27. 6.  1898.
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nákup psacího stroje62 nebo pianina.63 Citelným zásahem do rodinného 
rozpočtu byla později samozřejmě i první světová válka, která s sebou 
mimo jiné přinesla vysoké ceny potravin a běžných domácích potřeb. 

Roční výdaje ve výši 2 178 zl. (4 356 K) z roku 1909 jsou tak vlastně 
nejnižší před první světovou válkou, již o rok později utratila rodina cca 
5 700 K, v roce 1913 dokonce cca 6 700 K.64 V dobách válečných pak 
překročily hranici 7 000 K.65

Ačkoli po první světové válce, především ve dvacátých letech minulého 
století, byla rodina poměrně slušně finančně zajištěna, ani v této době 
se Kálalovým nevyhnuly existenční starosti, které byly způsobeny neob-
vyklými výdaji v rodinném rozpočtu. Právě na jejich příkladě si můžeme 
ukázat, jakou hodnotu měly v Kálalově životě pojmy jako jsou vzdělání, 
rodina, zdraví.

Kálalovy životní hodnoty
Ve dvacátých letech se Kálalův starší syn Miroslav, filolog, středoškolský 
profesor a živitel rodiny v Banské Bystrici, pokoušel o vydání „Sloven-
ského slovníku z literatury aj nárečí“. Práce na slovníku mladou rodinu 
několik let finančně zatěžovala a nakonec pro něj Miroslav Kálal nenašel 
ani nakladatele. V této situaci Karel Kálal s manželkou synovi několikrát 
vypomohli nemalým peněžním obnosem a nakonec se rozhodli vydat 
slovník vlastním nákladem. Na tento projekt bylo nutné obstarat částku 
zhruba 150 000 Kč, a tak rodině i přes relativní dostatek peněz nezbylo 
nic jiného, než se zadlužit. Když si uvědomíme, že literární slovník nepatří 
na trhu mezi nejvyhledávanější typy publikací, můžeme právem pochy-

62 Kálal si zakoupil psací stroj v lednu 1909 za 117 K 46. Literární archiv PNP, 
fond Karel Kálal. Notesy. Poznámkový sešit – školní 1909/1910.
63 Rodina si pořídila pianino v roce 1913 za 200 zl. (400 K). Tohoto hudebního 
nástroje pravděpodobně nejvíce užil Kálalův mladší syn Dušan, který, jak vyplý-
vá z dopisů, na něj již v necelých čtyřech letech dokázal zahrát valčík. Literární 
archiv PNP, fond Karel Kálal. Korespondence rodinná. Karel Kálal Josefu 
Konvičkovi.17. 2. 1913.
64 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Notesy. Poznámkový sešit–škol-
ní 1909/1910. Poznámkový notes 1915; Korespondence rodinná. Karel Kálal 
Josefu Konvičkovi.17. 2. 1913.
65 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Notesy. Poznámkový sešit 1916/1917.
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bovat o návratnosti, natož o výnosnosti celého podniku, což také vyplývá 
ze soupisu Kálalovy pozůstalosti.66 

Na jedné straně tak můžeme považovat za hlavní motiv tohoto mimořád-
ného finančního vydání blízký vztah otce k dospělému synovi a zároveň 
se tu otevírá příležitost interpretovat Kálalovo jednání jako projev podpory 
vzdělání a osvěty, ve kterých spatřoval cestu, jak pomoci lidem z jejich 
špatného sociálního postavení, cestu, jak zlepšit vztahy mezi lidmi a v ko-
nečném důsledku také „pozvednout úroveň celého národa“. Vzdělání 
přikládal velký význam i při výchově svých synů, a to od jejich nejútlejšího 
věku, když značnou část výdělku investoval do jejich výuky. Obě děti zís-
kaly vysokoškolský diplom – starší syn vystudoval filologii na Filosofické 
fakultě Univerzity Karlovy, mladší Dušan na fakultě právnické. Také jejich 
intelektuální a uměleckou činnost všemožně podporoval (např. v roce 
1913 rodina zakoupila tehdy čtyřletému Dušanovi pianino).67

Velmi významné místo zaujímalo v Kálalově hodnotovém žebříčku zdraví. 
Jako živitel rodiny cítil velkou odpovědnost i za své vlastní zdraví. Neváhal 
proto věnovat dostatek času a peněz na jeho posílení. Jeho každoroční 
prázdninové cesty na Slovensko nebyly jen možností, jak obohacovat své 
poznatky o této zemi a jejích obyvatelích, ale vnímal je také jako příleži-
tost k tomu, aby si tělesně i duševně odpočinul. Za podobným účelem 
podstoupil čas od času i několikaměsíční zdravotní dovolenou spojenou 
s léčbou v některých českých či slovenských lázních.68 

Značné výše dosáhly výdaje za léčbu v roce 1923. Kálal, který se tehdy 
ocitnul až na pokraji fyzického a nervového zhroucení, zaviněném nároč-
nou prací a negativním ohlasem, který vzbudily jeho názory na Slovensku, 
se rozhodl alespoň na čas odcestovat pryč ze země. Nejednalo se sice 
o jeho první zahraniční pobyt, již dříve navštívil se svou rodinou chor-

66 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Korespondence rodinná. Karel Kálal 
Miroslavu Kálalovi. 9. 2. 1926 a 29. 11. 1926; Archiv hlavního města Prahy. 
Okresní soud civilní pro Prahu-sever. Spisy o projednání pozůstalosti po Karlu 
Kálalovi z Bubenče zemřelém 4. 8. 1930. Dluh za slovník nebyl ke dni Kálalovy 
smrti splacen, činil cca 30 000 Kč.
67 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Korespondence rodinná. Karel Kálal 
Josefu Konvičkovi. 1913; Archiv hlavního města Prahy. Okresní soud civilní pro 
Prahu-sever. Spisy o projednání pozůstalosti po Karlu Kálalovi z Bubenče ze-
mřelém 4. 8. 1930.
68 Např. v Trenčanských Teplicích. Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. 
Korespondence přijatá. Karel Velemínský Karlu Kálalovi. 21. 10. 1922.
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vatské ostrovy Krk a Ráb,69 nicméně tentokrát se jeho dovolená značně 
protáhla, domů se vrátil až po „po čtyřech měsících a dvanácti dnech“, jak 
si sám poznamenal.70

Kálal se vypravil na cestu s manželkou v únoru 1923, cestovali vlakem 
z tehdejšího bydliště v Banské Bystrici, přes Vídeň, Záhřeb a Sarajevo až 
do Gruže. Až do dubna pobyli v Dubrovníku, odtud se vypravili do Splitu, 
kde strávili asi čtrnáct dní a zbytek dovolené prožili na ostrově Ráb.71

Kálal si s sebou vezl v dinárech okolo deseti tisíc korun, ještě na po-
čátku května si však raději napsal synovi o další tři tisíce korun uložené 
u Městské spořitelny v Banské Bystrici. Denně stál rodinu pobyt u moře 
cca 200 dinárů, což byly podle Kálala „velké peníze“.72 Celkové náklady 
na čtyř a půlměsíční zahraniční dovolenou se tedy nakonec vyšplhaly 
až na 10 698 Kč.73 O tom, jak mnoho si cenil lidského zdraví tedy nelze 
pochybovat. A potvrzují to i mnohé další skutečnosti z jeho života.

O roli, významu a nedocenitelné hodnotě zdraví, nezbytné pro šťastný 
život každého člověka, se Kálal zmiňuje snad v každé své vychovatelské 
brožurce i v některých beletristických pracích. Zvlášť velký důraz kladl 
na úplnou abstinenci, tj. požadavek zcela se vzdát pití alkoholu a kouření 
tabákových výrobků. Kálal sám se stal úplným abstinentem během 90. let 
19. století pod vlivem Dušana Makovického a zůstal jím po zbytek života. 
Všechny dostupné prameny poukazují na to, že byl abstinentem opravdu 
příkladným a nabádal ke stejnému jednání i své okolí.

Ani při tak významných událostech, jako byla například oslava Kálalových 
sedmdesátých narozenin v lednu 1930, kdy do Kálalova bytu v Bubenči 
proudila řada gratulantů, se nepodával žádný alkohol. Kálal to komen-

69 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Korespondence přijatá. Karel 
Velemínský Karlu Kálalovi. 13. 12. 1922.
70 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Notesy. Poznámkový notes z roku 
1923/1924.
71 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Notesy. Poznámkový notes z ro-
ku 1923/1924; fond František Drtina. Korespondence přijatá. Karel Kálal 
Františku Drtinovi. 14. 3. 1923.
72 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Korespondence rodinná. Karel Kálal 
Miroslavu Kálalovi. 4. 5. 1923.
73 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Notesy. Poznámkový notes z roku 
1923/1924.
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toval slovy: „Přijde host, srdce bych s ním rozdělil, ale piva ani vína mu 
nedám.“74 Kálal rovněž tvrdil, že jeho děti alkohol nikdy neokusily a také 
při příležitosti svatby staršího syna Miroslava v prosinci 1919 se popíjely 
pouze minerální a ovocné šťávy.75

Stejným způsobem se pokoušel vymýtit i další „zlozvyk“ – kouření. V tom-
to směru apeloval především na své nejbližší, i svou dlouholetou přítelkyni 
Boženu Benešovou v dopisech několikrát prosil, aby s kouřením přestala 
už kvůli svému dítěti.76

Podle pozdějšího tvrzení časopisu „Čistý vzduch“, který byl orgánem Ligy 
nekuřáků v ČSR, a Československého spolku protikuřáckého, byl Kálalův 
spisek „O kouření“ z roku 1901 dokonce prvním pokusem o organizování 
jakéhosi protitabákového hnutí v českém prostředí.77

Můžeme bez nadsázky říci, že péče o zdraví tvořilo přímo jeden ze tří pilí-
řů Kálalovy životní filosofie. Pojďme se alespoň stručně seznámit s jejími 
hlavními rysy.

Kálalova životní filosofie
Kálalův životní názor vznikal vlastně už od jeho nejútlejšího mládí, čás-
tečně na pozadí jeho náboženského přesvědčení. Jako katolík vyrůsta-
jící v nábožensky tolerantní rodině se od studentských let seznamoval 
s „učením Ježíše, Husa a Komenského.“ Velké osobnosti ducha českých 
dějin na Kálala, jak sám několikrát zdůraznil ve svých vzpomínkách, velmi 
zapůsobily a on se pod vlivem jejich učení i svých vlastních životních zku-
šeností postupně stával sympatizantem evangelické tradice českého ná-
roda.78 Špatné zkušenosti s výukou náboženství na jihočeských školách, 

74 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Korespondence rodinná. Anna 
Kálalová Josefu Konvičkovi. 5. 2. 1930; Tisky a výstřižky. Články o životě a díle 
Karla Kálala z let 1895-1997 (Odkaz vzácného učitele).
75 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Tisky a výstřižky. Články o životě a dí-
le Karla Kálala z let 1895-1997 (Odkaz vzácného učitele).
76 Literární archiv PNP, fond Božena Benešová. Korespondence přijatá. Karel 
Kálal Boženě Benešové. 1. 2. 1903.
77 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Tisky a výstřižky. Články o životě a dí-
le Karla Kálala z let 1895–1997 (Čistý vzduch. Spisovatel Karel Kálal mrtev!, 
5. roč., s. 1-2).
78 Karel Kálal o sobě. Rozpravy Aventina 1928, č. 35, s. 347-348.
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ale i klerikální moravské prostředí, ve kterém strávil téměř dvacet let,79 se 
také výrazně podepsaly na jeho postoji ke katolické církvi, který postupně 
přecházel od víceméně lhostejného a neutrálního stanoviska k jejímu zá-
pornému hodnocení až ke konečnému odmítnutí.80 Katolická víra rodičů 
již nedokázala na pozadí celkové společenské a duchovní krize přelomu 
století zodpovědět Kálalovy otázky po smyslu života, katolická církev jako 
instituce pak v jeho očích přímo zosobňovala popření hlásaných mravních 
hodnot. 

Kálalův postoj k víře a náboženství se po celý život vyvíjel. On sám přizná-
vá, že dlouhou dobu zůstával bez víry v Boha a ačkoli toužil být theistou, 
nemohl se k tomu propracovat.81 Teprve za války, kdy intenzivně prožíval 
existenční problémy a nevyhnuly se mu ani starosti o tehdy třiadvaceti-
letého syna Miroslava, který byl odveden v roce 1916 k rakouské armá-
dě, „pocítil Boha a uvěřil v něho“.82 To dokládá i dopis ze stejného roku, 
ve kterém se svěřuje Josefu Rotnáglovi: „Já jsem theista a věřím, že smrtí 
tělesnou duše vplývá v božství, kdež je blaze.“ 83

Na Kálalův poměr k víře měl velký vliv také jeho přestup s celou rodinou 
k církvi evangelické reformované v roce 1915, tedy v roce nanejvýš sym-
bolickém, 500 let od Husova upálení. Ačkoli jeho vystoupení z řad katolíků 
se svým způsobem připravovalo již řadu let, ze strany Kálala se neobešlo 
bez určitých pochybností. Po určitý čas si pohrával s myšlenkou, zda by 
raději neměl zůstat zcela mimo církev.84 K tomu se ale přeci jen v pohnuté 
válečné době a po diskusích s přáteli neodhodlal.85 I když se tedy Kálalův 
přestup jeví v jistém světle spíše jako praktický krok, zdá se, že nakonec 

79 Literární archiv PNP, fond Adolf Heyduk. Korespondence přijatá. Karel Kálal 
Adolfu Heydukovi. 17. 5. 1894; fond Vilma Sokolová-Seidlová. Korespondence 
přijatá. Karel Kálal Vilmě Sokolové-Seidlové. 5. 8. 1890.
80 Kálal, K. Životní program, Praha 1909, s. 52.
81 Karel Kálal o sobě. Rozpravy Aventina 1928, č. 35, s. 347-348.
82 Karel Kálal o sobě. Rozpravy Aventina 1928, č. 35, s. 347-348.
83 Literární archiv PNP, fond Josef Rotnágl. Korespondence přijatá. Karel Kálal 
Josefu Rotnáglovi. 6. 9. 1916.
84 Literární archiv PNP, fond Adolf Heyduk. Korespondence přijatá. Karel Kálal 
Adolfu Heydukovi. 3. 3. 1916.
85 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Korespondence přijatá. Ivan Hálek 
Karlu Kálalovi. 15. 2. 1915; Karel Velemínský Karlu Kálalovi. 7.4. 1915.



34

Šulcová A.  "
Karel  Kálal  (1860-1930)

2007
Paginae 15

přeci jen přispěl k jeho duševní spokojenosti: „Já nyní, co jsem v církvi 
českobratrské, zažiji více chvil čistých, radostných, v našich shromáž-
děních je docela jiná pobožnost.“ 86 Byl si ovšem vědom toho, že jeho 
představa Boha je poněkud odlišná, jeho Bůh nebyl Bohem zosobněným: 
„Nepředstavuji si Boha jako krále na trůně sedícího, to nikoli, ale věřím 
v prasílu nanejvýš zduševnělou. Tělesnou smrtí duše vplývá v božství, jež 
je svrchovaná moudrost a láska a v takovém spojení nemůže být jinak než 
blaze.“ 87

Nakonec ale přeci jen doznal, že mnohem více než náboženskou „hlouba-
vost“ v sobě nalezl „hloubavost“ etickou. Při příležitosti smrti svého sloven-
ského přítele Dušana Makovického, který byl jedním z prvních tolstojovců 
v česko-slovenském prostředí a později také dlouholetým osobním léka-
řem Lva Nikolajeviče Tolstého, vzpomínal, že k etice měl jako Jihočech 
vždy sklony, ale právě Makovický ovlivnil Kálala během 80. let 19. století 
údajně natolik, že se do etiky ponořil mnohem hlouběji než dříve.88

Během 80. a 90. let 19. století tak Kálal prostřednictvím svého sloven-
ského přítele přijímal názory tehdy velmi populárního ruského myslitele 
– Lva Nikolajeviče Tolstého. Tolstého pojetí víry a náboženství na Kálala 
mocně zapůsobilo a v konečném důsledku dotvořilo jeho filosoficko-etické 
přesvědčení.89 Kálal se s Tolstého učením seznamoval také prostřednic-
tvím jeho děl, která však v češtině ve větší míře vycházela až v 90. letech 
19. století.

Tolstého „náboženství“ bylo praktické a svým způsobem reagovalo na si-
tuaci, ve které se ocitla evropská společnost na přelomu 19. a 20. století, 
v době tzv. přehodnocování hodnot. Zabývalo se lidským životem – jeho 
smyslem, úkolem a cílem. Jeho ústředními body byla láska k bohu, tj. ab-
solutní dokonalosti, láska k bližnímu a otázka lidského svědomí. Velký 
prostor ve své filosofii věnoval problému násilí. Pro Tolstého byla hlavním 
nositelem násilí moc, a to jakákoli, tedy i státní. Za jedinou možnost, jak 

86 Literární archiv PNP, fond Adolf Heyduk. Korespondence přijatá. Karel Kálal 
Adolfu Heydukovi. 31. 1. 1920.
87 Literární archiv PNP, fond Adolf Heyduk. Korespondence přijatá. Karel Kálal 
Adolfu Heydukovi. 31. 1. 1920.
88 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Korespondence rodinná. Karel Kálal 
Josefu Konvičkovi. 25. 3. 1921.
89 Karel Kálal o sobě. Rozpravy Aventina. 1928, č. 35, s. 347–348.
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zlo ze světa odstranit, považoval důsledné uplatňování zásady „neodporo-
vat zlu násilím“, tj. zřeknutí se násilí jako prostředku boje proti násilí.90

Názory jasnopoljanského myslitele Kálala natolik ovlivnily, že ho de facto 
provázely celým jeho zbývajícím životem. Uplatňoval je jako pedagog ve 
výchově nové generace, jako spisovatel snažící se o mravní povznesení 
svých čtenářů, ale hlavně jako člověk, který v Tolstého filosofii nacházel 
odpovědi na základní lidské otázky. Kálalovým životním programem se tak 
postupně stalo heslo „zdraví, pravda a láska“. Jeho ideálem byla společ-
nost lidí zdravých, humánních a pravdivých k sobě i k ostatním.91

Zdraví pokládal Kálal za jednu z prvních podmínek lidského štěstí. Poža-
doval proto, aby lidé pečovali o své tělesné i duševní zdraví každý den 
– a to střídmostí, upřednostňováním zdravé stravy a nápojů a naprostým 
odmítáním alkoholu a tabáku. Dostatečná tělesná i duševní hygiena byly 
podle něj základním prostředkem, jak ochránit tělo před nemocí. V tomto 
směru často kritizoval životní styl inteligence, v jejíž domovech a kan-
celářích visely na oknech neprodyšné záclony a místnosti se tak téměř 
nevětraly. Blahodárně na člověka podle něj působí pobyt na čerstvém 
vzduchu, v přírodě. Přináší mu poučení, duševní odpočinek a celkovou 
spokojenost. Spokojený člověk pak podle Kálala prospěje mnohem víc 
i ostatním.92

Po vzoru Tolstého byl přesvědčen o tom, že tělesná práce pozitivně 
ovlivňuje duševní a morální vývoj člověka. Prací nezatížení lidé podle něj 
vznáší mnohem více požadavků k tomu, aby dosáhli štěstí. Objevil také 
příznivé sociální důsledky fyzické práce, která „mírní naše sebevědomí 
a dává nám soucit s potřebnými.“93

Dalším, neméně závažným, bodem Kálalových etických úvah je jeho 
touha vést lidi k neustálému hledání pravdy. Usiloval o to, aby se lidé 
nad sebou zamysleli a začali hledat pravdu nejprve sami v sobě. Pravdou 
Kálal rozuměl nejen pravdu mluvit, ale také potřebu v souladu s pravdou 

90 Více k Tolstého filozofii viz např. Jehlička, M. Lev Tolstoj vypravěč a vizionář. 
Ústí nad Labem 1999; Drtina, F. Životní názor L. N. Tolstého. In: Naše doba 
1910, s. 84; Týž. Tolstoj, apoštol lidskosti a míru. In: Naše doba 1910, s. 505.
91 Kálal, K. Životní program, Praha 1909.
92 Kálal, K. Životní program, Praha 1909, s. 8–9.
93 Drtina, F. Životní názor L. N. Tolstého. In: Naše doba 1910, s. 92. Právě 
ve svých úvahách o tělesné práci se Kálal významným způsobem opírá o teze 
L. N. Tolstého. Kálal, K. Životní program, Praha 1909, s. 22-36.
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žít. Neuznával člověka, který se choval jinak doma, jinak v kostele, jinak 
na úřadě. V tomto směru dával za vzor celému českému národu Mistra 
Jana Husa.94 Především vzdělávání a osvěta jsou pro Kálala cestou, která 
vede k nalezení pravdy. 95

Zdraví, pravda a láska. Kálalovo životní krédo uzavírá pojem „láska“. 
I v tomto případě byly pro Kálala Tolstého filosofické názory více než pou-
hou inspirací. Odvěkou lidskou touhou je pro oba z nich dosažení blaže-
nosti. Jejich recept na ni zní: „Miluj! Rozmnožuj v sobě lásku.“96

Kálal byl přesvědčen o tom, že bez lásky nemá lidský život smysl. Lidé, 
kteří nemilují, nemohou být podle něj šťastni už proto, že jejich snažení 
druhým ublížit jen zatěžuje jejich svědomí a připravuje je o lásku ostatních. 
Schopnost milovat druhého člověka si lze podle Kálala představit v něko-
lika vývojových fázích. Ten, kdo dodržuje známou lidskou zásadu „co sám 
rád nemáš, nečiň jinému,“ 97 stojí teprve před pochopením „pravé lásky“, 
jeho postoj je sice projevem snahy po pravdě a spravedlnosti, ale zároveň 
nevylučuje jeho pocity nenávisti k ostatním. „Pravé lásce“ se podle Kálala 
přibližujeme teprve soustrastí s trpícími a pomocí druhým v nouzi. Jejím 
dalším stupněm je schopnost člověka radovat se ze štěstí druhého. Kálal 
se opět dovolává starého rčení, když říká: „k soustrasti dostačí člověk, 
k souslasti je potřebí anděla.“ 98 Další cestou k naplnění Kálalova pojmu 
lásky je cesta odpuštění. Neboť „milovat toho, kdo nás miluje, je snadné, 
ale milovat toho, kdo nám ublížil, je už mnohem těžší.“ 99 Za vrchol „pravé 
lásky“ považuje schopnost milovat svého nepřítele. Jen tehdy dokáže člo-
věk odplácet zlé skutky dobrými. Kálalovy názory se i zde velmi nápadně 
podobají Tolstého představě „všelidské lásky“ spočívající na zásadě neod-
porování zlu násilím a jeho odstraňování pomocí „pravdy a lásky“.100 

94  Podle něj je povinností každého učitele učit o Husovi pravdivě a „se vší 
srdečností“, ale zároveň „bez záští ke koncilu, bez spílání klerikálům“ Kálal, K. 
Životní program, Praha 1909, s. 57.
95 Kálal, K. Životní program, Praha 1909, s. 49–57.
96 Kálal, K. Životní program, Praha 1909, s. 57.
97 Kálal, K. Životní program, Praha 1909, s. 74.
98 Kálal, K. Životní program, Praha 1909, s. 76.
99 Kálal, K. Životní program, Praha 1909, s. 76.
100 Kálal, K. Životní program, Praha 1909, s. 73–83.
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Samostatnou kapitolu tvoří Kálalovy úvahy o „lásce k národu“. Všímá si 
toho, jak někteří „vlastenci horují pro národ“, ale přitom pohrdají těmi, 
kdo ho z velké části vytvářejí – rolníky, dělníky, služkami apod. On proto 
propaguje takovou lásku k národu, kterou budou lidé praktikovat v každo-
denním životě ve vzájemných vztazích. Prostřednictvím lásky k národu 
se snaží přiblížit humanitě, k pravému cíli své etiky. Humanita je pro něj 
dokonalost, ideál – meta veškerého lidského snažení. Jen humánní člo-
věk je tedy ztělesněním Kálalova hesla pravdy a lásky. Kálalův humánní 
člověk je pravdomluvný, osvícený, milující. Humanita je pro Kálala více 
než láska k národu, protože v sobě nevylučuje lásku k vlastnímu národu 
a navíc osvobozuje člověka od nenávisti k národům cizím. V tomto smyslu 
apeloval například na české vychovatele, aby v dětech probouzeli lásku 
k českému národu, ale činili tak zároveň bez vštěpování nenávisti k Něm-
cům. Tímto způsobem bylo podle Kálala možné dosáhnout humánního 
světa bez násilí.101

V tomto směru by bylo jistě zajímavé sledovat, jakým způsobem se Kála-
lův ideál humánního člověka promítl ve výchově a v pozdějším životě jeho 
dětí. V případě jeho staršího syna Miroslava nám to prameny dokonce 
v určité míře umožňují.

Otec Karel Kálal
Již od narození si Kálal při péči o svého prvorozeného syna ověřoval 
některé své dosud pouze teoretické poznatky o tělesném a psychickém 
vývoji dětí102, ještě více se zaměřil na mravní výchovu svého syna a po-
stupně mu předal celý svůj životní názor. Miroslav se stal tolstojovcem103, 
abstinentem104 a navíc i vegetariánem.105

101 Kálal, K. Životní program, Praha 1909, s. 83–87.
102 Kálal, K. Na cestu životem. Dívkám vystupujícím ze školy, dále dívkám vzdě-
lávajícím se na školách pokračovacích, na školách hospodyňských, rodinných 
a obchodních, dívkám dospívajícím vůbec. Praha 1921, s. 19–51.
103 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Korespondence rodinná. Karel Kálal 
Josefu Konvičkovi. 25. 3. 1921.
104 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Tisky a výstřižky. Články o životě 
a díle Karla Kálala z let 1895–1997 (Odkaz vzácného učitele).
105 Literární archiv PNP, fond František Drtina. Korespondence přijatá. Karel 
Kálal Františku Drtinovi. 2. 7. 1915.
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Teprve třináctiletý Miroslav byl podle slov svého otce na vysoké intelektu-
ální i mravní úrovni: „Můj Miroslav se učí pilně, dře, všecko s rozumem, 
ale kritizuje, najde skutečné chyby, zlobí se nad špatnou stilizací a je mu 
mnoho směšného v učebnicích a nesmyslů zvláště v náboženství. A já 
ho nechávám kritizovat, roz. spravedlivě, ač mu i skromnost vštěpuji, jeť 
skromnost hlavní podmínka spokojenosti, tak být na každé pokoření při-
praven. Nábožensky je můj Miroslav skoro tak daleko jako já, toliko ještě 
věří (ač už vyslovil otázky značící pochybnost) v božství Ježíšovo. Jak mi 
dá první přímou otázku, řeknu mu pravdu.“ 106

Zdá se, že mladý Miroslav byl podobně kritický a nábožensky naladěný 
jako jeho otec. V praxi ale zašel ještě dál a etické zásady vštípené svým 
otcem se rozhodl ve svém životě velmi přísně dodržovat. Stalo se tak 
nakonec paradoxem doby, že synova, sice převzatá, ale bezvýhradně 
praktikovaná, životní filosofie způsobila rodičům nemalé starosti. V čase 
války, v roce 1914, bylo Miroslavovi jednadvacet let a reálně tedy hrozilo, 
že bude odveden a povolán na frontu. Právě tehdy se dostalo synovo 
přesvědčení do příkrého rozporu s názorem jeho rodičů.

Miroslav Kálal prohlásil, zcela v duchu Tolstého, že se v případě svého 
povolání k bojové jednotce vzepře povinnosti vojenské služby. Kálal spolu 
s manželkou byli ze syna zoufalí a snažili se ho od podobného činu odvrá-
tit. Dokonce objevili synovy zápisky, ve kterých si stěžoval, že mu „rodiče 
brání žít podle Boha a svědomí a připravili ho tak o klid a o štěstí.“ 107

Obavy o syna přivedly Kálala až k úsilí získat pro něj prostřednictvím 
svých osobních kontaktů zastání na vyšších místech. K tomu sice na-
konec nedošlo, ale mladý Kálal byl i bez přímluv přidělen v létě 1915 
kvůli slabému zdraví ke službě beze zbraně do Leštiny u Zábřeha. O jeho 
myšlenkovém světě leccos naznačuje i literatura, kterou si vzal s sebou 
do vojenského tábora (francouzský a ruský slovník, Písmo, Tolstého Křes-
ťanské učení).108 Nové starosti však nastaly se synovou stravou. Svého 
vegetariánství se totiž nemínil vzdát ani na vojně a tak se Karel Kálal cel-

106 Literární archiv PNP, fond Božena Benešová. Korespondence přijatá. Karel 
Kálal Boženě Benešové. 26. 1. 1906.
107 Literární archiv PNP, fond František Drtina. Korespondence přijatá. Karel 
Kálal Františku Drtinovi. 2. 7. 1915.
108 Literární archiv PNP, fond František Drtina. Korespondence přijatá. Karel 
Kálal Františku Drtinovi. 2. 7. 1915.
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kem oprávněně obával o synovo zdraví: „Nejedl masa ani tam, ani hovězí 
polévky a černé kávy, a tak málo bylo, co z vojenské kuchyně jedl.“109

Navzdory zatěžkávací válečné zkoušce je vzájemný vztah otce a syna 
ve světle pramenů líčen jako bezchybný. I v dospělosti zůstával Kálal své-
mu synovi rádcem a pomocníkem, ovšem i Miroslav se stal jeho dobrým 
spolupracovníkem. Jako absolvent filologie Karlovy univerzity pomáhal 
otci především s jazykovou úpravou jeho knih a po jeho smrti se ujal 
úpravy některých svazků k jejich soubornému vydání. Nakonec přijal za 
svou i Kálalovu činnost ve prospěch Slovenska, kam se jen krátce po vzni-
ku Československa i se svou manželkou přestěhoval. Zde působil jako 
profesor na dívčím gymnáziu v Banské Bystrici a po vzoru otce se pustil 
i do literární práce.110 

Kálalovy životní ideály v praxi
Každodenní život přinášel situace, ve kterých se i Karel Kálal nejednou 
rozcházel se svými hlásanými ideály – ať už se jednalo o „lásku k bližní-
mu“, či o jeho touhu po hledání pravdy, byť za vysokou cenu.

Kálal neměl rád svět klerikálů nejen v českých zemích, ale i na Slovensku, 
i když v tomto případě dokázal učinit výjimku, jak dokazuje příklad z roku 
1907, kdy nezištně pomáhal Andreji Hlinkovi, postiženému ružomberským 
procesem.111

Zajímavým způsobem dokládá Kálalův odpor ke katolíkům dopis Karla 
Lutinova Dostála, zakladatele křesťanského listu, který Kálalovi otevřeně 
napsal, co si o jeho náboženských a životních názorech myslí: „...předně 
nesrovnává se mi, jak můžete tak liberálně celé lidstvo láskou objímat a při 
tom odmítat spolupracovat se mnou, protože (jen ve formě) se od Vás po-
někud liším?... Podle mého názoru pojímáte Krista zcela jednostranně, 
jen jako učitele mravů, ne jako zjevovatele pravdy... Já myslím, že křivdy, 
které na vás od katolíků byly spáchány, příliš Vás roztrpčily na katolicis-
mus... A ještě na něco Vás musím upozornit. Kdo nad jiné vyniká (prací, 

109 Literární archiv PNP, fond František Drtina. Korespondence přijatá. Karel 
Kálal Františku Drtinovi. 25. 9. 1915.
110 S pomocí otce vydal vlastním nákladem Slovenský slovník z literatúry aj náre-
čí (1924) a později Praktickou srovnávacie mluvnici česko-slovenskou (1926).
111 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Tisky a výstřižky. Výstřižky o životě 
a díle Karla Kálala (Loubal, F. Za spisovatelem Karlem Kálalem jako evangelí-
kem).
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nadáním, střídmostí), snadno bývá pokoušen k pýše... Bděte nad sebou 
i v tomto ohledu. Jakmile něčím velkým pohrdáme, je to pýcha. Nepohr-
dáte katolickou církví?“ 112

Podobně vyznívá i dopis samotného Kálala Adolfu Heydukovi, ve kterém 
se snaží stárnoucího básníka přesvědčit, aby se i on vzdal svého katolic-
kého vyznání a přestoupil k církvi evangelické. Jejich otce zde nazývá „od-
padlíky“, katolicismus je pro něj „hnusné pohanství“, „opravdový theista“, 
podle Kálala, „nemůže být katolíkem“.113

Kálal své chování v konfliktních situacích většinou nedokázal oprostit 
od svých antipatií, často vycházejících z osobních sporů. V případech 
jako byl jeho postoj ke katolické církvi a katolíkům vůbec, nebo ve vzta-
zích vůči lidem, kteří, jak se domníval, mu ublížili v jeho učitelské kariéře, 
zastával Kálal nezřídka emocionálně vyhraněné postoje, pro které pak 
rychle zapomínal na své zásady. Přesto platí, že ve světle dochované 
písemné pozůstalosti, z pohledu jeho přátel a známých a z hlediska jeho 
aktivit, Kálal permanentně usiloval o praktické naplnění svých představ 
o mezilidských vztazích ve vlastní rodině, vůči svým žákům i v poměru 
vůči slovenskému národu. 

Také snaha o neustálé hledání pravdy je v Kálalově životě nanejvýš patr-
ná. Navenek se však často projevovala jako přehnaná kritika jednotlivců 
a společnosti. Jeho nutkání stavět se do role mravokárce ho tak nezřídka 
přiváděla do konfliktů s jeho okolím.

Velmi citelně se tato stránka Kálalovy povahy a přístupu k životu projevila 
v jeho slovákofilských aktivitách. Kálalův postoj k slovenskému národu 
se podobal, a on sám to veřejně připouštěl, vztahu staršího bratra vůči 
mladšímu a nedospělému sourozenci.114 Kálal Slováky, především po vzni-
ku samostatného Československa, často poučoval, kritizoval „nedostatky“ 
jejich národa a s velkým nepochopením odsuzoval jejich autonomistické 
tendence. I blízcí přátelé proto Kálala nabádali k umírněnějšímu tónu a žá-
dali ho, aby neodsuzoval hromadně celý národ, ale specifikoval konkrétní 
problémy slovenské společnosti.115 Během jeho působení na Slovensku 

112 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Korespondence přijatá. Karel Lutinov 
Dostál Karlu Kálalovi. b. d.
113 Literární archiv PNP, fond Adolf Heyduk. Korespondence přijatá. Karel Kálal 
Adolfu Heydukovi. 16. 10. 1916.
114 Kálal, K. Slovensko a Slováci. Praha 1905, s. 143.
115 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Korespondence přijatá. Karel 
Velemínský Karlu Kálalovi. 20. 11. 1922.
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na počátku 20. let 20. století nakonec došla Slovákům trpělivost s jeho ne-
ustálými výpady, a on byl nucen uchýlit se před jejich zlobou na odpočinek 
do Prahy. Své postoje ale ani poté nezměnil, například v roce 1928 vydal 
knihu „Za ideou“, kde znovu zopakoval své přesvědčení o nevděčnosti 
Slováků a jejich neoprávněném obviňování Čechů z porušování Pittsbur-
ské dohody.116

Podobné konflikty se nevyhnuly ani Kálalově pedagogické dráze. Kálal 
nebyl spokojen se svými nadřízenými ve Frenštátě, ve Velkém Meziříčí ani 
v Písku. Ze všech míst odcházel hluboce rozčarován a roztrpčen na míst-
ní poměry. Právě proto, že okolnosti Kálalových odchodů z jednotlivých 
působišť si byly velmi podobné, máme právo se domnívat, že svůj podíl 
na nich měla sama velmi citlivá a vnímavá117 osobnost Karla Kálala.

I Dušan Makovický, Kálalův nejbližší přítel, mu v souvislosti s jeho pláno-
vaným odchodem do Písku připomínal: „...tebe prý velmi bolí, když ti před-
stavený ostré, nespravedlivé slovo řekne. Jak se stalo ve Frenštátě, může 
se stát i jinde.“118 Již z toho důvodu mu radil, aby opustil povolání učitele 
a začal samostatně působit ve prospěch česko-slovenské vzájemnosti. 
Makovický Kálalovu povahu jistě velmi dobře znal, protože ani odchod 
z Písku, jak víme, na sebe nenechal dlouho čekat.

Jaké měl tedy Kálal důvody pro to, aby opouštěl každé své místo s roztrp-
čením? On sám poukazuje na nemorální a nespravedlivé jednání většiny 
svých nadřízených. Ve Frenštátu nezískal místo ředitele, protože „byl 
jako jediný z uchazečů o tuto funkci abstinent.“119 S „nervově nemocným 

116 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Tisky a výstřižky. Výstřižky – recenze 
na díla Karla Kálala z let 1901–1932 (Lidové noviny, 8. 3. 1928, Slovenský vý-
chod 28. 4. 1928).
117 Kálal připouští jistou přecitlivělost v dopise svému švagrovi: „Mnoho svádím 
na svou povahu, citlivost, nervosu, ale mohu-li za to? Po tolstojovsku svedl bych 
na sebe všecko.“ Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Korespondence rodin-
ná. Karel Kálal Josefu Konvičkovi. 24. 12. 1907.
118 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Korespondence přijatá. Dušan 
Makovický Karlu Kálalovi. 13. 7. 1906.
119 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Tisky a výstřižky. Články o živo-
tě a díle Karla Kálala z let 1895–1997 (Slasti učitelů abstinentů. Blaho lidu. 
1.5. 1904; Příloha Komenského Dopisy: 12. 2. 1904, s. 132–133, 18. 3. 1904, 
s. 209, 22. 4. 1904, s. 285).
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člověkem, lhářem a svůdcem žen“120 dr. Píčmanem ve Velkém Meziříčí ne-
mohl Kálal spolupracovat již ze zásady a písecké kuratorium Kálala svým 
„zrádným jednáním“121 natolik zasáhlo a urazilo, že se rozhodl do Písku už 
nikdy více nevkročit.

V dopise Adolfu Heydukovi si ještě 3. března 1916, dva roky po svém 
odchodu z jihočeského maloměsta, stěžuje: „Pořád mne ještě bolí Písek. 
Byl jsem vždy – píši jen Vám – učitel vynikající. Písku jsem věnoval to nej-
lepší. Přiznávám se Vám, že jsem byl jist vděkem Písku. Račte uznat, 
že je se těžko ubránit analyse činu tak hnusného... Mstil se na nevinném 
– vždyť téměř všichni věděli, že články psal Zanáška, já ani řádku – a zase 
nikdo se nezachvěl, nikdo nepocítil povinnost zastat se nevinného. Není to 
důkaz strašného mravního úpadku naší inteligence?... Už dvacet let mám 
přesvědčení, že naše inteligence je nejzvrhlejší část národa, to je také teď, 
za války, moje největší bolest.“ 122

Kálalův postoj ke kritice měl tedy dvě stránky, pozitivně nahlížel na kritiku 
druhých, kterou pokládal za nutnou právě proto, aby byly napraveny ne-
duhy společnosti, ale jinak se choval, pokud se týkala jeho vlastní osoby. 
Sám sebe sice, alespoň proklamativně, považoval za člověka nedokona-
lého, který se má stále co učit, ale kritiku směřující vůči jeho osobě snášel 
velmi těžce.

Závěr
Pokusila jsem se zde pohlédnout na Kálalův život ze dvou hledisek. Jed-
nak jsem na Kálalově příkladu hledala modely chování a jednání, které 
ve své době uplatňovali i jiní příslušníci Kálalovy sociální vrstvy. Na druhé 
straně jsem se snažila zachovat i prostor pro Kálalovu individualitu a vy-
zdvihnout jeho, v mnoha směrech, jedinečný pohled na svět.

120 Literární archiv PNP, fond Karel Kálal. Korespondence rodinná. Karel Kálal 
Josefu Konvičkovi. 22. 9. 1905.
121 V červnu 1914 se Kálal po návratu z rodinné dovolené dozvěděl, že byl odvo-
lán z postu správce obchodní školy a to bez svého vědomí a proti své vůli. V celé 
záležitosti snad sehrály svou roli i anonymní články v místním tisku, které kriti-
zovali jednoho z představitelů kuratoria a z jejichž autorství byl (pravděpodobně 
neoprávněně) obviněn Karel Kálal. Literární archiv PNP, fond Adolf Heyduk. 
Korespondence přijatá. Karel Kálal Adolfu Heydukovi. 3. 3. 1916.
122 Literární archiv PNP, fond Adolf Heyduk. Korespondence přijatá. Karel Kálal 
Adolfu Heydukovi. 3. 3. 1916.
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Kálal sice pocházel z dolních vrstev společnosti, jeho otec byl rolníkem, 
ale díky vzdělání, které rodiče většině ze svých dětí poskytli, se zařadil 
mezi tu vrstvu české inteligence, která tvořila onu chudší část středosta-
vovské společnosti. Učitelská kvalifikace byla sice díky nízkému školné-
mu poměrně dostupná, ovšem výše dosaženého vzdělání neopravňovala 
absolventy k tomu, aby pokračovali ve studiu na vysoké škole. To se stalo 
Kálalovi v následujících letech určitým handicapem v jeho veřejných akti-
vitách.

Pozdější závislost celé Kálalovy rodiny na jeho odborném vzdělání 
a celková snaha o udržení dosažené společenské pozice i do budouc-
na, pro své potomstvo, byla jistě pro Karla Kálala rozhodujícím motivem 
při péči o vzdělání a výchovu svých synů. Jak jsme sledovali, k zajištění 
jejich budoucnosti směřovala řada jeho kroků. Můžeme za ně považovat 
Kálalovu někdy až úzkostlivou starost o to, aby zajistil rodině stabilní 
finanční příjem a zároveň vytvářel dostatečné hmotné rezervy, lze je vi-
dět za jeho snahou poskytnout oběma synům vysokoškolské vzdělání, 
daleko přesahující vzdělání jeho samotného. Společenský vzestup obou 
Kálalových potomků byl do značné míry usnadněn také tím, že rodina 
zůstala čtyřčlenná a dostatečně dlouhá doba, která uplynula mezi naro-
zením obou synů (šestnáct let) poskytla prostor pro obnovu finančních 
rezerv rodiny. Nezapomínejme ani na skutečnost, že Kálal po roce 1918 
– v téměř šedesáti letech – znovu vstoupil do státní služby a rodinu tak 
opět finančně posílil.

Je bezpochyby zajímavé sledovat, jak se s postupně narůstajícím veřej-
ným působením Karla Kálala měnilo i místo jeho působiště, a to směrem 
z periferie do centra dění. Do společenského života se zapojil jako člen 
místních spolků a pedagogický publicista v rámci omezené lokality, pro-
střednictvím svých slovákofilských aktivit rozšířil svůj záběr do větších 
regionů, krajů východní Moravy, západního Slovenska a později jižních 
Čech, aby nakonec, už jako veřejně známá osobnost kulturního života 
zakotvil v Praze.

Ať už se díváme na Karla Kálala jako na spisovatele, slovákofila či peda-
goga, musíme si uvědomit, že základem jeho úsilí ve všech těchto oblas-
tech života byl relativně ucelený a postupně ustálený životní názor. V něm 
se objevují jak principy nábožensko-filosofického systému L. N. Tolstého, 
tak také prvky Masarykovy humanity či Husova smyslu pro pravdu. Kálal 
tak vyměnil křesťanské náboženství, které v tehdejší podobě podle jeho 
názoru již neodpovídalo potřebám moderního člověka, za vlastní etické 
principy „pravdy a lásky“. I když je nakonec ve svém životě ani on sám ne-
dokázal plně realizovat a uplatňovat, staly se mu tyto pojmy v životě jistě 
velkou oporou, ať už v podobě výchovného ideálu, ke kterému směřoval 
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jako učitel a otec dvou synů, nebo slovákofilovi, který před rokem 1918 jen 
těžko mohl tušit, zda jeho mnohaletá činnost na poli československých 
vztahů nebude zbytečná.

Nezbývá než dodat, že písemných pozůstalostí, které nám tu zanechaly 
osobnosti typu Karla Kálala je v našich archivech celá řada a byla by jistě 
velká škoda nevyužít je pro další historické výzkumy. Ani téma Karla Ká-
lala však není zcela vyčerpáno. Jistě by si zasloužil podrobnějšího a od-
bornějšího zpracování některé konkrétní oblasti jeho veřejného působení, 
např. práce pedagoga a spisovatele. 
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Přílohy

Prosinec 1908

Položka Výdaje v K Kategorie Poznámky

Brambory 6 K 80 domácnost

Domácnost 140 K domácnost

Toníkovi půjčku 30 K půjčka

?osoba vyko-
návající drobné 
služby v Kálalově 
domácnosti

Českoslovanské 
jednotě 4 K kultura, zábava, 

vzdělání

Špačkovi do Pros-
tějova 27 K 40 ? domácnost

Tuto položku 
nelze zcela iden-
tif ikovat (?nákup 
látky)

Honeždovskému 
za dekt. Wildovi 23 K 05 ? mimoškolní 

činnost

Tuto položku 
nelze zcela iden-
tif ikovat

Netto dříví  
tvrdého 10 K domácnost

Od správky Toní-
kovi 1 K domácnost

Andulčin a Miro-
slávkův honorář 12 K kultura, zábava, 

vzdělání

Dr. Fröhlich 1 K 20 zdraví

Osvěta 14 K kultura, zábava, 
vzdělání

Vazba hudebnin 4 K 80 kultura, zábava, 
vzdělání

Výdaje celkem 274 K 25

Kategorie výdajů Výdaje v K Výdaje v %

Domácnost 185 K 20 67, 5 %

Půjčka 30 K 10, 9 %

Kultura, zábava, 
vzdělání 34 K 80 12,7 %

Mimoškolní 
činnost 23 K 05 8, 4 %

Zdraví 1 K 20 0, 4 %



46

Šulcová A.  "
Karel  Kálal  (1860-1930)

2007
Paginae 15

Leden 1909

Položka Výdaje v K Kategorie Poznámky

Domácnost 140 K domácnost

Papuče 4 K 20 domácnost

Švec 30 K domácnost

Promberger 11 K kultura, zábava, 
vzdělání

Jedná se 
asi o knihu 
z Prombergerova 
nakladatelství

Laichter 6 K kultura, zábava, 
vzdělání

Jedná se 
asi o knihu 
z Laichterova 
nakladatelství

Burian Kronika III. 11 K 35 kultura, zábava, 
vzdělání

Jedná se 
asi o knihu 
z nakladatelství 
J. Buriana 
v Písku

Dr. Kohn 4 K zdraví

Dr. Fröhlich 18 K zdraví

Lékárna 2 K 40 zdraví

Otto 3 K 57 kultura, zábava, 
vzdělání

Jedná se asi 
o knihu z Ottova 
nakladatelství

Beřkovský 0,80 K kultura, zábava, 
vzdělání

Tuto položku 
nelze zcela 
identif ikovat

Psací stroj 117 K 46 mimoškolní 
činnost

Listonoš 2 K domácnost

Toníkovi 5 K domácnost

Gatě Miroslávkovi 5 K 80 domácnost

Čepka 3 K domácnost

Čas 7 K kultura, zábava, 
vzdělání

Slovenský 
týždeník 6 K kultura, zábava, 

vzdělání

Výdaje celkem 377 K 58
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Kategorie výdajů Výdaje v K Výdaje v %

Domácnost 190 K 54, 3 %

Kultura, zábava, 
vzdělání 45 K 72 12, 1 %

Mimoškolní 
činnost 117 K 46 31, 3 %

Zdraví 24 K 40 6, 5 %

Únor 1909

Položka Výdaje v K Kategorie Poznámky

Byt 157 K 50 domácnost

Domácnost 148 K domácnost

Látka, Špaček 30 K 40 domácnost

Liškovi za rámce 12 K 80 domácnost

Dříví 15 K domácnost

Výdaje celkem 363 K 70

Kategorie výdajů Výdaje v K Výdaje v %

Domácnost 363 K 70 100 %
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Září 1910

Položka Výdaje v K Kategorie Poznámky

Kuchyně 137 K domácnost

Podpora I. 5 K ? půjčka Tuto položku 
nelze zcela 
identif ikovat

Toníkovi za vatelín 
záloha

10 K domácnost

Školníkovi 1 K domácnost

Toníkovi látka (40 
K), od šití (10 K)

50 K domácnost

Miroslávkovi 9 K kultura, zábava, 
vzdělání

Toníkovi půjčil 4 K půjčka

Činžovní groš 7 K 58 domácnost

Elektřina (červen 
– srpen)

4 K 28 domácnost

Barvení (podolky) 9 K domácnost

Miroslávek za 
knihy

5 K kultura, zábava, 
vzdělání

Brusinky 3 K 30 domácnost

Dušánek za šaty 8 K domácnost

Výdaje celkem 253 K 16

Kategorie výdajů Výdaje v K Výdaje v %

Domácnost 230 K 16 90, 9 %

Půjčka 9 K 3, 6 %

Kultura, zábava, 
vzdělání 14 K 5, 5 %
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Říjen 1910

Položka Výdaje v K Kategorie Poznámky

Kuchyň 166 K domácnost

Klobouk 14 K domácnost

Koberec 33 K domácnost

Kočárek 12 K kultura, zábava, 
vzdělání ? hračka

Míč 10 K kultura, zábava, 
vzdělání

Šťáva 17 K 32 domácnost

Na šaty Andulce 44 K 90 domácnost

Školné 30 K kultura, zábava, 
vzdělání

Výdaje celkem 327 K 22

Kategorie výdajů Výdaje v K Výdaje v %

Domácnost 275 K 22 84, 1 %

Kultura, zábava, 
vzdělání 52 K 15, 9 %
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Listopad 1910

Položka Výdaje v K Kategorie Poznámky

Papučky 2 K 40 domácnost

Kytice 1 K 80 kultura, zábava, 
vzdělání

Dušan kabátek 9 K domácnost

Stužky 1 K 94 domácnost

Slovenský deník 4 K kultura, zábava, 
vzdělání

Ženská revue 6 K kultura, zábava, 
vzdělání

Rámce na dva 
obrazy 3 K 20 domácnost

Strava a služky 166 K domácnost

Byt 135 K domácnost

Jablka 33 K domácnost

Dříví 12 K domácnost

Uhlí 60 K domácnost

Brambory 11 K 60 domácnost

Lékárna 28 K 20 zdraví

Toník 5 K domácnost

Jihočeský kraj 12 K kultura, zábava, 
vzdělání

Českoslovanská 
jednota 5 K kultura, zábava, 

vzdělání

U Paviana 4 K 50 mimoškolní 
činnost

Pokojskému 30 K mimoškolní 
činnost

Miroslavovi oplatie 4 K 70 kultura, zábava, 
vzdělání

Med Bohúňovi 10 K domácnost

Žárovka Tantol 3 K 60 domácnost

Břitva 4 K domácnost

pokračování
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Listopad 1910

Položka Výdaje v K Kategorie Poznámky

Nabroušení 0,20 K kultura, zábava, 
vzdělání

Na chudé děti 1 K charita

Miroslav na chudé 
študenty 1 K charita

Elektřina říjen 8 K 60 domácnost

Činžovní groš za 
IV. čtvrtletí 3 K 79 domácnost

Služka 1 K 20 domácnost

Hrobaři 2 K domácnost

Žárovka 0,90 K domácnost

Klobouk na 
žárovku 1 K 20 domácnost

Elektrárně 3 K 91 domácnost

Kafkovi, záclony 17 K 25 domácnost

6 vegetabel, 10 
suchary 16 K zdraví

Od zimníku mého 16 K domácnost

Výdaje celkem 627 K 19

Kategorie výdajů Výdaje v K Výdaje v %

Domácnost 511 K 59 81, 6 %

Charita 2 K 0, 3 %

Kultura, zábava, 
vzdělání 34 K 90 5, 6 %

Mimoškolní 
činnost 34 K 50 5, 5 %

Zdraví 44 K 20 7 %

pokračování

konec
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Duben 1911

Položka Výdaje v K Kategorie Poznámky

Domácnost 166 K domácnost

Stázce (služka) 2 K domácnost

Tetě na Karlu 25 K 72 ? dar

Ševci 8 K 50 domácnost

Punčochy 
Miroslavovi 1 K domácnost

Dušanovi zástěrku 1 K 10 domácnost

Med 3 K domácnost

Miroušek 2 K kultura, zábava, 
vzdělání

Volyň 2 K 80 mimoškolní 
činnost

cesta mimo 
domov

Budějovice 4 K mimoškolní 
činnost

cesta mimo 
domov

Prachatice 4 K 20 mimoškolní 
činnost

cesta mimo 
domov

Pokrývka pro 
Dušánka 5 K domácnost

Miroslavovi do 
Jaroměřic 25 K kultura, zábava, 

vzdělání ? výlet

Výdaje celkem 250 K 32

Kategorie výdajů Výdaje v K Výdaje v %

Domácnost 186 K 60 74, 5 %

Dar 25 K 72 10, 3 %

Kultura, zábava, 
vzdělání 27 K 10, 8 %

Mimoškolní 
činnost 11 K 4,4 %
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Zusammenfassung
Karel Kálal (1860–1930). Die materielle und Gedankenwelt eines 
Mitgliedes des „Mittelstandes“ um die Wende des 19. und 20. Jahr-
hunderts.

Die vorgelegte Studie möchte dem Leser die materielle und Gedanken-
welt Karel Kálals, eines Mitglieders des Mittelstandes, der um Wende des 
19. und 20. Jahrhunderts lebte, näher bringen. Karel Kálal (1860–1930) 
war seiner Zeit eine relativ bekannte Persönlichkeit des öffentlichen 
Lebens und zwar dank seiner Aktivität im Rahmen der slowakophilen 
Bewegung und der umfangreichen publizistischen und literarischen Tä-
tigkeit mit der pädagogischen, slowakophilen und ethischen Thematik. 
Sein Lebensschicksal ermöglichte uns dank erwählten Herantretens der 
Erläuterung – der Sozialbiographie -, sich die allgemeinen Fragen der 
gegenwärtigen Historiographie zu stellen und gleichzeitig den Rahmen für 
Kálals Individualität zu wahren.

Kálals Nachlass, bewahrt im Literarischen Archiv des Museums des Na-
tinalen Schrifttums, ermöglichte eine teilweise Rekonstruktion, wie die 
Finanzmittel in seiner Familie gewonnen und ausgegeben wurden. Auf 
Grund der Analyse der Struktur Kálals Ausgaben kann man auch demon-
strieren die Lebensgrundstellungen und das Wertsystem eines Mitgliedes 
des Mittelstandes, in dem die Finanzstabilität der Familie, Gesundheit und 
Ausbildung die Zentralrolle spielen. 

Die Lebensanschauung Kálals schöpfte aus einigen Gedankenquellen 
– aus der Philosophie der Ungewalt von Tolstoi, aus Masaryks Huma-
nität und dem Wahrheitssinn von Huss – und stützte sich auf die Begriffe 
„Wahrheit, Liebe und Gesundheit“. Seine „philosophische Konzeption“ 
durchdringt sein ganzes Leben, kommt z. B. in seiner Abstinenz an den 
Tag, man nimmt sie als die „Botschaft“ der meisten seinen literarischen 
Werke wahr und nicht in der letzten Reihe führt man sie in der Form des 
gesellschaftlichen Ideals bei der Erziehung seiner Schüler und eigenen 
Kinder an.
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Menšinové muzeum v Praze1

Monika Sedláková

V souvislosti s obnovením ústavního života v letech 1860–1861 
a především pak po schválení nového spolkového a shromaž-
ďovacího zákona v listopadu 1867, který vytvořil příznivé pod-
mínky pro společenskou aktivitu nezávislou na státu, vznikalo 
velké množství českých národních spolků ve všech městech 

a okresech českých zemí již v 60. letech 19. století.2 Nejčastěji byly zaklá-
dány Měšťanské besedy a Občanské nebo Občansko-řemeslnické bese-
dy. Nejmohutnější českou národní organizací se tehdy stal tělocvičný svaz 
Sokol.3 Následovaly kulturně osvětové spolky v podobě matic (česká, mo-
ravská, opavská), dále různé ochotnické divadelní spolky, pěvecké či čte-
nářské kroužky, spolky živnostenské, záloženské, dobročinné, střelecké 
a v neposlední řadě velmi rozšířené hasičské spolky. K nové zakladatel-
ské éře nejen na české, ale také německé straně došlo v 80. a 90. letech 
19. století, ta již ale souvisela s vedením „drobné nacionální války“, jejímž 
předmětem se stávaly národnostní menšiny.4 Obě etapy od sebe výrazně 
odlišil Josef Škába, když napsal, že „doba místních matic a besed je do-

1 Článek představuje upravenou verzi magisterské diplomové práce obhájené 
pod vedením Prof. PhDr. Dušana Uhlíře, CSc. na Ústavu historie a muzeologie 
Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě v roce 1998. 
Odborná literatura vydaná k tématu po roce 1998 nebyla doplněna, autorka se 
problematice dále nevěnuje.
2 Spolkovou činností do roku 1867 a právními normami s ní spojenými se zabý-
vala především E. Drašarová a také J. Janák. Srov. Drašarová, Eva. Stát, spo-
lek a spolčování. Paginae historiae 1, 1993, s. 152–177; Janák, Jan. Spolky 
v českých zemích do roku 1951. XXII. Mikulovské sympozium 1992. Brno 1993, 
s. 59–93.
3 V českých zemích byl založen v roce 1862, o pět let později vznikla také 1. so-
kolská jednota ve Vídni jako „Slovanský Sokol Vídeňský“. 
4 Vedle národnostních spolků rostl také počet spolků dělnických a dalších, roz-
mach pokračoval i v prvním desetiletí 20. stol., přehledné tabulky viz Janák, 
c. d., s. 74 a 75.
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bou národnostní idyly“.5 V osudech menšin se podle J. Křena náhle viděl 
klíč k budoucnosti obou národů.6 

Určitou německou reakci na Stremayerova jazyková nařízení v roce 1880 
představovalo založení soukromého spolku Deutscher Schulverein ve Víd-
ni, který měl podporovat německé národní školství ve všech rakouských 
zemích. Česká strana nechtěla zůstat stranou a proto se v prosinci téhož 
roku konala v Měšťanské besedě v Praze ustavující schůze Ústřední ma-
tice školské.7 Jejím účelem bylo zřizování, vydržování a podporování škol 
s českým vyučovacím jazykem v českých zemích.8

Podle vzoru školských spolků vznikaly spolky krajinské či regionální 
na podporu národního průmyslu, řemesla a zemědělství, nebo jinými slo-
vy „k ochraně národní državy“ (Besitzstand). V roce 1884 tak zahájil svou 
činnost Deutscher Böhmerwaldbund, založený představitelem českobu-
dějovických Němců Josefem Taschkem pro oblast Pošumaví. Především 
jako jeho protiváha vznikla Národní jednota pošumavská, jejíž přípravný 
výbor byl zvolen v březnu 1884 na schůzi rodáků z Pošumaví v Měšťanské 
besedě v Praze.9 Po jejím příznivém přijetí českou veřejností začala být 
zdůrazňována potřeba podobné organizace pro severní, severozápadní 
a severovýchodní Čechy. V březnu 1885 se tak v malém sále Měšťanské 
besedy v Praze konala první valná hromada Národní jednoty severočes-
ké.10 V roce 1885 byla založena také Národní jednota pro východní Mo-
ravu v Olomouci, na kterou odpověděli Němci o rok později ustanovením 
spolku Bund der Deutschen Nordmährens se sídlem ve stejném městě. 
Téhož roku zahájila svou činnost i Národní jednota pro jihozápadní Mora-

5 Škába, Josef. Národní organizace v Československé republice. Československá 
vlastivěda. Díl V. Stát. Praha 1931, s. 224.
6 Křen, Jan. Češi a Němci na přelomu století. Pokus o historickou bilanci. 
In: Sborník historický 37, 1990, s. 157.
7 Špiritová, Alexandra. Ústřední matice školská v letech 1880 – 1919. 
In: Paginae historiae 1, 1993, s. 180.
8 Podobná organizace k zakládání českých škol v Dolním Rakousku působila 
od roku 1872 ve Vídni jako Školský spolek Komenský, a to nejdříve za účelem 
zřizování českých pokračovacích škol, od roku 1881 českých škol obecných. 
9 Národní jednota pošumavská Praha 1884–1948 (1950). Inventář, zprac. 
Ol. Šeda a B. Pozníček. České Budějovice 1967, s. 12.
10 Národní jednota severočeská 1885 – 1948. Inventář, zprac. Ferdinand Čenský. 
Litoměřice 1969, s. 3.
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vu, založená v Telči pro kraj znojemský a jihlavský a roku 1888 přemístěná 
do Brna. Na německé straně působil od roku 1894 jako ústřední spolek 
pro oblast Čech především Bund der Deutschen in Böhmen se sídlem 
v Praze (vedle ještě Bund der Deutschen Westböhmens v Plzni a Bund 
der Deutschen Ostböhmens v Trutnově), na Moravě pak od roku 1899 
Bund der Deutschen Südmährens se sídlem ve Znojmě, ve Slezsku Nord-
mark ustanovený ve stejném roce jako Bund der Deutschen in Böhmen 
a sídlící v Opavě. Obdobnou činnost jako české a moravské národní jed-
noty zastávala ve Slezsku Matice opavská se sídlem v Opavě, založená 
v roce 1877 ještě za poněkud jiných okolností,11 ale podle Josefa Lukeše 
přesto „nejstarší slezská obranná jednota“.12 K ní se v roce 1898 přiřadila 
Matice osvěty lidové sídlící v Těšíně, od roku 1908 v Polské Ostravě.13

Organizovaná síť ochranných nacionálních spolků14 se stává novým čini-
telem veřejného života českých zemí a nemalou měrou ovlivňuje i ostatní 
spolky a samosprávné orgány. 

Všechny národní jednoty byly organizovány podobným způsobem, vždy 
existovalo společné ústředí a vedle něj místní odbory v jednotlivých 
městech a obcích dotyčného regionu, uvedeného v názvu jednoty, kde 
se „soustředila česká menšina jako ve veliké rodině“.15 Později došlo 
k prolomení absolutní centralizace řízení a mezi ústředí a místní odbory 
vstoupily jako mezičlánek sbory důvěrníků či sdružení místních odborů. 
Určitý rozdíl je možné najít mezi českými a moravskými jednotami v sídle 
jejich ústředních výborů. Národní jednota pošumavská i severočeská 
měly svá ústředí v Praze, ale Národní jednota pro východní Moravu i Ná-

11 Jejím účelem bylo: „šířit osvětu a vzdělanost mezi lidem českosloven-
ským ve Slezsku“. Srov. Hauer, Václav. Matice opavská od svého založení 
do 2. 3. 1902. Opava 1902, s. 3.
12 Lukeš, Josef. Obraz Slezska v číslech. Opava 1913, s. 43.
13 Teprve v roce 1910 se ze Spolku Slezanů a přátel Slezska s názvem Slezan 
ustavila Národní jednota slezská se sídlem v Praze.
14 Toto zařazení vychází ze spolkové typologie kvalitativního charakteru E. 
Drašarové. Srov. Drašarová, E. Možnosti použití typologické metody při zpra-
cování spolkové problematiky. XXII. Mikulovské sympozium 1992. Brno 1993, 
s. 117–126.
15 Škába, c. d., s. 231.
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rodní jednota pro jihozápadní Moravu přímo v centrech svých regionů, 
tedy v Olomouci a Brně. Svým programem či účelem „duševním, národ-
ním a hmotným zvelebením krajin na jihu a západu Čech (nebo na severu 
Čech, na severní a východní Moravě apod.)“16 a stanovami, které byly 
naprosto analogické se stanovami první ustanovené národní jednoty (po-
šumavské), tvořily v podstatě sesterské organizace. Shodně hlásaly také 
svou nepolitickou orientaci. Ve skutečnosti patřil ale například sám zakla-
datel Národní jednoty východomoravské olomoucký advokát Jan Žáček 
v 90. letech 19. století současně k vůdčím osobnostem moravské Národní 
strany a také na místě starosty Národní jednoty pošumavské se střídali 
převážně představitelé politických stran.17 

Činnost jednot, rozplánovaná ve stanovách, se od jejich založení úspěšně 
rozvíjela. Společně s Ústřední maticí školskou se národní jednoty podílely 
na podpoře českých obecných škol, na zakládání soukromých odborných 
a pokračovacích škol a jejich vydržování. Organizovaly různé přednáško-
vé akce, ochotnická divadelní představení, zakládaly a doplňovaly místní 
knihovny. České hospodářství podporovaly poskytováním právní pomoci 
při uzavírání pachtovních smluv mezi českými zemědělci a německými 
velkostatkáři, organizovaly společný nákup strojů a hnojiv, zřizovaly vý-
robní družstva domácího průmyslu a snažily se organizovat odbyt jejich 
výrobků, zajišťovaly pracovní místa pro české dělníky, pokoušely se za-
kládat peněžní ústavy pro podporu ekonomického vývoje menšinových 
oblastí. Prostřednictvím svých pozemkových fondů vykupovaly majetek 
od německých vlastníků a snažily se ho dále prodávat českým zájem-
cům. Ze sociální oblasti stojí za zmínku snahy zprostředkovávat práci, 
zajišťovat různé sociální podpory, vánoční nadílky pro chudé české děti, 
zřizovat stavební družstva. Jednoty ale také organizovaly své krajanské 
sjezdy, národní slavnosti, národopisné výstavy, přátelské večery s čes-
kými poslanci, přednáškové a agitační akce před volbami a sčítáním lidu 
apod. Vedle hospodářské a kulturní podpory českých obyvatel probouzely 
ale ve smíšených oblastech také nacionální zášť. Emanuel Rádl později 
ohodnotil existenci národních jednot z pozice kritika českého nacionalis-
mu následujícími slovy: „Vedle Sokola byla zvláště před válkou Obranná 

16 Srov. Národní jednota pošumavská. Inventář, s. 13; Národní jednota severo-
česká. Inventář, s. 16; také Nešpor, Václav. Nástin dějin a práce Národní jednoty 
východomoravské 1885–1935. Olomouc 1935, s. 5.
17 Národní jednota pošumavská. Inventář, s. 36.
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jednota nejkulturnější organizací na venkově, jenž jinak už znal jen hasiče, 
ostrostřelce, veterány.“18

Počátkem 20. století se mezi národními jednotami se značně rozvětvenou 
sítí místních odborů prosazovala myšlenka na zřízení určitého ústředí 
pro jejich společnou menšinovou práci.19 Člen Národní jednoty pošumav-
ské a redaktor jejího věstníku Pošumaví napsal: „Vidíme tedy, že není 
dosud provedena řádná organisace českého lidu k boji za práva menšin 
a za jejich existenci...pracuje se sice dosti, ale práce není vedena z jedi-
ného pevného ústředí...ale že nutnost ústředí takového jest, o tom jistě 
mezi rozumnými a opravdovými pracovníky není sporu.“20

V září 1903 se konala ustavující schůze Národní rady české, která měla 
pečovat o součinnost všech činitelů v českém národě, zejména českých 
politických stran, ve všech důležitých otázkách týkajících se společných 
zájmů českého národa v zemích Koruny české i příslušníků českého ná-
roda za hranicemi.21 Její činnost se orientovala především na problémy 
státního práva zemí Koruny české a rovnoprávnosti českého jazyka v úřa-
dech, ve školách a ve veřejném životě, na povznesení národně politic-
kého, osvětového, hospodářského a sociálního života národa, na úpravu 
samosprávných zřízení, na ochranu národnostních menšin a informování 
zahraničí o českém národě. Současně ale nesměla zasahovat do pro-
gramu ani postupu jednotlivých politických stran. Ve vrcholném orgánu 
rady, valném sboru, který tvořil všenárodní české shromáždění, měla své 
zástupce poslanecká sdružení, politické strany, veřejný tisk, krajinské 
organizace, české menšiny a významné instituce českého národního ži-
vota. Pro specifické úseky činnosti zřizoval ústřední výbor Národní rady 
české jako výkonný orgán jednotlivé pracovní odbory (státoprávní, samo-
správní, národohospodářský, osvětový, menšinový, jazykový, zahraniční, 
finanční). Přímé propojení s ostatními zeměmi s českými obyvateli měly 

18 Rádl, Emanuel. Válka Čechů s Němci. 1. vyd. Praha 1928, 2. vyd. Praha 1993, 
s. 191.
19 Myšlenka společného ústředí se objevila již brzy po ustavení jednot, mělo se 
zpočátku vztahovat na Nár. jednotu pošumavskou a severočeskou, v roce 1888 
byl také vypracován návrh stanov nového spolku s názvem Společná národní 
jednota. Srov. Hubka, Antonín. Menšinová práce. Praha 1904, s. 112–113.
20 Tamtéž, s. 126.
21 Národní rada česká 1900–1950. Inventář, zprac. Olga Kodetová. Praha 1970, 
s. 2.
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zabezpečovat tři zemské odbory, moravský v Brně, slezský v Opavě a dol-
norakouský ve Vídni.22

Národní rada česká později také podporovala myšlenku zřízení menšino-
vého ústředí, i přesto, že sama se tuto funkci snažila zastávat prostřed-
nictvím svého menšinového odboru ustanoveného v listopadu 1903.23 
Do tohoto odboru byly povolány osoby zabývající se problematikou 
českých menšin, v předsednictví se pak měli střídat starostové Ústřed-
ní matice školské, Národní jednoty pošumavské a severočeské. Vedle 
představitelů české oficiální politiky tedy shromažďoval především přední 
menšinové pracovníky.24

Myšlenka menšinového ústředí či střediska menšinové práce, vzešlá 
především z Národní jednoty severočeské, Národní jednoty pošumavské 
a Ústřední matice školské, získala další podobu v květnu 1909,25 kdy zřej-
mě skupinka nadšenců vypracovala stanovy nového spolku a zaslala je 
v předepsaných pěti exemplářích Českému místodržitelství. Došlá odpo-
věď: „ C.k. místodržitelství v Království českém zapovídá 2. června 1909 
utvoření spolku na základě stanov z 15. května...“26 adresovaná JUDr. 
Antonínu Kloudovi si vynutila následné přepracování a upravení stanov. 
Hlavní připomínka se týkala vymezení účelu spolku, který byl označen 
za příliš všeobecný, dále místodržitelství poukazovalo například na to, 
že otázky českých menšin jsou politického rázu a spolek je definován 

22 V roce 1911 byla zřízena také Česko-americká Národní rada se sídlem 
v Chicagu.
23 Na sjezdu menšinových pracovníků v České Třebové v říjnu 1902 se jedna-
lo o vytvoření společného centra, po znovuustavení Národní rady české se s ní, 
především s jejím menšinovým odborem, začalo počítat v této funkci. Srov. 
Hubka, A. Menšinová práce, s. 121. J. Křen označil Národní radu za „centrum 
řízení a koordinace národní strategie“. Srov. Křen, Jan. Konfliktní společenství. 
Češi a Němci 1780–1918. Praha 1990, s. 317.
24 Např. Jana Auerhana, Karla Baxu, Fr. Bělehrádka, Jana Kaprase, Václava 
Kukaně, Jindřicha Metelku, Jindřicha Nechanského, Ant. Nýdrleho, Jaroslava 
Preisse, Přemysla Šámala a další. Národní archiv (dále NA), Národní rada čes-
ká (dále NRČ), inv. č. 270, kart. 492.
25 V této době se menšinový odbor Národní rady české podílel především na ak-
cích souvisejících se sčítáním lidu, např. prosazení pojmu národnosti na místo 
obcovací řeči.
26 NA, Menšinové muzeum 1909–1920 (dále MMus), inv. č. 1, kart. 1, také 
Prezidium Policejního ředitelství Praha (dále PP) 1908–1915, sign. V 31/85, 
kart. 2718.
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jako nepolitický. Přepracované stanovy zaslané 14. června zpět se 22. té-
hož měsíce dočkaly schválení.27 Spolek přijatý jako nepolitický, přestože 
otázka menšin zůstala politická, byl povinen oznámit své ustanovení Po-
licejnímu ředitelství v Praze. Na poradě konané 26. června v místnostech 
Národní jednoty severočeské (Spálená 26, Praha 2) za účasti Ant. Ný-
drleho, Jana Hejreta, Antonína Kloudy, Karla St. Sokola, Jindřicha Ne-
chanského, Václava Rejmona, Tomáše Maděry, Josefa Škáby a Jindřicha 
Metelky došlo pak k ustavení přípravného výboru. Ve výboru zasedal jako 
předseda PhDr. Jindřich Metelka, školní rada a poslanec říšské rady,28 

místopředseda JUDr. Antonín Klouda, advokát v Praze, pokladník Tomáš 
Maděra, ředitel obchodní školy a člen Sboru obecních starších v Praze 
a jednatel Josef Škába, ředitel kanceláře Národní jednoty severočeské. 
Výkonnými pracemi byla prozatím pověřena kancelář Národní jednoty 
severočeské a jednota byla také požádána o poskytnutí zálohy na krytí 
prvních výloh.29 Tato jednota se také od počátku snažila činnost muzea 
všemožně podporovat.30

27 NA, PP 1908–1915, sign. V 31/85, kart. 2718. Výnos Českého místodržitelství 
č. 145.150 byl doručen A. Kloudovi 26. 6. 1909. 
28 Český zeměpisec a kulturní politik, * 11. 8. 1854 ve Svémyslicích, † 9. 9. 1921 
v Praze, studia na Filozofické fakultě UK v Praze, 1877 státní zkouška z děje-
pisu a zeměpisu pro vyšší gymnázia, 1878 suplentem na české reálce v Praze 2, 
1883 doktorem filozofie, 1885 profesorem na české reálce. Podnikal zeměpisné 
cesty, poznal téměř celou Evropu a část Asie, účastnil se zahraničních zeměpis-
ných sjezdů. 1894 založil společně s J. Frejlachem Českou společnost zeměvěd-
nou v Praze, v letech 1895–1910 byl redaktorem jejího sborníku, působil také 
v redakci Ottova zeměpisného atlasu. Byl mimořádným členem Královské čes-
ké společnosti nauk, dopisujícím členem České Akademie pro vědy, slovesnost 
a umění. Od roku 1909 se věnoval politické činnosti, především v okruhu škol-
ské politiky. Od r. 1902 byl členem Zemské školní rady, v letech 1909–1911 říš-
ským poslancem za Nové Město Pražské a Vyšehrad, v l. 1912–1920 předsedou 
Ústřední matice školské, v l. 1918–1920 členem revolučního Národního shro-
máždění za národní demokracii a místopředsedou Zemské školní rady pro zemi 
českou. Z jeho podnětu byl v roce 1920 přijat zákon o československém menšino-
vém školství.
29 Zápisy ze schůze a listina přítomných viz NA, MMus, inv. č. 1, kart. 1.
30 Do pracovního programu jednoty bylo zařazeno opatřování fotografií a sbí-
rání listin pro muzeum již na schůzi zastupitelstva konané 24. 10. 1909. NA, 
Národní jednota severočeská 1885–1948 (dále NJS), inv. č. 1, kart. 1.
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31 Slovo muzeum je v názvu spolku psáno podle současných pravidel českého 
pravopisu s výjimkou dobových citací.
32 Stanovy viz NA, MMus, inv. č. 2, kart. 1.
33 Tamtéž.

Schválené stanovy nazývají novou organizaci Menšinovým muzeem31 
se sídlem v Praze a s působností „v královstvích a zemích na říšské radě 
zastoupených“ s jednací řečí českou.32 „Účelem spolku jest zříditi, vydr-
žovati a spravovati museum znázorňující život, rozvoj a všechny poměry 
českých menšin v soustátí rakousko-uherském i za hranicemi.“33 V muzeu 
měly být shromažďovány mapy dokumentující oblasti s českým osídlením 
doma i ve světě, vydávány a shromažďovány knihy, brožury a časopisy 
pojednávající o českých menšinách, sbírány a vystavovány průmyslové 
a řemeslné výrobky českých menšin, získávány a vystavovány obrazy, 
fotografie, plány a pohlednice míst obývaných menšinami, sbírány výpisy 
z archivů a muzeí, hřbitovní nápisy, nápisy na zvonech a vůbec dokumen-
ty o českých menšinách, ukládány a tříděny všechny tiskopisy a zprávy 
o současném životě těchto menšin. Spolek dostal také oprávnění pořádat 
přednášky o českých menšinách, organizovat cesty do krajin obývaných 
menšinami atd.

Prostředky k provádění svých úkolů mělo Menšinové muzeum získávat 
z členských příspěvků, z darů a odkazů a z pořádání zábavních podni-
ků. Jednalo se o všeobecně užívané vymezení hmotných prostředků 
pro osvětové spolky, někdy doplněné o peněžní obnosy z úředně povo-
lených sbírek, které ostatně obdrželo i muzeum díky společné národní 
sbírce organizované Národní radou českou. Členstvo se dělilo, podobně 
jako v jiných spolcích, na čestné a zakládající s povinností zaplatit 500 K, 
přispívající s povinností ročně platit 50 nebo 10 K z pozice právnické nebo 
fyzické osoby, činné s ročním příspěvkem 2 K a dopisující. Správa spolku 
náležela valné hromadě, výboru a předsednictvu.
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34 O plánované činnosti muzea informoval policejní ředitel prezidium Českého 
místodržitelství ještě v září 1909. NA, PP 1908–1915, sign. V 31/85, kart. 2718.
35 Srov. stanovy Národní jednoty severočeské. NA, NJS, inv. č. 1, kart. 1.
36 Drašarová, E. Možnosti použití typologické metody, s. 125. 
37 Srov. Česká politika. Ed. Tobolka, Zdeněk. Díl V. Kulturní, zvláště školské 
úkoly české politiky. Praha 1913, s. 995. Také spolkový katastr Policejního ředi-
telství v Praze viz Archiv hl. m. Prahy (dále AMP), Spolkový katastr (dále SK), 
sign. IX/211, kart. 351.

Vnitřní organizace Menšinového muzea byla velmi podobná organizování 
národních jednot a jiných spolků, vznikala zřejmě podle stejné předlo-
hy a schválení spolků pak podléhalo jednomu zákonu. Zásadní rozdíl 
se ale projevil v otázce působnosti a rozšiřování spolků. Činnost národ-
ních jednot se vyznačovala cílevědomou snahou rozšířit své pobočky 
v určitém regionu co nejhustěji a proto jejich ústředí zakládala místní od-
bory podobně vnitřně organizované jako centra. Muzeum se lišilo plánem 
práce,34 nemělo v žádném případě sdružovat zástupce českého národa 
z jednoho regionu a povzbuzovat jejich hospodářskou a kulturní aktivitu 
jako tomu bylo u národních jednot, proto také nepotřebovalo zřizovat žád-
né místní odbory.35 Podle kriteria vymezené činnosti Menšinového muzea 
se nejspíše jednalo o smíšený typ spolku zasahující do kategorie muzea 
a vědecké spolky a částečně také do kategorie ochranné nacionální spol-
ky,36 i když ve své době bylo výhradně řazeno mezi spolky muzejní.37

Po schválení stanov stál před členy zatímního výboru úkol získat dosta-
tečné množství podpisů známých osobností pod prohlášení pro českou 
veřejnost o ustavení muzea. Úkolu se ujal jednatel Josef Škába, a i když 
nebyl vždy úspěšný, podařilo se mu získat 79 jmen představitelů české 
politiky, publicistiky, národních jednot a jiných organizací. Byli to přede-
vším lidé s právnickým vzděláním, profesoři, učitelé, redaktoři a lékaři, 
tedy zástupci vyšší společenské vrstvy. Ani v jednom případě se nejednalo 
o živnostníka, řemeslníka či dokonce dělníka, jejichž jména by veřejnosti 
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nic neříkala.38 V úvodu prohlášení se hovořilo o „tužbách ke zřízení ústředí 
pro společnou práci menšinovou v celé oblasti české“.39 Následující text 
byl pak téměř totožný se stanovami spolku, tedy za účel spolku označoval 
zřízení a spravování muzea o životě českých menšin. Co měl tedy zna-
menat úvod prohlášení propagující ústředí menšinové práce? Není příliš 
pravděpodobné, že by původní vymezení účelu spolku (ve stanovách 
neschválených 2. června) bylo poněkud odlišné.40 Nebo si snad členové 
výboru představovali činnost společného pracovního menšinového ústře-
dí jen ve zřízení a spravování muzea znázorňujícího poměry českých 
menšin, které by bylo k dispozici pro studium národnostní otázky?

Svou podporu Menšinovému muzeu v jeho práci přislíbily všechny poli-
tické strany s výjimkou sociální demokracie. Přesto však došlo k ustavení 
a zahájení činnosti spolku, hlavně pro nedostatek peněžních prostředků, 
teprve v roce 1912, kdy se akademický odbor Národní jednoty severočes-

38 Mezi podepsanými se objevilo jméno Josefa Anýže, šéfredaktora Národních 
listů a poslance českého sněmu, JUDr. Jana Auerhana, spisovatele a konci-
pisty zemské statistické kanceláře, Františka Bělehrádka, ředitele kancelá-
ře Ústřední matice školské, Antonína Břeského, tajemníka české samosprávy 
ve Slezsku v Polské Ostravě, JUDr. Jaromíra Čelakovského, dvorního rady, 
poslance a univ. profesora v Praze, JUDr. Františka Drtiny, univ. profesora 
a poslance v Praze, Václava Hauera, starosty Matice opavské, Adolfa Kubise, 
tajemníka Národní jednoty pro východní Moravu v Olomouci, Jana Mášy, sta-
rosty Národní jednoty pro jihozápadní Moravu v Brně, Jindřicha Nechanského, 
starosty Národní jednoty severočeské, Antonína Nýdrleho, ředitele lihovar-
nické školy v Praze, JUDr. Ferdinanda Pelce, předsedy Matice osvěty lidové, 
JUDr. Jana Podlipného, advokáta, poslance a předsedy Národní rady české 
v Praze, Aug. Sedláčka, konzervátora a spisovatele v Táboře, Aug. Seiferta, 
tajemníka Národní rady české, JUDr. Františka Scheichla, advokáta a staros-
ty Národní jednoty pošumavské, JUDr. Františka Smrčky, advokáta a starosty 
Národní jednoty východomoravské v Olomouci, JUDr. Františka Stratila, advo-
káta v Opavě, Tomáše Stypy, profesora a předsedy spolku Slezan v Praze, JUDr. 
Přemysla Šámala, advokáta a místostarosty Ústřední matice školské v Praze, 
Eduarda Štorcha, učitele a spisovatele v Praze, prof. MUDr. Aloise Velicha, říš-
ského poslance a předsedy Školského spolku Komenský ve Vídni. Úplný seznam 
viz NA, MMus, inv. č. 1, kart. 1.
39 Tamtéž; neúplný koncept také NA, NRČ, inv. č. 81, kart. 47. Úvodní strana 
prohlášení „České veřejnosti!“ viz příloha.
40 Na přepracovaných stanovách byl ale účel zřejmě pouze doplněn krátkými 
vsuvkami „vyjímaje záležitosti politické“. NA, MMus, inv. č. 2, kart. 1.
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ké zavázal přispívat k jeho vydržování nejnutnější částkou.41 První valná 
hromada se konala 26. března 1912 v místnostech jednoty.42 Do funkce 
předsedy byl zvolen vrchní úředník banky Slavie Jindřich Nechanský,43 
místopředsedy se stali PhDr. Jindřich Metelka a Jaroslav Hrubý, jedna-
telem Václav Veit, pokladníkem Tomáš Maděra, účetním František Kálal, 
knihovníky Eduard Štorch, Jaroslav Zbíral a Jaroslav Knittl, správcem 
domu Josef Škába. 

Důležitá byla závěrečná ustanovení připraveného organizačního řádu, 
která upozorňovala, že veškerý spolkový majetek je, s ohledem na pří-
spěvky, vlastnictvím Národní jednoty severočeské a předsedou Menšino-
vého muzea má také proto vždy být starosta této jednoty. Pokud by se celý 
výbor spolku vzdal své práce, řízení muzea by přešlo na ústřední výbor 
jednoty.44 Během roku 1912 bylo pak nově otiskováno upravené prohláše-
ní „České veřejnosti!“45 a zesílily výzvy ke vstupu do Menšinového muzea 
typu: „V dnešní době nejkrajnějšího zápasu národnostního snaží se naši 
protivníci vyhladiti nejen český živel, nýbrž i sebemenší stopy češství ve 
smíšeném území a tak posíliti svoje známé heslo německého uzavřeného 
území...“46 Jiné výzvy měly i méně nacionální ráz, jako například článek 
s názvem „Soustředění menšinové práce“, který byl na žádost Menšino-

41 Již v červnu 1911 informoval tento odbor, že se zavázal v dohodě s ústředním 
výborem jednoty spravovat Menšinové muzeum a rozvrhl jeho práci do sedmi 
sekcí: teoretické, historicko-geografické, sociálně-ekonomické, školské, práv-
ní, organizační a umělecké. Srov. Stráž severu, roč. 11, č. 13, 30. 6. 1911, s. 2, 
E. Štorch, Pracovní rozvrh menšinového musea.
42 Zpráva o ní byla publikována ve Stráži severu, roč. 12, č. 21, 5. 4. 1912, s. 2. 
Oznámení a následnou zprávu z valné hromady obdrželo také Policejní ředitel-
ství v Praze. NA, PP 1908–1915, sign. V 31/85, kart. 2718.
43 Vrchní úředník, později přednosta banky Slavie v Praze 2, * 1861, † neznámé. 
V letech 1904 až 1909 zastával funkci předsedy Národní rady české a současně 
funkci předsedy jejího menšinového odboru, v letech 1900 až 1920 byl starostou 
Národní jednoty severočeské, členem výboru Ústřední matice školské.
44 NA, MMus, inv. č. 3, kart. 1.
45 Srov. Věstník Národní jednoty pro jihozápadní Moravu, roč. 9, č. 9, listopad 
1912, s. 10–11; Menšinový učitel, roč. 2, č. 9 a 10, 10. 7. 1912, s. 109–111.
46 NA, MMus, inv. č. 4, kart. 1.
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vého muzea otištěn během roku 1913 v desítkách českých novin.47 Výzvy 
často doprovázely seznamy nových členů, mezi nimiž se objevovaly 
soukromé osoby, ale také okresní výbory, např. v Chrudimi, Nymburku, 
Mělníku nebo městské rady, v Lounech, Rakovníku apod. Další články 
o činnosti muzea vybízely k zasílání různého menšinového materiálu 
do archivu a také publikací a článků s menšinovou tematikou do studijní 
knihovny. Se zřejmou pravidelností se výzvy objevovaly především v tis-
kových orgánech národních jednot. Spolek se snažil získat pro členství 
jednotlivé ochranné nacionální spolky s jejich odbory včetně Národní rady 
české a především významné osobnosti českého národního života.48 Ně-
které z nich dokonce přímo kooptoval do svého středu a následně žádal 
jejich souhlas. Tak tomu bylo v případě ing. Josefa Rotnágla, vrchního 
zemského úředníka a předsedy Československé jednoty nebo univerzitní-
ho profesora JUDr. Jana Kaprase.49 

Počet členů zřejmě utěšeně narůstal. Zůstaly bohužel zachovány jen 
dva seznamy členů, první zřejmě hned z roku 1909 s 39 jmény50 a druhý 
datovaný ke konci roku 1913 nebo na počátek roku 1914.51 Tento druhý 
seznam, který nezahrnuje členy tehdejšího spolkového předsednictva, ani 
právnické osoby, obsahuje 123 jmen. Ze známých osobností politického 
a kulturního života se členem Menšinového muzea stal např. Jan Auer-
han, Karel Baxa, Jaromír Čelakovský, Karel Engliš, František Fiedler, Jan 
Hejret, Antonín Hubka, T.G. Masaryk, Jaroslav Preiss, Augustin Sedláček, 
Přemysl Šámal, Eduard Štorch, Augustin Zátka a další. S určitou nadsáz-
kou je možné tvrdit, že členství uzavíraly pouze osoby politicky činné, 
většinou s právnickým vzděláním nebo učitelé či úředníci, kteří se rozhodli 
věnovat menšinové otázce jako svému druhému, nehonorovanému, ale 
zato populárnímu, zaměstnání, nebo alespoň figurovat svým jménem 
v této oblasti. Na druhé straně obyčejný český živnostník např. z Liberce 

47 Jednalo se o Národní listy, Čas, České slovo, Národní politika, Český denník, 
Lidové noviny, Samostatnost, Moravská orlice, Slezský venkov, Vídeňský denník, 
Podkrkonošský kraj, Jihočeské listy, Východočeský kraj a o mnoho dalších novin 
regionálních.
48 Koncept dopisu k získání nových členů. NA, MMus, inv. č. 1, kart. 1.
49 Dopis adresovaný JUDr. J. Kaprasovi a jeho kladná odpověď na členství 
ve spolkovém výboru. NA, MMus, inv. č. 7, kart. 1.
50 Tamtéž, inv. č. 1.
51 Tamtéž, inv. č. 8. Úplný seznam viz přílohy.
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nejevil zájem stát se členem takové organizace a není jisté, že o ní vůbec 
věděl. Kdo z nich přitom měl mít větší zájem na vyřešení menšinového 
problému?

Informace o členech spolkového výboru a předsednictva podílejících se 
na správě muzea jsou poněkud roztříštěné.52 Bez nejmenších pochyb-
ností zůstává funkce předsedy Menšinového muzea, kterou zastávala 
po celou dobu trvání spolku jediná osoba.53 Touto ústřední osobou byl 
úřadující starosta Národní jednoty severočeské Jindřich Nechanský. Jeho 
aktivitu v menšinovém okruhu zřejmě výstižně dokumentují slova prone-
sená na oslavě jeho padesátých narozenin v roce 1911: „..jméno Jindřicha 
Nechanského jest a bude s úctou i vděčností vyslovováno celým národem 
a o záslužné činnosti Vaší,...historik, který bude líčiti dobu utrpení, zou-
falých bojů, pronásledování českých menšin za posledních 20 let, bude 
nucen psáti velmi obšírně.“54 Po boku J. Nechanského nepřetržitě stál jako 
1. místopředseda muzea předseda Ústřední matice školské PhDr. Jin-
dřich Metelka. Ve funkci 2. místopředsedy vystřídal Jaroslava Hrubého55 
univerzitní profesor JUDr. Jan Kapras, zřejmě již krátce po svém vstupu 
do výboru na konci roku 1913.56 Také místo jednatele zastávaly jen dvě 
osoby, asi do roku 1917 to byl Václav Veit vystřídaný JUDr. Františkem 
Soukupem. Čtvrtého člena předsednictva, pokladníka, zastupoval po 
celou dobu trvání spolku ředitel obchodní školy v Praze Tomáš Maděra. 
Všichni jmenovaní splňovali svým bydlištěm v Praze podmínku udanou 
ve stanovách. Většina členů předsednictva, ale i ostatních členů spolku, 
se určitou měrou angažovala ještě v dalších národnostních organizacích, 
často dokonce v několika zároveň.

52 K dispozici jsou jen zprávy ze čtyř valných hromad: 26. 3. 1912 – Stráž se-
veru, roč. 12, č. 7, s. 2; 4. 5. 1916 – NA, MMus, inv. č. 6, kart. 1; 19. 6. 1917 
- inv. č. 70, kart. 42; 30. 4. 1920 - inv. č. 6, kart. 1. Také NA, PP 1908–1915, 
sign. V 31 85, kart. 2718; AMP, SK, sign. IX/211, kart. 351.
53 Přesněji od března 1912, do té doby stál v čele spolku zatímní výbor s předse-
dou Jindřichem Metelkou.
54 Stráž severu, roč. 11, č. 14, 14. 7. 1911. Ale po roce 1920, kdy se vzdal předsed-
nictví v Nár. jednotě severočeské, již o něm v tomto listu nenajdeme ani zmínku.
55 Z archivního materiálu lze usuzovat, že J. Hrubý funkci ve své podstatě neza-
stával.
56 Ve funkci určitě již v dubnu 1914. Sborník menšinový, roč. 1, č. 1, s. 71.
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Sídlo Menšinového muzea, tedy jeho kanceláře, se nacházelo v Praze 2, 
ve Vladislavově ulici č. 13,57 kde muzeu pronajala určité prostory Národní 
jednota severočeská. Na stejné adrese sídlila také menšinová záložna Ot-
čina založená v březnu 1910 z popudu stejné jednoty. Pro konání valných 
hromad či jiných schůzí spolku propůjčovala jednota své místnosti, zřejmě 
prostornější, v nedaleké Spálené ulici č. 26.58

Vůbec první akcí Menšinového muzea bylo uspořádání prodejní výstavy 
českých knih, hraček a ozdobných předmětů pro mládež za účasti učitel-
ských organizací v rámci rozšiřování odbytu českých výrobců, především 
ze smíšených oblastí. Akce, označená jako „Vánoční výstava dobrých 
českých knih pro mládež, hraček a ozdobných předmětů českých výrob-
ců“,59 byla zahájena podle plánu 1. prosince 1909 a otevřena denně od 14 
do 18 hodin, v neděli a o svátcích i dopoledne od 9 do 12 hodin. Vstupné 
za osobu činilo 20 h., děti platily 10 h. O návštěvnosti výstavy je možné 
se jen dohadovat, ale pokud na ní mělo vliv množství výzev otiskovaných 
v novinách s podtitulkem „Co dáme dítkám za vánoční dárek?“, mohla 
být celkem hojná doprovázená úspěšným prodejem. Výstava neměla 
samozřejmě jen napomoci odbytu českých výrobků, ale také upozornit 
veřejnost na nově vzniklý spolek a v neposlední řadě pomoci rozmnožit 
jeho příjmy, doposud odkázané pouze na členské příspěvky a příležitost-
né dary. K viditelnému zvýšení příjmů zřejmě ale vůbec nedošlo, o čemž 
svědčí přerušení započaté činnosti spolku z důvodu finanční neschop-
nosti a také pohledávky a upomínky spojené s výstavou. I přesto, že si 
pracovníci Menšinového muzea vedli řádnou evidenci o přijatém zboží 
a jeho cenách,60 nebyly po zakončení výstavy vyřízeny všechny zbylé 
pohledávky, tedy zaplaceno prodané a vráceno neprodané zboží. Během 
následujících let bylo tak muzeum několikrát upomínáno českými výrobci, 
z nichž někteří dokonce hrozili, že budou nesrovnalosti řešit soudní ces-
tou.61 Další upomínka se týkala nezaplacené výdělkové daně z výstavy.

57 Budova České vzájemné životní pojišťovny sdružené s První českou vzájemnou 
pojišťovnou (založ. 1827), dnes Česká pojišťovna.
58 NA, MMus, inv. č. 72, kart. 42.
59 Propagační letáček upozorňující na vánoční výstavu viz přílohy. NA, MMus, 
inv. č. 52, kart. 14. Obsáhlejší brožurka se seznamem vystavovatelů 
viz NA, PP 1908–1915, sign. V 31/85, kart. 2718.
60 Pokladní kniha výstavy. NA, MMus, inv. č. 81, kart. 43.
61 Např. Knihkupectví a nakladatelství Hejda a Tuček poukazovalo na nezapla-
cenou pohledávku za dodané knihy v hodnotě 63 K 40 h. NA, MMus, inv. č. 52, 
kart. 14.
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Snad největší veřejnou akcí Menšinového muzea se stala „Výstava české 
obrany“ pořádaná v létě roku 1913. Výstava měla znázornit národnost-
ní poměry v jednotlivých oblastech českých zemí, v Dolním Rakousku 
a na Slovensku na pozadí práce národních jednot a jiných národnostních 
obranných spolků a dát tak základ k soustředění menšinového materiálu 
v muzeu. Myšlenka vzešlá v průběhu roku 1912 přímo z Menšinového 
muzea byla,62 především vlivem doby, mohutně podporovaná jako akce 
„úporné obrany českého národa proti cizí invazi“.63 Její „neodkladnost“ 
a důležitost dokumentuje Antonín Bašta svým příspěvkem ve věstníku Ná-
rodní jednoty pošumavské: „Výstava české obrany jest tím, po čem jsme 
po léta volali: plastickým a obrazným znázorněním národnostního boje 
kmene našeho v Čechách, na Moravě, Slezsku, Slovensku a Dolních Ra-
kousích...Výstavou touto poprvé vystupují všechny české obranné organi-
sace společně jako jednorodý celek ovládaný jednotnou myšlenkou.“64

Výstava pořádaná Menšinovým muzeem společně se všemi ochrannými 
nacionálními spolky byla zahájena 1. června 1913 po očekávaném poli-
cejním povolení,65 v Obecním domě a otevřena denně od 9 do 17 hodin 
se vstupným 20 h., pro hromadné návštěvy 10 h. Účastnila se jí se svým 
materiálem Ústřední matice školská, Národní jednota severočeská, Ná-
rodní jednota pošumavská, Národní jednota pro vých. Moravu, Národní 
jednota pro jihozáp. Moravu, Národní jednota slezská společně s Maticí 
opavskou a Maticí osvěty lidové, Československá jednota, Česká obec 
sokolská (její menšinový odbor), Národní rada česká a Školský spolek 
Komenský. Vystavovaný materiál obsahoval především názorné statis-
tické tabulky, diagramy, nástěnné mapy s vyznačenými národnostními 
hranicemi, časopisy, brožury a jinou propagační literaturu, fotografie men-
šinových škol a spolkových domů.

Význam výstavy byl zřejmě ve své době značný, poprvé byla prezento-
vána společná práce všech ochranných nacionálních spolků z českých 

62 Dotaz představitelů muzea Nár. jednotě pošumavské na názor jejího vedení 
ohledně výstavy v dopise ze 17. 10. 1912. Státní oblastní archiv (SOA) Třeboň, 
Národní jednota pošumavská 1884–1948 (NJP), inv. č. 42, sign. II B 8, kart. 5.
63 České Slovo, roč. 7, č. 141, 13. 6. 1913, s. 2.
64 Pošumaví, roč. 11, č. 14, 12. 7. 1913, s. 126.
65 Policejní ředitelství v Praze váhalo se svým souhlasem zřejmě z obavy před 
nacionálními výtržnostmi a čekalo na rozhodnutí prezidia Českého místodrži-
telství, o připravované výstavě mu podalo zprávu již 12. 4. 1913. NA, PP 1908–
1915, sign. V 31/85, kart. 2718.
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zemí.66 Téměř okamžitě se zrodily plány na samostatnou výstavu men-
šinového školství nebo menšinového živnostnictví, celá akce měla také 
ohlas v českém, ale i německém tisku. Příspěvek v německých novinách 
Deutsche Arbeit s názvem „Das tschechische Minderheiten-Museum und 
die Ausstellung tschechischer Abwehr in Prag“ popisoval výstavu a záro-
veň pozitivně hodnotil českou národní obranu v souvislosti se založením 
Menšinového muzea.67 Na německý příspěvek reagovali v redakci Stráže 
severu, tedy v Národní jednotě severočeské, kterou německý autor mimo 
jiné označil jako „der nordböhmische Tschechisierungsverein“, článkem 
„Němci o Menšinovém Museu“. Článek poukazoval na kladné německé 
hodnocení Menšinového muzea v souvislosti s uspořádanou výstavou 
a na německou myšlenku založit podobné muzeum podle českého vzo-
ru.68 Přímou odezvou či vyrovnáním z německé strany, jak si to národ-
nostní soupeření konce 19. a počátku 20. století žádalo, bylo uspořádání 
německé zemské výstavy v Chomutově (Landesschau) v srpnu 1913,69 
které se účastnil Deutscher Schulverein, Bund der Deutschen in Böhmen, 
Deutscher Böhmerwaldbund, Bund der Deutschen Nordmährens, 
Bund der Deutschen Südmährens, Nordmark, ale také Südmark, Ve-
rein der christlichen Deutschen in Bukowina, Tiroler Volksbund a Bund 
der christlichen Deutschen in Galizien.70

66 Jednotlivé spolky samozřejmě organizovaly krajinské výstavy, např. Nár. jed-
nota pošumavská otevřela v roce 1912 svou expozici v Písku, ta byla potom 
částečně využita při společné výstavě. SOA Třeboň, NJP, inv. č. 42, sign. II B 8, 
kart. 5.
67 „Auch die Organisation dieser tschechischen Eroberung und Abwehr ist aus-
gezeichnet...Hier (im Museum) findet die theoretische Minoritätenarbeit ihren 
Mittelpunkt, hier ist der Schnittpunkt aller Abwehrkorporationen...Die Abwe
hrausstelung in Prag ist die erste größere Unternehmung des Museums, als 
Gesamtbild der tschechischen Schutzarbeit gleich belehrend für die Tschechen 
wie für uns.“ Srov. Deutsche Arbeit (Monatschrift für geistige Leben der Deuts-
chen in Böhmen), XII. Jahrgang, 12. Heft, September 1913, s. 765–770.
68 Stráž severu, roč. 13, č. 17, 26. 9. 1913, s. 1–2.
69 Zpráva o ní byla publikována ve Stráži severu, roč. 13, č. 15, 22. 8. 1913, 
s. 2–3.
70 Všechny jmenované organizace tvořily Haupstelle für deutsche Schutzarbeit, 
středisko německé menšinové činnosti v Rakousku. Srov. Kořalka, Jiří. 
Všeněmecký svaz a česká otázka koncem 19. století. Rozpravy ČSAV. Praha 
1963, s. 16–18.
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V letech 1913 a 1914 uspořádalo muzeum, po patřičné reklamě v českých 
novinách,71 dva cykly přednášek o menšinové a národnostní problematice. 
První cyklus zahájený 30. října 1913 se skládal z pěti přednášek, na nichž 
jejich autoři hovořili o mravním významu národnosti, národnostním vývoji 
českých zemí, menšinovém školství a menšinové samosprávě.72 Všech-
ny přednášky se konaly v zasedací síni Národní jednoty severočeské 
ve Spálené ulici vždy ve čtvrtek od 19. hodiny a měly volný vstup. Druhý 
podobný přednáškový cyklus či menšinový seminář obsahující mimo jiné 
přednášky o práci národních jednot a Menšinového muzea probíhal v úno-
ru a březnu 1914.73

Jinou akcí pro veřejnost se stala prohlídka Prašné brány a Staroměstské 
mostecké věže uskutečněná Menšinovým muzeem se svolením městské 
rady v roce 1913 a pro příznivý ohlas ještě jednou v květnu 1914.

Všechny tyto akce byly organizované v Praze jako sídelním městě muzea, 
vybrané pro její pozici hlavního zemského města. Je pravděpodobné, 
že na výstavy mohli přijet návštěvníci ze všech českých zemí a udělat si 
tak zároveň výlet do Prahy. V případě výstavy z roku 1913 zřejmě orga-
nizovaly hromadné návštěvy místní odbory národních jednot, aby se její 
členové a nejen oni mohli podívat na celkové výsledky české obranné 
práce a získat tak chuť k další aktivitě. Ale co se týká ostatních veřejných 
podniků Menšinového muzea, zůstaly, až na malé výjimky, omezeny 
na pražské publikum. 

Od roku 1912 začali pracovníci Menšinového muzea budovat studijní 
knihovnu menšinové literatury. S finančními prostředky, jimiž spolek dispo-
noval, si nemohli dovolit jednotlivé publikace kupovat a proto se soustře-

71 Národní politika, České slovo, Národní listy, Samostatnost.
72 Mihajlo Rostohar - Národnost a její mravní význam, František Bělehrádek 
- Školská otázka menšinová, Josef Schlecht - Otázka jazyková, Václav Joachim 
- Menšinová otázka samosprávní, Jan Kapras - Národnostní vývoj českých zemí. 
NA, MMus, inv. č. 10, kart. 2, také inv. č. 57, kart. 16. Muzeum podávalo zprávy 
o připravovaných přednáškách Policejnímu ředitelství v Praze, většinou tři dny 
před jejich konáním. NA, PP 1908–1915, sign. V 31/85, kart. 2718.
73 Jindřich Nechanský referoval o práci Národní jednoty severočeské, František 
Titěra o práci Národní jednoty pošumavské z pozice jejího jednatele, Václav Veit 
o úkolech a práci Menšinového muzea, Jan Dvořák o menšinovém školství jako 
tajemník Ústřední matice školské, Josef Schlecht opět o jazykové otázce a Václav 
Joachim o menšinové samosprávě. NA, MMus, inv. č. 10, kart. 2.
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dili na zveřejňování proseb k darování knih určených nejširší veřejnosti.74 
O nové přírůstky do knihovny pak žádali také jednotlivá knihkupectví, 
antikvariáty nebo přímo některé autory.75 Chtěli mít k dispozici také výroč-
ní zprávy, průvodce a jiné publikace různých českých organizací, a proto 
kontaktovali např. archeologickou komisi při České Akademii pro vědy, 
slovesnost a umění, Zemskou statistickou kancelář, Národní radu českou, 
Společnost Národopisného muzea československého, Ústřední matici 
školskou, všechny národní jednoty, Matici opavskou, Matici osvěty lidové, 
Osvětový svaz dolnorakouský a další. Většinu knižních publikací se jim 
opravdu podařilo získat zdarma nebo za velmi nízké ceny, náhodné dupli-
káty pak vyměňovali s jinými knihovnami. V menšinové knihovně nesměly 
chybět ale ani noviny a časopisy, a to nejen české, ale také německé 
deníky a krajinské listy. Jak rozsáhlou knihovnu se v Menšinovém muzeu 
podařilo vytvořit, se můžeme pouze domýšlet.76 Vedle významných knih, 
dodnes uznávaných českých historiků, např. F. Palackého a J. Golla, byly 
shromažďovány brožurky nevalné hodnoty, ale s menšinovou tematikou, 
jako brožura J. F. Karase z roku 1911 s názvem Kapitoly o menšinách.77 
Pracovníci muzea také vypracovali národnostní a menšinovou bibliografii. 
K této akci zřejmě přispěla spolupráce Národní jednoty pošumavské, která 
zpřístupnila za účelem inventarizace menšinové literatury vlastní studijní 
knihovnu. Všechny tituly označené signaturami byly rozděleny do pěti sku-
pin: dějiny, zeměpis, národopis, právnictví, varia, a zvlášť zůstal oddělen 
tzv. Antiquariatskatalog.78

K nejčastějším činnostem muzea patřilo shromažďování nejrůznějšího 
menšinového materiálu, základní vytyčený úkol spolku a práce nijak 
zvlášť náročná, na kterou stačilo několik osob. Hlavním motivem této čin-

74 Srov. Stráž severu, roč. 12, č. 21, 15. 11. 1912, s. 4; Věstník Národní jed-
noty pro jihozápadní Moravu, roč. 9, č. 9, listopad 1912, s. 24; Pošumaví, 
roč. 11, č. 15–16, 9. 8. 1913; Naše menšiny, roč. 3 (7), č. 34, 22. 8. 1913, s. 6; 
Samostatnost, roč. 3 (17), č. 266, 28. 9. 1913.
75 Např. Fr. Popiolka, J. Auerhana, J. Kaprase. NA, MMus, inv. č. 76, kart. 42.
76 Není dochován žádný ucelenější seznam shromážděných publikací. Veřejné 
knihovny odborů národních jednot měly většinou okolo 100 svazků, což muzeum 
určitě překročilo. U příležitosti proseb o finanční podporu v roce 1916 se muze-
um odvolávalo na možnost ztráty „tisícisvazkové knihovny“. SOA Třeboň, NJP, 
inv. č. 42, sign. II B 8, kart. 5.
77 NA, MMus, inv. č. 76, kart. 42.
78 Soupis literatury tamtéž, inv. č. 78, kart. 42.
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nosti byla snaha dokumentovat život českých menšin. Většinou se jedná 
o dokumenty písemné povahy. Vedle nejrozsáhlejší položky, kterou tvoří 
novinové zprávy, to jsou plakáty s programem divadelních představení 
či národních slavností, letáky s různými výzvami a provoláními, fotografie 
a pohlednice menšinových škol a národních domů, dokumenty stanov 
českých národních spolků a jejich výročních zpráv apod. Materiál zahr-
nuje oblast českých menšin ze smíšených území českých zemí, ale také 
z Dolního Rakouska, především Vídně, a v nepatrném zastoupení oblast 
českých vystěhovalců v Americe a to zhruba z období let 1890 až 1914, 
nejvíce materiálu pak pochází z let 1912 až 1914. Ze shromážděných 
novinových zpráv, které snad tvořily jakýsi výstřižkový archiv, je možné 
si udělat určitou představu o národnostním konfliktu v českých zemích, 
poměrně rychle přeneseném z politické sféry do každodenního života také 
díky ochranným nacionálním spolkům obou národností. 

S myšlenkou na společné ústředí pro menšinovou a národnostní práci 
z počátku 20. století souvisela i snaha založit společný menšinový časopis, 
který by informoval o práci obranných spolků.79 V roce 1901 bylo zřízeno 
tiskařské a vydavatelské družstvo Vyšehrad, které zahájilo vydávání týde-
níku se stejným názvem a podtitulem „List věnovaný národní práci. Orgán 
českých menšin“.80 Celá akce ale do roka ztroskotala pro nízký zájem způ-
sobený především nevstřícností národních jednot, která zřejmě pramenila 
z obavy, že jejich problémům nebude ve společném listě věnováno dosta-
tek místa. Chtěly mít zachovány vlastní zpravodaje. Určitý pokus o založe-
ní nového menšinového časopisu vyšel ze strany menšinového učitelstva. 
V listopadu 1910 začala Jednota matičních učitelů a pěstounek vydávat 
v Novosadech u Olomouce měsíčník Menšinový učitel jako svůj tiskový 
orgán zaměřený především na školskou problematiku. Jeho redakce se již 
během roku 1911 rozhodla vydávat jakýsi obsáhlejší menšinový časopis 
pod názvem Menšinová revue s Menšinovým učitelem jako svou přílohou, 
který ale neměl, zřejmě po minulých zkušenostech, konkurovat věstníkům 
národních jednot, ale pomoci plnit jejich úkoly v širších souvislostech.81 

79 K určitým snahám, ale jen v rámci Nár. jednoty pošumavské a Nár. jednoty se-
veročeské, došlo již na konci 19. stol. Hubka, A. Menšinová práce, s. 121–124.
80 Tamtéž, s. 124.
81 „Kdo na prvém místě jest Čechem – ne Severočechem, Jihočechem atd. 
– komu na srdci leží všecky menšiny české, kdo nemá zájem jenom pro potřeby 
jedné země, jistého kraje, jen některých menšin, jak tomu jest u mnohých jinak 
osvědčených pracovníků menšinových, zvláště v obranných jednotách činných, 
ten založení Menšinové revue pozdravil s radostí, poněvadž považoval takový list 
za nejvýše nutný.“ Srov. Menšinová revue, roč. 1, č. 5, březen 1912, s. 241.
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Redakce Menšinové revue viděla úkol časopisu v odborném a vědeckém 
řešení menšinové otázky jako jedné z vážných veřejných otázek.82 Tady je 
opět vidět, jak nepřiměřenou roli menšinová problematika hrála.

První číslo Menšinové revue za redakce Rudolfa Žižky vyšlo v Novosa-
dech v listopadu 1911 a vytištěno bylo v Zábřehu. Revue měla vycházet 
na začátku každého měsíce mimo srpen a září. Její obsah byl vždy roz-
dělený do několika věcných skupin, jakými byla např. statistika, politika, 
školství, národní obrana, národnostní literatura, kultura a jiné. Mohli by-
chom ji opravdu nazvat ústředním menšinovým listem, protože se snažila 
obsáhnout celou menšinovou problematiku na rozdíl od věstníků národ-
ních jednot, které se publikováním výročních zpráv s výsledky činnosti, 
se seznamy členů apod. zaměřovaly pouze na oblast své působnosti.83 
Příspěvky do revue zasílali známí menšinoví pracovníci a současně často 
členové obranných spolků. Druhý ročník časopisu vyšel v listopadu 1912, 
jeho redakce a administrace přesídlila do Lín u Plzně a o tisk se starala 
tiskárna Českého deníku v Plzni. Během roku 1913 se zřejmě množily 
finanční problémy spojené s vydáváním revue, které redakce předpoklá-
dala již v počátku. Na schůzi zastupitelstva Národní jednoty severočeské 
byl proto podán návrh na převzetí časopisu obrannými korporacemi.84 
K takovému kroku měla dát svolení Národní rada česká uznávaná přes 
veškerou kritiku jako formální řídící orgán v menšinové činnosti, celá zále-
žitost jí tedy byla předána.

Na konci června 1913 se v Národní radě české ustavila „komise pro pod-
poru ústředního českého časopisu menšinového“, do které byli delegováni 
zástupci jednotlivých národních organizací a spolků. Snažila se vyřešit ně-
kolik otázek: uznat či neuznat potřebu ústředního časopisu menšin při za-
chování věstníků národních jednot s přehledem jejich činnosti, převzít 
Menšinovou revue nebo založit nový časopis, jak zajistit financování, koho 
pověřit redigováním.85 K otázkám se vyjádřily národní jednoty a ochranné 

82 Menšinová revue, roč. 1, č. 1, listopad 1911 (úvodní slovo redakce).
83 V tomto ohledu se výrazně lišil Věstník Matice opavské, kde byly sice také zve-
řejňovány výsledky práce spolku, ale velký prostor zaujímaly příspěvky o historii 
Slezska, o významných rodácích apod.
84 Zápis ze schůze zastupitelstva 28. 6. 1913. NA, NJS, inv. č. 1, kart. 1.
85 NA, NRČ, inv. č. 278, kart. 497.
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spolky, ale jejich odpovědi nebyly zdaleka jednotné.86 Shoda panovala 
v otázce potřeby ústředního menšinového časopisu, většina spolků 
si také přála zachování věstníků pro své organizační potřeby a převzetí 
Menšinové revue. Velmi rozdílně viděly jednotlivé organizace financování 
časopisu. Některé z nich se spokojily s ujištěním, že na sebe nemohou 
vzít finanční závazek a více věc nerozváděly. Školský spolek Komenský 
správně předpokládal, že finanční zabezpečení zajistí jen vydavatelská 
firma s kapitálem, naopak Národní jednota severočeská označila celou 
akci jako výdělečnou, protože bude podporována veřejností zajímající se 
o české menšiny. Většina spolků chtěla redigováním pověřit Menšinové 
muzeum za spolupráce všech ostatních organizací, ale jen spolek Komen-
ský rozumně upozorňoval na nepřekonané obtíže organizačních počátků 
muzea.

Menšinový odbor Národní rady se zřejmě ještě během října a listopadu 
1913 pokusil přesvědčit české národní jednoty o výhodnosti ukončení 
jednotlivých menšinových krajinských časopisů a založení jednotného 
menšinového týdeníku redigovaného podle vzoru velkých německých 
krajinských listů. Obě jednoty sice uznaly potřebu omezení časopisů, ale 
opakovaně požadovaly zachování svého tisku.87 Národní rada vyzvala 
tedy Menšinové muzeum k převzetí Menšinové revue jako časopisu, který 
bude sledovat české národnostní a menšinové poměry, studovat národ-
nostní otázku v širším smyslu a zároveň věnovat zvláštní pozornost slo-
vanským národům. K předání časopisu s jeho aktivy, jichž bylo minimum, 
i pasivy došlo 1. prosince 1913 dle usnesení valné hromady Jednoty 
matičních učitelů a pěstounek.88 Zřejmě pro nízký zájem o odbírání revue, 
který pracovníci muzea zjistili obesláním okresních výborů a městských 
rad, bylo rozhodnuto nevydávat časopis každý měsíc, ale pouze čtyřikrát 
do roka za celoroční předplatné ve výši 8 K, pro obranné spolky pouze 
5 K. Také proto redakce přejmenovala revue na „Sborník menšinový 
– ústřední český časopis menšinový“.89

86 Tamtéž. Dopisy Nár. jednoty slezské, Školského spolku Komenský, Nár. jedno-
ty pošumavské, Matice osvěty lidové, dolnorakouského, moravského a slezského 
odboru Nár. rady české, České obce sokolské, Národní rady české a Nár. jednoty 
severočeské.
87 Dopis Nár. jednoty pošumavské ze 14. 11. 1913 a Nár. jednoty severočeské 
z 24. 11. 1913. NA, NRČ, inv. č. 278, kart. 497.
88 Zpráva z valné hromady publikována v měsíčníku Menšinový učitel, roč. 4, č. 
3, prosinec 1913.
89 NA, MMus, inv. č. 56, kart. 16.
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První číslo (sešit 1) sborníku vyšlo v dubnu 1914 s titulní stranou: „Sborník 
menšinový. Časopis Menšinového musea. Řídí univ. prof. Dr. Jan Kapras 
s redakčním kruhem. Vychází čtyřikrát ročně, nákladem Menšinového mu-
sea. Redakce a administrace v Praze II, Vladislavova ul. č. 13.“ Redakč-
nímu kruhu za předsednictví J. Metelky se podařilo získat příspěvky např. 
od M. Rostohara, Fr. Weyera, A. Seiferta, Fr. Bělehrádka či J. Auerhana.90 
Druhé číslo sborníku mělo vyjít podle plánu v červenci 1914. Následkem 
politických poměrů po sarajevském atentátu došlo k dodatečným škrtům 
v připraveném obsahu a zároveň k zařazení příspěvku Aug. Seiferta „List 
z rodinné kroniky nového následníka trůnu Karla Františka Josefa“.91 
Teprve počátkem srpna byl sborník vysazen a tiskárna dělala korektury. 
Ale expedice se již neuskutečnila pro nepřítomnost mnoha odběratelů, 
kteří museli narukovat. Někteří odběratelé si pak stěžovali, že nedostávají 
další předplacená čísla. Redakce tedy přislíbila vydání připraveného čísla 
ihned po skončení války.92 Slib ale nedodržela pro špatnou finanční situaci 
celého Menšinového muzea přivozenou válkou a druhé číslo Sborníku 
menšinového se tak již ke svým odběratelům nedostalo.

Zda by Sborník menšinový obstál v konkurenci ostatních tiskovin a zajistil 
si mezi nimi pevné místo, kdyby plynulý vývoj nepřerušila válka, je těžké 
po vydání jediného čísla posuzovat. Ale s největší pravděpodobností 
neobstál, i přesto, že by snad dosáhl stejné nebo i vyšší kvality a profe-
sionální úrovně redakce než tiskové orgány národních jednot. Samotná 
specializace sborníku na menšinovou problematiku omezovala produkci 
a distribuci tiskoviny v masovém měřítku.

90 Sborník menšinový, roč. 1, č. 1, duben 1914. Články: M. Rostohar - Národnost 
a její mravní význam, Fr. Weyr - O právu národním, Adolf Černý - Menšinová 
otázka v Slovanstvě, Aug. Seifert - Několik poznámek o národní práci, 
Fr. Bělehrádek - Měšťanské školy v Mor. Krumlově, K. Harmach - Samosprávná 
otázka menšinová, Ant. Břeský - Poslední doba národního obrození ve Slezsku, 
Jan Auerhan - České osady v tauridské gubernii. Rozhledy: Z oblasti N. J. S. - 
Z oblasti N. J. P. - Z oblasti N. J. pro jihozáp. Moravu - Z oblasti N. J. pro vých. 
Moravu - Ze Slezska - Z Dol. Rakous. - Ze Slovenska - Němci - Slované a jiní. 
Drobné články a zprávy. Literatura a bibliografie: A. Boháč - Národnostní otáz-
ka v literatuře. Posudky a soupis knih a článků.
91 Tento příspěvek byl vydán samostatně v brožované formě během roku 1914.
92 Také vydávání věstníků ostatních národních spolků bylo po dobu trvání války 
pozastaveno.
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Ještě před válkou, někdy na jaře 1914, zřejmě po ukončení druhého 
přednáškového cyklu, publikovalo Menšinové muzeum také některé před-
nášky. S jistotou to můžeme tvrdit o přednášce a zároveň prvním příspěv-
ku pro Menšinový sborník s názvem „Národnost a její mravní význam“ 
od M. Rostohara.93

Sčítání lidu a dotazníková akce ke zjištění situace  
v českých menšinách
Velkým úkolem Menšinového muzea zůstávalo zmapování národnost-
ních, hospodářských a kulturních poměrů v českých menšinách. Nástro-
jem pro tento úkol se mělo stát sčítání lidu, které provedlo několik níže 
jmenovaných organizací. Jako doplněk k tomuto soukromému sčítání za-
hájilo muzeum dotazníkovou akci, která měla přiblížit národnostní situaci 
ve smíšených oblastech českých zemí.94 

Akt sčítání lidu má své dějiny, které sahají daleko do minulosti. Období 
pravidelných a všeobecných soupisů pak mělo svůj počátek v reskriptu 
Marie Terezie z r. 1753. Postupně se také vedle pouhého sečtení oby-
vatel zjišťovaly další informace důležité pro poznání sociálních a hospo-
dářských poměrů. Mezi první přidané rubriky patřil stav a zaměstnání, 
dále pohlaví, státní a domovská příslušnost. Určitý problém nastal se 
zařazením národnosti, byl řešen především na mezinárodním statistic-
kém kongresu v Petrohradu v roce 1872. Národnost jako vnitřní stav 
nemohla být objektivně zjistitelná a proto bylo rozhodnuto udávat jazyk 
mateřský či jazyk mluvený. Toto vymezení mělo pro rakouskou statistiku 
neurčitý význam a roku 1880 byl poprvé zjišťován tzv. jazyk obcovací 
(Umgangssprache). Také další rakouská sčítání lidu z 31. prosince 1890, 
1900 a 1910 nezjišťovala mateřskou řeč nebo subjektivně vyjádřenou ná-
rodnostní příslušnost rakouských občanů, ale jazyk styku občana s jeho 
okolím, tedy jazyk obcovací.95 Proti tomuto pojmu a také proti praxi prová-
dění sčítání bylo od počátku vnášeno mnoho námitek a protestů ze strany 
českých politiků a především od menšinových pracovníků a obranných 
spolků. Sčítání podle obcovací řeči ve smíšených oblastech českých zemí 
s převládající německou správou bylo označováno jako nespravedlivé 
a poškozující práva české menšiny.

93 Stráž severu, roč. 14, č. 1, 1. 6. 1914, s. 5.
94 Právě sčítáním lidu se podle E. Rádla menšiny úředně vymezují. Srov. Rádl, 
c. d., s. 248.
95 Kořalka, J. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815–1914. Praha 1996, s. 86.
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První popud k jednání o nesprávnosti provedeného sčítání lidu vyšel z řad 
studentstva Národní jednoty pošumavské v roce 1890.96 K určitým poku-
sům o zavedení národnosti a mateřské řeči na místo rubriky obcovací řeč 
došlo na říšské radě, na českém sněmu byla podána interpelace k mís-
todržiteli, ale bez úspěchu. Po sčítání 1890 se v Národní jednotě pošu-
mavské objevil návrh na provedení soukromého sčítání lidu ve smíšených 
oblastech jednoty. Před novým sčítáním lidu se pak v jednotě ustavila 
komise, která měla práci připravit, z ní se v dubnu 1899, po připojení Ná-
rodní jednoty severočeské, vytvořil sčítací výbor, do něhož docházel také 
zástupce Národní rady české.97 Výbor se rozhodl uskutečnit soukromé 
sčítání ještě před úředním. V květnu 1900 se konala schůze vybraných 
menšinových důvěrníků, kteří měli sčítání provést s využitím soukromých 
sčítacích archů a při úředním sčítání ještě dohlížet na činnost sčítacích 
komisařů a působit na své spoluobčany, aby sami dbali na správnost 
zapsání svých údajů.98 Soukromé sčítání bylo nakonec pro nedostatek 
pracovníků a překážky činěné důvěrníkům a jednotám ze strany úřadů 
provedeno jen v některých obcích obvodu Národní jednoty pošumavské 
a severočeské.99 Materiál předal sčítací výbor poslanci PhDr. V. Kurzovi. 
Českým důvěrníkům jako soukromým osobám nebylo přes jejich žádosti 
umožněno prohlédnutí sčítacího materiálu uloženého u politických úřadů 
a jeho porovnání s výsledky soukromého sčítání. Brzy se množily stížnos-
ti na způsob provedení úředního sčítání, které poukazovaly především 
na absenci českých nebo alespoň německo-českých sčítacích archů, 
na hrozby výpovědí z práce a bytů při přihlášení k české obcovací řeči 
a na přepisování shromážděných dat u obecních úřadů s německým 

96 V čele stál Karel Stanislav Sokol a Antonín Hajn. Srov. Hubka, A. Menšinová 
práce, s. 135.
97 Předsedou byl jmenován P. C. Nesý, za severočeskou jednotu Josef V. Štumpf 
a Václav Kukaň, za jihočeskou Jan Choura a Ant. Hubka. Srov. Hubka, A. 
Soukromé sčítání lidu r. 1900 a Gautschovy volební předlohy. Praha 1906, s. 5.
98 Hubka, A. Menšinová práce, s. 147.
99 Výsledky soukromého i úředního sčítání v oblasti Nár. jednoty pošumav-
ské z roku 1900 viz Hubka, A. Soukromé sčítání lidu, s. 33–128; pro oblast 
Nár. jednoty severočeské viz Šubrt, Jeroným. Vývoj a život českých menšin. Díl 
I–IV. Most 1908–1909; Týž, České menšiny v severovýchodních a východních 
Čechách. Praha 1910.
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zastupitelstvem.100 Čeští poslanci podali na zasedání říšské rady v únoru 
1901 návrh na doplnění získaných informací dodatečným zjištěním ná-
rodnosti obyvatel a ve stejném smyslu chtěli změnit i zákon z roku 1869. 
Menšinoví pracovníci svolali veřejnou protestní schůzi lidu proti vykona-
nému úřednímu sčítání na 22. června 1901.101 Všechny akce ale skončily 
bezúspěšně a pomalu se blížil rok 1910 a s ním nové sčítání.

Tentokrát vyšla aktivita přímo z Národní rady české, kde v roce 1908 
zahájila činnost sčítací komise při menšinovém odboru. Komise složená 
z českých poslanců i menšinových pracovníků za předsednictví Jindřicha 
Metelky intervenovala ve vládě i na říšské radě ohledně zavedení rub-
riky národnosti.102 Vydala publikaci „Pokyny pro sčítání lidu po stránce 
národnostní“ s úvodním slovem JUDr. Albína Bráfa a rozeslala ji vládním 
kruhům a politickým úřadům v českých zemích. Rozhodnutím minister-
stva vnitra ze dne 20. srpna 1910 zůstala však v platnosti i nadále rubrika 
obcovací řeč, výsledek tedy stejný jako před deseti lety.103 Národní jed-
noty publikovaly ve svých věstnících na sklonku roku podrobné pokyny 
ke sčítání lidu.104 Sčítací komise zajistila soukromé sčítání obyvatelstva 

100 Srov. Hubka, A. Menšinová práce, s. 150–158 a také tiskové orgány národních 
jednot. Problematikou sčítání lidu podle obcovací řeči ve spojení s rokem 1900 
se zabýval také J. Srb. Srb, Jan. Obcovací řeč jako prostředek zesilující národní 
državu německou v zemích koruny české zvlášť a v Rakousku vůbec. Praha 1906.
101 Hubka, A. Menšinová práce, s. 159–161.
102 Členem komise byl také F. L. Scheichl jako předseda menšinového odboru, 
A. Hubka a K. St. Sokol jako předsedové jihočeské a severočeské sekce, dále 
např. F. Drtina, A. Hajn, A. Bráf, J. Škába. NA, NRČ, inv. č. 270, kart. 492.
103 Národnost byla poprvé zjišťována až při sčítání lidu v Československé repub-
lice v roce 1921, přičemž za hlavní znak byla určena mateřská řeč sčítanců jako 
objektivně zjistitelný údaj. Ani takové vymezení ovšem nebylo přijímáno s jedno-
značným souhlasem. K tomu srov. Bubeník, Jaroslav – Křesťan, Jiří. Zjišťování 
národnosti jako problém statistický a politický. Zkušenosti ze sčítání lidu za prv-
ní republiky. In: Paginae historiae 3, 1995, s. 119–140. Tíž, Národnost a sčítání 
lidu. K historickým souvislostem polemiky mezi Antonínem Boháčem a Emanu-
elem Rádlem. In: Historická demografie 19, 1995, s. 119–133. Ze starších prací 
k tomu viz též Hůrský, Josef. Zjišťování národnosti. Úvod do problému odnárod-
ňování. Praha 1947, 107 s.
104 Žádat dvojjazyčné sčítací archy, kontrolovat vyplněné údaje, případné stíž-
nosti adresovat okresní politickým správám. Stráž severu, roč. 10, č. 51, 23. 12. 
1910, s. 1.
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v Čechách ve smíšených obcích, které provedly české národní jedno-
ty za její pošumavskou a severočeskou sekci prostřednictvím svých 
místních odborů a jejich důvěrníků. Po úředním sčítání uskutečněném 
31. prosince 1910 se opakovaly stížnosti z roku 1900, sčítací komise se 
proto snažila od března 1911 provádět reklamaci pomocí reklamačních 
blanketů zasílaných Českému místodržitelství.105 Její práce pak měla 
pokračovat až do zavedení „jediného správného pojmu národnosti místo 
obcovací řeči“.106 

Menšinovému muzeu se zřejmě podařilo získat do svých sbírek materiály 
soukromého sčítání z oblasti Národní jednoty severočeské.107 Dalo by 
se uvažovat také o tom, že samo provedlo podobné šetření v této oblasti 
mezi lety 1912 až 1914 za využití stejných důvěrníků jako severočeská 
sekce sčítací komise v roce 1910, kteří by snad dokonce zapsali totožné 
výsledky sčítání ze zmiňovaného roku. Na takovou akci by muzeum určitě 
se svými silami stačilo. Ale daleko pravděpodobnější, i přes uložení ma-
teriálu v deskách s označením muzea, je první možnost, už také pro úzké 
spojení spolku s Národní jednotou severočeskou a pro podobu sčítacích 
listů. V každém případě je sebraný materiál neúplný, chybějí celé okresy 
i některé místní obce jinak zastoupených okresů. Toto soukromé sčítání 
provedla vždy vybraná spolehlivá osoba ze sčítané oblasti, většinou míst-
ní učitel nebo farář, který vyplnil pro každou obec určitý počet popisných 
listů domácnosti s údaji o členech jedné, alespoň částečně české, rodiny 
či přesněji domácnosti, z nichž pak sestavil přehled místní obsahující pou-
ze jména tzv. přednostů domácnosti, počet členů rodiny a z nich Čechů.108 

Často také připsal další informace o národnostní situaci v obci nebo ozna-
čil některé obyvatele jako „odrodilce“, vše samozřejmě z čistě subjektivní-
ho pohledu. Zapisovatel se většinou vůbec nezabýval počtem německého 
obyvatelstva, zajímal ho pouze přehodnocený počet Čechů. Nelze tedy 
tvrdit, že o rozsah přírůstku na české straně poklesl počet úředně zazna-
menaných obyvatel německé obcovací řeči. Na kolik pak bylo toto sčítání 
objektivnější než sčítání úřední je těžké posoudit, v obou případech mohlo 
docházet k určitému ovlivňování až nátlaku, většímu zřejmě ze strany 

105 Podle tajemníka Nár. jednoty pro jihozáp. Moravu bylo největší chybou 
Čechů, že se vůbec nechali sčítat „na podkladě slavné Umgangsprache“. Karas, 
Josef František. Kapitoly o menšinách. Brno 1911, s. 20.
106 NA, NRČ, inv. č. 270, kart. 492.
107 NA, MMus, inv. č. 12–51, kart. 2–13.
108 Tamtéž, inv. č. 12, kart. 2.
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německého zastupitelstva či majitelů bytů než ze strany českého důvěrní-
ka, nebo k záměně dat, velice snadné na obou stranách, a ani v jednom 
případě nebyla možná řádná revize. Úřední sčítání určitě nedoceňovalo 
početní sílu sociálně nerovnoprávných menšin, kterými Češi často byly 
v porovnání s Němci ve smíšených oblastech českých zemí, ale protiakce 
v podobě sčítání soukromého zřejmě počet těchto menšin naopak záměr-
ně přeceňovala. V menšinovém odboru Národní rady české byl později 
vyhotoven určitý přehled s poměrem českého a německého obyvatelstva 
v menšinách dle úředního i soukromého sčítání.109

Prokazatelnou akcí Menšinového muzea bylo zjišťování národnostních, 
hospodářských a kulturních poměrů v českých menšinách, které mělo 
doplnit soukromé sčítání lidu z roku 1910. Představitelé spolku se pro 
akci rozhodli brzy po valné hromadě v roce 1912 a získaná data zamýšleli 
založit do svých sbírek nazývaných katastrem menšinových obcí. Nej-
schůdnější cestu viděli v dotazníkové akci, které by se účastnili vybraní 
důvěrníci z menšinových oblastí. Bylo tedy třeba navrhnout dotazníky 
a zajistit spolehlivé osoby. V konečné fázi měli před sebou pracovníci mu-
zea pět odlišných tiskopisů dotazníků. Většina z nich byla určena celkově 
jednotlivým obcím, pouze jeden předpokládal zapisování údajů o obča-
nech, přesněji o každém přednostovi domácnosti, a byl velice osobní.110 
Uskutečnění akce za pomoci posledního jmenovaného dotazníku uvádě-
jícího populační, hospodářské a národnostní poměry v každé domácnosti 
bylo s ohledem na možnosti muzea v podstatě neproveditelné. Spolek by 
k ní potřeboval velké množství spolupracovníků, kteří by chodili dům od 
domu v každé smíšené obci a zapisovali požadovaná data do první části 
dotazníku a zbylé informace pak snad doplňovali podle vlastního uváže-
ní, což by si vyžádalo dobu několika měsíců, s doručením muzeu i delší. 
Na druhé straně je také velice sporné, zda by dotazovaní byli ochotni od-
povídat na osobní otázky typu: cena majetku, zadlužení, spoluvlastnictví, 
spříznění s druhou národností, rodinné soužití v domácnosti, výchova dětí 
apod. Nebo zda by tyto otázky byl schopen a ochoten zodpovědět důvěr-
ník sám a pokud ano, na kolik by byly takovéto informace objektivní.

Představitelé muzea nakonec vybrali pouze jeden dotazník, který měl zjis-
tit národnostní a hospodářské poměry ve smíšených obcích, a od února 

109 Tamtéž viz přílohy. Stejné výsledky také Panýr, Josef. Národní jednota severo-
česká. Praha 1914, s. 7–8.
110 Tamtéž, inv. č. 11, kart. 2.
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či března 1913 začali rozesílat jeho formuláře vybraným důvěrníkům.111 

Bohužel nelze určit do kolika obcí se formuláře dostaly a jak velkou oblast 
chtělo muzeum svou akcí obsáhnout, zda všechny země České koruny 
nebo jen Čechy. Nejpravděpodobněji zahájilo celý podnik v oblasti Ná-
rodní jednoty severočeské, s ohledem na malou schopnost menšinových 
pracovníků reálně zhodnotit své možnosti a proveditelnost takového úko-
lu, existovaly určitě plány na pokračování minimálně ve všech českých 
zemích.

Vybraný dotazník měl proti ostatním velice skromné požadavky, šlo pře-
devším o zjištění hospodářské síly českého obyvatelstva a možností jeho 
kulturního života, samozřejmě z národnostního hlediska, tedy odděleně 
od německých sousedů. Hospodářská síla představovala nejdůležitější 
faktor, který mohl českou menšinu, ve vztahu k německým obecním 
správám ve smíšených oblastech, přivést za určitých podmínek k vět-
šinovému postavení. Menšinoví pracovníci ji posuzovali podle velikosti 
pozemků, počtu českých obchodníků a živnostníků, dělníků a domácí 
čeledi, průmyslových a hostinských podniků, svépomocných družstev 
apod. Ve svých představách vycházejících z menšinářské politiky se zřej-
mě domnívali, že svou prací změní převládající sociální závislost české-
ho obyvatelstva na německých podnikatelích vytvořenou vývojem. Jiné 
otázky dotazníku se snažily zjistit poměr úředního a učitelského postavení 
mezi českým obyvatelstvem, počet českých dětí a s ním spojenou školní 
docházku, národnostní politiku místních velkostatků a dvorů. V kulturním 
ohledu stála na prvním místě existence určitého střediska, kde se čeští 
obyvatelé pravidelně scházejí, což byl především výsledek značně pro-
hloubené odluky obou národností přenesené z politické sféry do každo-
denního života lidí zvyklých i na společné kulturní styky. V této souvislosti 
dotazník zjišťoval počet smíšených sňatků a jejich rodinné poměry. Další 
dotazy byly namířeny na český spolkový život v obci, existenci knihoven, 
odebírání českých tiskovin a konání přednášek a divadelních představe-
ní. Poslední body dotazníku pak měly informovat o českém zastoupení 
v obecních a okresních zastupitelstvech a o národnostním postoji těchto 
úřadů. Vyplněné dotazníky tak byly určitě schopny podat jakýsi průřez 
do postavení českého obyvatelstva v národnostně smíšené obci, otázkou 
ale zůstává jeho objektivnost.

Celá dotazníková akce se zřejmě stále protahovala, s největší pravdě-
podobností narážela na překážky spojené s vyplňováním dotazníků, až ji 

111 Tamtéž. Mezi důvěrníky byl např. Karel Till, továrník a starosta z Poličky nebo 
Jan Novák, okresní tajemník z Litomyšle. 
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přerušila válka. Zpět Menšinovému muzeu se tak vrátilo asi jen nepatrné 
množství vyplněných dotazníků.112 Dotazníky ze dvou obcí na Litomyšlsku 
potvrzují jasnou hospodářskou převahu německého obyvatelstva, ale ne-
dokládají žádné větší bezpráví či dokonce násilnosti, jejichž oběťmi by byli 
čeští spoluobčané, na které naopak stále upozorňovaly a volaly po jejich 
nápravě české ochranné spolky. Převládající pokojné soužití obyvatel 
obou národností bylo zřejmě narušováno pouze vyostřenými situacemi na 
politické scéně, teprve v takových momentech a také jen v některých ob-
lastech, docházelo k propouštění českých továrních dělníků z práce a je-
jich vypovídání z nájemných bytů z národnostně motivovaných důvodů, 
což byl většinou výsledek agitace německých ochranných nacionálních 
organizací.113

V průběhu války nevykazovalo Menšinové muzeum žádnou činnost, jen 
se neustále snažilo zajistit finanční prostředky na zaplacení nájemného 
za užívané prostory. V podobné situaci se ocitly také ostatní ochranné 
spolky jen s tím rozdílem, že netrpěly takovou platební neschopností 
a mohly si dokonce dovolit muzeum podporovat. Muzeum získávalo 
své finanční příjmy především v podobě subvencí od Národní jednoty 
severočeské a z členských příspěvků, jednorázově také obdrželo procen-
tuální část ze společné národní sbírky. Většina podniknutých akcí však 
nepřinesla očekávaný zisk a bilance hospodaření ke konci roku tak často 
vykazovala vyšší položku vydání než příjmů.114 K vyhrocení situace došlo 
během války, kdy byly sníženy subvence severočeské jednoty a zastave-
ny členské příspěvky. Muzeum se tak stalo závislým na podpoře ostatních 
spolků, které vzhledem ke své dlouholeté existenci a velké členské zá-
kladně měly svá hospodaření na lepší úrovni.

Se vznikem republiky byla menšinová otázka nově hodnocena. Podle Ver-
sailleské smlouvy mohly být menšinami označováni pouze příslušníci jiné 
národnosti, z příslušníků českých menšin se stali občané nového státu, 

112 V materiálech se nacházejí pouze dva dotazníky z litomyšlského okresu, obcí 
Litrbachy a Nová Ves, vyhotovené okresním tajemníkem Janem Novákem a za-
slané muzeu 10. 5. 1914. NA, MMus, inv. č. 11, kart. 2. 
113 Případy takového národnostního útlaku dokumentoval ve svých publikacích 
Jeroným Šubrt. Šubrt, J. Čechové na Žatecku. Žatec 1902; Vývoj a život čes-
kých menšin. Most 1908–1909; České menšiny v severovýchodních a východních 
Čechách, Praha 1910.
114 Rozdíl nebyl nikdy vysoký, jen několik desítek korun, také výdaje na výstavu 
v roce 1913 přesáhly její příjmy. NA, MMus, inv. č. 83 a 84, kart. 43.
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které menšinoví pracovníci přejmenovali na „hraničáry“.115 Nejvýznamnější 
členové ochranných nacionálních spolků se účastnili mírových jednání, 
stali se členy Národního shromáždění. Regionální obranné organizace, 
především národní jednoty, se podílely na kolonizaci smíšených oblas-
tí, společně s Národní radou československou pracovali jejich zástupci 
na předlohách pozemkové reformy, volebního zákona do Národního 
shromáždění, účastnili se porad o jazykovém zákonu, o reformě správy 
apod.116 V tomto okamžiku se Menšinové muzeum ocitlo na vedlejší koleji, 
jeho představitelé se věnovali výše popisované aktivitě z pozice svého 
členství v Národní radě československé, Ústřední matici školské nebo 
v národních jednotách a mnozí na členství v muzeu zřejmě rezignovali. 
Existence samostatného muzejního menšinového spolku se ukázala jako 
neudržitelný luxus v době, kdy se ve veřejnosti pomalu prosazoval názor, 
že působnost organizací, jakými jsou národní jednoty by nebyla dále nut-
ná, kdyby správu a řízení osvětové činnosti převzal stát.

Již v roce 1918 se v okruhu menšinových pracovníků Národní rady česko-
slovenské uvažovalo o možném založení národnostního archivu v rámci 
této organizace, který by převzal hlavní náplň práce Menšinového mu-
zea.117 30. dubna 1920 se pak sešlo osm ze šestnácti zbylých členů muzea 
na valné hromadě v zasedací síni Národní jednoty severočeské, jejímž 
hlavním cílem bylo rozpuštění spolku.118 Zasedání zahájil místopředseda 
Jan Kapras a hlavní řeč přednesl Josef Škába. Informoval přítomné o roz-
hodnutí národní rady ujmout se úkolu muzea a zřídit ze shromážděných 
sbírek národnostní archiv a o závazku Národní jednoty severočeské 
převzít veškeré jmění, pohledávky a dluhy spolku. Přítomná polovina 
všech členů, podle stanov oprávněná rozhodnout o rozejití spolku, tuto 
skutečnost jednomyslně odhlasovala. Dále došlo ke schválení několika 
dílčích rozhodnutí spojených s předáním materiálu formou daru národní 
radě a s právem menšinových pracovníků využívat národnostní archiv. 

115 Škába, c. d., s. 231.
116 Zprávy ze schůzí v Národní jednotě severočeské. NA, NJS, inv. č. 2, kart. 3.
117 Seifert, Augustin. Národní rada česká a naše obranné organizace. Praha 
1918, s. 4.
118 Valné hromady se účastnil Jan Kapras, Josef Škába též jako zástupce Nár. 
jednoty severočeské , Jaroslav Zbíral, Václav Kukaň, Emanuel Hrubý, Josef 
Knytl, Václav Havlíček a Aug. Seifert, který zároveň zastupoval Národní radu 
československou. NA, MMus, inv. č. 6, kart. 1; také AMP Praha, SK, sign. IX/
211, kart. 351.
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Řízení archivu se rozhodl ujmout bývalý jednatel Menšinového muzea 
Václav Veit.

Rok 1920 přinesl tedy zánik Menšinového muzea jako spolku,119 ale zdale-
ka ne jeho hlavní myšlenky, kterou převzala Národní rada československá 
a zřídila národnostní archiv. Nová doba si žádala také novou organiza-
ci dřívější obranné menšinové práce, jejíž existence byla ohrožována 
ze strany státu.120 Obranné spolky vykazovaly národnostně politickou 
činnost v podobě kulturní a hospodářské podpory českého obyvatelstva 
ve smíšených oblastech českých zemí, přestávaly mít ochranný charakter 
proti germanizaci a vzdávaly se nacionalistických hesel.121 I přes opodstat-
něné návrhy menšinových pracovníků na vytvoření jediného spolku,122 pa-
novala mezi jednotlivými organizacemi rivalita násobená politickými spory. 
Především z obavy před rozpuštěním se nakonec zrodil plán společného 
svazu, k němuž dal první podnět předseda Národní jednoty pošumavské 
Karel Baxa. Svaz národních jednot a matic veřejně vystoupil na sjezdu ná-
rodních jednot a českých menšin v Praze ve dnech 1. a 2. dubna 1922,123 

právoplatně ustanoven byl ale až 12. dubna na společné schůzi zástupců 
spolků. Jeho členy se staly Národní jednota severočeská, Národní jednota 
pošumavská, Národní jednota pro jihozápadní Moravu, Národní jednota 
pro východní Moravu, Slezská matice osvěty lidové, Matice opavská, 
Ústřední matice školská, Československá jednota a Slezská jednota. 
Svaz představoval volné sdružení těchto spolků, které mělo koordinovat 
jejich činnost a pracovat v dohodě s Národní radou československou jako 
vrcholnou národní organizací. Zvláštní postavení získala Národní jednota 
severočeská, jejíž místnosti se staly sídlem svazové kanceláře. Schůze 
svazu se konaly střídavě v sídelních městech zastoupených organizací. 

119 Menšinové muzeum bylo vymazáno ze spolkového rejstříku. AMP Praha, SK, 
sign. IX/211, kart. 351.
120 Nacionální ochranné spolky měly své odpůrce i mezi veřejností, k nejpředněj-
ším patřil profesor přírodní filosofie na Univerzitě Karlově v Praze Emanuel Rádl. 
Své stanovisku vyjádřil především v práci z roku 1928 Válka Čechů s Němci.
121  Schematické mapy území působnosti českosl. národních jednot, matic a spol-
ků menšinových národností v roce 1930 viz Škába, c. d., s. 225 a 227.
122 „Sloučení všech obranných jednot je příkazem doby.“ Stráž severu, roč. 16, 
č. 4, 30. 4. 1920, s. 1.
123 Zprávy o sjezdu publikovány ve Stráži severu, roč. 18, č. 2, 3–4, 20. 3. a 6. 5. 
1922.
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K jeho velkým nedostatkům patřila skutečnost, že nebyl po celou dobu 
první republiky organizován na základě spolčovacího zákona. Ale to již 
není předmětem této práce.

Činnost Menšinového muzea zřetelně dokumentuje, že spolek nezastával 
funkci ústředního orgánu, který by řídil práci všech národních jednot a ně-
kterých dalších českých národnostních spolků. Z těchto institucí, nejen 
z ústředí, ale i z odborů, byli však jmenováni tzv. dopisující menšinoví 
pracovníci, kteří měli za úkol informovat Menšinové muzeum o činnosti 
svých spolků a o národností problematice v oblasti jejich působnosti. 
Takto získané informace zakládal spolek do katastru menšinových obcí. 
Téměř všichni členové muzea byli především členové jiných ochranných 
nacionálních spolků. Muzeum tedy v podstatě sdružovalo nejaktivnější 
menšinové pracovníky a snad fungovalo jako jejich společná tribuna, 
která vykazovala určitou, především muzejní, činnost. Z tohoto hlediska 
a také v souvislosti se snahou spolku obsáhnout v sebraných materiálech 
všechny oblasti osídlené českými menšinami a podávat o nich informa-
ce, i když s jasným zaměřením na české země, by se snad dalo hovořit 
o jistém ústředí pro menšinovou práci. Že se v případě Menšinového mu-
zea opravdu nejednalo o centrálu pro řízení českých obranných spolků, 
ale spíše o rozmnožení jejich počtu, dokládají i plány na reorganizaci spol-
kového života z roku 1913 navrhující jediné obranné a kulturní ústředí jako 
nepolitické spolkové zařízení a zároveň nejvyšší úřad českého národa se 
sídlem v Praze, se spolkovými pobočkami v každé obci a s okresními 
zastupitelstvy v okresech, které by vzniklo sloučením všech stávajících 
národních a osvětových spolků, mezi nimiž je uváděno i Menšinové mu-
zeum.124 

Menšinové muzeum prezentovalo dokumenty podporující práva českých 
menšin a poukazující na křivdy, kterých se menšinám dostává od ně-
meckých sousedů. V podstatě všechny jeho aktivity, ať už výstavy nebo 
přednášky, sledovaly jeden hlavní cíl, jímž bylo rozšíření zájmu o české 
menšiny mezi veřejností. Na něm byla postavena existence ochranných 

124 Bohužel bez uvedení autora publikováno v Menšinové revue, roč. 2, č. 6 –7, 8, 
9–10; s. 314–317, 359–363, 431–435. V materiálech Národní rady české se pře-
sto nachází zpráva následujícího znění: „Ústřední menšinovou organizací vedle 
Menšinového musea je menšinový odbor Národní rady české“. NA, NRČ, inv. č. 
273, kart. 494. 
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spolků. Muzeum tedy zastávalo také funkci propagačního nástroje těchto 
organizací, svými představiteli bylo pak označováno jako „spolek ustave-
ný ku pomoci našim obranným institucím“. Činnost spolku se nesetkala 
s vážnějším nesouhlasem ze strany státní správy. Ve své době bylo 
Menšinové muzeum bezvýhradně řazeno mezi spolky muzejní, dnešní 
pozice umožňuje poněkud složitější charakteristiku vycházející z nacio-
nálně laděné menšinářské politiky. Pokřivený názor konce 19. a počátku 
20. století přeceňující otázku menšin, stavící ji dokonce do pozice vědec-
kého problému, nemohl nikdy přispět k řešení národnostního konfliktu, 
proto ani Menšinové muzeum v žádném případě nevytvářelo podklady 
pro národnostní řešení. Z menšin, které tvořily u obou národností jen zlo-
mek populace, nemohl vzejít podstatný zvrat v poměru Čechů a Němců. 
Menšinový problém navíc komplikoval i česko-německý vztah jako celek 
a brzdil rozvoj obou národů.

Změnou stavu, který přinesla válka a vznik Československé republiky, 
došlo k reorganizaci menšinářské politiky. Českému obyvatelstvu v národ-
nostně smíšených oblastech rozhodně neškodila hospodářská a kulturní 
podpora ochranných spolků, které se pomalu přizpůsobovaly novému po-
stavení. Práce Menšinového muzea v podobě shromáždění národnostní 
dokumentace či vytvoření studijní knihovny našly snad určité využití, ale 
nová doba ukázala, že takováto organizace byla možná právě jen jako 
součást „národnostního zápasu“ na počátku 20. století. Česko-německá 
konfrontace tím však nebyla rozhodně ukončena.
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Seznam členů z roku 1913 nebo 1914
(přesně opsáno, viz pozn. č. 51)

Dr. J. Auerhan Ant. Hubka Pospíšil Jan

J. Bárta Jos. Hubka Pražák Fr.

Dr. B. Baxa V. Hübner Dr. Preiss Jar.

Dr. K. Baxa Dr. Chlum Ant. Rautenkranz

Dr. V. Bendl Dr. Jakubec Karel Rohan

Václav Beneš Jan Janča Dr. M. Rostohar

Dr. Jar. Bidlo Dr. V. Joachim Aug. Sedláček

H. Boczkowský Dr. K. Kadlec Aug. Seifert

Dr. Ant. Boháč Ant. Kalina Dr. J. Smrček

JUC. Ant. Břeský Dr. J. Kapras K. St. Sokol

Frant. Cajthaml Stan. Klíma K. Sonntag

Frano Cvjetiša Dr. A. Klouda F. A. Soukup

Dr. J. Čelakovský Al. Konečný PhDr. F. K. Soukup

Em. Čelíš Dr. Ed. Körner MUDr. Ot. Srdínko

Adolf Černý F. Kral Dr. Stejskal

Dr. Jar. Červený J. Kraus T. Stypa

Jan Domínek Dobrosl. Krejčí H. Sýkora

Dr. Jos. Drozda Dr. Fr. Krejčí G. Schwéla

Dr. Fr. Drtina Ad. Kubis Ing. Šafář J.

C. Dušek Dr. F. Kudela Dr. Šámal P.

P. B. Dušek V. Kukaň Dr. Šamánek

J. Dürich Dr. Fr. Lukavský Ant. Šprinc

JUC. Jan Dvořák Dr. Lukeš JUC. J. Šrámek

Dr. Karel Engliš J. Máša Dr. Štemberka

J. Exner Dr. V. Mach T. J. Štěpánek

K. Farský Dr. Rob. Maršan Ed. Štorch
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Dr. Fiedler Dr. T. G. Masaryk F. A. Šubrt

D. Filip G. Maštálka J. Šubrt

Dr. R. Fischer Dr. J. Matoušek Tesař

Foschenbauer G. Miškovský F. Titěra

Dr. Gruber J. B. Morkovin Tomášek

K. Harmach Dr. L. Niederle Dr. R. Traub

Dr. Hauner Onderka R. Turka

Jan Havlena Pachmajer Jar. Vašica

Hejma Dr. Ed. Palkovský Dr. Al. Velich

Jan Hejret Bohdan Pavlů Dr. Fr. Weyr

Dr. K. Heller Dr. Pelc Dr. J. Vlček

Dr. Hnídek Jos. Pešek Jindřich Vlček

Dr. Fr. Hodáč Rudolf Pilát Fr. Vodňanský

Dr. C. Horáček Kar. Policar K. Vondráček

J. Hořejší J. Poppe Dr. Zátka
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Členové předsednictva a výboru

Předseda Jindřich Nechanský 1912–1920

Místopředseda Jindřich Metelka 
Jaroslav Hrubý
Jan Kapras

1912–1920
od 26.3.1912
určitě duben 1914,
do 1920

Jednatel Václav Veit
František Soukup

1912–1917
od 19.6.1917 (již 
na výbor. schůzi 
30.10.1916)

Pokladník Tomáš Maděra 1909–1920

Účetní František Kálal
Jaroslav Zbíral

od 26.3.1912 
do června 1914 
(rezignace)
určitě od 4.5.1916

Správce domu Josef Škába 1912–1920

Knihovníci Eduard Štorch
Jaroslav Zbíral
Jaroslav Knittl
František Soukup

všichni tři od 
26.3.1912
od 4.5.1916

Ostatní členové 
výboru

František Bělehrádek
Emanuel Hrubý
Antonín Klouda
Josef Rotnágl
Aug. Seifert
Josef Schlecht
Karel Stanislav Sokol
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Zusammenfassung
Das Minoritätsmuseum in Prag

Die in den 80. und 90. Jahren des 19. Jahrhunderts gegründeten Natio-
nalschutzvereine der beiden Nationalitäten, wie z. B. auf der tschechischen 
Seite vor allem die nationalen Vereine und der Zentrale Stiftungsfonds 
für Schulwesen (Ústřední matice školská) waren, hatten in dem ersten 
Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts ein zahlenmäßiges Netz von Abtei-
lungen, die von den gemeinsamen Zentralen geleitet wurden. Mit ihrem 
Programm, dessen Ziel die Unterstützung des wirtschaftlichen und auch 
kulturellen Lebens der tschechischen Minorität in den gemischtsprachigen 
Gebieten der böhmischen Länder war, bildeten sie im wesentlichen die 
Schwesterorganisationen. Die engeren Beziehungen existierten aber nur 
unter den Vereinen mit Prager Zentralen, dem Zentralen Stiftungsfonds 
für Schulwesen (Ústřední matice školská), dem Nordböhmischen Natio-
nalverein (Národní jednota severočeská) und dem Böhmerwalder Natio-
nalverein (Národní jednota pošumavská).

Gerade in diesen Vereinen enstand der Plan auf die Gründung eines 
neuen Vereines, der sich mit der Frage der tschechischen Minoritäten 
beschäftigen wird. Der Grund dazu war offensichtlich nicht das Streben, 
das gemeinsame Zentralorgan zu errichten, das die Arbeit der einzelnen 
Schutzvereine koordinieren würde. Zum Vorsitzenden des Vereines wurde 
Jindřich Nechanský, der Obmann des Nordböhmischen Nationalvereines, 
dem ersten stellvertretenden Vorsitzenden Jindřich Metelka, seit 1912 der 
Vorsitzende des Zentralen Stiftungsfonds für Schulwesen. Nach den Ve-
reinsmitgliedern, wo man solche Persönlichkeiten findet, wie Karel Baxa, 
Jaromír Čelakovský, T. G. Masaryk, Jaroslav Preis, Augustin Sedláček, 
Přemysl Šámal u. a., kann man das Minoritätsmuseum als die gemeinsa-
me Tribüne der Minoritätsarbeitern bezeichnen, von denen eine aus den 
Vertretern der tschechischen Intelligenz gebildete Professionalschicht ent-
stand. Die engsten Kontakte hatte das Museum mit dem Nordböhmischen 
Nationalverein, die seine Tätigkeit durch die Verleihung seiner Räume 
in Prag und auch finanziell unterstützte.

Die erste Aktivität des Minoritätsmuseums war im Jahre 1909 die Organi-
sierung der Weihnachtsausstellung der tschechischen Bücher für die Ju-
gend, der Spielzeuge und Dekorationsgegenstände. Wegen des Mangels 
an Finanzmitteln kam es aber zur faktischen Inangriffnahme der Tätigkeit 
erst im Jahre 1912. Die Tätigkeit des Vereines konzentrierte sich am 
Anfang neben dem Versammeln des verschiedenen Minoritätsmaterials 
auf die Errichtung einer Bibliothek mit Studien- und Lesesaal und auf 
die Vefassung der Nationalbibliographie. Das Streben, „die Situation in 
den tschechischen Minoritäten“ zu mappieren, führte zur Errichtung eines 
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Katasters der Minoritätsgemeinden, in dem alle Berichte über Leben und 
Vergangenheit der tschechischen Minoritäten eingetragen wurden. Als 
Unterlage für diese Arbeit sollten dann die Ergebnisse der statistischen 
Erhebung dienen. Diese Erhebung wurde von den Mitarbeitern des Mino-
ritätsmuseums in den Jahren 1912–1914 für das Gebiet der Länder der 
Böhmischen Krone geplant. Diese Erhebung sollte die Ergebnisse der pri-
vaten Volkszählung ergänzen. Die Volkszählung wurde von der Zählung-
skommission bei dem Tschechischen Nationalrat im Zusammenarbeit mit 
den nationalen Vereinen organisiert. Vor dem 1. Weltkrieg veranstaltete 
das Museum einige Kurse und Vorlesungen für Öffentlichkeit, im Jahre 
1913 organisierte es die große „Ausstellung der tschechischen Vertei-
digung“ in Prag. Die Ausstellung sollte die Nationalverhältnisse in den 
gemischtsprachigen Gebieten der böhmischen Länder näher bringen 
und gleichzeitig die gemeinsame Arbeit der tschechischen Schutzvereine 
präsentieren. Im Jahre 1914 übernahm das Minoritätsmuseum laut Ve-
reinbarung mit dem Tschechischen Nationalrat das Herausgeben der Mi-
noritätszeitschrift „Sborník menšinový – ústřední časopis menšinový“ 
(Minoritätssammelband –  Minoriätszentralzeitschrift). Die zweite Nummer 
dieser Zeitschrift konnte aber des Weltkriegs wegen nicht erscheinen. Im 
Zusammenhang mit den politischen Änderungen nach der Enstehung  der 
Tschechoslowakischen Republik und nach der Umwertung der Minorität-
sfrage kam es im April 1920 zur Auflösung des Minoritätsmuseums. Zum 
zweirangigen Grund für Auflösung des Vereines wurde seine unerfreu-
liche Finanzlage. Der Tschechoslowakische Nationalrat verpflichtete sich 
von den Sammlungen des Museums das Nationalitätenarchiv zu errichten 
und der Nordböhmische Nationalverein alles Vermögen, alle Forderungen 
und Schulden des Vereines zu übernehmen. Die nationalen und ande-
ren Nationalitätsvereine haben im April 1922 die freie Vereinigung unter 
dem Namen der Verband der Natinalvereine und Fonds gebildet.



2007
Paginae 15

97

"Řeháček K.
Ústřední  mat ice  školská

Ústřední matice školská v letech 
1918–1951
Karel Řeháček

Ve sborníku Paginae historiae vyšla v roce 1993 studie Alexan-
dry Špiritové s názvem Ústřední matice školská v letech 1880–
1919.1 Její autorka, dlouholetá pracovnice Státního ústředního 
(dnes Národního) archivu se počátkem 60. let minulého století 
podílela na inventarizaci archivního fondu Ústřední matice 

školská (ÚMŠ). Dějinám tohoto významného českého spolku, zaměře-
ného především na péči o české školství v národnostně smíšených ob-
lastech, věnovala výše zmíněnou práci. V ní se zaměřila na vylíčení 
národnostních poměrů v Českých zemích v poslední třetině 19. století, 
popsala důvody vzniku regionálně zaměřených školských matic a podrob-
ně se věnovala zejména vzniku ÚMŠ v roce 1880. Její vývoj chronologicky 
rozdělila na pět období a ve své studii se věnovala nejstaršímu z nich, 
období let 1880–1919. Podle autorky se jednalo o období, které je nejen 
časově nejrozsáhlejší, ale také v něm byla činnost ÚMŠ „nejvýznamnější 
pro české menšinové školství za celou dobu jeho trvání“.2

Autor předkládané studie se zabývá problematikou českých menšin a čes-
ko-německého soužití v oblastech západu a jihozápadu Čech.3 Při studiu 
archivního fondu Ústřední matice školská v Národním archivu v Praze 
se seznámil se zmiňovanou studií A. Špiritové a po konzultaci s ní navá-
zal tam, kde autorka svoje badatelské aktivity na tomto tématu přerušila. 

1 Špiritová, Alexandra. Ústřední matice školská v letech 1880–1919. Paginae 
historiae 1, 1993, s. 178–195. 
2 Tamtéž, s. 183. 
3 Z nejvýznamnějších autorových prací k těmto tématům srov. monografii Češi 
a Němci na jihozápadě Čech 1880–1938. Plzeň 2002, 169 s., sborníkové stu-
die Česko-německé soužití na jihozápadě Čech 1880–1938. Acta Universitatis 
Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 31, 2002, s. 217–
242; Národní jednota pošumavská (1884–1951). In: České národní aktivity v po-
hraničních oblastech první Československé republiky. Šenov u Ostravy 2003, 
s. 221–244; Národní jednota pošumavská v Plzni. In: Dějepis XVIII (Sborník 
katedry historie PeF ZČU Plzeň), Plzeň 2000, s. 73–83; Dr. František Lukavský 
a Plzeňsko. Muzejní a vlastivědná práce/Časopis společnosti přátel starožitností 
38/108, 4, Praha 2000, s. 213–221. 
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Vznikla tak studie, která mapuje vývoj ÚMŠ v dalších etapách její existen-
ce, tedy v období 1918–1951. Vzhledem k návaznosti na práci A. Špiritové 
pokládá autor za nadbytečné uvádět informace, které studie z roku 1993 
již obsahuje. To se týká především okolností vzniku ÚMŠ, jejích cílů, orga-
nizační struktury spolku a jeho správního vývoje v letech 1880–1918. Na 
základě studia archivních pramenů a odborné i popularizační literatury se 
studie zaměřuje na období po první světové válce až do ukončení exis-
tence ÚMŠ počátkem 50. let minulého století. Zejména v popřevratovém 
období let 1918–1919 se však studie nutně prolíná s prací A. Špiritové, 
což se odráží i v chronologickém přesahu obou prací.

Období 1918–1938
Po vzniku Československé republiky nastaly i v oblasti národního škol-
ství rozsáhlé a z hlediska ÚMŠ převážně pozitivní změny. Období let 
1918–1938 se proto dá bez nadsázky nazvat nejúspěšnější etapou 
existence ÚMŠ. Změnilo se především společenské klima a tím i postoj 
politické reprezentace nově vzniklého státu k české menšině a českým 
národním spolkům. Starosta ÚMŠ Jindřich Metelka, který stanul v čele 
Matice v roce 1912, se stal klíčovým činitelem poválečné školské reformy, 
viceprezidentem zemské školní rady a hlavním tvůrcem popřevratové 
školské legislativy. Z okruhu Metelkových spolupracovníků vyšel popud 
k nové úpravě některých školských otázek, obzvláště menšinového 
školství. Dne 3. dubna 1919 byl přijat zákon č. 189/1919 Sb., o školách 
národních a soukromých ústavech vyučovacích a vychovávacích (tzv. Me-
telkův zákon). Podle tohoto zákona mohla být zřízena veřejná menšinová 
škola v každé obci, kde žilo podle tříletého průměru nejméně 40 školou 
povinných dětí, ve výjimečných případech jich stačilo pouze 30. Menšino-
vé školy byly zřizovány zemskou školní radou (ZŠR) bez možnosti obce 
resp. místní školní rady jakkoliv do procesu zřizování vstupovat. Odpadly 
tím časté obstrukce ze strany Němci ovládaných obcí a rovněž do té doby 
diskriminující výslechy rodičů a komisionelní řízení. Vzhledem k tomu, 
že zřizovatelem škol byla ZŠR, nepodléhaly totiž místním ani okresním 
školním radám, které dříve – ovládány německou většinou - znamenaly 
největší překážku rozvoje českého školství. Každý vlastník nemovitosti 
byl povinen propůjčit své místnosti pro potřeby menšinových škol, nebylo-
-li tím ohroženo jeho vlastní bydlení či živnost. Soukromým školám bylo 
v okamžiku jejich zřízení přiznáno právo veřejnosti, takže byly postaveny 
na roveň veřejným školám. 

Z hlediska národního školství se jednalo o výrazně pozitivní posun v po-
rovnání s dosavadním stavem. Ani Metelkův zákon však neřešil problé-
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my národního školství beze zbytku a nedokázal zajistit možnost výuky 
v mateřském jazyce pro všechny žáky. A tak v místech, kde se nenašel 
zákonem požadovaný dostatek školou povinných dětí jedné národnostní 
skupiny, i nadále zajišťovala jejich vzdělávání soukromá škola, ovšem 
již automaticky s právem veřejnosti. To znamenalo, že měla možnost 
vydávat státem uznávaná vysvědčení, žáci mohli přecházet z jedné školy 
na druhou bez rozdílových zkoušek, učitelům se započítávala doba strá-
vená v soukromých školách do služného, platového a funkčního postupu. 
Metelkův zákon byl novelizován zákonem č. 295/1920 Sb. z 9. dubna 
1920, o školách národních a soukromých ústavech vyučovacích a vycho-
vávacích, a zákonem č. 292/1920 Sb. z 9. května 1920, o školské správě. 
Těmito zákony bylo upraveno zřizování státních menšinových škol, které 
byly po jistém váhání podřízeny přímo zvláštnímu oddělení při minister-
stvu školství a národní osvěty.4 Na ministerstvu bylo zřízeno zvláštní od-
dělení menšinových škol, v jehož čele stanul přední menšinový pracovník 
a dlouholetý tajemník ÚMŠ Jan Dvořák. Další významní představitelé 
ÚMŠ pracovali v zemské školní radě (ředitel František Bělehrádek) nebo 
v zemském výboru (jednatel Jan Hocke).

Na základě poválečné školské legislativy se skoro všechny matiční 
(tj. soukromé) obecné školy staly veřejnými, byly převzaty do státní sprá-
vy (tzv. postátněním) a v prvních letech po vzniku Československa dosáhl 
počet nově vzniklých českých veřejných menšinových škol dosud nevída-
ného počtu (jen do roku 1921 vzniklo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 
na 800 českých veřejných obecných škol). Ve výčtu výše uvedených 
legislativních kroků a úspěchů by se zdálo, že ÚMŠ ztratila po roce 1918 
smysl své existence. Vždyť na základě Metelkova zákona se Matice 
zbavila starostí s vydržováním převážné většiny obecných škol a mnozí 
se domnívali, že v osvobozeném národě zbaveném německé nadvlády 
nebude ÚMŠ již třeba a že se o české školy postará sám stát. Tyto úvahy 

4 Problém spočíval v tom, že do školské legislativy poměrně negativně zasáhl 
zákon č. 126/1920 Sb. z 29. 4. 1920, o župním zřízení. Prvním legislativním po-
činem, kde bylo této právní normy využito, byl právě návrh zákona č. 292/1920 
Sb., o školské správě. V původním návrhu zákona byla v souladu se zákonem 
č. 126/1920 Sb. pravomoc  ve věcech národního školství přesunuta z gesce zem-
ských školních rad na budoucí župní školní rady. Proti tomu vystoupil při pro-
jednávání zákona poslanec Národního shromáždění a přední menšinový politik 
František Lukavský  s protinávrhem, podle něhož měla být v oblasti školství 
a osvěty zachována zemská autonomie. Lukavského protinávrh sice Národním 
shromážděním neprošel, ale původní legislativní návrh byl alespoň novelizován 
v tom smyslu, že menšinové školy byly od 1. 1. 1921 podřízeny přímo minister-
stvu školství a národní osvěty.
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se však ukázaly být značně nerealistickými, naděje na to, že stát bude 
garantem výuky každého žáka v jeho mateřském jazyce, se nenaplnily, 
a tak soukromé školy (české vydržované ÚMŠ a německé v péči spolku 
Deutscher Kulturverband, který nahradil po válce zaniklý Schulverein) byly 
v Československu realitou i v popřevratovém období. 

Na své první poválečné valné hromadě konané 26. února 1919 vyjádřili 
přítomní členové ÚMŠ radost ze vzniku Československa slovy: „Srdce 
naše naplňuje vděčná radost, že naši bratři, naši českoslovenští vojínové 
a zápasníci za hranicemi i v naší vlasti, rozbili pouta, která nás svírala. Dě-
kujeme jim za desetitisíce dítek v matičních školách vykoupení čekajících, 
děkujeme jim za desetitisíce dítek ve školách nečeských, děkujeme jim za 
utiskované české rodiče, ustarané matky a zmrzačené otce.“5 Jako hlavní 
úkol své poválečné činnosti si Matice vytýčila působit po boku státu všude 
tam, kde nebyly splněny podmínky pro vznik veřejných národních škol. 
ÚMŠ zakládala soukromé menšinové obecné školy v obcích s nedosta-
tečným počtem žáků, potřebných ke zřízení veřejné školy, ale především 
zaměřila své úsilí na vybudování základny pro jejich dlouhodobě dosta-
tečný počet. Touto základnou byla síť mateřských škol a opatroven, které 
umožňovaly přípravu dětí na budoucí školní výuku v jejich mateřském 
jazyce a které se staly jedním z hlavních nástrojů proti odnárodňování 
českých dětí. Matice tak po válce podstatně rozšířila své cíle, plynoucí 
z dosud platných stanov. Proto na valné hromadě konané 18. prosince 
1921 došlo k jejich změně, jež umožňovala podstatně širší záběr matiční 
činnosti.6 ÚMŠ se mnohem více zaměřovala nejen na zřizování a vydržo-
vání soukromých mateřských škol a opatroven, ale pečovala také o vyšší 
vzdělání absolventů českých obecných škol. To bylo v národnostně 
smíšeném území opět velmi důležité jako obrana před odnárodňováním 
českých dětí: po ukončení obecné školy totiž neměly často jinou možnost 
než přejít do německých měšťanských či jiných německých vyšších škol. 
A tak ÚMŠ zřizovala matiční měšťanské, rodinné a odborné školy, gymná-
zia či internáty, které umožňovaly českým dětem získat navazující vyšší 
vzdělání v mateřském jazyce. Pečovala o útulky, vytvořila funkční systém 
stipendií a nejrůznějších podpor, které přispívaly k lepší dostupnosti vyš-

5 Národní archiv (NA), ÚMŠ Praha, kart. 60, zpráva z valné hromady 
z 26. 2. 1919.
6 Tamtéž, kart. 334, § 2 Stanov z 15. 3. 1922: „Účelem ÚMŠ je zřizovati, vydr-
žovati a podporovati všeliké školy a ústavy učebné, opatrovny a školy mateř-
ské, vzdělávací a vychovávací kursy, vychovatelny, sirotčince, útulny, stravovny, 
knihovny, čítárny a vůbec šířiti znalost českého jazyka spisovného.“
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šího vzdělání (např. příspěvek na dojíždění žáků, na stravování, na školní 
pomůcky), všestranně podporovala také veřejné české školy či útulky. 
Nazanedbatelnou úlohou ÚMŠ byla rovněž její stavební činnost. Školská 
správa poválečného Československa totiž nestačila pokrýt potřeby národ-
ního školství kvalitními školními budovami a bouřlivý růst českého menši-
nového školství po roce 1919 neodpovídal materiálním možnostem státu 
zajistit pro ně odpovídající prostory. V roce 1924 mu proto ÚMŠ nabídla, 
že bude pod dozorem státních orgánů stavět budovy menšinových škol, 
které následně převede do jeho péče. Tato nabídka byla s povděkem při-
jata a ÚMŠ začala za pomoci státem garantovaných úvěrů stavět. Do roku 
1930 takto vystavěla 77 moderních školních budov.7

Vývoj matičního školství v prvních poválečných letech ukazuje nejlépe 
následující srovnání. V roce 1916 provozovala ÚMŠ 77 mateřských 
škol a opatroven (45 v Čechách, 22 na Moravě a 10 ve Slezsku) a 82 

7 Jednalo se o následující školní budovy: Babice (o. Prachatice), Banín (o. Po-
lička), Bělá nad Radbuzou (o. Horšovský Týn), Dolní Bludovice (o. Český Těšín), 
Vyšší Brod (o. Kaplice), Březno (o. Chomutov), Bukovice (o. Zábřeh), Bystřice 
nad Olší (o. Jablunkov), Cukmantl (o. Teplice-Šanov), Deštná (o. Moravské 
Budějovice), Dvorska (o. Brno), Frankštát (o. Šumperk), Frýdnava (o. Ně-
mecký Brod), Hanšpach (o. Šluknov), Hevlín (o. Znojmo), Holašovice (o. Čes-
ké Budějovice), Holešice (o. Chomutov), Hoštka (o. Dubá), Hůrka (o. Český 
Krumlov), Chotěšov (o. Stříbro), Německé Jablonné (týž okres), Jasení (o. Český 
Těšín), Karviná (o. Frýštát), Kounov (o. Žatec), Krotějov (o. Klatovy), Kučerov 
(o. Vyškov), Kunějovice (o. Stříbro), Květenov (o. Německý Brod), Lanškroun 
(týž okres), Libčeves (o. Bílina), Libočany (o. Žatec), Lišnice (o. Most), Loděnice 
(o. Mikulov), Louky nad Olší (o. Fryštát), Lužice (o. Šternberk), Meclov 
(o. Horšovský Týn), Mistřovice (o. Český Těšín), Návsí (o. Český Těšín), Nýdek 
(o. Český Těšín), Nýrsko (o. Klatovy), Orlovice (o. Domažlice), Písek (o. Český 
Těšín), Podbořánky (o. Podbořany), Radovesice (o. Bílina), Horní Rokytnice 
(o. Jilemnice), Dolní Sekyřany (o. Stříbro), Ves. Skaliny (o. Kaplice), Slavotín 
(o. Olomouc), Slavoňov (o. Zábřeh), Smrčná (o. Německý Brod), Sobědruhy 
(o. Teplice-Šanov), Sovinec (o. Fryštát), Stropnice (o. Kaplice), Strýčice (o. Čes-
ké Budějovice), Horní Suchá (o. Fryštát), Suchohrdly (o. Znojmo), Svinov (o. Zá-
břeh), Šafov (o. Znojmo), Starý Šaldorf (o. Znojmo), Šanov (o. Znojmo), Šilperk 
(o. Zábřeh), Šumvald (o. Znojmo), Tachov (týž okres), Teplice (o. Teplice-Šanov), 
Tuchořice (o. Žatec), Udlice (o. Chomutov), Újezd u Uničova (o. Šternberk), 
Vendryně (o. Český Těšín), Veska (o. Olomouc), Vilémov (o. Kadaň), Zaječí 
(o. Hustopeče), Zátoň (o. Moravský Krumlov), Závada (o. Fryštát), Želivsko 
(o. Moravská Třebová), Žilina (o. Nový Jičín), Žírec (o. Dvůr Králové). 
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obecných škol se 103 třídami a 4 858 žáky (58 v Čechách, 13 na Moravě 
a 11 ve Slezsku). V roce 1919, v době popřevratové expanze národního 
školství, už provozovala ÚMŠ jen v Čechách 68 obecných a 31 mateř-
ských škol a opatroven. V následujícím roce, kdy došlo k vlně postátňová-
ní matičních obecných škol, pečovala Matice jen o pět obecných škol (dvě 
v Čechách: Dolní Litvínov v okrese Most a Pelechy v okrese Domažlice, 
a tři ve Slezsku v okrese Fryštát: Karviná, Rychvald/u kostela - zveřejně-
na 1. 9. 1919 a Rychvald/Polesí - také zveřejněna 1. 9. 1919), zato o 57 
opatroven (40 v Čechách, 12 na Moravě a 5 ve Slezsku) a průmyslovou 
školu pokračovací v Prachaticích, celkově tedy o 63 škol o 68 odděleních 
a 2 788 žácích. Vedle toho ÚMŠ podporovala veřejné školy, v roce 1920 
nákladem 1 690 400 korun. Na tomto srovnání je patrná celá poválečná 
přeměna činnosti ÚMŠ směřující k péči o předškolní výchovu budoucích 
žáků českých obecných škol a o vyšší vzdělání jejich absolventů.   

Popřevratová expanze českého školství byla zapříčiněna jednak změ-
něným společenským klimatem a přístupem politické reprezentace, ale 
také vlnou migrace značného množství dětí české národnosti, navštěvu-
jících před rokem 1918 z různých důvodů německé školy. Tito žáci začali 
prakticky ze dne na den navštěvovat české školy, které tak musely řešit 
především problémy s nedostatečnou kapacitou a nedostatkem učitelů. 
Problémy s nedostatečnou kapacitou škol byly řešeny za pomoci státu, 
např. záborem části prostor německých škol. Problémy s nedostatkem 
pracovních sil však až do vydání Metelkova zákona a do okamžiku 
postátňování matičních škol musela řešit ÚMŠ jako zřizovatel. Péče 
o menšinové školství byla tedy z pohledu ÚMŠ v prvním období po vzniku 
Československa mnohem náročnější než kdykoliv předtím, zejména po-
kud se týkalo organizační práce a finančních nároků. 

Na 38. valné hromadě konané 23. června 1920 se již zřetelně ukázala síla, 
vliv a společenská prestiž ÚMŠ v novém státě. Do nově zvoleného správ-
ního výboru usedlo několik poslanců Národního shromáždění a dalších 
vlivných politiků, např. Jindřich Metelka, Přemysl Šámal, František Drtina, 
Bohuslav Franta, Antonín Hajn, Karel Stanislav Sokol, Otakar Srdínko, 
František Lukavský a další. Staronový starosta ÚMŠ J. Metelka vyzdvihl 
ve svém projevu význam Matice při osvobození národa a zdůraznil, že 
přestože byly oběti velké, cíle bylo dosaženo. ÚMŠ podle něj pomohla za-
chovat celistvost českého území, její zástupci byli členy československé 
delegace na pařížské mírové konferenci, ale úkoly Matice nebyly dokon-
čeny a její činnost musí pokračovat dále. Hlavním úkolem ÚMŠ měla být 
podle Metelky podpora státu zejména tím, že „v místech národnostně smí-
šených bude poskytovati žactvu zdarma vhodné učebné pomůcky, jakož 
i odměňovati pilné učitele za práci národní. Dále bude Matice buditi zájem 
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českého občanstva o českou školu a zejména o český jazyk ve školách.”8 

Metelka dále uvedl, že „sice jest trestné vyřezávati lidem z úst jazyk, 
avšak instituce, která připravuje české dítky o jazyk mateřský, všeněmec-
ký Schulverein a nyní na jeho místě Kulturverband, opětně v republice 
byl nejen povolen, ale těší se neomezené svobodě. Z tohoto důvodu je 
zapotřebí býti stále na pozoru.”9  

39. valná hromada se uskutečnila 12. prosince 1920 a především bilanco-
vala čtyřicetileté období činnosti ÚMŠ. Na valné hromadě tehdy zaznělo: 
„Jaký to rozdíl mezi rokem 1880, kdy se s jakýmsi bázlivým ostychem 
zakládala Ústřední matice školská na obranu proti útokům německého 
Schulvereinu a německých svazů na práva českého dítěte v Rakousku, 
a mezi rokem 1920, kdy ve svobodném českém státě vítala slavnostní 
jubilejní valná hromada mezi svými účastníky samého náčelníka Čes-
koslovenského státu, největšího Čecha naší doby, Dr. Tomáše Garigue 
Masaryka!”10 Důležitým tématem diskusí byly rovněž legislativní změny ve 
školské správě, především přijaté novely zákonů. Se značnou nelibostí 
bylo konstatováno, jak mylné názory, že ÚMŠ již ve svobodném Česko-
slovensku nebude zapotřebí, poškodily spolek po hospodářské stránce, 
především prudkým poklesem vybraných příspěvků a darů. Také pová-
lečná hospodářská krize značně negativně ovlivnila finanční rovnováhu 
ÚMŠ: všeobecná drahota měla za následek neustálé zvyšování matičních 
výdajů (především služného, které vzrostlo ve srovnání s předválečným 
obdobím až patnáctinásobně). Na jubilejní 40. valné hromadě konané 
18. prosince 1921 vzdal předsedající Vincenc Dewetter hold zesnulému 
starostovi J. Metelkovi a ocenil především jeho přínos k vybudování orga-
nizace menšinového školství po roce 1918. Novým starostou byl jednomy-
slně zvolen právě V. Dewetter, který stál v čele ÚMŠ až do roku 1933.  

Na 44. valné hromadě, která se konala 13. prosince 1925, proběhla osla-
va 45. výročí založení ÚMŠ. V. Dewetter ve svém slavnostním projevu 
mj. prohlásil: „Bylo tomu v nedávných dnech právě 45 let, kdy ve dvoraně 
Měšťanské besedy, naší vlídné dlouholeté hostitelky, byla za nadšeného 
souhlasu českého národa založena ÚMŠ. (...) Boj politický za zjevného 
útisku vlády a netajeného již odporu našich německých krajanů chvějících 
se nyní o svoji vládu, zejména také hospodářskou, nabýval stále větší 

8 NA, ÚMŠ Praha, kart. 60, dopis ÚMŠ v Praze o úkolech Matice před valnou 
hromadou z 22. 4. 1920.
9 Tamtéž, kart. 60, zpráva z valné hromady z 23. 6. 1920.
10 Tamtéž, kart. 60, zpráva z valné hromady z 12. 12. 1920. 
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prudkosti a byl nakonec s největší bezohledností veden i proti kulturním 
snahám českým. A tak se stalo, že roku 1880, kdy zápaseno bylo tvrdě 
o každou českou školu, o každé české slovo ve veřejné správě, o každý 
projev národní, byla založena nadšenými patrioty ÚMŠ jako všenárodní 
instituce obranná. V tomto druhém období sahajícím až do převratu, sta-
rost o tehdejší naše místní menšiny, svádějící za trestuhodné, Němcům 
přející konnivence rakouských vlád těžký boj o samu svoji národní exis-
tenci, stává se stále neodbytnější i v oboru školství. A tu zasahuje – nese-
na jsou láskou a důvěrou celého národa – s plným úspěchem ÚMŠ. Bez 
váhání a bez bázně pouští se v těžký boj obranný proti odvěkým národním 
odpůrcům a proti mocnému státnímu aparátu a vítězí nepodlehnuvši ani 
těžké persekuci válečné. Do třetího období popřevratového vstupuje ÚMŠ 
s uhájenou podstatnou svojí državou, avšak brzy mění se úkoly její, obec-
né školství přejímá stát. Matice zřizuje střední školy, věnuje stále větší 
péči opatrovnám a školkám mateřským, pečuje jazykovými kursy o šíření 
českého jazyka spisovného a podniká rozsáhlou akci o stavbu budov pro 
státní školy v území národnostně smíšeném. V tomto období nepodniká 
ÚMŠ již boje se státem jako nepřítelem, ale vystupuje jako národní institu-
ce svépomocná, jíž důvěrou státní správy svěřeny důležité a stále rostoucí 
úkoly veřejné správy v oboru osvětovém. A tak vidíme, jak důležitým zů-
stává i v nynější formě své poslání ÚMŠ, jež překonala s úspěchem těžké 
boje druhého období a se zdarem dovedla se přizpůsobiti jako významný 
činitel všenárodním a celostátním požadavkům nynější doby.“11 

Na valné hromadě konané 25. dubna 1926 zhodnotil starosta V. Dewet-
ter velmi pozitivně především úspěchy stavební akce nových školních 
budov za státní podpory: „Mimo běžné věci došlo v roce 1925 ke zcela 
mimořádnému a posud nebývalému rozšíření naší činnosti. Byl nám totiž 
po přípravných poradách, které se konaly již v období dřívějším, vládou 
československou svěřen nad míru čestný úkol, abychom provedli v his-
torických zemích rozsáhlý program stavební, který se týká 72 budov pro 
české školy menšinové nákladem 100 milionů korun. Ze škol těchto, které 
byly zahrnuty v původním programu, jest jich 40 v Čechách, 20 na Moravě 
a 12 ve Slezsku. Uskutečnění tohoto programu bylo míněno tak, že ÚMŠ 
postaví podle plánů vládou schválených v určitých obcích školní budovy. 
Náklad, pokud jde o první fázi této akce, tj. o provedení stavby, opatří 
přechodně sama úvěrem krátkodobým, který by byl převeden na některý 
peněžní ústav. Stát převezme novostavby i s břemeny na nich váznoucí-

11 Tamtéž, kart. 60, zpráva z valné hromady z 13. 12. 1925.
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mi.”12 Na této valné hromadě zazněla však také první z celé řady pozděj-
ších kritik části české veřejnosti, která byla lhostejná k národní práci ÚMŠ: 
„Těžce doléhá na všechny vlastence nynější situace našeho národa, 
jehož jedna, snad převážná část oddává se řešení problémů politických, 
jiná část oddává se neomluvitelné lhostejnosti, straní se všeho veřejného 
života a nevšímá si důležitostí národních a toliko mizivá menšina zabývá 
se činorodou prací na uhájení naší národní svébytnosti. Tento stav je tím 
povážlivější, že i uvnitř našich hranic máme množství ne zcela loajálních 
spoluobčanů, kteří zjevně, popř. skrytě, ale vždy promyšleným způsobem 
potírají důsledky a projevy obnovené suverenity československého náro-
da a tím vlastně potírají i samu existenci státu. Je však smutným úkazem 
poválečné doby, že svépomocná činnost čím dále tím více je ztěžována 
dotčenou právě převahou politického ruchu, rostoucí lhostejností, řadou 
materialistických hesel a s tím souvisejícím nedostatkem dorostu v řadách 
národních pracovníků.“13 Přesto bylo konstatováno, že rozvoj matičního 
školství je rok od roku patrnější a významnější, značný nárůst se projevil 
především u předškolních zařízení: v roce 1926 (k datu valné hromady) 
vydržovala ÚMŠ celkem 132 opatroven a mateřských školek o 140 oddě-
leních, které navštěvovalo 5 845 dětí (ve srovnání s rokem 1924 se jedna-
lo o nárůst počtu mateřských školek o 31).14 

Na 47. valné hromadě konané 6. května 1928 vzpomněl náměstek sta-
rosty ÚMŠ Emil Šolc třicetiletého působení starosty Dewettera slovy: „Již 
třicet let pracujete pro naši Matici, dovršujete třicet let práce krásné, oběta-
vé a zdárné. Byla to práce tichá a nenáročná, práce někdy nepochopená, 
kterou neodměňuje potlesk a vavřín ihned, práce usilovná a namáhavá, 
která teprve po letech nese hojné ovoce. Ale byla to práce na samém 
kořenu národa, zdárná práce pro jeho naději a zástavu lepších dob bu-
doucích, a tu odměňuje vlast vřelou vzpomínkou a oddanou, opravdovou 
úctou a sourodou družkou této opravdové úcty je také pravá láska a vděč-
nost, jež tak mile povznáší ducha a hřeje srdce.”15 Na 48. valné hromadě 
konané 16. června 1929 vzpomněl starosta Dewetter úmrtí bývalého 
starosty Matice Františka Kneidla, který v uplynulém roce zemřel. Dále 
zhodnotil desetileté období činnosti ÚMŠ v obnoveném Československu. 
Ocenil obrovské budovatelské úsilí sítě menšinových škol, ale rovněž 

12 Tamtéž, kart. 60, zpráva z valné hromady z 25. 4. 1926.
13 Tamtéž.
14 Tamtéž.
15 Tamtéž, kart. 61, zpráva z valné hromady z 6. 5. 1928.
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pronesl několik kritických poznámek: „Nepřestávali jsme zápasiti se lhos-
tejností, ba netečností širokých mas, bylo nám vésti tuhý boj proti novým 
a novým kompromisům politickým, nemajícím často zákonného podkladu 
a svádějícím nás k ústupkům, jaké nesnášejí se s právním postavením 
státotvorného národa, v oboru školství nebylo na mnohých místech ná-
ležitě postaráno o nezbytné umístění našich škol a zřizování nových škol 
i stavba potřebných školních budov naráželo mnohdy na nedostatek pro-
středků, stejně jako na překážky tkvící v ohledech na přání našich národ-
ních odpůrců. Přes tyto obtíže jest Matice jednou ze složek národní práce 
svépomocné, jež může se vykázati nejintensivnější plodnou činností. Jako 
přečkala šťastně vřavu světové války a ke konci její obhájila celkem bez 
pohromy nejdůležitější posice svoje vybudované úsilím minulých desetiletí 
na záchranu českých dítek, tak může v období minulých 10 let pováleč-
ných vykázati nový rozmach své činnosti přizpůsobené arciť nové době 
a upravené dle jejích potřeb. V tomto období nastal hlavní přesun ve škol-
ské akci matiční, záležející v tom, že stát převzal do vlastní kompetence 
všechny obecné školy naše, jakož i tehdejší naše reálné gymnasium 
v Orlové, zato však byl hojně rozmnožen počet opatroven a mateřských 
školek matičních, zřízeno množství vlastních nových ústavů jiného druhu 
(obchodní akademie, školy občanské, internát, školy rodinné) a pořádá-
ny četné kursy jazyka českého.”16 Dynamika vývoje matičního školství 
za období 1919–1929 je patrná z následujících údajů: k 31. prosinci 1919 
provozovala ÚMŠ v celém Československu 55 opatroven a mateřských 
škol, 87 obecných škol, 2 vyšší střední školy (gymnázium v Orlové a dívčí 
průmyslovou školu v Prachaticích), tedy celkem 144 ústavů, k 31. prosinci 
1929 to bylo 197 opatroven a mateřských škol, 2 občanské školy, 5 vyš-
ších středních škol (studentský internát v Karlových Varech, 2 obchodní 
akademie a 2 rodinné školy), tedy celkem 204 ústavů. Kromě toho ÚMŠ 
navíc v roce 1928 podporovala 71 pokračovacích a 22 hudebních škol 
a 38 jazykových kurzů, poskytovala množství stipendií podporovaným 
žákům. Celkový náklad ÚMŠ na školské účely se zvýšil z 2 012 649 korun 
v roce 1919 na 14 502 772 korun v roce 1928, i když tato čísla nelze vzhle-
dem ke kolísání měny a inflačním vlivům jednoduše porovnávat.

Rok 1930 byl jubilejním rokem padesátileté existence ÚMŠ. Už na 
49. řádné valné hromadě, která se konala 18. května 1930, prováděli její 
delegáti bilanci půlstaletí trvající činnosti Matice. Vedle chvály se v jejich 
slovech objevovala opět i kritika. Delegát za Národní jednotu severočes-
kou dr. Josef Tašner z Duchcova prohlásil: „Ještě za války na ruské frontě 

16 Tamtéž, kart. 61, zápis z valné hromady z 16. 6. 1929.



2007
Paginae 15

107

"Řeháček K.
Ústřední  mat ice  školská

i na jiných frontách sbírali čeští bojovníci pod trestem smrti na Ústřední 
matici školskou. Avšak jakmile povstal samostatný český stát, zapomíná 
se na Matici a jeví se i k českému státnímu jazyku nevážnost neočeká-
vaná. České školy hraničářské jsou umístěny bídně. Poukazuje se na to, 
že není peněz na stavby. Avšak peněz by bylo, kdyby vydání státní byla 
účelněji rozdělena, kdyby se peníze někde nehromadily často na účely ne-
produktivní a kdyby se vynaložily na úkoly nejpřednější, zejména školské, 
kulturní a hospodářské potřeby hraničářské. Jest třeba, aby si každý Čech 
uvědomil svou povinnost k národu, k Ústřední matici školské, a nedbal 
německých nářků, že jsou Němci utiskováni. My víme z vlastní zkušenosti, 
že by se ani utiskovati nedali.“17 

Oslavy 50 let existence ÚMŠ proběhly ve velkém stylu. Dne 7. prosince 
1930 proběhla slavnostní schůze ve Smetanově síni Obecního domu 
u Prašné brány v Praze. Schůzi zahájil pěvecký sbor Hlahol, který 
zazpíval státní hymnu. Poté promluvil starosta ÚMŠ V. Dewetter, jenž 
po přivítání všech přítomných přečetl dopis, který shromážděným napsal 
prezident Tomáš Garrigue Masaryk. V dopise mj. stálo: „Při Vašem jubileu 
vzpomínám veliké a záslužné práce Ústřední matice školské před převra-
tem. Svépomocí vybudovali jsme si školy, jež nám odpíral stát. Dosažení 
samostatnosti má své kořeny i v této Vaší záslužné činnosti. A třebas 
dnes náš stát nemůže zpravidla vsahovat do oborů Vaší nynější kulturní 
práce, její výsledky posilují republiku, stejně jako náš národ a národnostní 
menšiny.”18 Ve slavnostní řeči dále Dewetter ocenil výsledky práce ÚMŠ 
v popřevratovém období, kdy koncem 50. roku své existence vydržovala 
ÚMŠ 2 obchodní akademie (Jablonec nad Nisou a Teplice-Šanov), stu-
denstký konvikt v Karlových Varech, 6 škol pro ženská povolání o 10 tří-
dách (Broumov, Český Krumlov, Mariánské Lázně, Lovosice, Trutnov, 
Nový Jičín), 137 mateřských škol o 156 odděleních (97 v Čechách, 40 na 
Moravě a ve Slezsku), 86 pokračovacích škol (76 v Čechách, 10 na Mo-
ravě a ve Slezsku), mnoho jazykových kurzů v Československu i za jeho 
hranicemi (např. v rumunské Šumici) a postavila celkem 85 nových škol-
ních budov pro státní menšinové školy. Kromě toho podporovala ÚMŠ 
veřejné české školy, např. knihovnami, opatřováním rádiových přístrojů, 
stipendii, vánočními nadílkami, příspěvky na stravování přespolních dětí 
atd. Hlavní řečník schůze, prof. Jan Kapras, přednesl rozsáhlý referát 

17 Tamtéž, kart. 61, zápis z valné hromady z 18. 5. 1930.
18 Padesát let Ústřední matice školské 1880–1930. Pamětní list vydaný na oslavu 
půlstoleté činnosti Ústřední matice školské v Praze. Praha 1931, s. 29–30.
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20 Tamtéž, s. 41–42.
21 NA, ÚMŠ Praha, kart. 61, zpráva z valné hromady z 13. 12. 1931.

mapující celou historii ÚMŠ od jejího založení až do roku 1930 a za-
končil ho slovy: „Po převratu, v horečce národa náhle osvobozeného 
z tlaku německé nadvlády, vznikla myšlenka, že Matice nebude již třeba, 
že o české školy postará se všude obnovený stát sám. Naděje ta ukázala 
se klamnou. Obraná práce národní, školská a hospodářská zůstala i v ob-
noveném státě důležitou složkou našeho života. Stát nevyřešil převratem 
naráz uspokojivě všechny tyto problémy českého lidu. Stále zůstává ještě 
mnoho práce dnes i budoucně. Ústřední matici školské připadá v práci 
té úkol čestný. Jejím cílem jest zachovati vždy a všude českému národu 
české dítě. Ani jedna česká duše dětská neměla by malému českému 
národu býti ztracena.“19 Ještě pregnantněji vyjádřil perspektivy ÚMŠ po-
slanec Národního shromáždění Jan Šeba, který prohlásil: „Před válkou 
měla Ústřední matice školská úlohu obrannou. Byla jako národní stráž 
v poli, držela zákopy v našem pohraničí, kde Schulverein zběsile na tyto 
posice útočil. Dnes jsme v situaci takové, že můžeme si úlohy vyměnit. 
Nebudeme brát Němcům jejich duše, nebudeme na ně útočiti. Nechceme 
z Němců dělat Čechy, ale budeme útokem dobývati posic, které jsme 
ztratili v schulvereinských přelejvárnách. To je naše právo.”20 Poté byly 
čteny i další blahopřejné projevy a po nich byla dopolední část slavnostní 
schůze ukončena. Večer se její účastníci sešli ještě jednou, tentokrát ve 
slavnostně osvětleném Národním divadle, kde člen jeho činohry Rudolf 
Deyl přednesl báseň „Poslání“ od Jaroslava Vrchlického, kterou básník 
napsal v roce 1886 přímo pro ÚMŠ. Poté účastníci slavnostního shromáž-
dění shlédli představení Smetanovy opery Libuše, jímž byly oslavy 50 let 
existence ÚMŠ zakončeny. 

Dne 13. prosince 1931 se uskutečnila jubilejní, 50. řádná valná hromada 
ÚMŠ. Zprávu o činnosti na ní přednesl náměstek starosty Jan Kapras, 
který ve svém projevu mj. srovnal činnost ÚMŠ s činností německého 
Kulturverbandu slovy: „Ostatně již samo trvání Kulturverbandu, nástupce 
Schulvereinu, vybízí všechen národ, aby proti činnosti tohoto výbojného 
spolku stál stále na stráži. A právě Kulturverband svou organisací, zejmé-
na svých odborů, ukazuje nám vzor pro nás. Skoro každá obec v území 
národnostně smíšeném a na rozhraní, ba i řada převahou českých obcí 
má odbor Kulturverbandu, v němž členství pro každého Němce je předním 
a bezpodmínečným národním příkazem.”21 Znovu byly aktualizovány i cíle 
ÚMŠ: „Buďme si vědomi toho, že stát žije sice ze statků hmotných, avšak 
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jeho ideové poslání jest především kultura a osvěta, a že národ, který 
zanedbává své poslání kulturní, stává se otrokem národů cizích anebo 
musí se spokojiti drobky spadlými z cizího stolu. V té věci třeba ujasniti si 
poměr českého národa k potřebám všesvětovým, jak dobře předpověděl 
svým časem ministr dr. Kaizl: ′Osvěta jest podobná bohatě prostřenému 
stolu, u něhož hodovati může každý, kdo chce, avšak stráviti zážitky musí 
každý podle svých individuelních potřeb.′ Osvěta jest pro všechny národy, 
jest internacionální, avšak má-li z ní míti národ užitek, musí býti promyš-
lena a zpracována jazykem mateřským. Matice podle sil svých napravuje, 
šíří českou osvětu mezi děti nejmenší, budoucnost svého národa. K tomu 
jest třeba organisace a peněz. Neseslabovati příjmy, nýbrž rozmnožo-
vati. K statkům udrženým nabývati nových, získávati všude porozumění 
pro poslání a úkol Matice a dožadovati se porozumění a také obětavosti 
od každého uvědomělého Čecha. Názor, že všechno má opatřovati stát, 
jest dávno vyvrácen příkladem německým, příkladem polským a příkla-
dem každého kulturního státu. Není správné a národu prospěšné, jest-
liže laciným poukazem na stát se chceme zbavovati národní povinnosti. 
Seslabujeme tím dorost český již od mladosti.“22 Primátor města Prahy 
dr. Karel Baxa,  který byl protektorem ÚMŠ23, řekl: „Já nepřipustím žádnou 
omluvu, když mi Němci namítají, že zřizujeme školu pro 8–10 dětí. Nechci, 
aby čeští politikové někteří brali tuto výtku a omluvu ze strany německé 
za svou. Český národ po 300 let obětoval tolik statisíců českých dětí 
německému molochu, český národ má nyní povinnost, když jest pánem 
svých vlastních osudů, aby nedopustil, aby jediné dítě dostalo se Němcům 
do jejich rukou.“24 

Na 51. valné hromadě konané 29. května 1932 pronesl opět hlavní pro-
jev předsedající prof. J. Kapras, který mj. upozornil na stále se zhoršující 
vnitropolitickou situaci v zemi a na její dopady na české obyvatelstvo ná-
rodnostně smíšených oblastí: „Valná hromada letošní schází se v době 
na výsost vážné, nebezpečné, tak nebezpečné, že si ani snad nejsme 
plně vědomi, jak vážné události v době dosti blízké nás mohou stihnouti. 
Vše, co po stránce jazykové, národnostní, sociální, hospodářské na nás 
zde v centru a v krajích českých těžce doléhá, cítí naši hraničáři několi-
kanásobně tížeji. My žijeme v kompaktním českém území, hraničáři pak 

22 Tamtéž.
23 ÚMŠ po převratu ve svých stanovách jmenovala pražského starostu, resp. pri-
mátora protektorem Matice.   
24 NA, ÚMŠ Praha, kart. 61, zpráva z valné hromady z 13. 12. 1931.
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v prostředí ne vždy příznivém našim národním strážím. Po stránce hos-
podářské hubí naše lidi nezaměstnanost, po stránce sociální i politické 
závislost na kapitále a podnicích nečeských nebo dokonce cizozemských, 
vždycky, mírněji řečeno, k nám bezcitných; po stránce národní pak jsou 
hraničáři předmětem již i neskrývaných útoků a útisků, proti kterým 
i ochrana orgánů státních jeví se namnoze slabou. Za tohoto stavu věcí 
i školy hraničářské jsou ohroženy, jest nabíledni, že tyto školy jsou odpůr-
cům našeho státu trnem v oku, a nepřátelé jejich, třeba to byli občané čes-
koslovenští, poškozují je, jak mohou. Jest to výron oné kultury cizí, která 
se uplatňovala proti našim lidem za Rakouska, která nebyla potlačena ani 
republikou a která nyní směle a veřejně pozvedá hlavu i pěst, ba dokonce 
i zbraň proti našemu národu a jeho institucím. To nás nepřekvapuje. Spíše 
jest na podiv, že k protistátní a protičeské propagandě se ukazují na ně-
kterých aspoň místech orgánové státní příliš shovívavými; to může způ-
sobit tupou resignaci mezi českými hraničáři, když nemají opory ve státní 
správě a když shovívavost státních orgánů k našim odpůrcům posiluje 
protičeskou nenávist a její projevy i výbuchy. (...) Ještě stále není dostatek 
škol pro české dítky a žáky v pohraničí, ještě stále nejsou všechny školy 
opatřeny účelnými budovami, ještě se nenašli mecenášové, kteří by zaklá-
dali nadace a věnovali podpory na studia žactva na školách hraničářských. 
(...) Tohoto ubohého stavu, zdá se, že naše české občanstvo úplně nechá-
pe, neboť kdyby si bylo vědomo, jaké nebezpečí z toho povstává našemu 
národu i státu, jistě by se ozvalo daleko důrazněji, než se dosud děje. Ne-
chceme věřiti, že celý národ český propadl zoufalému fatalismu, který není 
schopen rázného činu a nápravy. (...) Před válkou měli jsme uvědomělých 
a činných odborů 521, dnes ve 14. roce republiky máme činných odborů 
pouze 300, tedy skoro jen polovinu. Neblahé heslo, že Matice po válce 
potřeba nebude, rozžírá se čím dále tím více jako rakovina v myslích 
a bohužel i v srdcích jinak dobrých Čechů, avšak neprozíravých. Jak jinak 
zní slovo ministra dr. Spiny na valné hromadě Kulturverbandu, kde hrdě 
prohlašuje, že v našem státě pokládá za svou povinnost chrániti německé 
kulturní statky a že proto jest členem vlády československého státu, aby 
konal tuto svou povinnost.”25 Matice, zápasící se značnými finančními potí-
žemi, byla navíc velice zadlužená: dluh dosahoval zhruba 6 milionů korun, 
každý měsíc ÚMŠ vydávala 750 000 korun na výplaty služného matičních 
učitelů a podpory škol: „Zde třeba žádati, aby naši politikové, správcové 
jmění státního a národního, zamyslili se nad tím, kam vede úspornost na 
nepravém místě. Kde na podpoře záleží zachování života, nesmí se še-
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třiti, děj se co děj, a co platí v životě vůbec, platí i v životě národním. 
Odpírejme si raději luxus, založený na dovozu cizích, často zbytečných 
předmětů, ale zařaďme i do svého rozpočtu soukromého oběť na udržení 
národního života a českého školství v místech hraničářských. Vědomí, 
že jsme vykonali dobrý čin, užitečný čin pro národ, budiž nám odměnou 
za pochybnou radost často z pouhého pozlátka. Nám nestačí odvolávati 
se na úspěch minulosti. Naše úloha jest pozorovati stále nynější i budoucí 
potřeby a nedostatky hraničářského školství a snažiti se nedostatky od-
straniti a potřebám jeho vyhověti. Nelze zanechati zápasů a úsilí, dokud 
není dosaženo úplného zdaru a do toho jest ještě daleko.”26  

Před 52. valnou hromadou konanou 2. dubna 1933 rezignoval ze zdra-
votních důvodů starosta ÚMŠ V. Dewetter. V průběhu jednání byl přečten 
dopis Přemysla Šámala z 23. března 1933, který mj. vyzval český národ 
k jednotě slovy: „Jdeme do těžkých dob, kdy nutno sebrati všechny síly 
národa a kde každé tříštění jich jest přímo zločinem. Matice patří k těm 
vzácným zjevům a květům našeho národního života a její činnost a její 
prospěch jest projevem životní síly o sebezachování.”27 Valná hromada 
zvolila novým starostou ÚMŠ senátora J. Kaprase, který ve svém inau-
guračním projevu prohlásil: „Žijeme v těžké době, kdy hospodářská krise 
dolehla prudce na všechen náš život a kdy zvláště kultura její těžkou ruku 
ucítila tak pronikavě. Rozbouřené vlny světových bojů hospodářských 
i kvasu politického ze sousedství obklopují naši státní lodičku a snaží se 
ji poškoditi. Proto třeba dnes dvojnásob býti na stráži našich národních 
zájmů. (...) Naším cílem není, abychom do českých škol hraničářských 
lákali děti, nýbrž pouze a jedině, aby každé české dítě kdekoli, i v území 
smíšeném, došlo vyučování v duchu a jazyku českém. (…) Chtěl bych, 
abychom si dnes uvědomili, že nejsme ještě u splněné zásady, aby 
všechny naše děti byly vychovávány v českých školách. Naše hraničář-
ské školství potřebuje proto dalšího rozvoje a podpory. Neboť dnes ještě 
chodí do německých škol měšťanských na půl druhého tisíce dětí českých 
a do německých škol obecných na dva tisíce.“28 

Na 53. valné hromadě konané 8. dubna 1934 měl úvodní projev dr. Jin-
dřich Vodička a mj. řekl: „Dnes se žije těžce našim lidem v pohraničí, po-
něvadž všude v sousedství bouří vlny různých hnutí, která narub obracejí 
základní pojmy, na kterých jsme budovali stát a demokracii, a která šlapou 
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nohama zásady lidskosti, svobody a rovnosti lidí. Naše smíšené pohra-
ničí podléhá stále ještě ve značné míře ozvukům toho, co se odehrává 
v jeho sousedství. Ozvuky ty jsou patrny zvláště v menšinové inteligenci 
a v menšinovém školství od vysokých škol počínajíc a obecnými školami 
končíc. Na školách těch marně bychom hledali ducha smířlivého soužití 
národů a československou státní myšlenku, zato najdeme tu velmi často 
přímé protistátní smýšlení. Platí to dnes o všech našich menšinách bez 
rozdílu, nejen o menšině německé. U té jest to jen výraznější a mohutněj-
ší. Naši hraničáři tvoří pevnou hráz přívalu těchto protistátních živlů a musí 
jim proto býti poskytnuto tolik ochrany a záštity státní autoritou, že všichni 
bez rozdílu, ať jsou to drobní lidé, živnostníci, zřízenci či učitelé, úředníci 
a držitelé zbytkových statků, musí se cítiti ve smíšeném území právě tak 
doma a v bezpečí, jako by žili v území čistě českém. Máme-li mít pocit 
bezpečnosti našich státních hranic, musí býti smíšené území a pohraniční 
kraje skutečně v našich rukou.”29 Na slova dr. Vodičky reagoval inspektor 
menšinových škol Antonín Follprecht z Plzně slovy: „Osvobozený stát 
československý oproštěn od suverenity německé potřeboval všech složek 
našeho národa, jeho obětavé, usilovné práce, aby odstranil křivdy, které 
dály se českému člověku, aby zkonsolidoval náš český stát po stránce ná-
rodní, kulturní, školské, hospodářské a sociální, aby v měřítku světovém 
zaujímal to místo, jako všichni národové, kteří hájíce svou tradici, dovedli 
si svůj stát svobodně a podle své vůle zříditi. (...) Jsme tedy dnes ještě da-
leko od toho, abychom mohli naše hraničáře a jich školství považovati za 
vybudované a vybavené tak, jak toho žádá spravedlnost k nim a prospěch 
státu, jehož stráží jsou. Je povinností nejen státu, nýbrž všech českých lidí 
dobré vůle, aby všemi prostředky a silami k dokončení díla hraničářského 
školství pracovali. V dnešních těžkých dobách hospodářských a politic-
kých, v dobách neklidu a varu světového, mezinárodního i vnitřního, je 
zvláště třeba, aby se u nás semkli všichni dobří lidé bez rozdílu politického 
příslušenství a přesvědčení, pokud jim leží na srdci osud tohoto státu jako 
jediné možné svobodné vlasti našeho národa. Nemůžeme chtíti všechno 
od státu. Jeho prostředky na vše prostě dnes nestačí. A tak nezbývá, nežli 
vrátiti se k svépomoci a pomáhati státu tam, kde je toho potřebí.”30  Valná 
hromada konstatovala, že proces budování sítě menšinových škol ještě 
zdaleka není ukončen: „Hraničářským školám chybí namnoze řádné vybu-
dování, jednak chybí jim někde potřebné prostředky a pomůcky vyučova-
cí, jednak nemají budovy. Více než 600 hraničářských škol je bez řádného 

29 Tamtéž, kart. 61, zpráva z valné hromady z 8. 4. 1934.
30 Tamtéž.
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umístění, které by jen tak tak vyhovovalo, z toho 150 je umístěno zcela 
nemožně a volá po stavbě školních budov v době co nejkratší. (...) Máme 
stále na půlčtvrta tisíce dětí českých v německých školách obecných 
a měšťanských, máme celou řadu míst, kde českých dětí je tolik, že by 
tam bylo třeba zříditi českou školu obecnou nebo měšťanskou. Krise však 
těžko doléhá na toto naše hraničářské školství, vývoj je brzděn a zpoma-
lován. (...) Chceme, aby v úřadech, v soudech a ve státních podnicích byli 
ve smíšeném území vesměs lidé spolehliví, státního smýšlení a energičtí, 
aby dovedli čeliti s úspěchem všem živlům a snahám protistátním, chce-
me, aby také duchovní správa všech konfessí bez rozdílu nebyla pro-
tistátní a odpovídala i jazykově potřebám lidu a státu, chceme, aby také 
v samosprávě nepřevládal duch nesnášenlivosti a protistátnosti. Přede-
vším však chceme, aby bylo postaráno o české dítě tak, aby všude mohlo 
choditi do české školy, kde by bylo vychováváno nejen ve svém jazyku, 
nýbrž i v duchu svého národa a v tradici vlastní kultury.“31 

Další, již 54. valná hromada se konala téměř v předvečer klíčových par-
lamentních voleb, dne 7. dubna 1935. Starosta ÚMŠ J. Kapras prohlásil 
v projevu, který přenášel československý rozhlas, mj. toto: „Naše děti jsou 
naší nadějí a budoucností. Budoucnost našeho národa bude taková, jaké 
si vychováme děti. Proto chceme dnes míti děti silné, připravené pro život 
tělesně i duševně, schopné uchovati národ, jeho jazyk a jeho kulturu. Do-
háníme dnes to, oč jsme se v dobách svého úpadku národního opozdili 
proti národům sousedním. (...) Každý národ chrání si při výchově svou 
mládež před odnárodněním, zvláště ovšem činí tak národ malý, jako je 
náš. Nebezpečenství odnárodnění mládeže, zvýšené polohou území 
národního vraženého klínem do cizí oblasti národní, zvyšovalo u nás 
snahu po výchově v národním duchu a v duchu ideje a dějin národa. (...) 
Tak vznikaly nejprve v 70. letech 19. století místní školské spolky a na ko-
nec před 55 lety ÚMŠ jako obrana národa proti germanisačním snahám 
Schulvereinu. Úkolem ÚMŠ od začátku bylo zachovat národu našemu 
jeho vlastní děti, vychované v českém duchu, německé děti neměly být 
lákány do českých škol. Proto nehlásala ÚMŠ nikdy nenávist národnostní, 
poněvadž hlásáním nenávisti k cizímu národu nikdy nelze vzbuditi lásku 
k národu vlastnímu.”32 Podle jednatelské zprávy vydržovala ÚMŠ v roce 
1934 3 střední školy (reálné gymnázium v Děčíně, dvě obchodní akademie 
s obchodními školami a kupeckými školami pokračovacími v Jablonci nad 
Nisou a Teplicích-Šanově), 8 odborných škol pro ženská povolání (7 v Če-

31 Tamtéž. 
32 Tamtéž, kart. 62, zpráva z valné hromady ze 7. 4. 1935.
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chách: Broumov, Český Krumlov, Mariánské Lázně, Liberec, Lovosice, 
Trutnov, Prachatice, 1 na Moravě: Nový Jičín), 12 obecných škol (9 v Če-
chách: Brod nad Tichou, Děkovka, Hora Svaté Kateřiny, Svatá Kateřina, 
Kyjice, Lhota u Jesenice, Horní Planá, Protivec, Vidochov, 3 na Moravě 
a ve Slezsku: Kujavy, Velké Losiny, Vrbno) a 201 opatroven a mateřských 
škol (147 v Čechách, 54 na Moravě a ve Slezsku). Kromě toho organizo-
vala ještě 12 jazykových kurzů (9 v Čechách, 3 ve Slezsku), 6 kurzů učiva 
měšťanských škol (5 v Čechách a 1 na Moravě), podporovala živnosten-
ské školy pokračovací a lidové školy hospodářské, poskytovala podporu 
žákům na jízdné, stravné a stipendia. Celkově tedy ÚMŠ v roce 1934 vy-
držovala 326 matičních škol s 504 odděleními a 10 981 žáky. Ve srovnání 
s rokem 1933 došlo ke zvýšení počtu škol i k nárůstu počtu žáků: v roce 
1933 vydržovala Matice celkem 308 škol se 489 odděleními, které navště-
vovalo 9 866 žáků. K nejvýznamnějším zakladatelským počinům ÚMŠ 
v roce 1934 nesporně patří založení reálného gymnázia v Děčíně, prvního 
gymnázia, které ÚMŠ zřídila po převratu, a prvního gymnázia, které zřídila 
v Čechách vůbec. Kromě toho v roce 1934 zřídila 8 nových obecných škol 
(Brod nad Tichou, Děkovka, Svatá Kateřina, Kyjice, Lhota u Jesenice, Ku-
javy, Velké Losiny, Vrbno) a 19 mateřských škol a opatroven. Úspěšně po-
kračovala také akce na výstavbu nových školních budov: byly dokončeny 
školní budovy v Drahonicích, Leské, Řehlovicích, Třebovicích a Děkovce, 
mimo to převzala ÚMŠ od svého plzeňského odboru školní budovu v Mod-
ravě, ve výstavbě bylo dalších 8 školních budov (Želenice, Polerady, Ham-
ry, Lodhéřov, Hradečná, Čechyně, Děrné a Želešice).       

Období let 1936–1938 bylo z hlediska správního vývoje ÚMŠ dobou 
poměrně složitou. Vnitropolitický vývoj v Československu, radikalizace 
německého obyvatelstva v národnostně smíšených oblastech pod vlivem 
Sudetoněmecké strany a neustále se zhoršující postavení českých men-
šin vedly ÚMŠ k dvojí, optimisticko-pesimistické politice: na jedné straně 
se Matice snažila až téměř do posledních dnů bojovat a intervenovat 
ve prospěch české menšiny na nejrůznějších úřadech a institucích, ale její 
snahy byly stále častěji marné. Tyto neúspěchy vzbudily u části členské 
základny Matice pocity marnosti a vedly k obviňování představitelů Česko-
slovenské republiky i samotných občanů ze zbabělosti, poraženectví, ne-
činnosti a lhostejnosti vůči českému národu. Na druhé straně i sama ÚMŠ 
propadala stále více defétismu, její aktivity se omezovaly na udržení sta-
tutu quo z předchozího období, což se zřetelně odráželo v poklesu investic 
např. do nových stavebních projektů v národnostně smíšených oblastech 
Československa. Na valných hromadách se ÚMŠ v tomto období stále 
více obracela do své historie, bilancovala a srovnávala. Každé úmrtí vý-
znamného člena ÚMŠ či národně orientovaného politika vzbuzovalo mezi 
členskou základnou značné emoce, jak tomu bylo např. na jaře roku 1937, 



2007
Paginae 15

115

"Řeháček K.
Ústřední  mat ice  školská

33 Blíže k F. Lukavskému viz Řeháček, Karel. Dr. František Lukavský a Plzeňsko. 
Muzejní a vlastivědná práce/Časopis společnosti přátel starožitností 38/108, 4, 
2000, s. 213–221.
34 NA, ÚMŠ Praha, kart. 62, dopis ÚMŠ v Praze všem odborům z 6. 10. 1938.

kdy v rozmezí dvou měsíců zemřeli dva významní národně demokratičtí 
politici a ochránci české menšiny: 4. dubna 1937 dlouholetý poslanec Ná-
rodního shromáždění a předseda plzeňských odborů ÚMŠ a NJP Franti-
šek Lukavský33 a 26. května 1937 první československý premiér a klíčová 
osobnost národní demokracie Karel Kramář. Valná hromada na jaře roku 
1938, poslední před válkou a ve svobodném Československu, byla těmito 
událostmi a zhoršující se politickou situací v zemi i za jejími hranicemi 
značně ovlivněna.             

Období 1938–1945
Událostmi podzimu 1938 byla ÚMŠ těžce poškozena. Jako nebezpečná 
„Kampforganisation” byla v pohraničním odstoupeném území rozpuště-
na a ztratila téměř veškerý svůj tamní majetek. Přišla tak o významnou 
část svého nemovitého majetku (celkově se jednalo o 134 zabavených 
nemovitostí), její movitý majetek mohl být sice z odstoupeného pohraničí 
alespoň zčásti převezen do zatím neokupovaného vnitrozemí, ale i tak 
zůstala jeho větší část v pohraničí a byla Němci konfiskována. Konfisko-
vaný movitý i nemovitý majetek byl převeden na Říši (většinou prostřed-
nictvím Fondu pro výstavbu), který ho dále buď prodával, nebo převáděl 
do vlastnictví obcí či jednotlivců, pouze v několika málo případech zůstalo 
vlastnické právo ÚMŠ k nemovitostem v okupovaném pohraničí knihovně 
nedotčeno. 

Hlavním problémem ÚMŠ v období těsně po záboru pohraničních oblastí 
a jejich přičlenění k Říši byla péče o žáky a učitele matičních škol. Většina 
žáků odešla se svými rodiči z odstoupeného pohraničí do neobsazeného 
vnitrozemí, učitelé matičních škol buď zůstali na svých místech (zejména 
v tzv. plebiscitních územích), nebo rovněž odešli do vnitrozemí, v obou 
případech však zůstali bez prostředků. ÚMŠ si v říjnu 1938 dala jako krát-
kodobý úkol „zabrániti jakémukoliv úbytku českých hlasů v rozhodujících 
dnech a tím i každé další ztrátě české půdy”34, dlouhodobým cílem se pak 
stala organizace menšinového školství ve zbytku Československa. V do-
pise, který poslala ÚMŠ v Praze 6. října 1938 všem místním odborům, 
poděkovala svým členům za dosavadní práci, vypočítala ztráty způsobe-
né záborem pohraničí a vyzvala k pokračování všech matičních aktivit: 
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„Takřka rázem je tu postavena Ústřední matice školská před tolik úkolů 
jako nikdy předtím. Desítky tisíců českých dětí, které zachovala za dobu 
svého trvání národu, jsou dnes svědectvím dobré matiční práce minulé, 
jsou dnes pobídkou matičním odborům, aby zdvojnásobily svou činnost 
v národním státě. Prosíme proto všechny odbory, aby v zájmu státu i ná-
roda pomohly neztenčenou spoluprací k zachování a rozvoji našeho  nej-
cennějšího národního statku – české vzdělanosti – i v nejchudších krajích. 
Pochopili jsme všichni, že dnes nejde o to, co vykoná nebo má vykonati 
stát a co Ústřední matice školská pro českou školu, pochopili jsme dobře, 
že co učiní kdokoli z nás ve veřejném zájmu, učiníme tak nejen jménem 
státu, ale i pro stát.“35

Stagnace matičního školství v důsledku událostí podzimu 1938 byla 
patrná na první pohled. Ještě na začátku školního roku 1938/39 provozo-
vala ÚMŠ 297 škol: 7 vyšších středních škol (reálná gymnázia v Chebu, 
Podbořanech, Rumburku, Krnově a Mikulově, reálka v Teplicích-Šanově, 
učitelský ústav v Bílině) pro 651 žáků, 9 odborných škol (3 obchodní 
akademie v Jablonci nad Nisou, Teplicích-Šanově a Karlových Varech 
a 6 obchodních škol v Litoměřicích, Lomu, Postoloprtech, Vimperku, Svi-
tavách a Uničově) pro 1 571 žáků, 11 odborných škol pro ženská povolání 
se 3 internáty (Broumov, Děčín, Chomutov, Český Krumlov, Mariánské 
Lázně, Liberec, Lovosice, Most, Prachatice, Trutnov v Čechách a Nový 
Jičín na Moravě) pro 658 žákyň, 32 obecných škol (Albrechtice, Cinvald, 
Číhaná, Doupov, Friedrichswald, Frymburk, Hora Svaté Kateřiny, Hrádek, 
Hůrka, Svatá Kateřina, Konstantinovy Lázně, Luka, Nečemice, Ošelín, 
Otročín, Pelíkovice, Horní Planá, Protivec, Český Radiměř, Reckerberg, 
Německý Rohozec, Tři Sekery, Stráž, Sukorady, Velký Uhřínov, Nová Ves 
a Vykmanov v Čechách a Dobešov, Kružberk, Kujavy, Mladoňov a Vnoro-
vice na Moravě a ve Slezsku) pro 279 žáků, 219 opatroven a mateřských 

35 Tamtéž.
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škol (162 v Čechách, 57 na Moravě a ve Slezsku) pro 4 237 žáků36, 
5 jazykových kurzů (Bučina, Hamry, Milešice, Skupeč a Jakubčovice) 
pro 75 účastníků, 1 kurz učiva měšťanských škol (Vejprty), dále podporo-
vala 13 živnostenských škol pokračovacích a lidových škol hospodářských 

36 V Čechách se jednalo o tyto mateřské školky: Aš, Benešov nad Ploučnicí, 
Bezděčín, Bezděkov, Běhánky, Blatnice, Blatno, Braňany, Brněnec, Brusnice, 
Malé Březno, Břežánky, Cukmantl, Čeminy, Čepirohy, Čížkrajice, Děkovka, 
Dobřany I, Dobřany II, Doksy, Drahonice, Český Dub, Dvory, Falknov nad 
Ohří, Frýdlant v Čechách, Frýdnava, Grünlas, Grünthal, Hanšpach, Hluboká, 
Hodkovice, Holýšov, Hořany, Hostomice nad Bílinou, Hostouň na Šumavě, 
Hrádek nad Nisou, Hrob, Hrobčice, Hrušovany, Nová Huť, Chodov, Chotěšov, 
Chrastava, Jablonec nad Nisou, Německé Jablonné, Jesenice, Kamenná, 
Kladruby, Nový Klíčov-Štítovky, Kochovice, Kolešovice, Kostřice, Český 
Krumlov, Krupka, Kryry, Kunějovice, Kuřívody, Lhota u Jesenice, Zálesní Lhota, 
Liberec I, Liberec II, Libočany, Líně, Česká Lípa I, Česká Lípa II, Česká Lípa 
III, Lipanovice, Lipnice, Liptice, Litice, Dolní Litvínov, Horní Litvínov, Lom, 
Losina, Malesice, Manětín, Mimoň, Hillův Mlýn, Modlany, Most, Načetín, 
Nečemice, Neštěmice, Nuzerov, Nýřany, Ohučov, Oldřichov, Oldřichovice, Dolní 
Olešnice, Ostrov, Otvice, Patokryje, Petrovice, Pleš, Počeplice, Podbořánky, 
Postoloprty, Dolní Poustevna, Prenet, Proboštov, Přídolí, Radíčeves, Robčice, 
Rochlov, Rossbach, Roudníky, Rožmberk nad Vltavou, Röhrsdorf, Rtyně 
nad Bílinou, Železná Ruda-Alžbětín, Rudolfov, Rumburk, Růžodol, Rybáře, 
Řehkovice, Sedčice, Staré Sedlo, Dolní Sekyřany, Selibice, Skalice, Sobědruhy, 
Spolí, Stod, Strkovice, Strýčice, Suniperk, Svatava, Svojetín, Sytno, Šlovice, Štětí 
nad Labem, Štoky I, Štoky II, Štrbice, Šumburk-Jistebsko, Dolní Tanvald, Horní 
Tanvald, Touškov, Trnovany I, Trnovany II, Třebenice, Tuchomyšl, Tuchořice, 
Malý Uhřínov, Kamenný Újezd, Malý Újezd, Varnsdorf, Nová Ves, Velká Ves, 
Vidim, Vintířov, Vojkovice, Vtelno, Vyšný, Wölmsdorf, Zahrádky, Záluží, Zbůch 
I, Zbůch II, Dolní Žandov, Židovice a Žlutice. Na Moravě a ve Slezsku se jedna-
lo o tyto mateřské školy: Bartošovice, Dolní Benešov, Bludov, Český Bohdíkov, 
Bohučovice, Dolní Dunajovice, Frélichov, Frývaldov, Heřmanice, Hlavnice, 
Hněvošice, Holasovice, Životické Hory, Hostice, Hrabenov, Hustopeče, 
Chlebičov, Chvalkovice, Jaktař, Jevíčko, Nový Jičín, Kostelec, Kouty, Králec, 
Kravaře, Moravský Krumlov, Kučerov Manerov, Leskovec, Lhotka u Litultovic, 
Litultovice, Loděnice, Lomnice, Matějovec, Mladecko, Mošnov, Mrklesy, 
Muglinov, Oldřišov, Olšany, Opava, Paseka, Podolí, Raškov, Rychvald, 
Služovice, Dolní Studénky, Suchdol nad Odrou, Šreflová, Horní Štěpánov, 
Uničov, Valtice, Vávrovice, Charvátská Nová Ves, Větřkovice, Želetice, Žilina 
a Žimrovice.
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(Brloh, Broumov, Chabařovice, Liběchov, Lom, Polepy, Stod, Štoky, Tře-
benice, Vimperk v Čechách a Bolatice, Jablunkov a Karviná na Moravě 
a  ve Slezsku) pro 592 posluchačů. Celkově navštěvovalo matiční školy 
8 070 žáků a kromě toho vyplácela řadu podpor a stipendií. 

Na podzim 1938 byly uzavřeny všechny vyšší střední školy (Cheb 24. 9., 
Podbořany 7. 10., Rumburk 26. 9., Teplice-Šanov 26. 9., Bílina 7. 10., 
Krnov 23. 9. a Mikulov 23. 9.) a část odborných škol (Karlovy Vary 23. 9., 
Lom 29. 9., Postoloprty 7. 10., Uničov 4. 10.). Zbytek odborných škol 
byl přeložen do neobsazeného území: obchodní akademie z Jablon-
ce nad Nisou byla přemístěna do Turnova, z Teplic-Šanova do Loun, 
z Litoměřic do Roudnice nad Labem, z Vimperku do Volyně a ze Svitav 
do Poličky, stejně tak jako všechny odborné školy pro ženská povolání: 
z Broumova do Jaroměře, z Děčína do Jičína, z Chomutova do Manětína, 
z Českého Krumlova do Jindřichova Hradce, z Mariánských Lázní do Bělé 
pod Bezdězem, z Liberce do Lomnice nad Popelkou, z Lovosic do Roud-
nice nad Labem a později do Libochovic (pouze internát zůstal v Roudni-
ci), z Mostu do Loun-Cítolib, z Prachatic do Vodňan, z Trutnova do České 
Skalice a z Nového Jičína do Valašského Meziříčí. Všechny matiční obec-
né školy byly uzavřeny, stejně tak jako drtivá většina mateřských škol, 
byť některé z nich existovaly i nadále (Čížkrajice, Frýdnava, Kamenná, 
Nový Klíčov-Štítovky, Líně, Manětín, Ohučov, Petrovice, Rudolfov, Štoky 
I, Štoky II, Dolní Tanvald, Trnovany, Třebenice, Nová Ves, Bludov, Český 
Bohdíkov, Hostice, Jevíčko, Kostelec, Kučerov-Manerov, Muglinov, Dolní 
Studénky a Horní Štěpánov), pouze jedna školka byla přemístěna do ne-
obsazeného území (z Brusnice do Bílé Třemešné). 

Během školního roku 1938/1939 došlo k dalším dramatickým událostem, 
které zásadně ovlivnily činnost ÚMŠ. Po 15. březnu 1939 byly zmařeny 
veškeré naděje, které počítaly s možností nerušené, byť omezené čin-
nosti ÚMŠ. Přesto ani v této době Matice nerezignovala a pracovala dále. 
Do konce května 1939 oznámily jednotlivé odbory příslušným úřadům, 
že budou i nadále vyvíjet svoji činnost. Ta se sice formálně omezovala 
jen na území Protektorátu Čechy a Morava, ÚMŠ však pečovala ještě 
i o několik škol, které zůstaly v odtržených pohraničních oblastech. Jed-
nalo se o mateřské školy v obcích, kde byly v důsledku koncentrace 
většího množství obyvatelstva české národnosti dosud tolerovány. Tak 
ještě na jaře 1939 vydržovala ÚMŠ 2 mateřské školy v Bludově, po jedné 
v Českém Bohdíkově, Hosticích, Dolních Studénkách, Dolním Tanvaldě 
a Trnovanech. 

Matice se snažila především svojí podpůrnou činností pokračovat v před-
válečných aktivitách spolku. Ústředí ÚMŠ vydalo počátkem května 1939 
výzvu všem odborům, v níž se mj. psalo: „Prosíme, aby odbory ÚMŠ 
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pokračovaly dále ve své záslužné činnosti a čestné práci, pomáhajíce 
ÚMŠ svojí hřivnou ku zvýšení kulturní úrovně českého národa. Dnes, kdy 
zkušenosti posledních měsíců ukázaly nám malou početnost našeho ná-
roda, uvědomujeme si opět význam drobné národní práce pro zachování 
a rozvoj národních hodnot. Drobná národní práce stává se nám útočištěm 
a příkazem sebezáchovy.“37 

Na základě vládního nařízení č. 136/1940 Sb., o právním postavení židů 
ve veřejném životě, byla provedena očista ÚMŠ od členů židovského pů-
vodu. Ústředí ÚMŠ vyzvalo všechny místní odbory, aby „v zájmu existence 
ÚMŠ nebyli za členy odborů přijímáni neárijci a dále aby vhodným způso-
bem byly vyžádány zpět legitimace neárijským členům již vydané“, každý 
člen ÚMŠ byl požádán o vlastnoručně podepsané místopřísežné pro-
hlášení o své rasové čistotě.38 Vnitřní spolková činnost ÚMŠ se omezila 
pouze na vyřizování nejnutnějších organizačních záležitostí, týkajících se 
především správy majetku a hospodářských aktivit Matice. Od roku 1940 
se nekonaly valné hromady a byla přijata zásada, že za odstoupivšího 
funkcionáře je možno povolat náhraníka a že za předsedu může úřadovat 
místopředseda. Vždy po vlně zatýkání mezi činovníky Matice docházelo 
k urychlené likvidaci kompromitujících materiálů v archivu ÚMŠ. 

V letech okupace vydržovala Matice odborné školy (obchodní akademie 
a obchodní školy), odborné školy pro ženská povolání, mateřské školy, 
útulky (stálé i žňové), poskytovala finanční podporu na věcné potřeby škol, 
na jízdné, pomůcky a na jiné školské a sociální potřeby žactva a učitelů 
(např. penzistům bývalého školského spolku Komenský ve Vídni, který 
byl v březnu 1942 úředně rozpuštěn) ve formě jednorázových podpor 
či dlouhodobých stipendií. Snažila se zakládat nové mateřské školy, ale 
kvůli úředním zákazům byly tyto snahy většinou z dlouhodobého hlediska 
spíše neúspěšné. V těchto případech pak ÚMŠ alespoň úzce spolupra-
covala s orgány okresní péče o mládež a podporovala vznik útulků, kde 
působily matiční učitelky a pěstounky. ÚMŠ se snažila v rámci možností 
co nejefektivněji spravovat svůj majetek, ale kvůli úředním zásahům jej 
nemohla využívat zcela svobodně. Na nátlak politických úřadů a německé 
tajné policie musela Matice nedobrovolně prodávat části svého majetku, 
např. tři  matiční domy v Kučerově na Vyškovsku. 

Pokles počtu matičních škol byl během války dramatický. ÚMŠ se však 
nevzdala a bojovala i navzdory nelehké situaci za české školy dále. 

37 Tamtéž, kart. 334, výzva ústředí ÚMŠ všem odborům z 8. 5. 1939.
38 Tamtéž, kart. 334, dopis ústředí ÚMŠ v Praze místním odborům z 11. 7. 1940. 
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Ve školním roce 1939/1940 převzala do své správy jihlavskou obchodní 
akademii a obchodní školu (od 1. 9. 1940 byly obě jihlavské školy přemís-
těny, obchodní akademie do Polné, obchodní škola do Třeště) a otevřela 
dalších 20 mateřských škol. V roce 1940 byly otevřeny 4 nové mateřské 
školy (Bohušovice, Kunžak, Slemeno, Včelná), ale zároveň jich 8 v dů-
sledku německého tlaku zaniklo (Boršov, Čkyně, Kunžak, Metylovice, 
Slemeno, Trhové Sviny, Bílá Třemešná, Štoky). Ke konci prosince 1940 
tak ÚMŠ vydržovala 1 obchodní akademii (Jihlava), 1 obchodní školu (Jih-
lava), 11 odborných škol pro ženská povolání s 1 internátem v Roudnici, 
35 mateřských škol (Bohušovice nad Ohří, Boršov-uzavřena 30. 11. 1940, 
Bzí, Čachrov, Čížkrajice, Čkyně-uzavřena 30. 11. 1940, Držkov, Dřemčice, 
Frýdštejn, Homole, Jenišovice, Nový Klíčov, Líně, Manětín, Podolí, Ru-
dolfov, Slemeno-uzavřena 30. 11. 1940, Staňkov, Trhové Sviny-uzavřena 
30. 11. 1940, Tanvald, Třebenice, Třebívlice, Bílá Třemešná-uzavřena 
30. 11. 1940, Úsobí, Včelná, Nová Ves a  Zásada v Čechách a Bítov, 
Frýdnava, Jevíčko, Jilemník, Jindřichov, Kostelec, Kunžak-uzavřena 
30. 11. 1940, Manerov, Metylovice, Muglinov, Horní Štěpánov, Štoky I, 
Štoky II-k 31. 8. 1940 obě školy spojeny a Valtínov) pro 2 559 žáků a pod-
porovala 3 živnostenské školy pokračovací (Terezín, Třebenice a Štoky).

V roce 1941 došlo jen k několika případům přemisťování škol z míst, kde 
byl proti nim veden silný německý tlak. Ke konci roku ÚMŠ vydržovala 
1 obchodní akademii (Pelhřimov, kam byla k 1. září 1941 přemístěna 
z Polné), 1 obchodní školu (Náměšť nad Oslavou, kam byla k 1. září 1941 
přemístěna z Třeště), 11 odborných škol pro ženská povolání (internát 
v Roudnici zanikl), 33 mateřských škol (Bohušovice nad Ohří, Bzí, Čach-
rov, Čížkrajice, Držkov, Dřemčice, Frýdštejn, Homole, Jeníšovice, Nový 
Klíčov, Líně, Manětín, Podolí, Rudolfov, Staňkov, Třebenice, Třebívlice, 
Úsobí, Včelná, Nová Ves a Zásada v Čechách a Bítov, Jevíčko, Jilemník, 
Jindřichov, Panská Lhota, Manerov, Muglinov, Nížkov, Stáj, Horní Štěpá-
nov, Štoky a Valtínov na Moravě) pro 2 544 žáků a podporovala 5 živ-
nostenských škol pokračovacích (Brloh a Třebenice v Čechách a Starý 
Hrozenkov, Střítež nad Ludinou a Vyškovec-Bošačky na Moravě). Pod-
porovala rovněž 12 dětských útulků (Borovany, Boršov, Boubská, Čkyně, 
Huntířov, Loukovec, Slemeno, Trhové Sviny, Bílá Třemešná a Kamenný 
Újezd v Čechách a Metylovice a Střítež nad Ludinou na Moravě).

V roce 1942 bylo otevřeno 5 jednoročních rodinných škol při odborných 
školách pro ženská povolání (Cítoliby, Jaroměř, Jičín, Lomnice nad Popel-
kou, Vodňany) a došlo k několika přemístěním mateřských škol (z Jilemní-
ku do Poděšína, mateřská škola ve Včelné na konci školního roku zanikla). 
Ke konci roku 1942 tak ÚMŠ vydržovala 1 obchodní akademii, 1 obchodní 
školu, 11 odborných škol pro ženská povolání, 5 jednoročních rodinných 
škol a 33 mateřských škol pro 2 852 žáků, podporovala 3 učňovské školy 
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a lidové školy hospodářské (Termesivy a Třebenice v Čechách a Střítež 
nad Ludinou na Moravě), 57 dětských útulků a 25 žňových útulků. Většina 
dětských útulků (53) se nacházela v Čechách, většina žňových útulků (22) 
na Moravě.

V roce 1943 se přes nepřízeň okupačních úřadů vyvíjela činnost ÚMŠ zpo-
čátku celkem slibně: na počátku roku vydržovala Matice 1 vyšší obchodní 
školu (dříve obchodní akademie Pelhřimov), 1 obchodní školu (Náměšť 
nad Oslavou), 11 odborných škol pro ženská povolání s jednoročními 
rodinnými školami, 32 mateřských škol pro 2 714 žáků a spoluvydržovala 
s okresními péčemi o mládež 53 stálých dětských útulků. V březnu 1943 
však vyšel výměr ministerstva školství a národní osvěty, podle něhož byly 
ke konci školního roku uzavřeny všechny matiční školy (útulky zůstaly 
nepovšimnuty). Přesto byly téměř všechny tyto školy zachráněny (zanikly 
pouze 3 mateřské školy a po roce ještě odborná škola pro ženská povolá-
ní v Libochovicích), když byly vesměs i se zařízením (a značnými finanč-
ními dotacemi) předány obcím a okresním péčím o mládež. 

Vývoj matičního školství v době okupace se dá vyjádřit rovněž srovnáním 
finančních výdajů ÚMŠ na školství v jednotlivých letech, byť je vzhledem 
k měnovému a kurzovému postavení československé a protektorátní 
koruny toto srovnání pouze velmi rámcové. Z níže uvedených údajů ply-
ne, že v roce 1938 vydala ÚMŠ na podporu menšinového školství 8 814 
083,01 korun, v roce 1939 se tato částka snížila na 3 299 179,14 korun, 
v roce 1941 společně s různými podporami (jízdné žáků, podpory neumís-
těným učitelkám) vyplatila ÚMŠ na provoz matičního školství 5 204 353,51 
korun, v roce 1942 na provoz škol a podpory vynaložila 7 481 049,85 ko-
run, v roce 1943, kdy již byla činnost Matice vážně narušena, to bylo ještě 
6 001 960,75 korun.

Tak trochu osudnou se ÚMŠ stala již zmiňovaná obec Kučerov na Vyškov-
sku. V průběhu jednání o vynuceném prodeji matičních domků v Kučerově 
se Matice dostala do sporu s vyškovským okresním hejtmanstvím. Tamní 
hejtman, v rozčilení nad protahujícím se jednáním, navrhl v roce 1942 
rozpuštění ÚMŠ. Podání učinil na Zemský úřad na Moravě v Brně, který jej 
postoupil 24. září 1942 říšskému protektoru. Velitel bezpečnostní policie 
v Praze postoupil opis dopisu pověřenci pro organizace s příkazem, aby 
byla ÚMŠ rozpuštěna a její majetek převeden do německých rukou. Dne 
9. ledna 1943 došel od úřadu říšského protektora, pověřence pro orga-
nizace, doporučený výměr datovaný 6. lednem 1943, podle něhož byla 
Matice postavena pod německý dozor a vyzvána, aby urychleně vykázala 
své jmění a svoji činnost. Od té doby měla ÚMŠ prakticky zablokované 
veškeré účty a nemohla svobodně disponovat svým majetkem, nesměla 
vydávat a prodávat pohlednice, v důsledku zřízení sirkového monopolu 



2007
Paginae 15

122

Řeháček K."
Ústřední  mat ice  školská

39 NA, ÚMŠ Praha, kart. 63, Padesátáosmá výroční zpráva Ústřední matice škol-
ské v Praze za dobu od 5. května 1945 do 31. prosince 1946 a se zřetelem k době 
okupace. Praha 1947, s. 18–19.

nesměla propůjčovat matiční známky na zápalky, což v obou případech 
vedlo ke značnému poklesu spolkových příjmů. Druhý útok proti ÚMŠ 
přišel, jak již bylo dříve uvedeno, z ministerstva školství a národní osvě-
ty, které v březnu 1943 vydalo nařízení o uzavření veškerých matičních 
škol ke konci školního roku 1942/43. Díky diplomatickému úsilí činovníků 
ÚMŠ se sice téměř všechny školy podařilo zachránit jejich převedením 
do správy příslušných měst a obcí, ale veškeré výdaje spojené s pře-
vodem a dalším vydržováním těchto škol nesla i nadále Matice. Později 
se sice podařilo navýšit dotčeným městům a obcím rozpočty na provoz 
těchto škol, ale např. učitelky většiny původně matičních mateřských škol 
platila tajně i nadále ÚMŠ, a to proti výslovnému zákazu okupačních úřa-
dů. Již 10. července 1943 došlo k prvnímu likvidačnímu zákroku ze strany 
německé policie proti ÚMŠ. Některé odbory již byly rozpuštěny, ale došlo 
k tomu v důsledku úředního omylu: úředním nařízením byla totiž rozpuš-
těna Národní Matice (bývalá Národní jednota pošumavská), která však 
neměla s ÚMŠ nic společného. Podobný název jen zmýlil bezpečnostní 
orgány a v důsledku tohoto omylu mohla ÚMŠ ještě nějakou dobu pra-
covat.

Konec činnosti Matice se však rychle blížil. Úřad pověřence pro organi-
zace při úřadu říšského protektora vydal 23. srpna 1944 výměr, na jehož 
základě byla ÚMŠ rozpuštěna. Likvidátorem Matice byl jmenován němec-
ký úředník Václav Machek. Ten však neoplýval žádnou přehnanou úřední 
horlivostí, likvidační práce zdržoval a díky němu se Matici podařilo udržet 
téměř veškerý spolkový majetek až do konce války.39

Během okupace ztratila ÚMŠ řadu svých členů a činovníků, snad z každé-
ho odboru byl někdo umučený nebo alespoň vězněný. První obětí nacistic-
ké zvůle se stala matiční učitelka a správkyně mateřské školy v Hostouni 
na Horšovskotýnsku Anna Jindřichová. Dne 6. října 1938 se pokusila ještě 
se dvěma pomocníky a šoférem odvézt nábytek školy, ale při tomto po-
kusu byli všichni zadrženi a uvězněni v místním vězení. Oba pomocníci 
a šofér byli 10. října propuštěni a bylo jim řečeno, že Jindřichová odešla 
na svobodu již dříve. Teprve 25. října byl vyrozuměn Obecní úřad v Buko-
vé, kde bydlel její otec, že Jindřichová spáchala 9. října ve vězení sebe-
vraždu. Podle několika svědectví však byla ve vězení utlučena.
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Období 1945–1951
Bezprostředně po skončení války došlo k obnovení činnosti Matice. Sešlo 
se poslední „válečné“ předsednictvo ÚMŠ, aby se znovu ujalo výkonu 
svého mandátu, dočasně a formálně přerušeného nedobrovolnou likvida-
cí spolku. ÚMŠ oficiálně oznámila ředitelství Sboru národní bezpečnosti, 
že pokračuje ve své činnosti, jednotlivým místním odborům byly vráceny 
spolkové knihy, razítka a pokladní hotovosti, odvedené během procesu 
likvidace. Dne 2. června 1945 byli zástupci ÚMŠ přijati na Hradě prezi-
dentem Edvardem Benešem a představili mu program činnosti Matice 
v poválečném období, který spočíval v následujících bodech: odsunu 
německého obyvatelstva z Československa, podpoře školství, osvětové 
a kulturní výstavby pohraničí, oživení původní slovanské a české tradice, 
povzbuzení a udržení zájmu o pohraničí po všech stránkách. Prezident 
Beneš se pochvalně vyslovil o činnosti ÚMŠ v uplynulých desetiletích 
a vyjádřil názor, že by nebylo účelné, aby aktivity Matice byly po válce 
ukončeny, neboť „i za nových poměrů jest pro ni dostatek velkých úkolů 
a její činnosti bude ještě na dlouhou dobu zapotřebí“.40 O několik dní poz-
ději, 7. června 1945, přijal zástupce ÚMŠ také ministr školství a osvěty 
Zdeněk Nejedlý, který rovněž plně podpořil matiční aktivity. 

Výměrem ministerstva školství a osvěty z 16. června 1945 byla na zákla-
dě dekretu prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. zavedena dočasná národní 
správa spolku, národními správci byli jmenováni JUDr. Josef Wajs, JUDr. 
Zdeněk Novák, JUDr. Vlastimil Stypa a Vilém Šulc. Tato národní správa 
vedla spolek do volby nového výboru na řádné valné hromadě. Ta, v pořadí 
už 58., se konala 8. července 1945. V úvodu jednání byly zaslány pozdrav-
né dopisy ministerskému předsedovi Zdeňku Fierlingerovi a ministrům 
školství a osvěty Zdeňku Nejedlému a informací Václavu Kopeckému. 
Předsedající dr. Eduard Hartl vzdal rovněž dík generalissimu Josefu Vis-
sarionoviči Stalinovi, Sovětskému svazu a ostatním spojencům a vyjádřil 
naději, že „nyní po dosažení osvobození budou naplněny všechny tužby 
českého a slovenského lidu po úplné politické a hospodářské nezávislos-
ti”.41 Prezident Beneš byl zvolen čestným členem ÚMŠ, která se „radostně 
přihlásila k vládnímu programu, který splňuje všechny národní požadavky, 

40 Tamtéž, s. 32.
41 Tamtéž, s. 33. 
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42 Tamtéž, kart. 63, zpráva z valné hromady z 8. 7. 1945. E. Hartl uvedl jmeno-
vání prezidenta Beneše čestným členem slovy: “Za to vše (pozn. za osvoboze-
ní Československa) vděčíme v prvé řadě muži, kterého dobrý genius vyzvedl na 
prvé místo do čela národa v pravý čas, jak tomu bude, doufám, i v budoucnosti. 
Výbor ÚMŠ uznávaje vděčně mimořádné činy a ničím nesrovnatelná dobrodi-
ní, která prokázal pan president Dr. Beneš našemu národu a tím také nepřímo 
naší malé složce Ústřední matici školské, rozhodl se doporučiti valné hromadě, 
aby pan president Beneš byl jmenován čestným členem ÚMŠ.” Návrh byl přijat 
jednomyslně a valná hromada poslala Benešovi telegram následujícího znění: 
“Vzpomínajíce Vaší odhodlanosti, síly a velikosti ducha, které nás tolik posi-
lovaly v dobách nejstrašlivějších, a Vaší nehynoucí zásluhy o národ a stát, do-
volujeme si Vás, pane presidente, vděčně pozdraviti ze své prvé valné hromady 
v osvobozené republice. Zároveň si dovolujeme zdvořile oznámiti, že Vás valná 
hromada jednomyslně zvolila čestným členem ÚMŠ na důkaz své nejvyšší úcty 
a vděčnosti. Prosíme, abyste laskavě toto čestné členství přijal.“ 
43 Tamtéž.
44 Tamtéž. 

za něž ÚMŠ po celou dobu svého trvání bojovala”.42 V úvodním referátu 
nastínil E. Hartl rovněž program ÚMŠ v poválečné době: „V době přítomné 
bude Matice pracovati v oboru sociálním a kulturním ruku v ruce se státem 
v mezích prohlášení Košické vlády, vždy ochotna pomáhati a předati své 
dílo těm, kteří přijdou po nás. V Čechách vane opět volný vzduch a Čech 
nebude otrokem, ale volným člověkem stojícím opět jako rovný s rovným 
v tom velikém boji světa s ostatními národy evropskými a světovými.“43 
Na valné hromadě pronesl projev zmocněnec ministra Nejedlého dr. Alois 
Fišer a pražský primátor dr. Václav Vacek. Fišer mj. prohlásil: „Státní škol-
ská správa učiní vše, aby školství bylo přivedeno opět v době co možno 
nejkratší na onen stupeň dokonalosti, který odpovídá naší tradici, snaze 
zařaditi se na poli kulturním mezi přední národy. Úkoly tu jsou ovšem ve-
liké. Vítána bude proto každá snaha, která podporuje školskou správu při 
řešení těchto obtížných úkolů. Ústřední matice školská starala se inten-
sivně o kulturní rozvoj pohraničních oblastí a lze právem předpokládati, 
že se i v budoucnosti zcela vřadí do činorodé práce za účelem dosažení 
nejkrásnějších národních a kulturních úspěchů.“44

Významným bodem valné hromady bylo rovněž ukončení období dočas-
né národní správy spolku a volba jeho nového vedení. Novým starostou 
spolku byl zvolen dlouholetý menšinový pracovník JUDr. František Sta-
šek, který se jen pár dnů před valnou hromadou vrátil z koncentračního 
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tábora. Nový starosta ve svém inauguračním projevu nastínil program 
Matice slovy: „Stojíme na počátku budování nového státu, za podmínek 
naprosto jiných než v roce 1918. Do pohraničí vchází dnešní generace, 
ne aby strádala a obětovala se. Bude účastna všeho, co vytvořily minulé 
generace a co přinesl výsledek války a toho, co zdokonalí naše národní 
vlády. (...) Dějiny se nezastavují. Musíme si pro vždy býti vědomi své 
zeměpisné polohy a neodčinitelného sousedství Německa a jeho staré 
i budoucí rozpínavosti. Toužíme po silném pohraničí. Máme podruhé v dě-
jinách jedinečnou možnost zabezpečiti politicky i hospodářsky osvoboze-
ní českého a slovenského národa. Poučeni minulostí musíme proto být 
a zůstat ve střehu a vybudovat pohraničí v pevnou, nerozbornou hráz. (...) 
Nemáme obav, že pro naši činnost není dosti místa, zaposloucháme-li se 
na chvíli do hlasů z celých Čech, Moravy a Slezska, které se dožadují naší 
pomoci. Ve své práci neustaneme, dokud v pohraničním území oproště-
ném od cizího a nepřátelského živlu nevyrostou nové generace českých 
lidí uvědomělých a srostlých s touto starou českou půdou a dokud kaž-
dému našemu dítěti v nejmenší obci nebude umožněno choditi do dobře 
vybavené a všem moderním požadavkům vyhovující školy.“45 V souladu 
se stanovami spolku byl zvolen rovněž 45-ti členný výbor, jehož ustavující 
schůze se uskutečnila 11. července. Na ní došlo k volbě předsednictva 
ÚMŠ: dvou náměstků starosty (Josefa Wajse a Františka Uhlíře), dvou 
jednatelů (Zdeňka Nováka a Aloise Fišera), pokladníka (Jaroslava Hory) 
a účetního (Jana Nekoly). Během správního roku 1945/46 došlo k několi-
ka změnám ve vedení spolku: 15. září 1945 rezignoval na funkci jednatele 
Zdeněk Novák a byl nahrazen Vlastimilem Stypou, 11. srpna 1946 zemřel 
starosta ÚMŠ František Stašek a jeho funkci pak až do další řádné valné 
hromady vykonávali oba náměstkové.  

ÚMŠ se ve své poválečné činnosti snažila jednak navázat na program 
z období do roku 1938, jednak plnila nové úkoly plynoucí z poválečného 
uspořádání Československa a ze situace, která nastala v národnostně 
smíšených oblastech československého pohraničí. Klíčovou roli sehrála 
ÚMŠ zejména v období osidlování pohraničních oblastí českým a dalším 
slovanským obyvatelstvem. Snažila se dokázat, že ani v nových pomě-
rech není její existence zbytečná a že je v zájmu velké části národa zapo-
třebí. Na valné hromadě v roce 1947 mj. zaznělo: „A jako dříve bylo to opět 

45 Tamtéž, kart. 63, Padesátáosmá výroční zpráva Ústřední matice školské v 
Praze za dobu od 5. května 1945 do 31. prosince 1946 a se zřetelem k době oku-
pace. Praha 1947, s. 47–48.
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české dítě v pohraničí, na něž především soustředil se zájem ÚMŠ; jest 
nám nad jiné jasno, že jest třeba, aby právě naše pohraničí bylo duchovně 
i hmotně silné, neboť za hranicemi našimi žije nesmiřitelný nepřítel pln zlo-
by a nenávisti proti českému národu, jak četné události jsou toho smutným 
a přesvědčivým důkazem.“46 A tak hned po převratu zahájila ÚMŠ revizi 
svého školství v pohraničí, jehož stav byl žalostný: některé školy byly 
zcela zničeny, jiné poškozeny, chyběl inventář a učební pomůcky. Bezpro-
středně po příchodu prvních českých osídlenců zřizovala ÚMŠ v pohra-
ničí mateřské školy. Počátkem roku 1946 podnikla rozsáhlou a úspěšnou 
kampaň pod heslem „Darujte knihy do pohraničí”. Do konce dubna 1946 
bylo sebráno a rozesláno celkem 35 000 učebnic a dalších knih, které 
byly rozděleny 206 obecným, měšťanským a odborným školám. ÚMŠ 
rovněž pečovala o výuku dětí českých reemigrantů z mnoha evropských 
států (např. SSSR, Francie, Německa, Rakouska, Polska, Maďarska, Ju-
goslávie), pro něž organizovala jazykové a vlastivědné kurzy, které měly 
napomoci jejich snazší asimilaci do československé společnosti. V této 
souvislosti je třeba uvést rovněž péči ÚMŠ o lužickosrbskou mládež, kdy 
Matice otevřela ve Varnsdorfu a České Lípě první školy umožňující, aby 
se vzdělávala v jejím rodném jazyce. ÚMŠ dostala do národní správy ně-
kolik domů konfiskovaných podle dekretů prezidenta republiky německým 
majitelům. Jednalo se o 2 domy v Praze, v nichž plánovala Matice zřídit 
hraničářskou vysokoškolskou kolej pro studenty z pohraničí a tzv. zájez-
dový domov pro ubytování školních výprav, po 2 domech ve Varnsdorfu 
a v Boru u České Lípy, kde byly umístěny internáty.   

Vážným problémem, který musela ÚMŠ po válce rovněž řešit, byla otáz-
ka restituce matičního majetku, který zůstal po roce 1938 v okupovaném 
pohraničí a byl převeden na německé subjekty. Vzhledem ke kompliko-
vaným majetko-právním vztahům a často neuváženému a překotnému 
přídělovému řízení se majetek dostával do rukou českých či jiných 
slovanských přídělců a jeho opětovné získání do vlastnictví ÚMŠ bylo 
mnohdy značně obtížné. Dalším problémem poválečné činnosti ÚMŠ byl 
rovněž nedostatek pedagogického personálu matičních škol. ÚMŠ přijala 
do svých služeb 50 sil, které zahájily činnost v pohraničních mateřských 
školách, a vyzvala rovněž své penzionované učitelky, aby znovu nastou-
pily službu v pohraničí.   

Poválečná existence ÚMŠ se však již nedala významem srovnat s čin-
ností před rokem 1938 a nad bytím Matice se začínaly stahovat politické 
mraky. Přesto se stále snažila uchránit výsledky své desítky let trvající 

46 Tamtéž, kart. 63, zpráva z valné hromady z 26. 10. 1947.
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národní práce. Činovníci Matice pracovali v souladu s vládním prohláše-
ním a snažili se zbytečně neupozorňovat na svoji prvorepublikovou minu-
lost. V říjnu 1947 poslala ÚMŠ prostřednictvím ministerstva zahraničních 
věcí blahopřejný telegram generalissimu Stalinovi ke 30. výročí VŘSR.47 

Ještě v lednu 1948 vydala Matice propagační leták, v němž obhajovala 
smysl své další existence slovy: „Dnes již ÚMŠ nemusí vydržovati školy, 
její péče o děti v místech, k nimž ji váže tradice, však neustala. Sleduje 
účel, pro nějž byla založena: prospěch školní mládeže v pohraničí, služ-
bu národu a slovanské myšlence. Uvažte obtíže, se kterými se školství 
v pohraničí setkává: chudé a nedávno osídlené obce povinné nésti věcný 
náklad, vyloupené, válkou poškozené budovy, nedostatek knih, zařízení 
a pomůcek, vyučování dětí reemigrantů ze všech států Evropy a dětí na-
vštěvujících za okupace německé školy, z nichž mnohé neovládají dobře 
mateřský jazyk. Chceme, aby byla dokončena konsolidace pohraničí, kte-
ré musí tvořiti pevnou hráz státu proti německému tlaku. Dobře vybavená 
škola je toho základem i zárukou. Proto ÚMŠ pomáhá školám v pohraničí, 
které se na ni obracejí se svými bolestmi a potřebami jako na svou dávnou 
ochranitelku.“48 

O osudu ÚMŠ však již bylo prakticky rozhodnuto. Po únorovém komunis-
tickém převratu v roce 1948 vznikl Akční výbor národních jednot a matic, 
který sjednotil všechny národní spolky. K 1. dubnu 1948 došlo k rozpuš-
tění všech místních odborů národních jednot (např. Národní jednoty po-
šumavské, Národní jednoty severočeské atd.), místní odbory ÚMŠ ještě 
na čas setrvaly v činnosti. Jejich existence byla ukončena k 1. říjnu 1948 
a majetek místních odborů se všemi právy a závazky přešel podle stanov 
na pražské ústředí. O pár dní později, dne 19. října 1948, bylo na schůzi 
Akčního výboru národních jednot a matic rozhodnuto také o rozpuštění 
ústředí ÚMŠ v Praze. Téměř sedmdesátiletá existence ÚMŠ tak byla zavr-

47 Tamtéž, kart. 334, dopis ÚMŠ v Praze ministerstvu zahraničních věcí 
z 6. 10. 1947 se žádostí o doručení telegramu k 7. 11. 1947. Telegram zněl: 
„Ústřední matice školská, spolek, který po 70 let vydržováním českých škol bojo-
val proti německému pronikání na slovanský východ, připojuje se radostně k bla-
hopřejným projevům celého národa, českého i slovenského, k třicátému výročí 
vzniku SSSR. Zvláště pak z usnesení své valné hromady tlumočí díky Ústřední 
matice školské generalissimu Stalinovi za to, že rozhodným svým slovem v Postu-
pimi osvobodil československý národ od německých přistěhovalců a tím zabezpe-
čil jeho slovanský ráz. Sláva SSSR, sláva osvoboditelce Slovanstva Rudé armádě 
a jejímu vůdci generalissimu Stalinovi!“
48 Tamtéž, kart. 334, propagační leták ÚMŠ z 20. 1. 1948. 
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šena. Ještě tři roky však probíhala likvidace spolku a k definitivní tečce za 
existencí ÚMŠ došlo 31. března 1951, kdy byla ukončena činnost akčního 
výboru. Po více jak sedmdesáti letech činnosti tak zanikl spolek, který se 
svým významem a přínosem pro národní školství zřetelným způsobem 
zapsal do dějin českého národa. Vedle národních jednot a matic, které 
však měly výrazně širší záběr činnosti, posilovala také ÚMŠ ve spolupráci 
s nimi po celá desetiletí národní sebevědomí českého obyvatelstva a při-
spívala ke stabilizaci české menšiny v národnostně smíšených oblastech 
Českých zemí a Československa.49 

49 Blíže k národním jednotám a maticím viz sborník České národní aktivity v po-
hraničních oblastech první Československé republiky, který byl vydán v nakla-
datelství Tilia v Šenově u Ostravy v roce 2003 jako výsledek  projektu GA ČR 
„České národněpolitické aktivity v pohraničí českých zemí v Československé re-
publice 1918–1938“. Sborník se zabývá mj. činností Národní jednoty severočes-
ké (s. 173–194), Národní jednoty pošumavské (s. 221–244), Národní jednoty pro 
jihozápadní Moravu (s. 195–220), Matice opavské (s. 119–150) a Slezské matice 
osvěty lidové (s. 151–172). 
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Zusammenfassung
Der Zentrale Stiftungsfonds für Schulwesen (Ústřední matice škol-
ská) in den Jahren 1918–1951

Im Jahre 1993 veröffentlichte die Archivarin des damaligen Staatlichen 
Zentralarchivs in Prag Alexandra Špiritová im Sammelband Paginae 
historiae eine Studie unter dem Titel Ústřední matice školská v letech 
1880–1919 (Der Zentrale Stiftungsfonds für Schulwesen in den Jahren 
1880–1919), gewidmet der ersten Epoche der Entwicklung dieses 
bedeutendsten tschechischen Vereines, der vor allem auf die Pflege 
um das tschechische Schulwesen in den nationalgemischtsprachigen 
Gebieten der böhmischen Länder und später der Tschechoslowakei 
orientiert war.

Auf ihre Arbeit knüpft diese Studie an, die die Geschichte des Zentralen 
Stiftungsfonds für Schulwesen in nächsten Etappen seiner Entwicklung 
schilderte, also in den Jahren 1918–1951. Falls A. Špiritová in ihrer 
Studie die Entwicklungsperiode des Fonds in den Jahren 1880–1919 als 
„bedeutendste für tschechisches Minoritätsschulwesen in der ganzen Zeit 
seiner Existenz“ bezeichnete, kann man die Entwicklung in den Jahren 
1880–1938 als erfolgreichste Ära in der Geschichte dieses Vereines 
bezeichnen. Auf Grund der neuen Schullegislative verbesserten sich nach 
dem Jahre 1918 radikal die Bedingungen für die Existenz der Volksschulen. 
Die meisten Schulen, die bis dieser Zeit privat (des Fonds) waren, wurden 
verstaatlicht, es konnte eine ganze Reihe von Fondsschulen entstehen, 
vor allem Kindergärten und Mittelschulen. Am Anfang des Schuljahres 
1938/39 betrib der Fonds 297 Schulen: 7 erweiterten Oberschulen 
(5 Realgymnasien, 1 Realschule, 1 Lehreranstalt), 9 Fachschulen 
(3 Handelsakademien, 6 Handelsschulen), 11 Fachschulen für 
Frauenberufe mit 3 Internaten, 32 Grundschulen, 219 Kleinkinderbewah
ranstalten und Kindergärten, 5 Sprachkurse, 1 Kurs des Lehrstoffes für 
Bürgerschule, und unterstützte 13 Fortbildungs-Gewerbeschulen und 
landwirtschaftliche Volksschulen.

Das nächste Kapitel der Fondsentwicklung begann im Herbst 1938, 
wann der Fonds nach der Okkupation der nationalgemischtsprachigen 
Grenzgebiete durch Deutschland große Verluste erlitt. Der Fonds kam um 
ein Zehntel seiner Schulen und anderen Immobilien, das meiste bewegliche 
Gut blieb im Okkupationsgebiet. Die Pflege des Fonds konzentrierte sich in 
den Jahren 1938–1944 vor allem auf die Schulen im Protektorat Böhmen 
und Mähren. Trotzdem wurden seine Aktivitäten durch Restriktionen 
seitens Reichs- und Protektoratsbehörde, durch den Mangel an Finanzen, 
aber auch infolge der Abnahme von Funktionären und Mitgliedern 
(z. B. wegen deren Internierung in den Konzentrationslagern) wesentlich 



2007
Paginae 15

130

Řeháček K."
Ústřední  mat ice  školská

beschränkt. Die Bemühungen der Behörden, die Aktivitäten des Fonds 
zu beschränken, mündeten in vollständiges Verbot: im Januar 1943 
wurde der Fonds unter deutsche Kuratel gestellt und konnte mit seinem 
Besitz nicht disponieren, im März 1943 wurde angeordnet, am Ende des 
Schuljahres 1942/43 alle Schulen des Fonds zu schließen, im August 
1944 wurde der Fonds vollkommen aufgelöst. Nur dank dem Liquidator, 
der wenig Eifer zeigte, waren die Schaden nicht so groß und es gelang, 
fast ganzes Gut bis Kriegsende zu retten. 

Nach Mai 1945 begann die nächste, schon letzte Etappe der Existenz 
des Fonds. Unmittelbar nach Beendigung des Kriegs kam zur Erneuerung 
der Vereinstätigkeit und zu dem Setzen der Nachkriegsaufgaben. 
Es gehörten darunter z. B. die Aussiedlung der Deutschen aus der 
Tschechoslowakei, die Unterstützung des Schulwesens und Kulturaufbaus 
in den Grenzgebieten, die Belebung der ursprünglichen slawischen 
und tschechischen Tradition oder Aufmunterung des Interesses für das 
Grenzgebiet in jeder Hinsicht. Der Fonds errichtete im neu besiedelten 
Grenzgebiet die tschechischen Schulen, die er nach Personal- und 
auch materiellen Seite versicherte, widmete Sorgfalt dem Unterricht der 
Kinder der tschechischen Reemigranten, sorgte für die Ausbildung der 
sorbischen Jugend. Trotzdem sich der Fonds nach dem Jahre 1945 öffters 
mit Nachdruck zur Politik der neuen tschechoslowakischen Regierungen 
meldete, drohte ihm in Anbetracht seiner Vergangenheit (vor allem seiner 
Tätigkeit in der Ersten Republik) und angesichts der Bemühungen der 
KPTsch, alles öffentliches Leben gleichzuschalten, Gefahr. Nach dem 
Staatsstreich im Februar 1948 wurden alle Vereine ins Aktionskomitee 
der nationalen Einheiten und Vereine verschmelzt und es kam im Verlaufe 
des Jahres 1948 allmählich zu deren Liquidation. Der Stiftungsfonds für 
Schulwesen wurde im Oktober 1948 aufgelöst und seine Liquidation 
wurde zum 31. März 1951 definitiv beendet. Nach mehr als siebzig Jahren 
der Tätigkeit erlosch ein Verein, der sich mit seiner Bedeutung und seinem 
Beitrag zum Nationalvolksschulwesen in die tschechische Geschichte 
deutlich eingeschrieben hat.
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1 Z pramenů a literatury k tomuto tématu lze doporučil publikaci Kolektiv. Dějiny 
Jugoslávie, Praha 1970; též Kolektiv. Dějiny jihoslovanských zemí, Praha 1998. 
Prvně uvedená kniha je do určité doby ovlivněna dobou, ve které vycházela. 
Doporučujeme dále české vydání díla Pirjevec, J. Jugoslávie 1918–1992, Praha 
2000 a sborník z konference v pražském Klementinu: Slovinsko, malá země upro-
střed Evropy. Z pera slovinských autorů je pro článek nejnovějším základním 
dílem Pleterski, J. Koroški plebiscit, Ljubljana 1970.

Korutanský plebiscit 1920
Jan Krlín 

P o skončení I. světové války a rozpadu rakousko-uherské mo-
narchie vznikaly v rámci tzv.versailleského uspořádání na je-
jím území nové, tzv. národní státy. Nové uspořádání se stalo 
v některých případech příčinou budoucích konfliktů. Zejména 
se jednalo o území s početnými národnostními menšinami, 

jejichž postavení bylo nejednou řešeno plebiscitem, strategickou dohodou 
velmocí nebo dokonce v určité fázi i vojenským konfliktem. To byl příklad 
Těšínska, které se stalo v letech 1918–1920 ohniskem československo-
-polského konfliktu (těšínská otázka představovala ostatně zátěž česko-
slovensko-polských vztahů až do období po roce 1945).

Dalším neuralgickým bodem ve střední Evropě bylo území Horního Slez-
ska, do roku 1918 německou oblastí, se silnou polskou menšinou a čes-
kým obyvatelstvem v jižní části (tzv. Hlučínsko). 

Sporné území ve střední Evropě představoval rovněž Burgenland, část 
Uher, osídlená převážně německým obyvatelstvem, po srážkách mezi 
Rakušany a Maďary byla rozdělena za zprostředkovatelské role Itálie roku 
1921. Smírčí úloha Československa v této záležitosti byla oběma účastní-
ky sporu odmítnuta. Dalšími územními spory byla otázka Oravy a Spiše, 
polsko-ukrajinský spor o Halič, jugoslávsko-rumunský o Banát a mnoho 
jiných. Třetí oblastí ve střední Evropě, kde nakonec rozhodoval plebiscit 
byly Korutany. Stručný nástin tohoto sporu je cílem článku.1

K situaci v Korutanech v období od roku 1848 do roku 1914
Po postupném poněmčení severních slovinských území se od 15. století 
ustálila slovinsko-německá-jazyková hranice v Korutanech. Na jih od té-
to hranice tvořili Slovinci kompaktní osídlení. Ve slovinské historiografii 
se pro území používá výraz Slovenska Koroška (Slovinské Korutany), 
což německá a rakouská historiografie odmítá.
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Všechno zemědělské obyvatelstvo na jih od národnostní hranice bylo 
slovinské, ostrovy německých sedláků se nacházely v Kanalske doli-
ne. Národnostně smíšený byl severní pruh území nad Celovcem mezi 
Mošbergem (Moosburg/Zalavár) a Šentlensko goro. Německý element 
byl omezen na městské osídlení, sociálně pak na vyšší společenské 
třídy-šlechtu, úředníky, významnější firmy a obchodníky. Také část děl-
nictva byla německá. Jediná společenská skupina, ve které byli Slovinci 
výrazněji zastoupeni (kromě širokých lidových vrstev) bylo duchovenstvo. 
Městské obyvatelstvo vzhledem k německému charakteru měst bylo 
z veliké části dvojjazyčné. To platí také pro Celovec, který tehdy měl 
dvojjazyčný charakter se slovinskou většinou. Dvojjazyčnost samozřejmě 
nebyla v nejvyšších společenských vrstvách a v městské správě. Na jih 
od jazykové hranice žilo podle propočtu B. Grafenauera roku 1846 ze 132 
000 obyvatel kolem 89,5% Slovinců a 13 900 Němců-tj. 10,6%. Celé Ko-
rutany tehdy měly 318 577 obyvatel, z toho slovinský díl 38 %, tj. 122 000. 
Také mezi slovinským venkovským obyvatelstvem se tu a tam objevovala 
dvojjazyčnost, např. u mužů v Zeljske doline (Zillerthalu), kteří chodili se 
zbožím do německých oblastí. Totéž se objevovalo na národnostní hra-
nici, především v oblasti severně od Celovce. Německý charakter oblasti 
a především měšťanské společnosti, znamenal, že kdo chtěl náležet 
do vyšší společenské třídy, musel ovládat německý jazyk. Tato skutečnost 
urychlovala snahu Slovinců o politickou a jazykovou rovnoprávnost ne-
jenom ve školství, ale i v oblasti politického života. Centrem slovinského 
národního života v Korutanech se stal Celovec. 

Významným momentem pro oživení slovinského národního života v Ko-
rutanech, podobně jako pro jiné slovanské národy v rakouské monarchii 
byl rok 1848. V revolučním roce 1848 vystoupil s peticí „Kaj Slovenci 
terjamo“ (Co požadují Slovinci) kaplan katedrály v Celovci Matija Majar. 
Požadoval autonomní jednotné Slovinsko s vlastní vládou, užší sva-
zek Slovinska s Chorvatskem, právo užívat národní jazyk ve školách 
i úřadech, znalost slovinštiny všech státních úředníků, zřízení kateder 
slovinštiny na všech gymnáziích, při čemž všichni uchazeči musejí pro-
kázat potřebné znalosti, a konečně vyloučení možnosti zařazení Slovin-
ska do Německého spolku. Dalším významným slovinským politikem 
v Korutanech byl Andrej Einspieler a třetím byl lavantinský biskup Anton 
Martin Slomšek. Později byl ustanoven spolek Koroška Slovenija. Dne 
13. května 1848 poslal zdravici srbské národní skupštině v Sremských 
Karlovcích a 8. června 1848 rovněž Slovanskému sjezdu v Praze, v němž 
byl zopakován požadavek jednotného Slovinska, které nebude připojeno 
k Německému spolku. V polovině června 1848 se v Celovci ustanovila 
Slovinská společnost.
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Hnutí ale reflektovalo především zájmy slovinské inteligence a neobracelo 
se k širokým vrstvám obyvatelstva na venkově. Především bylo chybou, 
že do tohoto hnutí slovinských vzdělanců nebyly zapracovány požadavky 
slovinských rolníků za zrušení nevolnictví a likvidací všech feudálních 
povinností. Ani němečtí liberálové neusilovali o splnění rolnických poža-
davků, ať již Němců, nebo Slovinců.

Roku 1848 byl též svolán v Celovci prozatímní zemský sněm. Provizorní 
korutanský sněm byl kombinací privilegovaných představitelů šlechty svá-
zaných s průmyslem, privilegovaných představitelů větších měst a malým 
zastoupením volených představitelů menších města a venkovských obcí. 
Zajímavé, že v té době se objevil též pojem korutanská národnost. Kromě 
pravicové většiny byli v korutanském sněmu též zastoupeni představitelé 
radikálních demokratů (jejich listem byl „Kärtner Volksfreund)“. Demokraté 
předpokládali ve svém programu rozdělení Korutan, území na jih od řeky 
Drávy mělo připadnout Slovinsku.

V privilegovaném postavení se stále nacházely německé elity, jejichž po-
zice byla upevňována pevným hospodářským zakotvením. Určitých úspě-
chů bylo dosaženo v jazykové otázce-zavedení slovinštiny jako úředního 
jazyka ve školách a na gymnáziu v Celovci. Též úřední listy byly tištěny 
i ve slovinštině. Úředním jazykem zůstala ale výlučně němčina. Po obno-
vení ústavnosti politický systém upřednostňoval německé velkostatkáře, 
průmyslníky a města, chudší vrstvy obyvatelstva se od politiky odvrátily. 
Bylo to způsobeno i tím, že volební právo sedláků bylo omezeno vysokým 
daňovým cenzem. Tento kuriální volební systém s menší úpravou roku 
1896 vydržel až do volební reformy roku 1907. Volební systém do zem-
ského sněmu však zůstal v podstatě nezměněn až do konce monarchie, 
s tím, že s výjimkou selské kurie v něm byli zastoupeni pouze Němci. 
Roku 1902 byla zřízena čtvrtá volební kurie na podkladě všeobecného 
volebního práva, do které se volili čtyři poslanci.

Po uvolnění bachovského absolutismu počátkem 60. let nastalo další 
období renesance slovinského národního života v Korutanech. Slovinská 
politika v Korutanech byla charakterizována dvěma politickými programy-
-konzervativním a liberálním mladoslovinským, které se v Korutanech 
utvořily v letech 1869–1873. Podobně jako v českých zemích, je politický 
život charakterizován tzv. táborovým hnutím. Vznikl slovinský politický spo-
lek Trndjavo (roku 1875 rozpuštěn). V době, kdy se v Korutanech konečně 
utvořily skutečné politické strany nevznikla samostatná slovinská politická 
strana, ale společná strana slovinských a německých konzervativců.

Korutanští Němci se stále pokládali za vedoucí národnostní skupinu v Ko-
rutanech, ať již z hlediska národnostního, tak ekonomického i kulturního. 
Korutanští Němci se pokládali za jižní německou stráž chránící cestu 
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k Jaderskému moři. Německé měšťanstvo v Korutanech se k plnění to-
hoto úkolu opíralo nejen o duchovní moc německé kultury a civilizace, ale 
i o všechny nástroje politické i hospodářské moci. Kuriální volební systém 
a rozdělení volebních krajů podle přání německého měšťanstva, téměř 
úplně vylučoval Slovince z činnosti korutanského zemského sněmu, v je-
ho nejvyšším orgánu, zemském výboru, pak Slovinci nebyli zastoupeni 
skoro vůbec. Německá liberální většina roku 1872 prosadila nový školský 
zákon, jímž likvidovala slovinské základní školy. K tomu se ještě připojilo 
i to, že výuka v Korutanech byla proněmecky orientována, a že za hlavní 
úkol bylo pokládáno naučit slovinské děti němčině a vzdělávat je v němec-
kém duchu. Jen v málu obcích se podařilo Slovincům po dlouhých bojích 
dosáhnout otevření slovinské základní školy (Št. Jakob v Rožu, Sele, 
Globasnica), a ty ještě byly pod neustálým tlakem, že budou zrušeny. Z to-
ho důvodu bylo množství slovinské mládeže ohroženo odnárodněním.

Politický vliv korutanských Slovinců byl nadále velmi omezený. „V ko-
rutanském zemském sněmu měli Slovinci jen několik poslanců, kteří zde 
měli jen minimální vliv. Není divu, že sem přicházeli i odcházeli jako ex-
komunikovaní. Korutanští němečtí liberálové tvrdili, že korutanští Slovinci 
nejsou zvláštní národností, ale náleží k německému kulturnímu okruhu, 
politicky je pak na straně Němců. Nejdále je to rozvinuto k teorii, že Slovin-
ci v Korutanech představují zvláštní etnickou skupinu odlišnou od jiných 
Slovinců, podobně jako Furlanci a Ladinové v Ennebergu a Grödnerthalu 
se liší od čistých Italů. 

Korutanští Němci zpochybňovali a neuznávali právo národní aspirace 
korutanských Slovinců. Hnutí na národní samostatnost nemá podle nich 
domácí kořeny, ale je přineseno zvenčí. Jazyk, kterým hovoří korutanští 
Slovinci, německy Windische se v tolika směrech odlišuje od slovinského 
knižního jazyka, že je pro ně lépe používat jako obcovací jazyk němčinu. 
Slovinci jsou spokojeni se svou situací v Korutanech a nechtějí změny. 
Germanizace není násilná, ale naopak pokojná. Kdo požaduje zvláštní 
práva pro Slovince, ruší pořádek v zemi. Kulturní hospodářské i politické 
společenství s rozvinutým němectvím přináší slovinskému obyvatelstvu 
všestranné výhody. Slovinské národní hnutí je rozvíjeno především du-
chovními, kteří přišli z jiných zemí, je zpátečnicky a klerikálně orientováno. 
Vpřed je možno jít jedině s Němci a jejich pokrokovými stranami. Veliká 
většina slovinského obyvatelstva se od slovinských národních požadavků 
odklání a nechce o nich nic slyšet. Němci nechtějí bránit požadavkům 
slovinského obyvatelstva, pokud se nějaké objeví.

Poměrně velký vliv začala uplatňovat v Korutanech rakouská sociální 
demokracie. Sociálně demokratická strana dělnická Rakouska v Koruta-
nech byla vzdor tomu, že Korutany byly převážně zemědělskou oblastí, 
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dost silná téměř jako v nejprůmyslovějších částech monarchie-Čechách, 
Moravě a Slezsku. Za začátek organizovaného dělnického hnutí v Ko-
rutanech je pokládán rok 1869, kdy je v Celovci založen první dělnický 
vzdělávací spolek Organizování probíhalo přes Vídeň (Dunaj) a Štýrský 
Hradec (Gradec), proto byl počátek mnoha organizací německý. Dochá-
zelo ale i ke kontaktům s dělnickými organizacemi ve slovinských zemích. 
Příkladem toho byl roku 1884 proces s lublaňským radikálním socialistou 
Železnikarjem u soudu v Celovci.

I v rakouská sociální demokracii se postupně otevřela otázka používání 
národních jazyků. Po hainfeldském sjezdu rakouské sociální demokracie 
začal být kladen větší důraz na užívaní národních jazyků v jednotlivých 
zemských organizacích. Ve slovinských územích s výjimkou Korutan do-
staly organizace sociální demokracie slovinský charakter. Na brněnském 
sjezdu Sociálně demokratické strany dělnické Rakouska, který se zabýval 
národnostní situací v monarchii, se řešila otázka jestli je správná cesta 
teritoriální nebo personální kulturní autonomie. Slovinskému národu zde 
bylo přiznáno právo na teritoriálně politické sjednocení. Ale vedení rakous-
ké sociální demokracie v čele s JUDr. Karlem Rennerem se nevyjádřilo 
pro úplné národnostní rozdělení Korutan podél řeky Drávy.

Navzdory příznivější politické situaci Andrej Einspieler neusiloval po roce 
1873 o obnovu slovinského politického spolku, ale korutanští Slovinci 
zůstali součástí německo-slovinské konzervativní strany. Einspieler to 
zdůvodňoval tím, že jako menšina proto vzrůstající moci německých li-
berálů spíše udrží s pomocí německých konzervativců. Na uskutečnění 
svých cílů Einspieler založil roku 1882 časopis Mir, první slovinské noviny 
psané pro Slovince v Korutanech. Slovinští liberálové v Korutanech zatím 
nezaložili vlastní politickou stranu, ale většinou přecházeli do německého 
liberálního tábora. V té době, od roku 1872 výše začaly vznikat selské 
záložny, do roku 1895 jich bylo 19. Němečtí křesťanští sociálové je začali 
zakládat až od roku 1894.

Výrazný zlom pro slovinskou politickou scénu v Korutanech znamenala 
smrt A. Einspielera. Po Einspielerově smrti roku 1888 slovinští klerikálové 
založili vlastní politickou stranu, ale s německými klerikály spolupracovali 
nadále. Ale nový směr u německých křesťanských demokratů pod vede-
ním Karla Luegera nabral již čistě německý nádech. V Korutanech byl 
založen německý spolek sv. Josefa a 1. ledna 1894 začal vycházet nový 
list Kärtner Zeitung a byla ustanovena německá katolická lidová strana 
Korutan.

Podle autoru dostupné statistiky periodického tisku v Korutanech za I. a IV. 
čtvrtletí 1897 a III. kvartál roku 1898 měl v té době Mir stabilně 2900 abo-
nentů a Kärtner Zeitung klesající množství předplatitelů: 650, 625 a pouze 
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600 za III. čtvrtletí roku 1898. Úřední list Klagenfurter Zeitung měl kolísa-
jící počet 1050, 950 a ve III. čtvrtletí roku 1898 opět 1050 abonentů. Slo-
vinští katolíci se již předtím, v létě roku 1892 zúčastnili v Lublani prvního 
slovinského katolického sjezdu a tím se definitivně oddělili od německých 
konzervativců v Korutanech. 

Relativním úspěchem skončily pro korutanské Slovince volby roku 1897. 
„Ve volbách roku 1897 získali v oblastech na jih od Drávy spolu s ně-
meckými katolíky 74% hlasů a němečtí liberálové (Fortschrittpartei, poz-
ději přejmenovaná na Deutsche Nationalpartei a nakonec na Deutsche 
Volkspartei) pouhých 25%, sociální demokracie v celých Korutanech 
získala 17% hlasů.2

V roce 1906 se v Rakousku poprvé volilo na základě všeobecného hlaso-
vacího práva. Strana slovinských katolíků se přidružila ke Všeslovinské 
lidové straně roku 1909. Slovinští liberálové v Korutanech, kteří odmítali 
spolupráci s německými katolíky. Představitel tohoto směru Valentin 
Podgorec založil roku 1907 v Kranji list „Korošec“, který ale zase po roce 
1911 přestal vycházet. Programem slovinských liberálů v Korutanech 
bylo národní a hospodářské osvobození korutanských Slovinců, důraz 
na národní vzdělanost, zachování lidových tradic, hospodářský rozvoj 
Slovinců v Korutanech, společný boj dělníků a rolníků proti německému 
kapitalismu. 

Ale tito liberálové byli velmi slabí a ve volbách roku 1911 se nakonec při-
pojili ke slovinským katolíkům.

Do roku 1914 vycházela slovinská politická reprezentace z principu loa-
jálnosti k monarchii a z historického práva. Korutanští Slovinci na jednu 
stranu usilovali o sjednocení všech zemí obývaných Slovinci, což by zna-
menalo porušení územní integrity Uher, samozřejmě uznávali momentální 
nereálnost tohoto požadavku. Na druhou stranu usilovali o zvláštní posta-
vení Slovinců v rámci Předlitavska. Do poloviny 90. let slovinští klerikálové 
stavěli na možnosti řešit slovinskou otázku v Korutanech v nadnárodním 
duchu ve shodě s křesťansko konzervativním táborem v Předlitavsku. 
Po rozpadu této spolupráce v devadesátých letech se němečtí katolíci 
v Korutanech stali jednou z částí německé měšťanské fronty bojující 
za německé národní zájmy a požadavky (boj o gymnázium v Celji, Bade-
niho reformy).

2 Národní archiv, fond Prezídium ministerské rady Vídeň (dále MRP/R), kart. 88.
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Naopak slovinští katolíci začali výrazněji hájit slovinské pozice v Koruta-
nech. Slovinská lidová strana na shromáždění lidu v Lublani převzala 
program národnostní autonomie, tj. sjednoceného Slovinska. Po vstupu 
slovinských katolíků do Všeslovinské lidové strany (VLS) byl také převzat 
její program slovinsko-chorvatské národnostní jednoty a trialismu. Slovin-
ští klerikálové stále upozorňovali na nutnost řešit slovinskou otázku na ce-
lém území Korutan a ne jenom v oblasti na jih od Drávy. Ve volbách roku 
1907 Slovinská lidová strana vzdor nepříznivé situaci uspěla vcelku dobře. 
Obdržela 9441 hlasů, což by v poměrném systému znamenalo všechny 
tři mandáty do říšské rady. Ve skutečnosti získali jen jeden. Ve volbách 
do říšské rady pak Slovinská lidové strana v oblastech mimo slovinské 
volební okresy spolupracovala se sociálními demokraty.

Na počátku 20. století patřila také k problémům otázka úředního jazyka 
v matrikách narozených, oddaných a zemřelých. To komplikovalo slo-
vinsko-rakouské vztahy v Korutanech. Např. slovinský redaktor Anton 
Ekar, úředník časopisu Mir si stěžoval korutanské zemské vládě na to, 
že nemohl zápis o křtu svého syna na faře u sv. Vavřince provést slovin-
sky, i když své první dítě mohl dát rok předtím v katedrále v Celovci dát 
pokřtít se slovinským zápisem bez problémů. Stěžoval si, že Celovec je 
dvojjazyčný a slovinština je v Korutanech druhá úřední řeč. V záležitosti 
Celovce nakonec rozhodl korutanský zemský prezident roku 1907, že zde 
nebudou vedeny dvojjazyčné matriky. Podle posledního sčítání lidu zde 
žilo totiž 21 503 Němců, 1671 Slovinců a 1233 vojenských osob. 

Slovinští představitelé především advokát dr. Janko Brejc a poslanec 
říšské rady (od roku 1907) Franz Grafenauer požadovali ve své žádosti 
zaslané roku 1905 Ministerstvu vnitra jménem Katolického-politického 
a zemědělského spolku Slovinců v Korutanech možnost používání slovin-
štiny v církevních matrikách (samozřejmě vedle totožných matrik vede-
ných v němčině). Rozhodnutím ministerstva jim to bylo ve fakultativních 
případech umožněno. Schváleno to bylo i rozhodnutím biskupa z Gurku 
z roku 1906. V něm bylo řečeno, že ve slovinských oblastech, na slovin-
ských farách je možno vést stejnopisy matrik ve slovinštině. Ale příjmení 
musí být v obou jazycích identická. 

Proti slovinským matrikám protestovali představitelé německých politic-
kých stran v Korutanech. Podle nich to rozbíjelo správní jednotu země. 
Roku 1906 nakonec možnost fakultativního vedení matrik ve slovinštině 
schválil i korutanský zemský prezident. Zdůraznil, že vyšel vstříc přání 
církevních představitelů, ale že musí být stanoveny hranice dvojjazyčné 
oblasti. Při svém rozhodnutí se inspiroval i situací v olomoucké diecézi. 
Farář v obci Vovbre (Haimburg) si roku 1906 stěžoval ministerstvu vnitra, 
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že mu okresní soud zakázal zasílat výkazy dvojjazyčně (jako propagandu) 
a že mu zakázal, aby si nechal posílat dvojjazyčné náboženské tiskoviny. 

Podobným problémem byla roku 1906 též otázka dvojjazyčných nápisů u 
soudu v Schlieflingu am See (Skofiče) se 76 Němci a 1256 Slovinci (po-
litický okres Celovec 44 028 Němců a 22 969 Slovinců, soudní okres též 
Celovec 21 571 Němců a 12 886 Slovinců. Nebo stejný problém v obci 
Zell s vydáváním obecních vyhlášek i ve slovinštině. Roku 1906 měla 
zase problémy Spořitelna a záložna ve Velikovci protože veškerou ko-
respondenci vyřizovala pouze ve slovinštině.Spořitelně v Gleinachu zase 
přišla obsílka z finančního referátu okresního hejtmanství v Klagenfurtu 
v němčině.3

Roku 1907 si zase stěžovali Lukas a Anton Gastenčnigovi z Fettengupfu 
na nepřijetí jejich žádosti ve slovinštině korutanským zemským výborem.4

Dalším problémem byla otázka úředního jazyka na cedulích železničních 
stanic na Alpské dráze. Na území Korutan, kde dráha procházela slovin-
skými oblastmi (Klagenfurt-Rosenbach-Villach) byly povoleny dvojjazyčné 
německé a slovinské nápisy, se slovinským nápisem vpředu. Na této trati 
měli sloužit pouze úředníci se znalostí slovinštiny. Roku 1909 přišly pro-
testy z obcí Feistritz a Moos (Blato) na komunikaci úředníků rakouských 
železnic v Korutanech pouze v němčině.5

Roku 1908 si ve své interpelaci stěžoval poslanec říšské rady Dobernig na 
údajnou slavizaci místních jmen v Korutanech, (kterou řešil roku 1909 ko-
rutanský zemský prezident a roku 1909 opět Ministerstvo vnitra), na poš-
tách na železnici i ve vedení matrik Slovinský poslanec Grafenauer si zase 
stěžoval na poškozování slovinštiny u soudů a úřadů v Korutanech.6

Těsně před vypuknutím první světové války došlo opět k dalšímu zostření 
vztahů mezi korutanskými Němci a Slovinci. Dne 19. dubna 1914 korutan-
ský Bauenrbund v Sinči vesi v tzv. korutanském sněmu (Kärtner Tag) vy-
stoupil proti požadavkům Slovinců na rovnoprávnost ve školách i úřadech, 

3 Národní archiv, fond Ministerstvo vnitra Vídeň – nebohemikální extradice, kar-
ton 53, 54, 55, 
4 Tamtéž, karton 54, čj. 9961/07.
5 Tamtéž, čj. 54133/1905; tamtéž, karton 56.
6 Tamtéž, karton 55, čj. 43203/1907; tamtéž, čj. 34531/1908, 27088/1908; tam-
též, karton 56.
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a obzvláště proti jihoslovanskému hnutí. Nezískali ale velkou podporu, 
i díky tomu, že se od nich distancovala sociální demokracie.

Jak již bylo uvedeno výše, korutanská sekce Slovinské lidové strany zase 
začala organizovat tábory lidu s programem sjednocení Jihoslovanů v mo-
narchii. Tuto linii podporoval křesťanský sociál J. E. Krek. Vedení strany 
v Lublani se zatím drželo svého kurzu. Naproti tomu dosavadní předseda 
strany kraňský zemský hejtman I. Šusteršič se stavěl svou politiku na bez-
výhradné podpoře dynastie a vlády.

Korutanští Slovinci před válkou uspořádali několik táborů lidu. Na táboru 
lidu v Šmihelu pri Pliberku 17. května 1914 prohlásil Krek, že v nebezpečí 
není náš národ (tj. Jihoslované) ale náš stát. Habsburská monarchie se 
snadno rozpadne a Jihoslované zůstanou a dosáhnou svých národních 
požadavků. Na dalším táboru lidu 12. července 1914, již pod vlivem sara-
jevského atentátu obnovil požadavek na sjednocení slovinských zemí ve 
slovinsko-chorvatském státě. Korutanskou otázku označil za klíč k řešení 
jihoslovanského problému.

Pro zajímavost zde uveďme pro ilustraci tabulku týkající se národnostní 
situace v Korutanech v oblasti na jih od jazykové hranice v Korutanech 
mezi léty 1880–1910:

rok obyvatel 
celkem

osob se slovinským 
obcovacím jazykem % osob s německým  

obcovacím jazykem 

1880 152 951 101 874 67,69 48 629

1890 157 697 100 604 64,78 54 904

1900 161 309 90 079 56,83 68 418

1910 172 927 81 410 48,17 87 577 

Inteligence u malých národů monarchie byla již na přelomu nebo v prů-
běhu 19.století národnostně vyhraněna. Rozdílná byla ale úloha církve, 
konkrétně římskokatolické u nás a ve slovinských zemích. V Čechách 
a na Moravě byla již mnohem méně v období před první světovou válkou 
brána církev jako spojenec habsburské dynastie, i když mnoho českých 
kněží se zúčastnilo procesu národního obrození. To souviselo s atmosfé-
rou přelomu 19. a 20. století v Čechách a stavěním do protikladu husitské 
tradice a katolictví. Naproti tomu ve slovinských oblastech byla katolická 
církev považována za církev národní a její představitelé zaujímali význam-
né v politickém životě.

Slovinské země (tj. oblasti obývané Slovinci) byly na počátku 20. století 
z převážné části součástí Rakousko-Uherska. Slovinci žili v Kraňsku, Ko-
rutanech, Přímoří, Gorici a Istrii, v Uhrách v Predkomurju (území severně 
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od řeky Mury). Slovinské osídlení zasahovalo i do severovýchodní Itálie. 
Od devadesátých let 19. století i ve slovinských zemích mohutně pokroči-
la industrializace. Sílící měšťanstvo a rolnictvo hledalo k prosazení svých 
ekonomických cílů i politickou platformu.

Vznikla socialistická strana (A. Kristan, I. Cankar). Skupina levicové inteli-
gence se soustředila kolem revue Naši zapiski. Jejich představiteli byli A. 
Prepoluh, A. Dermota a D. Lončar. Dva posledně uvedení, kteří studovali 
v Praze, byli pod silným vlivem myšlenek T. G. Masaryka. Další stranou 
byli liberálové (Fr. Šuklje). K nim se později přidala skupina radikální mlá-
deže soustředěná kolem časopisu Mladina (G. Žerjav). Část nacionalis-
tické mládeže vystoupila již v roce 1912 v časopise Preporod (Obrození) 
s radikálním programem sjednocení všech Jihoslovanů v jednom státě. 
Roku 1914 slovinský tisk v Lublani připomněl 500. výročí korunovace 
posledního korutanského vévody Ernesta Železného (vládl 16. 3. 1414–
10. 6.1424) na Gosposvetském poli. Preporod při této příležitosti zorga-
nizoval stávku středoškolských levicově a protirakousky orientovaných 
studentů Významnou stranou byli též klerikálové (J.E. Krek, I. Šušteršič, 
později A. Korošec). Slovinské politické strany ve vídeňském parlamentu 
asi nejúžeji spolupracovaly s Chorvaty.

Do roku 1914 mohla být představa nezávislého jihoslovanského či slovin-
ského státu pro slovinskou politickou reprezentaci jen pouhou chimérou. 
Po vypuknutí války se slovinská politická reprezentace ve své většině 
postavila na stranu válečného úsilí Rakousko-Uherska, protože setrvání 
v rámci monarchie v té době pokládala pro Slovince za jedinou možnost. 
Zvláště slovinští katolíci v čele s I. Šusteršičem interpretovali sarajevský 
atentát jako srbský útok proti životním zájmům Slovinců. Slovinští lidovci 
se také pokoušeli získat pro válku širokou lidovou podporu spolu se šíře-
ním protisrbské propagandy. O definitivní jihoslovanské a protihabsburské 
orientaci u Slovinců rozhodla drastická perzekuce a germanizace a italský 
zájem o slovinská území.7

7 Krlín, Jan. Narodni svet v Ljubljane 1918 (Národní rada v Lublani1918), 
problematika budování nových státních struktur na území dnešního Slovinska 
v období říjen – prosinec 1918 a porovnání s podobným vývojem v českých ze-
mích. Paginae historiae 10, 2002, s. 72–107; též Rozman, F.–Melik, V.–Repe, 
B. Zastave vihrajo, Ljubljana 1999, s. 52–53.
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Situace na území Korutan v letech 1914–1918
Od května 1915 byly Korutany součásti tzv. armádního zázemí nebo-li pla-
tilo zde stanné právo. Systém měl teoreticky postihovat všechny občany 
říše stejně. Ve skutečnosti však nejvíce postihoval slovanské obyvatele 
monarchii, jako potencionální nepřátele. Předseda katolické lidové strany 
v Korutanech dr. Janko Brejc ostře odsoudil sarajevský atentát a zdůraznil 
loajálnost korutanských Slovinců k dynastii i monarchii. Podobně atentát 
odsoudil poslanec korutanského zemského sněmu a říšské rady. Neza-
pomněl ale zdůraznit, že Slovinci a Chorvaté jsou v monarchii utlačováni. 
Slovinci jsou rozděleni do šesti území pod rakouskou, maďarskou a ital-
skou vládou. Jen v Kraňsku si mohou sami vládnout. Požadoval proto 
utvoření jednotného slovinského území pod habsburským žezlem.

Období od května 1915 bylo pro slovinskou menšinu v Korutanech sku-
tečně těžké. „Žádné prohlášení se ale nezdálo německo-nacionálním po-
litikům dostatečně loajální. Nezajímal je vztah Slovinců k vládě a dynastii 
ale postavení Němců v zemi.V prvním období války, do zahájení války 
s Itálií ještě byly Korutany pod civilní správou. Později byla správa území 
pod vojenským velením polního maršála von Schencka a civilní pod sprá-
vou vládního rady Alexyje. Období do roku 1917 bylo charakterizováno 
všestranným pronásledováním slovinského živlu v Korutanech. Slovinec 
a neloajální se stalo téměř identickým pojmem. Velice se rozšířilo uda-
vačství. Každý správný obyvatel Korutan měl jakýkoliv sebemenší projev 
sympatií k Srbům ihned oznámit jako velezradu.8

Bylo to posvěceno i úředně oběžníkem rakouského ministerského před-
sedy hraběte JUDr. Karla Stürghka z konce července 1914, který dopo-
ručoval vůči všem dynastii i státu nepřátelským elementům postupovat 
s nezlomnou energií a neúprosnou přísností a jejich podřízení měli udělat 
vše co je v jejich možnostech.

8 Podobně Pleterski, J. Viri 1. Politično preganjanje Slovencev v Avstriji 1914–
1917. Poročili vojaške in vladne komisije, Ljubljana 1980, s. 51 (Poročilo vo-
jaške komisije za Koroško–II. Denunziatentum, Verhaftungen, Behandlung der 
Inhaftiert). 
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Oběžník široce rozšířil možnosti postupu státních orgánů. Německé poli-
tické strany v Korutanech v této situaci viděli ideální příležitost k likvidaci 
veškerého slovinského politického života.9

V Korutanech pod různými záminkami docházelo k likvidaci slovinských 
spolků (např. zavření vedoucího slovinského spolku Gospodarska za-
druga v Kühnsdorfu, msgre. Valentina Podgorce za údajnou likvidaci 
družstva, nebo postup proti činnosti nakladatelství Mohorjeva družba 
v Celovci.10 Dalším bylo zavírání slovinských duchovních (např. případ 
odsouzení faráře Josefa Svatoně z let 1914–1915 původně působícího 
ve Schlieflingu am See, za nazvání Srbů našimi bratry a údajného velké-
ho agitátora velkosrbské propagandy a podněcovatele sympatií k Srbům 
obecně. Farář byl odsouzen, předčasně penzionován a odsunut do své 
vlasti – do Čech.11

Další je případ faráře Johanna Schneditze z let 1914–1916, původně 
působícího ve Viktringu, později v Lindu am Veldem. Ten byl odsouzen 
za zpěv slovinských písní se školními dětmi za mobilizace i jako slovinský 
politický agitátor, za nevlastenecké chování i dotazy na vojenského veli-
tele, proč jeho sedláci musí narukovat. Nakonec si odseděl celkem 269 
dnů vězení.12 Podobná je záležitost farář Antona Sturma z Hermagoru z let 

9 Např. Sborník dokumentů k vnitřnímu vývoji v českých zemích za 1. světové 
války 1914–1918. sv. 1–5, Praha 1993–1997; Soupis dokumentů k vnitřnímu 
vývoji v českých zemích za 1. světové války 1914–1918, sv. I.–II, Praha 1997, 
1998 nebo Otáhalová, Libuše. Souhrnná hlášení prezídia pražského místodrži-
telství o protistátní, protirakouské a protiválečné činnosti v Čechách 1915–1918, 
Praha 1957; Vrbata, Jaroslav. Týdenní státněpolicejní zprávy moravského mís-
todržitelství v Brně a slezského zemského prezídia v Opavě o rusofilské a proti-
válečné činnosti na Moravě a ve Slezsku 1914–1918 (Faksimilia), Praha 1988; 
Polišenská, Milada a kol. Vznik Československa 1918 – dokumenty českoslo-
venské zahraniční politiky, Praha 1995; Kneř, Vladimír – Stupková, Marie. 
Československé dějiny v archivních dokumentech, 2. díl od revolučního roku 
1848 do vzniku Československé republiky, Praha 1963 či Šedivý, Ivan. Češi, čes-
ké země a Velká válka 1914–1918, Praha 2001. 
10 Pleterski, J. Viri 1. Politično preganjanje Slovencev v Avstriji 1914–1917. 
Poročili vojaške in vladne komisije, Ljubljana 1980., s. 60.
11 Pleterski, J. Koroški plebiscit, s. 69.
12 Pleterski, J., tamtéž.
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1914–1917, kterého udal nožíř Nicolaus Jobst z Hermagoru, že se prý vy-
jádřil slovy: „náš císař je skutečně stejný jako jeho bratr Maxmilián“. Dostal 
18 měsíců vězení, z nichž si odseděl 16 měsíců).13

Jinými perzekučními opatřeními bylo omezování výuky slovinštiny, zave-
dení rozsáhlé tiskové cenzury i omezování užívání slovinštiny na úřadech. 
Dokonce i jediný slovinský poslanec říšské rady z Korutan Franc Grafe-
nauer byl roku 1916 odsouzen na pět let vězení.14

K plánům německých politiků z konce roku 1915 patřila např. idea přebu-
dování monarchie a především Předlitavska. S oddělením Haliče, Bukovi-
ny a Dalmácie, připojením Srbska k Bosně a Hercegovině pod vojenskou 
správou. V daleké budoucnosti by bylo možno uvažovat o sjednocení 
všech srbochorvatských území, které by získaly podobná práva jako Po-
láci. Ale v hranicích Německého spolku z roku 1866 je dle názoru slovin-
ských politiků nutno udržet Čechy (bylo počítáno s krajským rozdělením 
Čech a zrušením českého státního práva) a Slovince, neboť je bezpodmí-
nečně nutné udržet německou cestu k Jadranu.

V tomto jádru Předlitavska měli Němci podle sčítání lidu dle obcovacího 
jazyka z roku 1910 skromnou většinu 52,43%. Podobně směřoval známý 
tzv. Velikonoční program německých nacionálů z roku 1916 (Osterpro-
gramm) usiloval o udržení německého jádra říše v hranicích z roku 1866. 
Přednost měly míst i zájmy Němectví před jednotou monarchie. Korun-
ní země, kde byli Němci v menšině (Čechy a Morava) se měly rozdělit 
na podkladě národnostní autonomie. Země, kde měli Němci většinu (Ko-
rutany a Štýrsko) měly zůstat jednotné. Požadavky národnostní autono-
mie Slovinců měly ustoupit německým hospodářským zájmům.

I rakouská sociální demokracie od podzimu 1916 po jednáních s němec-
kými křesťanskými demokraty začala podporovat celoněmeckou frontu 
v Předlitavsku. Všechny vlády v Předlitavsku (Stürghkova, Körberova 
i Clam-Martiniczova) podporovala německý oktroj. Změna stanoviska 
přišla až od července 1917 s příchodem kabinetu Ernsta von Seidlera, 
který začal uvažovat o národnostní autonomii. Jihoslovanští představitelé 
v monarchii zatím přišli 30. května 1917 s Májovou deklarací (Majniška 
Deklaracija), která požadovala sjednocení všech Slovinců, Chorvatů a Sr-
bů na území monarchie pod žezlem habsburským.

13 Pleterski, J., c.d., s. 51 a 53.
14 Prameny a literatura k této problematice (výběrově) v pozn. č. 9.
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Významnou vzpruhu pro Slovince v Korutanech, jakož i pro jiné národy 
znamenalo obnovení ústavního života 31. května 1917. Též od obnovení 
činnosti říšské rady v létě 1917 do počátku roku 1918 vznesli poslanci 
Jihoslovanského klubu na říšské radě množství interpelaci vztahující se 
k perzekuci slovinského obyvatelstva za války. Rakouští a tím méně ko-
rutanští Němci se s tím samozřejmě nehodlali smířit. Jako protiakci zorga-
nizovali ve Villachu (Beljaku) v Korutanech 13. ledna 1918 Všeněmecké 
lidové shromáždění za účasti představitelů všech německých politických 
stran včetně sociálních demokratů. Byla přijata rezoluce o potřebě nejuž-
ších svazků s Německem a o nutnosti upřednostnit zájem němectví i před 
státním zájmem. Je v životním zájmu němectví udržet cestu k Jadranu 
přes Kraňsko a Přímoří. Rovněž byly ostře odsouzeny požadavky Čechů 
a Jihoslovanů na samostatnost jejich území, nebo částí jejich území, 
i když by to bylo v rámci monarchie.

Rakouští Němci nebyli přirozeně příliš nakloněni jihoslovanským poža-
davkům. „Německé měšťanské strany byly jednotné v odmítnutí poža-
davků na utvoření jihoslovanského státu i sjednocení Slovinců v rámci 
Předlitavska. Ale někteří, jako např. dr. Paul Samass, německý vědec 
a nacionalista, který pocházel ze známé rodiny lublaňských zvonařů, tvr-
dil, že Štýrsko a Korutany by bylo možno národnostně rozdělit bez tech-
nických problémů.

Mnozí představitelé státní správy v Korutanech za války velice aktivně 
vystupovali proti slovinskému národnímu hnutí. Ze státních představitelů 
za války se nejvíce kompromitoval korutanský místodržitel Fries-Skene 
svým pronásledováním Slovinců. Jeho nástupce místodržitel hrabě Lo-
dron navrhoval ve své zprávě předlitavské vládě pracovat se dvěma sku-
pinami obyvatel slovinské národnosti tzv. Windische (slov. Němškutarji, 
česky Němčouři), skupina obyvatelstva, která není národnostně vyhraně-
na a dává přednost soužití s Němci a volí Německou lidovou stranu. Pak 
je tu druhá skupina Slovinci v užším smyslu, politicky nespolehliví. Za vál-
ky i po válce je nutno podporovat první skupinu věrnou císaři a dynastii 
a snažit se eliminovat vliv skupiny druhé a zároveň se snažit zabránit pro-
nikání vnějších, nepřátelských vlivů (myšlenou jihoslovanských) a všemi 
prostředky tlumit národnostní a jazykové aspirace korutanských Slovinců.

Politika rakouských vlád až do manifestu císaře Karla 16. října 1918 (až ten 
snad plánoval utvořit Slowenisch Österreich) a rozpadu monarchie na kon-
ci října a počátku listopadu 1918 vůči Slovincům a Slovincům v Korutanech 
byla prakticky totožná. V krajním případě by byl umožněn vznik jihoslovan-
ského státu v rámci monarchie, ale bez Slovinců. Nemělo dojit k narušení 
dualismu, ani ztráty německé kontroly nad přístupem do Terstu. Nebylo 
ani vhodné sjednocení slovinských území v rámci Předlitavska a narušení 



2007
Paginae 15

145

"Krlín J .
Korutanský plebisci t  1920

hranic korunních zemí z roku 1866. V tomto všechny rakouské vlády i nový 
císař Karel podporovali stanovisko německých politických stran.

V návrzích rakouské vlády z 29. dubna a 19. května 1918 na národnostní 
rozdělení zemí monarchie a správní reformu byly zmiňovány Čechy, Slez-
sko, Halič, ale ne Štýrsko nebo Korutany.

K určitým modifikacím vládní politiky vůči Slovincům došlo až v samotném 
závěru Velké války. Až na posledním jednání rakouské vlády na počátku 
října 1918 ministerský předseda Hussarek udělal Korošcovi zatím největší 
ústupek-budoucí jihoslovanský stát, ke kterému by ale nepatřil Terst ani 
budoucí exteritoriální Jižní dráha a také města s německou menšinou 
v dolním Štýrsku-Maribor a Ptuj.

Situace v Korutanech od léta 1917 do konce monarchie
Zatímco v dalších slovinských zemích se již od léta 1917 šířilo tzv. dekla-
rační hnutí (za podpis májové deklarace) v Korutanech se šířeji rozvinulo 
až od února 1918 (prvních 275 podpisů v Bistrici při Pliberku). Netřeba 
zdůraznit, že německé politické strany v Korutanech se rozvoji tohoto 
hnutí snažily všemožně zabránit. Od března 1918 zesílily ve slovinských 
oblastech akce za podporu požadavků za nezávislost a utvoření jihoslo-
vanského státu. Také v Korutanech, především v oblasti jižně od Drávy 
získalo nakonec deklarační hnutí během roku 1918 množství podpisů. 
Bylo to celkem 19 000 jednotlivých podpisů, 10 podpisů obecních výborů a 
104 podpisů slovinských duchovních. Bylo to v celém jižním pásu Korutan 
v oblasti budoucí plebiscitní zóny A. Ve 32 obcích, které se zúčastnily 
deklaračního hnutí bylo později při plebiscitu 10. října 1920 pro Království 
SHS 11 245 hlasů (51,3%) a pro Rakousko 10 674 (48,7%).

Po uvolnění politického života v Korutanech se do něj aktivně zapojili i slo-
vinští politici. Slovinský politik a farář z Korutan Frano Smodej se zúčastnil 
ve dnech 14.–18. května 1918 oslav založení Národního divadla v Praze, 
což bylo spojeno s neoficiálním jednáním představitelů slovanských ná-
rodů monarchie. Německý národní výbor v Korutanech zorganizoval proti 
slovinskému hnutí protiakci.

Nejsilněji se angažovali němečtí nacionálové. „20. května 1918 na jednání 
v Celovci jejich předseda v Korutanech Josef Wolfgang Dobernig sdělil, že 
z 263 korutanských obcí se proti deklaračnímu hnutí postavilo 236. Což by 
znamenalo, že 27 obecních výborů, všechny z dvojjazyčného nebo slovin-
ského území deklaraci podpořilo. Podle německých pramenů tento počet 
zase kolísá mezi 23 až 24. Což by též mohlo znamenat, že tři až čtyři obce 
se kvůli národnostnímu útlaku raději nechtěly vůbec vyjádřit.
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Zde je nutno uvést přesný výčet obcí, které podpořily Májovou deklaraci: 
Škofiče, Št. Daniel, Bistrica pri Pliberku, Tolsti Vrh, Globasnica, Št, Jakob 
v Rožu, Škocjan, Ledenice, Lipa, Bilčovs, Blato, Zgornja vesca, Št. Peter 
na Vašinjah, Prevalje, Rikarja ves, Loga ves, Žvabek, Jezersko, Medbo-
rovnica, Bela, Svetna ves, Vernberk, Sele. Čtyři z těchto obcí připadly 
bezprostředně Jugoslávii (Št. Daniel, Tolsti vrh, Prevalje a Jezersko). 
Obec Vernberk, která leží v bezprostředním sousedství Villachu připadla 
nakonec Rakousku. V plebiscitní zóně A bylo 18 obcí. Z toho ve dvanácti 
byla dána většina hlasů pro Jugoslávii (Bistrica pri Pliberku, Globasnica, 
Št, Jakob v Rožu, Ledenice, Bilčovs, Blato, Zgornja vesca, Loga ves, Žva-
bek, Bela, Svetna ves, a Sele. Ve třetině z nich pak byla většina pro Ra-
kousko s velkým množstvím hlasů pro Jugoslávii. Ve čtyřech z nich bylo 
pro odevzdáno 40% hlasů (Škofiče, Škocjan, Medborovnica a Št.Peter 
na Vašinjah), ve dvou nad 35% (Rikarja ves a Lipa při Vrbi).

Rakouská sociálně demokratická strana v Korutanech se jednání němec-
kých politických stran v Celovci nezúčastnila, její dokonce tisk o něm psal 
kriticky. V té době (19. května 1918), kdy bylo schváleno krajské rozdělení 
Čech, rakouští sociální demokraté požadovali nové úpravy ve prospěch 
národnostních menšin ve Štýrsku, Tyrolích a ve Slezsku. Není jasné, zda 
též měli na mysli situaci v Korutanech.

Dne 25. května 1918 přijal císař Karel delegaci německých občanských 
stran ze Slovinci obývaných území Předlitavska, včetně zástupců Něm-
ců z Kočevlje (Göttsee), kterou zprostředkoval starosta města Ptuje 
/Pettau/ Josef Ornig. Z korutanské delegace o počtu 20 osob bylo celkem 
7 Slovinců (Windische), ale císaři byli jako Slovinci představeni pouze 3. 
Jednalo se samozřejmě o prověřené osoby proněmeckého smýšlení. Cí-
lem audience bylo zajistit udržení všech těchto území v rámci německé 
části monarchie. Korutanská delegace pod vedením okresního hejtmana 
Aichelburga vznesla protest proti plánům na případné rozdělení Korutan. 
Císař s jejich požadavky souhlasil. Pozitivním činem v té době byl postoj 
novináře deníku Německé křesťansko sociální strany v Korutanech Kärt-
ner Tagblatt Michaela Pailitsche, který se odmítl zúčastnit jednání na pro-
test proti pronásledování slovinského kléru v Korutanech.

Dne 9. června 1918 se konal ve Velikovci (Völkermarkt), kde bylo podle 
sčítání lidu z roku 1910 sotva 20% Němců, německý tábor lidu. Při tétov-
příležitosti opět zazněly některé požadavky na řešení mezinárodní otázky 
v Korutanech.

Představitelé korutanských Slovinců se zúčastnili ve dnech 1.–17. srpna 
1918 tzv. Slovanských dní v Lublani, kdy zde byl ustanoven Narodni svet 
(Národní rada). Za svůj hlavní cíl prohlásila sjednocení jihoslovanského 
národa v samostatném státě. Mezi jejími územními organizacemi měla 
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být také ustanovena národní rada pro Korutany. To se stalo na jednání 
představitelů korutanských Slovinců dne 19. září 1918 v Celovci. Nastá-
vající rozpad monarchie zdejší Slovinci prožívali v otevřeném konfliktu 
s představiteli německých politických stran v Korutanech. Dne 13. října 
1918 se jednání nově utvořených německých národních rad z jižních 
oblastí alpských zemí s souladu s německou národní radou ve Vídni pod-
pořilo právo německého národa na sebeurčení a ustanovení německého 
parlamentu.

Bylo přirozené, že rakouští Němci se obávali ztráty jižních Korutan ve pro-
spěch budoucího jihoslovanského státu. Zdejší Němci nepodpořili mani-
fest císaře Karla ze 16. října 1918, protože některé jeho pasáže by se daly 
vyložit jako podporu rozdělení Korutan podle národnostního hlediska. Ješ-
tě 25. října 1918 podpořil korutanský zemský sněm nedělitelnost Korutan. 
Naproti tomu slovinská národní rada pro Korutany vyhlásilo 17. října 1918 
svůj požadavek na Slovinci obývanou část Korutan se zajištěním práv 
národnostních menšin.

Rakouská sociální demokracie v té době předpokládala, že Předlitav-
sko se přetvoří ve svaz vzájemně spolupracujících národních států. 
Ke korutanské otázce se jasně nevyjádřila. Sjednocení jižních Slovanů 
nepodporovala, a když, tak bez Slovinců. Především usilovali o právo 
rakouských Němců o připojení k Německu. Bylo jen všeobecně hovořeno 
o právu slovanských a románských národů na sebeurčení. Ani celora-
kouská sociální demokracie ani její německá sekce v Korutanech konkrét-
ně nezmínila právo Slovinců na rozdělení Korutan.

Své stanovisko k vývoji v Korutanech rovněž sdělili slovinští sociální 
demokraté: Dne 15. září 1918 se v Celovci přihlásili k závěrům slovin-
ského dělnického dne v Lublani 28, července 1918 a podpořili pevnou 
vůli po sjednocení trojjediného jihoslovanského národa ve vlastním 
státě. Jaký měli korutanští slovinští sociální demokraté vztah k plánům 
na národnostní rozdělení Korutan, není známo. Protože si za sídlo své 
organizace zvolili nesporně slovinské Borovje (Ferlach) a ne do budoucna 
sporný Celovec nebo Velikovec, dá se předpokládat, že uvažovali o ná-
rodnostní hranici na řece Drávě.

Nyní se zaměřím na situaci v Korutanech po říjnu 1918. Nyní se vraťme 
zpět k otázce Korutan. Jak již bylo uvedeno, mělo nové Království SHS 
zpočátku velmi složitou diplomatickou pozici. Mezinárodně ho zpočátku 
uznaly jen USA a Velká Británie s Francií ho uznaly až počátkem června 
1919. V souvislosti s versailleskou mírovou smlouvou ho v průběhu červ-
na 1919 uznaly i další státy. Jednání o vytyčení hranic SHS probíhala 
dlouho a hrozilo vypuknutí války s Itálií a Rakouskem, od kterého bylo po-
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žadováno území jižního Štýrska (v roce 1924 426 000 Slovinců a 78 000 
Němců) a jižní Korutany (124 000 Slovinců a 28 000 Němců.15

Narodni svet v Lublani 19. září 1918 ustanovil územní odbor Národní 
rady pro Korutany-Borovje (Ferlach) a začal vyvíjet intenzivní činnost pro 
ovládnutí Slovinci dosud osídlených oblastí jižních Korutan. Jihoslovan-
ský výbor v Londýně, jako zástupce jihoslovanských národů z monarchie 
neměl takové postavení jako Československá národní rada v Paříži. Ne-
přátelsky se k němu chovala italské i srbská vláda, (která měla představu 
sjednocení jihoslovanských národů ve Velkém Srbsku). 

Od konce války se Slovinci ocitli v průsečíků všech možných úvah a po-
litických koncepcí a kalkulací. To, že Jihoslovanský výbor nebyl oficiálně 
uznán za politického reprezentanta Jihoslovanů z monarchie, umožnil 
Itálii obsazovat slovinské území jako území poraženého Rakousko-Uher-
ska. Naopak Slovinci nemohli obsadit etnografické hranice svého území, 
i když např. 14. listopadu jednala slovinská vláda v Lublani o urychleném 
obsazení severní hranice ve Štýrsku a Korutanech. Itálie též počítala 
s Rakouskem a Maďarskem jako svými budoucími spojenci proti Králov-
ství SHS.16

Slovinští politici 2. prosince 1918 oficiálně slíbili americké vládě, 
že se v Korutanech zdrží násilí a vyčkají rozhodnutí mírové konference. 
Ale korutanský zemský výbor se 25. října 1918 vyjádřil v tom smyslu, 
že Slovinci v Korutanech kromě oblasti Jezerska (Mežiska dolina) netvoří 
souvislé osídlení. Je prý třeba také využít situace, když Němci ovládají 
veškerý vládní, vojenský a státní aparát s Slovinci jsou prakticky bezmoc-
ni, k udržení Korutan v rámci Německého Rakouska. Korutany podle něj 
tvoří hospodářský a zeměpisný celek.

Do vývoje nyní měla aktivněji zasáhnout i slovinská vláda v Lublani. Dne 
5. listopadu 1918 přijela do Lublaně delegace korutanských Slovinců 
v čele s dr. Pintarjem žádat, aby slovinská vojska obsadila slovinskou 
část Korutan. Situace zde byla úplně odlišná od situace ve slovinské části 
Štýrska, kde bylo možnost postavit slovinské jednotky z vlastních sil. Slo-
vinská vláda se sice již usnesla na zasedání 1. listopadu 1918 jmenovat tři 

15 Kolektiv. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha 1998., s. 394.
16 Tamtéž; rovněž Krlín, Jan. Narodni svet v Ljubljane 1918; Pleterski, 
J. Koroški plebiscit, s. 135; Sejni zapisniki narodne vlade Slovencev, Hrvatov 
in Srbov v Ljubljani in deželnih vlad za Slovenijo. 1. del: od 1. Nov. 1918 
do 26. Febr. 1919. Ljubljana 1998, s. 107–108.
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pověřence pro Korutany: katedrálního vikáře F. Smodeje, dr. Ferdu Müllera 
a zmíněného dr. Pintarja. Měla ale snahu věc odložit. Umírněnou politiku 
prosazovali zejména dva členové vlády ministr obrany dr. Lovro Pogačnik, 
člen Všeslovinské lidové strany, klerikál, a pověřenec pro otázky zásobo-
vání dr. Ivan Tavčar, člen národní pokrokové strany. Již 2. prosince 1918 
předsednictvo slovinské vlády v Lublani informovalo o zavedení dočasné 
slovinské správy v okresním hejtmanství Velikovec.

Sociální demokraté doufali, že se dohodnou s německo-rakousko sociální 
demokracií v Korutanech na vzájemně výhodném kompromisu, což bylo 
od listopadu 1918 stále méně reálné. Slovinská vláda nakonec vyhlásila 
v pohraničních oblastech s Německým Rakouskem mobilizaci, ale její 
ohlas byl velice slabý,čemuž se samozřejmě po válce trvající čtyři a půl 
roku nelze divit. Nicméně přece jen se nějaké dobrovolníky podařilo 
získat. Vrchním velitelem slovinských oddílů v Korutanech byl jmenován 
setník Alfred Lavrič. V souvislosti se soumrakem a pádem monarchie pro-
pukly též boje mezi slovinskými dobrovolníky (velitelem byl známý generál 
Rudolf Majster), a Němci ve Štýrsku. Majster 1. listopadu 1918 obsadil se 
150 vojáky Maribor, Štýrská národní rada ho jmenovala generálem.

Situace na území Korutan se stále více vyhrocovala. Již 31. října 1918 
utvořili Němci provizorní zemský sněm za účasti všech německých 
politických stran. Kromě regulérních rakouských jednotek sestavených 
z dobrovolníků převážně sociálně demokratické orientace-Volkswehru, 
byly vytvořeny měšťanské gardy- Bürgerwehr, později od dubna 1919 pře-
jmenovaný na Heimwehr které vstoupily do bojů o Korutany . Na německé 
straně byly nejznámějšími osobnostmi dr. Arthur Lemisch, pangermán 
a Ludwig Hülgerth. V listopadu 1918 byla mezi slovinskými a rakousko-ně-
meckými jednotkami za zprostředkování Lublaně a Vídně (státní sekretář 
Otto Bauer) dohodnuta prozatímní demarkační čára. Otto Bauer by byl 
pravděpodobně ochoten postoupit Království SHS území jižně od Drávy, 
ale nenašel pro to na rakouské straně dostatečnou politickou podporu.17

Nemá smysl zde podrobně rozebírat průběh bojů mezi slovinskými a ně-
meckými oddíly. Slabé slovinské jednotky byly přes počáteční úspěchy 
(na bojích se významně podílel i generál Maister) z území Korutan po-
stupně z větší části vytlačeny. Neuspěl ani pokus o protiútok z května 
1919. Proto musely přijít na pomoc srbské jednotky, které v období 

17 Sejni zapisniki narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in de-
želnih vlad za Slovenijo. 1. del: od 1. Nov. 1918 do 26. Febr. 1919. Ljubljana 
1998, s. 28. 
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od 28. května do 6. června 1919 obsadily celé jižní Korutany i Celovec. 
O situaci v Korutanech po obsazení Celovce jednala slovinská vláda 
na svém 105. zasedání 8. června 1919. Během bojů se obě strany navzá-
jem obviňovaly z nedostatku disciplíny, násilností na civilním obyvatelstvu, 
rabování a ničení církevních a kulturních památek Ve zprávě pohranič-
ního vojenského velitelství pro Korutany ve Velikovci z 15. března 1920 
se např. píše o střelbě přes demarkační linie volkswehrovci (19. ledna 
u obce Sv, Lorenc, či u vsi Krobathen, severozápadně od Slov. Šmihe-
la), nebo o pokusu rakouských oddílů o překročení linie (30. ledna 1920 
–pokus o překročení železničního mostu přes řeku Krku). Stěžoval si 
i generální vikariát v Doberlavasi dne 31. 12. 1919 na útoky na slovinské 
duchovní v Korutanech od socialistických agitátorů.

 V cirkuláři národní rady ve Velikovci z 1. května 1920 byly proto žádány 
jednotlivé národní rady v Korutanech o přesné zdokumentování případů 
násilí volkwehrovců proti slovinskému obyvatelstva, hospodářské perze-
kuce, či o zákazech cestování do Celovce a Villachu /Beljak/ a o zaslání 
materiálů do Velikovce. Protože prý Němci si kvůli každé maličkosti chodí 
stěžovat k dohodové misi do Celovce, je nutno provést proti nim protiúder. 
V dopise od národní rady ve Velikovci - od osmi tisíc slovinských voličů 
z okresu Velikovec z 25. července 1920 se požadovalo ponechat uzavře-
nou demarkační linii s Rakouskem. 

Přineslo by to prý veliké hospodářské škody kvůli slabé rakouské měně 
i nové útoky příslušníků rakouského volkswehru, vraždy, loupeže, ničení 
církevních památek. Ale i někteří jugoslávští vojáci byli proto odsouzeni, 
někteří dokonce zastřeleni. O soudech nad příslušníky Volkswehru není 
zatím nic známo. O situaci v Korutanech v létech 1919–1920 zajímavě 
píše ve svých vzpomínkách Jakob Štukl. Zmiňuje se o krádežích, násil-
nostech a nedostatku disciplíny v jihoslovanských jednotkách. 

K soupisům vojenským škod zde uvádím pro zajímavost zápis Matije Pun-
cer ze vsi Mozirje ze dne 24. července 1919 o škodách způsobených mu 
volkswehrovci: byl od nich zabit jeho syn kadet aspirant Hrečko Puncer, 
úředník jihoslovanské správy Korutan, a bylo mu ukradeno následující: 
nový důstojnický oblek z kvalitního sukna, ušitý ve Štýrském Hradci v ce-
ně 1500 K, dále nové kapesní hodinky: cena 300 K, nové boty: cena 300 
K, jeho knihovna (srbské, francouzské, anglické italské knihy, které měl 
v úřadu ve Velikovci a v Gustajnu při Osetu v celkové ceně 2500 K, dále 
prádlo v ceně nejméně 500 K a 1000 K na hotovosti.

Dále uvádím naopak zápis obecní rady v Vovbrah (Haimburg) ze dne 
14. září 1920 o věcech zrekvírovaných, ale nezaplacených jugoslávskou 
armádou v obci Vovbre a okolí v plebiscitním území v červnu 1919: např. 
1) u Valentina Slamanika v Hudemkraju č. 1: 22 q sena po 60 K, 1,5 
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kubických metrů dřeva za 760 K, 2 q slámy po 25 K, 2 q jetele po 65 K, 
dvě ovce, dohromady 82 kg po 5 kg, celkem 2900 K. Jožefu Rainerovi 
ve Vovbrah č. 29 spásli vojenští koně louku o 2 ha. Někdo ale uváděl i po-
někud kuriózní škody-např. Ozmož Blaž, statkář ve Sv. Martině u Vovbre, 
původně uváděl v zápise z 29. června 1919 ve škodách způsobených 
jugoslávskou armádou i jednu kočku á 20 K. 

V jiném zápisu z Podlipy u Vovbre ze dne 6. července 1919 adresovaném 
okresnímu hejtmanu JUDr. Vodopivci do Lublaně si stěžoval Maks Gril 
na postup německého volkswehru po obsazení Vovbre 11. prosince 1918 
po ústupu jugoslávské armády. Tehdy přišlo do obce několik německých 
důstojníků agitovat proti Jugoslávii a sbírat dobrovolníky. Protože podle 
Grila je Vovbre „němčourské hnízdo přihlásili se skoro všichni muži. 
Ve druhé části obce zůstali jihoslovanské oddíly. Po příchodu volksweh-
rovců prý byli všichni uvědomělí Slovinci internováni ve Volšperku a v Ce-
lovci v nelidských podmínkách v nevytápěných budovách a bez jídla. 
Zároveň Němci u všech Slovinců v obci loupili. Škody jimi způsobené 
dosáhly dvou miliónů K. 

Pisatel si stěžoval na škody způsobené jeho rodičům Aleksu a Frančišce 
Grillovým z Podlipy č. 13. Němci jim ukradli nejlepší dobytek. Konkrétně 
čtyři koně, pět nejlepších prasat, všechny potraviny (mouku, obilí, maso, 
sádlo), prádlo, nábytek, vozy, hospodářské nářadí, všeobecně vše co 
mělo nějakou cenu. V důsledku bojů mezi volkswehrem a jihoslovanskými 
oddíly byly poškozeny střelbou hospodářské budovy usedlosti jeho rodičů. 
Celková škoda na nich byla vyčíslena v částce 153 426 K. Grill tedy žádal 
o odškodnění. Rozsáhlá válečné škody byly též vyčísleny v obci Dobrla 
Vas.18

Mezitím došlo na počátku června 1919 k jednání o zastavení palby mezi 
jihoslovanskou a rakouskou stranou. „Dne 4.června 1919 začaly v Kranji 

18 Arhiv Republike Slovenije Ljubljana, (dále ARS), fond Narodni svet pro 
Koroško Velikovec (Národní rada pro Korutany Velikovec, dále NSK), kart. 2, 
sign. 15 – příprava na plebiscit, korutanské pohraniční velitelství, čj. 899/1920; 
tamtéž, kart. 2, čj. 530/1920. Rovněž ARS Ljubljana, fond NSK, karton 1, cirku-
lář národní rady pro Korutany ve Velikovci čj. 3928/1920; ARS Ljubljana, fond 
NSK, sine čj. ARS Ljubljana, fond Narodni svet Ljubljana, kart. 1, fasc.1, sine; 
Štukl, J. Iz mojego življenja. Ljubljana 2004, s. 60–61; ARS Ljubljana, fond 
NSK, kart. 11. Vojna škoda. inv. č. 169 – seznam vojne škode v občině Vovbre, 
č. 51, č.15–19, č. 81; ARS Ljubljana, fond NSK, kart. 11 zápis Makse Grilla 
ze 6. července 1919, ARS Ljubljana, fond NSK, kart. 11, Dobrla Vas, inv. č. 170.
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jednání o příměří. Zároveň o situaci v Korutanech jednala Rada čtyř na 
mírových jednáních s Rakouskem v Paříži. 4. června bylo sporné území 
bylo rozděleno na zónu A, pod správou království SHS, 4 km široké neut-
rální pásmo pod dočasnou správou Dohody a zónu B pod rakouskou sprá-
vou. O situaci v Korutanech po obsazení Celovce jednala slovinská vláda 
na svém 105. zasedání dne 8. června 1919. Rakouský předseda vlády 
Bauer trval na tom, že dohoda o příměří je pouze prozatímní, a že nutno 
vyčkat na výsledky jednání v Paříži. Na nátlak Dohody musely jugosláv-
ské jednotky do 31. července 1919 opustit Celovec.

Mezitím probíhala v Paříži mírová jednání západních spojenců s Rakous-
kem. Mírovou smlouvou podepsanou 10. září 1919 v Saint Germain en 
Laye byla stanovena hranice nového jihoslovanského státu s Rakouskem 
(SHS získalo jen část Štýrska s Mariborem a z Korutan tzv. Mežijskou do-
linu, dopravně svázanou s dalšími slovinskými územími a souvisle osíd-
lenou Slovinci, jak již bylo uvedeno výše), s výjimkou dalších částí jižních 
Korutan, kde měl rozhodnut plebiscit.19

O tom, že jižní Korutany nebyly připojeny k jihoslovanského státu, ale mě-
lo o nich rozhodnout lidové hlasování se v Paříži se zasadila i Itálie, teh-
dy zase spíše rakouský spojenec. Československo se tehdy pro zájmy 
SHS a Slovinců příliš neangažovalo. E. Beneš a T.G.Masaryk si nechtěli 
pohněvat Itálii jako významného spojence, jež se podílel i na budování 
nové československé armády. Člen národního výboru dr. Josef Ferfolja, 
který byl vyslán do Prahy na přelomu let 1918/1919, aby získal Masaryka 
pro ostrý protest proti italské anexi slovinského území, neuspěl. Masaryk, 
před válkou velký přítel Jihoslovanů, musel nyní jako prezident vystupovat 
velmi opatrně. Způsobilo to značné ochladnutí, předtím široké spolupráce 
Čechů a Československa s SHS a Slovinci obzvláště. 

K česko-slovinským stykům té doby zde uveďme pro zajímavost leták 
Podpůrného spolku pro slovinské posluchače vysokých škol v Praze (Pod-
porno družstvo za slovenske visokošolce v Pragi) datovaný v Praze 1. lis-
topadu 1919 v české a slovinské verzi a vydaný na podporu požadavků 
na osvobození a sjednocení všech jižních Slovanů. Podepsáni: Dr. Andrej 
Voklar-předseda a Dr. Fran Heric-jednatel. Mezi jihoslovanskými kmeny 
jsou též jmenováni Korutanci. 

19 Kolektiv. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha 1998., s. 394. O situaci v Ko-
rutanech též Sejni zapisniki narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubl-
jani in deželnih vlad za Slovenijo. 1. del: od 1. Nov. 1918 do 26. Febr. 1919. 
Ljubljana 1998, s. 36–38; Tamtéž 2. del. Ljublana 1999, s. 241–246.
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Uvedený dr. Heric též dne 21. června 1920 zaslal Narodnemu svetu 
v Lublani (Národní radě v Lublani) dopis (z Horních Černošic, tehdy u 
Prahy). V dopise vyjadřuje názor, že Rakousko dostalo bez plebiscitu 
západní část Uher (ale v té době o Burgenlandu ještě nebylo rozhodnuto, 
až roku 1921) a Italové část Korutan (Kanalska dolina) též bez lidového 
hlasování. Plebiscit je podle něho výmysl Němců prosazený jejich spojen-
ci Italy. Itálie podle něho bojovala na straně Dohody proti Slovincům, ne 
proti Němcům. Pisatel vyjádřil názor, že by další Slovinci obývané území 
mělo bez plebiscitu jako kompenzace připadnout království SHS. Rovněž 
pokládal Korutany s Gosposvetskim polem za jedno z historicky nejvý-
znamnějších území jižních Slovanů i Slovanů vůbec. V září 1919 byly mí-
rovou smlouvou s Maďarskem stanoveny hranice mezi Královstvím SHS 
a Maďarskem na rozvodí řek Mury a Ráby, což znamenalo že prekmurští 
Slovinci byli připojení k jihoslovanskému státu a porábští Slovinci zůstali 
v Maďarsku.20

 Mírovou smlouvou v Saint Germain en Laye byla stanovena hranice no-
vého jihoslovanského státu s Rakouskem (SHS získalo jen část Štýrska 
s Mariborem) s výjimkou jižních Korutan, kde měl rozhodnut uvedený ple-
biscit. Na územích se slovinskou většinou se mělo v polovině října mělo 
konat hlasování pod mezinárodní kontrolou. Plebiscitu se mohli zúčastnit 
obyvatelé starší 20 let (počítáno do 1. ledna1919) žijící na území zóny A 
nebo B , a to zde narozené, nebo zde žijící nepřetržitě posledních 20 let, 
eventuelně zde žijící posledních 7 let, nakonec to mohly být i osoby žijící 
zde nepřetržitě 6 měsíců do 1. ledna 1919 (což nahrávalo německým při-
stěhovalcům).21

Obě strany, rakouská i jugoslávská zahájily před hlasováním mohutnou 
propagandistickou ofenzívu, snažící se co nejvíce očernit druhou stranu 
a získat dosud nerozhodnuté voliče, jak už to při podobných příležitostech 
bývá. Samozřejmě šlo především o voliče slovinské národnosti, protože 
se dalo předpokládat, že němečtí voliči budou volit pro Rakousko. Minis-
terstvo financí v Lublani v oběžníku z 19. října 1919 vyzývalo všechny své 
úředníky v Korutanech, aby se k místnímu obyvatelstvu chovali korektně 

20 Kolektiv. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha 1998, s. 394; též Hladký, 
Ladislav. Kontakty mezi Čechy a Slovinci v době meziválečné a po druhé světové 
válce. In: Samostatný stát mezi většími sousedy–podnět pro slovinskou politiku 
a kulturu. Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého zasedání. Praha-
Klementinum 16. 10. 1997. Praha 1999., s. 54; též ARS Ljubljana, fond NSK, 
karton 1, bez čj. 
21 Kolektiv. Dějiny jihoslovanských zemí, Praha 1998., s. 394. 
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a přátelsky a podporovali jihoslovanské zájmy. Měli zdůraznit, jaké hospo-
dářské i politické výhody budou mít z připojení ke království SHS. 

 Podobně předsednictvo vlády v Lublani ve svém dopise Narodnemu sve-
tu pro Koroško Velikovec (Národní výbor pro Korutany, dále NSK) dopo-
ručují jako agitátory pro jihoslovanskou věc spíše osoby trvale žijící v obci 
a tudíž seznámené s místním prostředím –úředníky, učitele, než jakési 
cestující agitátory. Též doporučuje zaměřit se i specielně na ženskou část 
obyvatelstva, založit ženské spolky. Bylo doporučeno též využít lokálního 
korutanského vlastenectví.

Na stížnosti korutanské zemské vlády zaslané mezi 3.–31. srpnem 1919 
ohledně činnosti národních rad v Korutanech z Velikovce 27. listopadu 
odpověděli, že národní rady se spíše než o politickou agitaci starají 
o zásobování obyvatelstva, čehož využívají i občané německé národ-
nosti. Na politickou agitaci prý nemají peníze, na rozdíl od německých 
Rakušanů, kteří prý obdrželi 2 000 000 K. Pouze se snaží posílit národní 
uvědomění místních Slovinců, kteří byli předtím téměř odnárodnění syste-
matickým poněmčováním ve školách a úřadech. 

Podle zprávy slovinského ministerstva vnitra z 20. prosince 1919 zasla-
né NSK nejvíce škodí jihoslovanské věci v Korutanech obchodníci, kteří 
sem přicházejí ze Slovinska a Chorvatska a zboží, které bylo s největšími 
těžkostmi dopraveno do plebiscitního území za nízké ceny vykupují a od-
vážejí zpátky domů. Zároveň prý zde rozšiřují nepravdivé informace, jak 
je jihoslovanský stát chudý v porovnání s německým Rakouskem. Zboží 
prý se bude do Korutan zasílat pouze do plebiscitu. Pak prý už nic nebude 
zrovna tak jako v ostatní Jugoslávii. Bylo doporučeno, aby obchodníci, 
kteří chtějí obchodovat v Korutanech, nejprve zaslali žádost o povolení 
na okresní hejtmanství v místě bydliště. Ta by po prověření byla zaslána 
příslušnému okresnímu hejtmanství v Korutanech. Bylo zdůrazněno, že je 
nutno co nejpřísněji sledovat národnostní spolehlivost a morálku obchod-
níků.

NSK se ve svém cirkuláři z 8. května 1920 tázal ve národních rad ve slo-
vinských obcích na to, kdo přijme členy plebiscitní komise, jestli mají zdo-
kumentováno všechny případy německého útlaku ve školách, v úřadech 
a v hospodářství, jak by podle nich dopadl plebiscit v obci, jaká je zde 
hospodářská situace v obci. Dále bylo zjišťováno sociální rozvrstvení ves-
nice (počet velkých, malých a středních rolníků), počet dělníků, podoba 
průmyslové infrastruktury. 

V tomto stylu jsou neseny i dopisy NSK z 30. března a 1. dubna 1920 
adresované poslanci SHS, ministru, a jugoslávskému vyslanci v Praze 
(od ledna 1919). Žádá se v nich o zajištění lepšího zásobování cukrem 
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pro plebiscitní území, neboť podle NSK mohou výsledky hlasování ovlivnit 
i takové drobné momenty. Prý se pak těžko může od obyvatelstva chtít ně-
jaký národní idealismus. V dopise Spolku slovinských zemědělců v Lublani 
z 23. května 1920 byla zase formulována žádost, aby časopis Kmetovalec 
(Zemědělec) rozšiřovaný v tisícových nákladech po Korutanech názornou 
formou, s použitím krátkých článků, obrázků a grafů zdůraznil budoucí 
hospodářské výhody pro slovinské zemědělce při případném připojení 
Korutan k Jugoslávii. Rovněž se měly zdůraznit nevýhody při setrvání 
u německého Rakouska.

Ve zprávě Ivana Rozmana z 11. března 1920 z obcí Loče, Dobrpolje 
a Drava byl též zdůrazněn politický rozměr řešení neutěšené situace 
v zásobování u korutanských Slovinců. Váhavé a proněmecké elementy 
podle něho podporují sociální demokracii a brojí proti sedlákům a ducho-
venstvu. Upozorňuje, že jazýčkem na vahách by při plebiscitu mohlo být 
národnostně neuvědomělé obyvatelstvo. Též o slovinském duchovenstvu 
v Korutanech, samozřejmě při uznání veškerých jejich zásluh o zachování 
Slovinců v Korutanech píše, že podle jejich názoru je současné království 
SHS založeno pouze na nacionalismu a křesťanství je pouze kulturní 
element. Též uvádí, že je chybou jihoslovanské politiky v Korutanech je 
neuhrazování škod způsobených obyvatelstvu jugoslávskou armádou. Ji-
hoslovanská politika v Korutanech se podle něho podobá tápání slepce. 

Rozman dokonce poslal do několika obcí (Dobje, Bače, Dobropolje, Brdo 
a Drava) dotazník s otázkami na hospodářskou a politickou situaci po ob-
sazení části Korutan jugoslávskou armádou a co by bylo třeba zlepšit. 
Většinou to byly stížnosti na zásobování (např. na dodávky, cukru, pet-
roleje, kuřiva). Objevil se i návrh na parcelaci lesů statkáře Wittgenstrina 
od Simona Aichholzera z Dobje pri Ločah. Prý by to k plebiscitu přilákalo 
více lidí. Franc Drollej, pokladník sociální demokracie v Zgornem Dobju, 
oznámil, že jejich organizace má 156 členů. Odmítal nařčení, že sociální 
demokraté jsou pátou kolonou Němců. Nadučitel a náčelník národní rady 
v obci Loče si stěžoval na srbské důstojníky v čele jihoslovanských oddí-
lů, že se s nimi nebylo možno domluvit, aby nepůsobili škody místnímu 
obyvatelstvu. Situace se zlepšila až po příchodu slovinských důstojníků. 
Ve zprávách ze Šmarjeta v Rožu psali velitel četnické stanice Hubert Luž-
nik, B. Hrabe farář i Rozica Fingel o silném vlivu proněmeckých elementů. 
Farář doporučoval zaslat na vánoce 40 kg bílé mouky na pečení za sní-
ženou cenu. Místní učitelka zase psala, že v nejbližší době zde založí slo-
vinský ženský spolek, který by mohl mít kolem 60 členek, že místní Němci 
nazývali slovinštinu za jazyk chudiny. 

Ivan Rozman tedy doporučoval: 1. sestavit seznamy všech proněmec-
kých elementů. 2. vliv těchto elementů se má maximálně omezit a postavit 
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pod státní kontrolu s energickým dozorem. 3. hostince „němčourů“ a Něm-
ců se zavřou, obzvláště ty, které slouží k šíření prorakouské propagandy. 
4. slabé, nerozhodné a vypočítavé osoby v naší službě se vymění za naše 
nejlepší lidi. Všem pracovníkům v politické, kulturní a hospodářské oblasti 
se musí dát jednotné instrukce. Dále jsou zde uvedeni zástupci jihoslovan-
ských úřadů (starosta Jožed Lučovnik, farář Jožef Kukačka, farář Hrabe, 
velitel stanice kapitán I. Potočnik, velitel železniční stanice Hubert Lužnik, 
nadučitel Vinjko Robljak, pošťák Karl Targovsky; vlivní Slovinci: Josip Faser, 
statkář Dobrova, Jožef Sablačan, soustružník Gornja Vas, Janes Ibovnik, 
obchodník Šmarjeta, Anton Welte Dolnja Vas, Jožef Piskernik, Dolna Vas; 
vlivné proněmecké elementy: Maks Schelender, velkoobchdník se dřevem 
ze Šmarjeta, Josip Plassnik, obchodník se dřevem z Vrhu, Tomaš Wolf, 
Tevše Dule (bývalý starosta), Josip Podhernig, bývalý lesník barona Hell-
dorfa z Borovnice. Tolik zpráva I. Rozmana z 10. prosince 1919. 

Ve své další zprávě o situaci v okolí Vrbského jezera (Wörther See) 
z 8. ledna 1920 uvádí, že „naši protivníci postupují podle jednotného poli-
ticko-operačního plánu“. 1. Jihoslovanská agitace se má omezit na hospo-
dářské otázky. 2. Mají se oslovit pracovníci v domáckém průmyslu, ženské 
spolky. Má se sepsat brožura ve stylu Einspielerova politického katechis-
mu, kde budou uvedeny všechny důležité hospodářské a politické otázky 
a odpovědi na ně. 3. Co nejdříve se má provést hospodářská reforma. 
4. Co nejdříve se mají ustanovit průmyslové jednoty ve všech vzdálených 
oblastech. Obzvláště při Vrbském jezeru co nejdříve. 5. Zvlášť pečlivě se 
má zde organizovat cizí doprava. 6. Na všechna veřejná a důležitá místa 
se mají postavit skutečně samostatní a inicativní funkcionáři. 7. Policej-
ní aparát má věnovat plnou pozornost obraně proti nepřátelské agitaci. 
8. Lépe se má hlídat hranice. 9. Zákaz distribuce jihoslovanských i němec-
kých časopisů, které kritizují vnitřní politiku SHS v Korutanech. 10. Kromě 
zajištění dobrého zásobování, je nutno odkoupit od obyvatelstva všechny 
přebytky, které doposud muselo prodávat v Celovci. 11. Otevření hrani-
ce, aby si obyvatelstvo mohlo do plebiscitu dovézt nedostatkové zboží. 
12. Všechny hostince, kde se scházejí naši protivníci zavřít.

Podobně ve své zprávě o situaci v obcích Št. Jakob, Ledenice a Rožek 
z 19. prosince 1919 doporučoval I. Rozman zlepšit v této oblasti zásobo-
vání. Rovněž navrhuje ustanovení samostatného hospodářského odboru 
v obci Ledinice, „ostrý postup proti němčourům a Němcům, kteří se cho-
vají podezřele i všem nepřátelským živlům“. Protože je zde obyvatelstvo 
všeobecně málo informováno o hospodářském a politickém postavení 
rakouské republiky a Jugoslávie je zde třeba zdvojnásobit agitaci. Je ale 
s ohledem na mentalitu lidí zvolit takové osoby, které nebudou rozšiřovat 
nějaké povídačky, ale podaří se jim místní lidi oslovit a dojmout.
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Fr. Kobenter ml. ze Št. Jakoba v Rožu ze dne 20. února 1920 uváděl, 
že místní lidé jsou zvyklí orat s pluhem a ne diskutovat. Pro národní 
a kulturní obrození Korutan jsou nutné knihovny, divadelní představení, 
hudební a společenské večery, divadelní představení. Německá politika 
posledních desetiletí zlikvidovala veškerou domácí inteligenci. Proto je 
zde třeba „skutečných pionýrů“. Ve zprávě z velitelství 45 pěšího pluku 
v Labudu (Lavamünd) se píše o klidné společné oslavě vánoc ve zdejší 
škole slovinskými i rakouskými dětmi.

Z obce Libeliče informoval farář Anton Vogrinec Narodni svet ve Veli-
kovci o protistátní činnosti bývalého rakouského setníka statkáře Karla 
Petzolda. Dále upozornil na jednání taktéž bývalého rakouského setníka 
A. Feldbauera i jeho otce Simona Feldbauera. Má tam prý statek v ceně 
3 miliónů K. Jejich rodina prý Jugoslávii podporuje jen naoko. Farář va-
roval před německo-rakouskými a bolševickými agitátory. Odsuzoval též 
německé němčourské korutanské ženy. Narodni svet za Prevalje ve zprá-
vě z 19. září 1919 žádal o řádné placení rekvizic armádou. Informoval, 
že úředníci a vojáci jugoslávské armády jsou řádně placeni. Informoval 
o svém složení. Doporučoval vyplatit korutanským sedlákům 50% zálohu 
na škodu způsobenou od Němců. 10% před plebiscitem 40% po něm. 
Tím by se získalo množství hlasů pro plebiscit. Zároveň žádal Uprchlický 
odbor v Lublani o proplacení účtů za běžence a o informace o Slovincích 
internovaných v Rakousku.

Podobně ve své zprávě psal Josip Ogris z Loče kritizoval chování ji-
hoslovanských oddílů (se srbskými důstojníky), kteří způsobili veliké 
škody civilnímu obyvatelstvu. V okolí jeho vesnice až kolem 100 000 K. 
Chování armády samozřejmě velice ovlivňuje politické postoje obyvatel. 
Obecně podle všech těchto zpráv by ale většina obyvatelstva měla hla-
sovat pro království SHS. Zajímavé jsou i seznamy podezřelých elementů 
a štváčů, s případným uvedením povolání osob, které možná udržují poš-
tovní styk s cizinou. Pro zajímavost uvádím byli to např.: lékař, nadučitel, 
kuchařka, strážmistr, obchodník, statkář, hospodský, pošťák, lesník, hodi-
nář, krejčí Soupisy byly zasílány, především ve druhé polovině roku 1919 
obecními národními radami národní radě pro Korutany. 

I v zápisech slovinské vlády v Lublani jsou zmiňovány konkrétní případy 
německých spolupracovníků. Při 79. jednání slovinské vlády ze 26. března 
1919 se např. projednával případ učitelky ze Šmarjetu (St. Margaretten) 
u Velikovce, která měla udržovat intimní styky s jihoslovanskými důstoj-
níky, od kterých získávala důležité informace, které obratem sdělovala 
rakouským důstojníkům. 
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Národní výbor v Bistrici pri Rožu ve svém dopise z 19. října 1919 a Ná-
rodní výbor ve Šmihelu nad Pliberkom z 6. ledna 1920 požadovaly 
odvolání obchodního vedoucího Prusa Johansona, vedoucího předsta-
vitele rakouské sociální demokracie v Bistrici pri Rožu, díky němuž je 
zdejší dělnictvo organizováno výlučně v rakouské sociální demokracii 
a do jugoslávské sociální demokracie zde nevstoupil nikdo. V podobném 
duchu se nesl protest místní skupiny Jihoslovanského odborového svazu 
v Borovje (Ferlachu) datovaný 4. 10. 1919, který se staví proti pronásle-
dování projugoslávsky orientovaných dělníků ze strany rakouské sociální 
demokracie. Jinak Národní výbor v Borovje dle své zprávy do Velikovce 
z 2. dubna 1920 předpokládal, že u nich bude v plebiscitu kolem 63 % 
pro Jugoslávii.

Dalším problémem byla otázka cenzury korespondence podezřelých 
osob na obou stranách. Jihoslovanská strana tak např. zabavila dopis 
z Greifenbergu z 26. ledna 1920 určený lesníku Ferdinandu Gouletovi 
v Keutschachu, či pohlednice dr. Gustavu a Ludvíkovi Herbstovi, lékární-
ku v Bleiburgu datované 20. prosince 1919 v Klagenfurtu a vyjadřující dů-
věru v porážku Jihoslovanů při plebiscitu, či pohlednice zaslaná Gustavu 
Mödernoderferovi do Klein St. Veitu,datovaná 15. září 1920 s pozdravem: 
Heil Dir, Du Jugoslowische Sau! a obrázkem dívky s korutanským erbem 
na prsou troubící na polnici (s nápisem Kärten frei), trhající okovy, stojící 
na břehu řeky (asi Drávy) a opodál prchající jugoslávské vojáky s textem 
„So muß es kommen“! V zabaveném dopise od Hanse Toplitsche z Ebern-
sdorfu určeném Bertě Toplitsch ve Villachu byla na zadní straně obálky 
poznámka: „Sem nejboljši Slovenec, ampak pod srbsko vlado ne maram 
živeti“. (Jsem nejlepší Slovinec, ale pod srbskou vládou nemůžu žít).22

Ze zápisu ze 164. jednání slovinské národní vlády z 2. září 1920 vyplývá, 
že její předseda J. Brejc ve svém obšírném vystoupení vyzýval k pečlivěj-
ším přípravám na korutanský plebiscit. Brejc upozorňoval na to, že se mu 
organizace práce jihoslovanské plebiscitní delegace neuspokojivá a ne-

22 ARS Ljubljana, fond NSK, kart. 2, inv. č. 27/1920 – zaplenjeno pismo (za-
bavený dopis) Franzi Gouletu; tamtéž, inv. 30/1920 – zaplenjena razgledni-
ca (zabavená pohlednice) Gustavu in Ludviku Herbstu; tamtéž, inv. č. 42/1920 
– zaplenjena razglednica naslovjena na Möderdorferja; tamtéž, inv. 53/1920 
– zaplenjeno pismo Berti Toplič; ARS Ljubljana, fond NSK, karton 5, inv. č. 98/
1919/20 – Krajevski narodni svet (dále K.N.S.) Bistrica v Rožu; tamtéž, 
inv. č. 99/1919/20 Narodni svet Šmihel nad Pliberkem; ARS Ljubljana, fond 
NSK,, bez čj. 4. 10. 1919 Borovje; tamtéž čj. 3777/1920 (717/1920) z 2. dubna 
1920.
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účinná. Tázal se, jestli se 10 miliónů korun schválených na hlasování 
investuje skutečně účelně. Zároveň otevřel otázku případného otevření 
jugoslávsko-rakouské demarkační čáry.

V zápise z dalšího 5. jednání slovinské vlády, které bylo celé vpodstatě 
věnováno přípravě plebiscitu, se dr. Brejc mj. vyjádřil k mezinárodnímu 
složení plebiscitní komise. Francouzský zástupce je prý Jihoslovanům 
nakloněn, anglický je neutrální a italský je zcela na straně Rakušanů. 
Obyvatelstvo v Korutanech cítí slovinsky a v rozhodném okamžiku se prý 
vysloví pro Stát SHS. Rakušané prý usilují ze všech sil, aby se plebiscit 
odložil. 171. jednání jednání slovinské vlády ze 4. října 1920 bylo též 
věnováno nacházejícímu plebiscitu. Jednalo se o pořadatelské pomoci 
strážních oddílů Orla a Sokola při hlasování a uzavření přístupu ze zóny 
B v průběhu hlasování (např. dotaz pobočky Jihoslovanského sokolského 
svazu v Lublani z 15. září 1920.23 

Jakob Štukl ve svých pamětech uvádí následující postřehy: všude viděl 
množství propagačních letáků. Rakouských bylo více, protože rakouská 
vláda uvolnila na plebiscit ohromné množství peněz. Lidé byli nervózní 
z očekávaní výsledku. Hranice vedla i napříč jednotlivými rodinami. Do-
cházelo i k hádkám, když část rodiny se cítila Slovinci a druhá část se dala 
k Němcům. U Borovje a v Rožne dolině byly některé vesnice ještě zcela 
slovinské. Kolem Celovce směrem ke Gospu svetu již Slovinci nechtěli 
slovinsky mluvit, i když samozřejmě znali. Na náhrobních kamenech byla 
napsána slovinská jména v německé podobě jako Supantschich, Tschuck 
atd. Obzvláště v zóně B se vítězství klonilo na německou stranu. 

Podle Štukla byla jihoslovanská propaganda též velice pomalá a špatná. 
Např. jihoslovanský cukr se prodal do Rakouska. Rakouská vláda ho v ti-
chosti prodala do Korutan o korunu levněji než jugoslávský. Jihoslovanská 
správa byla nedůsledná ve významných věcech, ale precizní v detailech. 
Podle Štukla se měla vláda důkladně věnovat správě obsazeného území, 
které by pak mohlo zůstat z větší části jihoslovanské. Tím, že spoléhala 
na dobrý výsledek plebiscitu, byla poražena již dopředu. 

23 Též ARS Ljubljana, fond NSK, kart. 2, čj. 1263/1920. , ARS Ljubljana, fond 
NSK, kart. 5, sine čj., zpráva Ivana Rozmana z 10. prosince 1919 z Borovje na 
6 s.; ARS Ljubljana, fond NSK, zpráva I. Rozmana z 8. ledna 1920, bez čj. s. 
1–27; ARS Ljubljana, fond NSK, zpráva I. Rozmana z 19 prosince 1919, bez čj., 
s. 1–9; ARS Ljubljana, fond NSK, kart. 5, čj. 112/1919/20 Št. Jakob-Rožek; ARS 
Ljubljana, fond NSK, kart. 5, čj. 1162/1919/20 – Labud. kart. 5, čj. 117/1919/
20-Libeliče, kart. 5, čj. 123/1919/20.
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U Němců šlo při plebiscitu o docílení maximální účasti při hlasování. 
Ze strany SHS se zdůrazňoval jazykový faktor a případná šťastná budouc-
nost ve sjednoceném jihoslovanském státě, perspektiva hospodářského 
rozvoje nového „bohatého“ státu v protikladu ke starému, „falešnému“ 
Rakousku.24 

Jak již bylo řečeno výše o regulérnosti výsledků plebiscitu v Korutanech 
měla rozhodovat mezinárodní komise. Komise měla šest členů: zástupci 
USA, Velké Británie, Francie, Itálie, Království SHS a Rakouska. Výsle-
dek plebiscitu v zóně A byl právně závazný i pro Zónu B. Podle sčítání 
lidu dle obcovacího jazyka z roku 1910 na území zóny A z roku 1910 
uvedlo slovinštinu jako obcovací jazyk 50 837, tj. 69,18% obyvatel a něm-
činu 22 651, tj. 30,82% obyvatel. V pásmu A se konal 10. října 1918. 
Účast na něm byla vysoká 95,79% oprávněných občanů. Z toho 15279, 
tj, 40,96% hlasovalo pro SHS a 22 025, tj. 59,04% pro Rakousko. Ta-
bulky výsledků podle jednotlivých obcí uvádím v příloze. To znamenalo, 
že zóna A i zóna B s Celovcem byla automaticky připojena k Rakousku. 
Rakousko-jugoslávská, nyní rakousko-slovinská hranice vede od té doby 
po vrcholech pohoří Karavanky.

Jihoslovanská strana si pro sebe zjišťovala kolik korutanských Slovinců ji 
v plebiscitu podpořilo. Výsledky průzkumu byly následující: „Pro připojení 
k Rakousku nakonec podle průzkumu hlasovalo kolem 10000 Slovinců. 
A z 33 obcí , které hlasovaly pro Rakousko bylo 21 obcí s prokazatelnou 
slovinskou většinou, počítáno podle obcovacího jazyka. To znamenalo, 
že i zóna B s Celovcem byla automaticky připojena k Rakousku. Jihoslo-
vanská vláda se proti výsledkům referenda odvolala, ale její protest byl 
zamítnut.

24 Rovněž ARS Ljubljana, fond NSK, kart. 1, čj. 7094/1919; ARS Ljubljana, fond 
NSK, čj. 2674/1919 (14832/1919 Narodni svet Ljubljana); ARS Ljubljana, fond 
NSK, sine z 27. listopadu 1919; ARS Ljubljana, fond NSK, čj. 511/1920 (Narodni 
svet Ljubljana 15288/1919). Tamtéž cirkulář národní rady pro Korutany 
ve Velikovci čj. 3989/1920. ARS Ljubljana, fond NSK, čj. 3747/1920; ARS 
Ljubljana, fond NSK, čj. 1596/1920; ARS Ljubljana, fond NSK, sine-Rozman, I. 
Moji utisi. ARS Ljubljana, fond NSK, sine; ARS Ljubljana, fond NSK, čj. 1884/
1919; vit též Sejni zapisniki narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubl-
jani in deželnih vlad za Slovenijo. 2. del: od 28. Febr.1919 do 5. Nov. 1919. 
Ljubljana 1999, s. 79–80; tamtéž 3. del: od 22. Mar.1920 do 9. Julija 1921., 
s. 145–147, Ljubljana 2002; tamtéž, s. 153; tamtéž, s. 191; Štukl, J. Iz mojego 
življenja, Ljubljana 2004, s. 73–74. 
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Analýza výsledků referenda
K 7. říjnu 1920 podle rakouských novin bylo 34 360 oprávněných voličů, 
v případě, že by se zúčastnilo 90% voličů, by byla absolutní většina 15 000 
hlasů. K 10. říjnu by připsáno ještě skoro dalších 5000 hlasů, což bylo pro 
Slovince velikým překvapením.25

Jihoslovanská strana se rovněž zajímala o to, jestli při plebiscitu nemohlo 
dojít k nějakým volebním machinacím. Bylo zjištěno následující: 

Při vlastním hlasování nebyla vyloučena možnost manipulace s odevzda-
nými hlasovacími lístky. Hlasovací urny byly střeženy pouze mezinárod-
ními oddíly, z nichž většinu tvořili italští vojáci, orientovaní prorakousky, 
zde nebylo možno vyloučit volební manipulace. O silné podpoře Italů 
a Angličanů Rakušanům a možných volebních podvodech se zmiňuje 
ve svých pamětech i Jakob Štukl. Na slovinské voliče mohlo také nega-
tivně působit to, že jihoslovanské jednotky musely být z pásma A krátce 
před referendem staženy a vystřídány oddíly italskými. Podle J. Pleter-
ského na ně mohlo špatně působit i to, že všechny vyhlášky plebiscitní 
komise byly psány nejprve německy a pak slovinsky, a ne střídavě.26

Jedním z faktorů, který ovlivnil porážku jihoslovanské strany v Korutanech, 
bylo malé národnostní uvědomění slovinského obyvatelstva vystaveného 
předtím cílevědomé germanizaci. Během krátkého období říjen 1918–ří-
jen 1920 nemohlo tak rychle dojít k jejich národnostnímu uvědomění. 
Uveďme zde pro příklad tezi F. Peroutky z knihy Budování státu o situaci 
na Slovensku po roce 1918. Ten zde tvrdí, že na Slovensku také nebylo 
možné uspořádat plebiscit o tom, zdali Slováci setrvají v Uhrách, nebo pů-
jdou s Čechy. Velká většina slovenského obyvatelstva byla díky usilovné 
maďarizaci minimálně národnostně neuvědomělá. Výsledek takového hla-
sování by byl krajně nejistý. Peroutka odhadoval, že k nějakého takovému 
hlasování bude možno přistoupit nejdříve po 10 letech. Slovenská situace 
též v lecčems připomínala Korutany. Ti slovanští obyvatelé Korutan, kteří 
nebyli národnostně vyhraněni-Windische, raději volili Rakousko. 

Vedení slovinských měšťanských stran v Lublani předpokládalo, že Slo-
vinci v souladu se svou národností budou volit svůj stát. Zaměřili se 
na skupinu dosud nerozhodnutých. Objevily se o případy zesměšňování 

25 Tomšič, I. Problemi sodobnego meddržavnego plebiscita. In: Pleterski, 
J. Koroški plebiscit, Ljubljana 1970., s. 139, s. 413.
26 Štukl, J. Iz mojego življenja, Ljubljana 2004, s. 73–74.
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a zastrašování „němčourů“, což mělo i opačný účinek. Slovinská strana 
neuspěla s pokusy o rozdělování zemědělské půdy, které spojenecká 
komise na přání Rakouska v srpnu 1920 pozastavila. Z hlediska spole-
čenské struktury tvořili slovinské obyvatelstvo v zóně A sedláci – ti byli 
nejvíce národnostně uvědomělí a většinou hlasovali pro SHS. Dále to 
byli nádeníci a dělníci. Ti byli nejvíc existenčně závislí na rakouských 
Němcích, kteří měli ve svých rukou velkostatky, lesy, průmysl, obchod i ře-
mesla. Ti různým způsobem tlačili na své podřízené, aby volili Rakousko. 
Vrstva inteligence zde byla slabá a byla též částečně germanizována nebo 
národnostně nevyhraněna.“

Jakob Štukl se ve svých vzpomínkách dobře vyjadřuje o korutanských 
Slovincích. Též s místními Němci prý šlo vyjít. Nejhůře se vyjadřuje o po-
němčených Slovincích. Uvádí, že skutečně uvědomělých Slovinců bylo 
v Korutanech jen málo.27

Rakušané volili různé formy psychologické propagandy: „Rakušané je 
také strašili, že budou muset živit chudé oblasti v Srbsku. Makedonii, Čer-
né Hoře nebo Bosně a Hercegovině, i že tam (v malarických, nepokojných 
krajích) budou povoláni do vojenské služby, což se později do značné 
míry potvrdilo. Korutany měly v Rakousku svoji pevné postavení, kdežto 
národnostně smíšené Království SHS byl centralizovaný stát pod srbskou 
hegemonií.28

Velký význam v plebiscitu hrála i otázka náboženská: Římskokatoličtí 
faráři, slovinské národnosti nepodporovali připojení Korutan ke Království 
SHS s vládnoucím pravoslavím, které by jim mohli Srbové vnucovat. To 
souvisí i s tím, že Království SHS nebylo přitažlivé zdaleka pro všechny 
korutanské Slovince. Rakouská propaganda je upozorňovala, že s Němci 
budou mít otevřené okno do světa, a s Královstvím SHS se stanou sou-
částí hospodářsky zaostalého Východu.

Svoji roli u některých korutanských Slovinců hrály i zkušenosti s rabující-
mi srbskými vojáky během tažení z let 1918–1919. Panoval zde i strach 
z italských jednotek v Korutanech. Říkalo se též, že když Slovinci vyhrají 
plebiscit, obsadí Italové celé Korutany. Rakouská propaganda též byla 
účinnější než jihoslovanská. Korutanský zemský sněm též udělal dobrý 
strategický tah, když 28. září 1920, tj. 12 dní před plebiscitem deklaroval, 
že bude chránit všechna jazyková a národnostní práva korutanských Slo-

27 Štukl, J. Iz mojego življenja, Ljubljana 2004, s. 75.
28 Kolektiv. Dějiny jihoslovanských zemí, Praha 1998., s. 394.
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vinců. Toto vyjádření mělo na slovinské voliče vliv, jež nelze podceňovat. 
Tato deklarace ale nebyla naplněna dodnes.29

Zajímavé byly výsledky průzkumu k plebiscitu od J. Pleterskeho: Ten 
spočítal podle čísla osob se slovinským obcovacím jazykem z roku 1910 
25 806 v zóně A, že jich roku 1920 15279, tj. 59,20% volilo SHS a 10527, 
tj. 40,80% volilo Rakousko. V porovnáním s výsledky voleb z roku 1911 
zde odhaduje, že pro Rakousko hlasovalo asi 5900 Slovinců, tj. 47,79% 
z 12347 hlasů pro rakousko-německou sociální demokracii z roku 1911. 
Kromě toho ještě hlasovalo ještě asi 4627 slovinských voličů podle poky-
nů německých měšťanských stran, většinou národnostně nevyhraněných. 
Pleterski uvádí, že kdyby teoreticky všichni slovinští sociálně demokratičtí 
voliči volili SHS (15279+5900), bylo by to 56,77% odevzdaných hlasů 
a SHS by tak plebiscit vyhrála.

29 Slovenska zgodovina v besedi in sliki, Ljubljana 2003, s. 158–160. 
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Zusammenfasung
Die Volksabstimmung in Kärnten 1920

Der Artikel über die Volksabstimmung in Kärnten will keineswegs auf 
erschöpfender Weise die slowenische Frage in Kärnten im Jahre 1918 
behandeln. Es geht um die in den böhmischen Ländern relativ unbekannte 
Thematik, man kann sagen, fast „exotisch“. Der Autor versuchte deshalb 
die Situation in Kärnten bis zum Jahr 1918, die Kompliziertheit der 
Beziehungen zwischen den Slowenen und den Deutschen auf diesem 
Gebiet, die gesellschaftlich-politische Stellung der Slowenen, die Frage der 
Umgangssprache und die Entwicklung der Slowenen in Kärnten in Licht 
der publizierten Statistiken zu skizzieren. Er behandelt ausführlich die Lage 
der Slowenen in Kärnten in der Zeit des 1. Wetkrieges. Es ist hier auch 
die Beziehung der politischen Repräsentanten der Kärntner Slowenen zu 
den Regionalsektionen der deutschösterreichischen politischen Parteien 
in Kärnten und auch zu deren Zentralen in Wien erwähnt. Es wird auf die 
Bindung der Kärnten-Frage auf die slowenische Politik in den anderen 
slowenischen Gebieten gezeigt. Kurz wird die Situation in Kärnten nach 
dem Großen Krieg behandelt. Es wird gleichzeitig die Vorbereitung und 
der Verlauf der Volksabstimmung geschildert, auf die Propaganda der 
beiden Seiten hingewiesen und das Abstimmungsergebnis analysiert. 
Wie es im Text ausführlich zur Kenntnis gebracht wird, rechnete die 
slowenische Seite ursprünglich – außer einigen skeptischen Stimmen – in 
der Volksabstimmung mit relativ klarem Triumph. Unter Berücksichtigung 
der Nationalitäten-Zusammensetzung der Bevölkerung in der Zone 
A, wo die Slowenen markant überwogen, erwartete man mindestens 
60 % Stimmen für den Serbisch-Kroatisch-Slowenischen Staat. Das 
Volksabstimmungsergebnis war deshalb für die südslawische Seite eine 
überraschende und bittere Enttäuschung.

Der Artikel widmet der Lage der Slowenen in Kärnten nach 1920 nicht 
mehr die Aufmerksamkeit. Seit dieser Zeit kam es hier zu einigen his-
torischen Wendungen (u.a. Anschluss Österreichs, der 2. Weltkrieg, die 
Entstehung Titos Jugoslawien, der sog. Kalte Krieg, der Zerfall von Jugo-
slawien und die Entstehung des unabhängigen Slowenien). In Gegenwart 
sind Slowenien und Österreich Mitglieder der Europäischen Union, was 
vielleicht für Zukunft Möglichkeit bedeutet, die Frage der slowenischen 
Minorität in Kärnten zu Gunsten beider Seiten zu lösen.
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1 Archiv ministerstva zahraničních věcí, Politické zprávy (dále AMZV, PZ) 
Vatikán, 1935, 8. běžná zpráva, čj. 57/dův./1935 ze 3.4.1935, s. 1–2 a I. periodic-
ká zpráva za 1. čtvrtletí, čj. 64/dův./35 z 9. 4. 1935, s. 10.
2 Rezervaci nominovaného kardinála ve svém srdci prohlašuje papež zpravidla 
u osob, u nichž politické či jiné důvody nedovolují zveřejnění jména. Tento kardi-
nál nemá zatím žádná práva, získává je teprve až po veřejném prohlášení na ně-
kterém z dalších zasedání konzistoře.

Kardinálský klobouk 
pro Karla Kašpara

Zlatuše Kukánová

P ři zasedání vatikánské tajné konzistoře dne 1.4.1935 schválil 
sbor kardinálů svatořečení dvou Angličanů – rochesterského 
biskupa Johna kardinála Fishera a filozofa Thomase Moora. 
Dále pak jmenování státního sekretáře kardinála Eugenia Pa-
celliho papežským kamerlengem (komořím) na místo kardinála 

Pietra Gasparriho, jemuž příslušely v případě sedisvakance papežského 
stolce značné pravomoci, a vzal na vědomí změny na arcibiskupských 
a biskupských místech a informace o propůjčení pallia od poslední konzis-
toře 5. března 1934.1 Opět nedošlo k netrpělivě očekávanému jmenování 
nových kardinálů, ačkoliv bylo už volných celkem dvacet míst (dvě byla 
obsazena „in pectore“, to znamená v papežově srdci, ale bez oficiálního 
zveřejnění).2 Tento fakt se vysvětloval záměrem Pia XI. omladit a rozší-
řit sbor volitelů o více národů a národností, jemuž by byl také podřízen 
výběr nových kandidátů. Soudilo se, že si papež dával se zveřejněním 
jmen nových kardinálů načas, protože se nakonec zalekl vlastní reformní 
myšlenky, která by vedla ke značnému nárůstu členů konkláve o několik 
patriarchů a biskupů i mimo kardinálské kolegium. Naznačovaná radikál-
ní změna se však zdála diplomatickým pozorovatelům dosti nereálnou, 
protože by nakonec znamenala značný zásah do prestiže a postavení 
kardinálského sboru.

Pravděpodobnějším důvodem odkládaného jmenování byla napjatá fi-
nanční situace Vatikánu. Podle neověřených zpráv přišel Svatý stolec 
při nevýhodném uložení do cenných papírů o většinu financí, vyplacených 
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Itálií na základě Lateránských smluv.3 Neúspěšnou transakci provázely 
zbytečně vysoké výdaje ve Vatikánu a značné investice, spojené s pře-
stavbou papežova letního sídla v Castel Gandolfo.4 Poslední ránu zasadil 
už dost vyčerpané papežské pokladně nečekaný pokles příspěvků z růz-
ných zemí světa během světové krize a postupně klesající kurz libry a do-
laru. Je tedy pochopitelné, že papež Pius XI., který prý dokonce uvažoval 
o dočasném osobním zásahu do řízení finančních otázek, byl zásadně 
proti neúměrnému zvyšování rozpočtu, jež by si vyžádalo další jmenování 
nových kuriálních kardinálů. Přestože se domníval, že ani z věcného dů-
vodu není třeba rozšiřovat jejich řady, byl často kritizován právě některými 
kuriálními kardinály, žehrajícími na pracovní přetížení, i když s ohledem 
na jejich věk se to dalo očekávat. Doplnění sboru bylo nutné také z me-
zinárodních důvodů – neboť povážlivě převažovali Italové – proto bylo 
třeba jmenovat několik neitalských kandidátů, čekajících na kardinálský 
klobouk. Předpokládalo se například jmenování nového anglického kar-
dinála po westminsterském arcibiskupu Francisi Bourneovi, zesnulém na 
Nový rok 1935.

Kardinálský sbor, který měl mít podle ustanovení papeže Sixta V. z roku 
1586 sedmdesát členů,5 byl doplněn naposledy před dvěma lety 13. břez-
na 1933.6 V lednu 1935 za života padesáti dvou kardinálů v něm bylo 
dvacet šest Italů, šest Francouzů, čtyři Američané, po třech Španělech 
a Němcích, dva Poláci a po jednom zástupci z ČSR, Rakouska, Ma-

3 Gelmi, Josef. Papežové. Od svatého Petra po Jana Pavla II., Praha 1994, s. 
265 – finanční dohoda přiznávala v roce 1929 obnos 75 miliónů lir v hotovosti 
a pět procent renty z jedné miliardy lir ve státních obligacích jako odškodné za 
způsobené ztráty.
4 Gelmi, J. c. d., s. 271 – po uzavření Lateránských dohod začal Pius XI. jako 
první papež od roku 1870 využívat toto místo jako letní sídlo a kvůli tomu 
si dokonce pořídil automobil. AMZV, II. sekce, kart. 51 – informace vyslance 
Vladimíra Radimského MZV o audienci u Pia XI. čj. 125/dův/36 z 23. 7. 1936 
– neobvyklou papežovu vášeň pro automobilismus popisuje ve zprávě o soukro-
mé audienci v Castel Gandolfo i vyslanec ČSR u Svatého stolce. Papež nadšeně 
sděloval dr. V. Radimskému, že má v zahradách letního sídla 18 km cest, uprave-
ných pro projížďky autem, které podniká každý den před obědem po oficiálních 
setkáních a někdy při nich ujede až padesátikilometrovou trasu. 
5 Gelmi, J. c. d., s. 182.
6 AMZV, PZ Vatikán, 1935, 19. běžná zpráva, čj. 256/dův./1935 z 21. 11. 1935, s. 1.
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ďarska, Belgie, Portugalska, Irska, Kanady a Brazílie.7 V době zasedání 
kurie na jaře 1935 jich měl už jen jednapadesát a dne 6. 4. 1935 po smrti 
kardinála Achille Locatelli, bývalého papežského diplomata v Argentině, 
Belgii, Holandsku a Portugalsku, klesl jejich počet na padesát.8 Dalšího 
člena ztratil 10. července úmrtím pětasedmdesátiletého benátského pa-
triarchy kardinála Pietra Lafontaine (jmenovaného kardinálem už v roce 
1916).9 Československá republika čekala celá léta marně na nominaci 
svého kardinála, protože se do možného jmenování promítaly vedle 
osobní sympatie Svatého otce ke konkrétnímu jednotlivci především cel-
kově dobré a v zásadních otázkách bezproblémové vztahy v arcidiecézi.10 

Ty se bohužel v prvních patnácti letech vzájemných styků ČSR a Vatikánu 
nedařilo naplnit. 

Samostatné poválečné Československo mělo za sebou složité období, 
jež nebylo prosto omylů a různých konfliktů mezi moderním demokra-
tickým státem a katolickou církví, stavící na tradičních hodnotách. Čes-
koslovensko-vatikánské vztahy, které prošly od roku 1918 nejrůznějšími 
peripetiemi (vynucená rezignace arcibiskupů, spojených v očích politiků 

7 Národní archiv, fond Ministerstvo zahraničních věcí – výstřižkový archiv I. 
(dále NA, MZV-VA I.), 1918–1939, kart. 2460 – Večerní České slovo 16.1.1935 
„Dostaneme kardinála? Chystá se jmenování kardinálů.“ – za našeho jediného 
zástupce byl považován arcibiskup Lev Skrbenský z Hříště, penzionovaný brzy 
po převratu. 
8 AMZV, PZ Vatikán, 1935, II. periodická zpráva za 2. čtvrtletí, čj. 164/dův./1935 
ze 22. 7. 1935, s. 10–11.
9 AMZV, PZ Vatikán, 1935, III. periodická zpráva za 3. čtvrtletí , čj. 229/dův./
1935 ze 12. 10. 1935, s. 6.
10 Marek, Pavel. Arcibiskup pražský prof. Dr. František Kordač. Nástin života a 
díla apologety, pedagoga a politika. Olomouc 2005, s. 120 – v roce 1928 se ČSR 
neúspěšně snažila získat podporu Svatého stolce při jmenování pražského arci-
biskupa Františka Kordače kardinálem u příležitosti jeho padesátiletého kněž-
ského jubilea. AMZV, PZ Vatikán, 1929, IV. periodická zpráva za 4. čtvrtletí, 
čj. 6/dův./1930 z 8.1.1930, s. 7–8 – při další kardinálské nominaci o rok pozdě-
ji v prosinci 1929 už neměl Kordač podle soudu našeho zastupitelského úřadu 
ve Vatikánu nejmenší vyhlídky na kardinálský klobouk.
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i veřejnosti se starými pořádky a s Vídní, hrozící odluka státu a církve, 
Marmaggiho aféra11 a Kordačova rezignace), byly stále zatíženy nedoře-
šenými otázkami sekvestrace církevních statků a hranic slovenských die-
cézí. Na podzim roku 1933 k nim přibylo v historii novodobé ČSR již druhé 
diplomatické nedorozumění tentokrát s nunciem Ciriacim, které skončilo 
po jeho nešťastném vystoupení na Pribinovských oslavách v Nitře náhlým 
odjezdem na dovolenou a jeho pozdějším přeložením na lisabonskou 
nunciaturu.12

Polovina třicátých let 20. století byla z politického a z hospodářského 
hlediska přelomovým obdobím pro většinu evropských zemí a samozřej-
mě i pro ČSR. O své místo se začínala hlásit první poválečná generace, 
dospívající v době velkých kulturních, sociálních a hodnotových změn 
ve společnosti, a té bylo třeba nabídnout nové alternativy. V Českoslo-
vensku bylo toto období výrazných společenských změn poznamenáno 
sociálními otřesy hospodářské krize a růstem nacionalismu. To se samo-
zřejmě promítlo do každodenního života jednotlivců, praktikujících věří-
cích, katolických vrstev a do činnosti představitelů politického katolicismu, 
vysoké církevní hierarchie a politické reprezentace státu. Východiskem 
z hospodářských a národnostních problémů měl být mimo jiné i program 
duchovní obnovy postupně se sekularizující společnosti. Důležitou roli 
v oblasti sociální pomoci, světonázorového a intelektuálního růstu sehrála 
farní společenství a katolické spolky.

11 Nejznámějším příkladem z této doby je samozřejmě aféra druhého nuncia 
Francesca Marmaggiho, spojená s jeho náhlým návratem do Vatikánu po vyvě-
šení husitské vlajky nad Hradem a účasti prezidenta a vlády na oficiálních osla-
vách 510. výročí smrti M. Jana Husa v roce 1925.
12 Nuncius Pietro Ciriaci (v Praze oficiálně akreditován od 11. 5. 1928) byl v říj-
nu 1933 povolán zpět ke Svatému stolci na žádost naší vlády po nedorozumění 
v souvislosti s nitranskými oslavami 1100. výročí prvního křesťanského kostela 
na Slovensku, které využil k demonstraci slovenského politického katolicismu 
jeho vůdce Andrej Hlinka. Tato událost včetně jejích důsledků byla odbornou 
literaturou mnohokrát popsána – srov. Hruban, Mořic. Z časů nedlouho zašlých. 
Ed. Jan Drábek, Řím – Los Angeles 1967, s. 226–227; Trapl, Miloš. Politický 
katolicismus a Československá strana lidová v Československu v letech 1918–
1938. Acta UPO, Facultas philosophica, supplementum 30, Praha 1990, s. 
118–119; Klimek, Antonín. Boj o Hrad. Sv. II., Praha 1998, s. 365–366; Halas, 
František X. Fenomén Vatikán: idea, dějiny a současnost papežské diplomacie 
Svatého stolce, České země a Vatikán. Brno, Centrum pro studium demokracie 
a kultury (CDK) 2004, s. 566.   
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Rychle se měnící rozložení sil a s ním i změna politického klimatu přiměly 
Svatého otce k přehodnocení dosavadního vztahu k některým evropským 
státům, jedním z nich se stalo i Československo. Pozornost Vatikánu, 
soustředěná opět do středu Evropy, souvisela se snahou papeže Pia XI. 
o dořešení nevyjasněných otázek v demokratické zemi, která pro něj měla 
po ztrátě pozic v Německu a Rakousku a po neúspěchu plebiscitu v Sár-
sku významnější polohu.13 Ležela totiž v sousedství Německa a blízkosti 
Sovětského svazu, které z pohledu papežské politiky šířily nepřátelské 
ideologie – německé novopohanství (neopaganismus), spočívající v po-
vyšování rasy, národa, státu i jednotlivce nad Bohem a církví, a ruský 
bolševismus (komunismus), potlačující veškeré náboženské projevy. 

Po uzavření závěrečných československo-vatikánských dohod o Modu 
vivendi byl na konci června 1935 uspořádán celostátní katolický sjezd 
v Praze, kam byl vyslán na důkaz uznání československo-francouzského 
přátelství a spojenectví jako papežský legát pařížský arcibiskup kardinál 
Jean Verdier. Přestože katolický sjezd nemohl splnit všechny požadavky 
národností žijících v ČSR, bylo třeba chápat tuto „lokální“ akci za účasti 
celého československého episkopátu a představitelů politické reprezenta-
ce státu nejen jako pokus o sjednocení a usmíření uvnitř ČSR, ale i jako 
mírový signál křesťanské Evropě, ocitající se na prahu válečného kon-
fliktu. Několik týdnů po ukončení sjezdu a návratu kardinála Verdiera 
do Paříže zažádal Státní sekretariát o agrément pro nového – v pořadí už 
čtvrtého – nuncia.14 Vedení pražské nunciatury se ujal v říjnu 1935 mons. 
Saverio Ritter, obeznámený dokonale s našim politickým a kulturním pro-
středím, se kterým se sblížil během předchozího působení v Českoslo-
vensku poté, co společně s mons. Pietrem Ciriacim obsadil uprázdněný 
úřad po nunciovi Francescu Marmaggim.15 Ritter nejprve vykonával funkci 

13 Trapl, M. Politický katolicismus, s. 125 a 129; týž. Postavení katolické církve 
a politický katolicismus v zemích střední Evropy v letech 1918–1938. Moderní 
dějiny 8, 2000, s. 176–177; Kárník, Zdeněk. České země v éře první republiky 
(1918–1938). 2. díl Československo a české země v krizi a v ohrožení (1930–
1935). Praha 2002, s. 326–328.
14 Stalo se 31. července 1935.
15 AMZV, Diplomatický protokol, 1918–1939, kart. 22a – Diplomatický sbor cizí 
v ČSR, nóta nunciatury z 12. 4. 1927, č. 13866 ohlašuje Ciriaciho a Ritterův 
příchod. Ciriaci s Ritterem přijeli do Prahy už 29.3.1927, P. Ciriaci byl přechod-
ně pověřen vedením nunciatury a vyjednáváním o dalším osudu diplomatických 
vztahů Svatého stolce s vládou ČSR. Společně s ním byl vyslán ve funkci nového 
tajemníka nunciatury X. Ritter, který se stal v době nunciovy nepřítomnosti do-
časným správcem úřadu.
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rady apoštolské nunciatury a z postu na úrovni dnešního chargé d´affaires 
v Praze odešel v červnu 1931 na nunciaturu do Bernu.16 Měl tedy dostatek 
zkušeností s církevně politickými otázkami, souvisejícími s Modem vivendi 
a sám významně přispěl k výsledku složitých jednání Vatikánu s Prahou.17 

Ritterovou nominací, přijatelnou pro většinu našich politiků, kurie nazna-
čovala, že považuje veškeré dohody o prvém bodu Modu vivendi k otázce 
hranic státu a diecézí za uzavřené18 a hodlá proto normalizovat diploma-
tické vztahy na nejvyšší úrovni, omezené řadu měsíců po odchodu mons. 
Ciriaciho z pražské nunciatury.

Mons. Ritter19 měl v římských církevních kruzích pověst „jednoho z nej-
schopnějších kuriálních diplomatů“ 20 a navíc se díky švýcarskému původu 
po matce a několikaletému působení v Bernu velice dobře orientoval a po-
hyboval v německy mluvícím prostoru. Vatikán a Ritter se pravděpodobně 
nevzdávali myšlenky na zformování jednotné fronty německých katolíků 
v ČSR, Rakousku a Švýcarsku, která měla být vzorem německým kato-
líkům v říši.21 Pius XI. předpokládal, že Ritterova konciliantnost přispěje 
k vyřešení vztahu českých a německých katolíků uvnitř státu. Uvedené 
schopnosti předurčovaly nového nuncia ke splnění nesnadného poslání 

16 Dočasně ji řídil už od podzimu 1929 místo nemocného nuncia.
17 Dejmek, Jindřich. Československo-vatikánská jednání o Modus vivendi 1927–
1928, ČČH 92, 1994, č. 2, s. 268–285; NA, MZV-VA I., kart. 3843 – Národní po-
litika 22.10.1935 „Papežský nuncius nastupuje svůj úřad“ – právě v této funkci 
zaslal 29. 1. 1928 Vatikánu nótu vlády ČSR o Modu vivendi.
18 Bylo třeba provést definitivní rozhraničení diecézí na Slovensku a na Podkar-
patské Rusi v intencích Trianonských dohod, určit sídlo slovenského arcibiskupa, 
resp. metropolitu pro Podkarpatskou Rus. Otevřenou zůstávala část vratislavské 
diecéze na našem území.
19 Narodil se 24. 1. 1884 v Chiavenně, kněžské svěcení obdržel v roce 1906, 
studoval na lombardské koleji v Římě, na katolické univerzitě ve Freiburgu 
a na ambrosiánské akademii v Miláně (doktorát). Pracoval v Ambrosiánské 
knihovně, kde převzal většinu funkcí po odchodu stávajícího papeže Pia XI. 
do Říma, ve Státním sekretariátu působil od roku 1924.
20 AMZV, Vatikán, 1935, III. periodická zpráva za 3. čtvrtletí , čj. 229/dův./1935 
ze 12.10.1935, s. 3.
21 NA, MZV-VA I., kart. 3843 – Odpolední národní politika 7.10.1935 „Nový apo-
štolský nuncius přijede do Prahy již tento měsíc“.
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pozorovatele, pověřeného úkolem vyhlížet dále než k hranicím Českoslo-
venska.22 Také proto vyvolala Ritterova pražská nominace pozornost a od-
mítavou reakci Berlína. Vatikánský Státní sekretariát samozřejmě sledoval 
obsazením pražské nunciatury osobou Ritterova formátu důležitější cíle 
než jakými bylo obnovení diplomatických vztahů. 

Československo, které se uzavřením míru s Vatikánem dočasně zba-
vilo některých vnitropolitických problémů,23 mohlo po nunciově příjezdu 
do Prahy a předání pověřovacích listin24 očekávat od Svatého stolce 
vstřícný krok a ten na sebe samozřejmě nenechal dlouho čekat. Veškeré 
spekulace a různé politické, finanční a organizačně-správní důvody (za-
mýšlená reforma konkláve), bránící rozšíření kardinálského sboru, se uká-
zaly jako liché dne 20. listopadu 1935 večer, kdy Osservatore Romano 
přinesl „k všeobecnému překvapení zprávu, že papež ustanovuje tajnou 
konsistoř na den 16. prosince t. r., v níž bude jmenováno těchto dvacet 
nových kardinálů:“25 O to větší – i když ne úplně neočekávané – překvape-
ní zavládlo v našich církevních a politických kruzích, protože se mezi nimi 
objevilo jméno pražského arcibiskupa Karla Kašpara.26 Radost z informa-
ce, že se ČSR konečně dočkala vlastního kardinála, vzápětí vystřídaly 
rozpaky mezi některými věřícími a především mezi zástupci politického 
katolicismu nad tím, že společně s primasem nebyl nominován olomoucký 
arcibiskup Leopold Prečan, „ač se čekalo, že dojde-li k řešení „kardinálské 
otázky československé“ vůbec, že budou jmenováni oba současně“.27 

V Černínském paláci se po ukončení sjezdu dokonce soudilo, že při no-
minaci má větší šanci dr. Prečan nebo dojde ke jmenování dvou osob 

22 Tamtéž – Lidové listy 6. 8. 1935 „Svatý otec jmenoval Msgra Saveria Rittera 
apoštolským nunciem pro Prahu“.
23  Tamtéž – Neues Wiener Tageblatt 7.8.1935 už po Ritterově jmenování napří-
klad napsal, že se Československo zbavilo uzavřením míru s Vatikánem „těžkých 
starostí, které se velmi často uplatňovaly v jeho vnitřní politice“.
24 Pověřovací listinu předal mons. Ritter prezidentu Masarykovi v Lánech 
21.10.1935.
25 AMZV, PZ Vatikán, 1935, 19. běžná politická zpráva, čj. 256/dův./35 
z 21.11.1935, s. 2.
26 Tamtéž, s. 3.
27 Tamtéž, s. 6.
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zároveň.28 Podle dochovaných informací tehdy také došlo k neoficiálnímu 
souboji o Verdierovu přízeň mezi dvěma žhavými kandidáty kardinálského 
purpuru pražským a olomouckým arcibiskupem. Konzervativní pražský 
arcibiskup Karel Kašpar měl údajně k pořádání pražského kongresu zpo-
čátku rezervovanější přístup a teprve na poslední chvíli se aktivně připojil 
k jeho organizaci ve snaze ukázat se v co nejpříznivějším světle. Morav-
ský metropolita arcibiskup Prečan patřil k hlavním organizátorům sjezdu 
a „šel ode dvou let neochvějně za touto myšlenkou, nebál se žádných 
nebezpečí, která s tím osobně pro něho byla spojena“ 29 a plně si svou 
bezprostředností a věcností získal papežského legáta, jenž neváhal v zá-
věrečné řeči na rozloučenou označit arcibiskupa Prečana ozdobou česko-
slovenského kléru. Vyslanec u Svatého stolce dr. V. Radimský ve zprávě 
o okolnostech kardinálské nominace napsal, že kardinál Verdier došel 
k závěru, že při eventuálním jmenování kardinálů pro ČSR není možno 
opomenout arcibiskupa Prečana a v tomto smyslu referoval písemně 
i papeži.30

Mohlo by se tedy zdát, že kardinálskou nominaci do značné míry ovlivní 
Verdierovo hodnocení, i když by se ministerstvu zahraničních věcí i Hradu 
asi více zamlouvalo jmenování dvou kardinálů. Vedle politických důvodů 
zde byla staletími prověřená tradice samostatných „zemských“ arcidiecézí 
a možná i promyšlený tah Prahy vyrovnat se s moravským politickým ka-
tolicismem, jehož volání bylo častěji slyšet až do hlavního města. Nezane-
dbatelnou roli při státní podpoře a očekávání Prečanovy nominace určitě 
sehrála jeho zjevná profrancouzská politická orientace, která byla ve sho-
dě s mezinárodně-politickým kurzem tehdejší Československé republiky, 
a úzké vazby na Československou stranu lidovou, kterou si potřeboval 
E. Beneš naklonit před prosincovou prezidentskou volbou. 

28 AMZV, II. sekce, 1918–1939, kart. 35 – hodnotící materiál, určený diplomatic-
kému protokolu MZV o legátově cestě do ČSR (dále hodnotící materiál), jehož 
autorem byl legační rada vyslanectví ČSR u Svatého stolce dr. Messány, přiděle-
ný ministerstvem zahraničí kardinálu Verdierovi jako jeden ze členů jeho diplo-
matického doprovodu z Paříže do Prahy na celostátní katolický sjezd  a zároveň 
po celou dobu Verdierova pobytu v Československu, s. 4.
29 Tamtéž, s. 4.
30 AMZV, II. sekce, kart. 51 – Radimského zpráva o jmenování K. Kašpara kardi-
nálem čj. 259/dův/35 z 22. 11. 1935, s. 1.



2007
Paginae 15

173

"Kukánová Z.
Kardinálský klobouk pro K.  Kašpara

Přes faktické intervence a nejrůznější úvahy dokázal Pius XI., že nominaci 
nových kardinálů považuje za opravdové „privatissimum papeže“ a ne-
nechal se v tomto ohledu nikým ovlivnit.31 Při rozhodování o novém kan-
didátu vycházel z ustálené tradice jmenovat prvním kardinálem nového 
státu ordináře v hlavním městě, čímž chtěl podtrhnout „myšlenku jednoty 
národa a projeviti mu svoji úctu“.32 Právě z tohoto důvodu padla volba 
na Prahu a na Karla Kašpara.33 Aniž bychom chtěli snižovat význam jeho 
kardinálského purpuru, dokládá jasně Prečanův případ, že jmenování kar-
dinálů Vatikánem bylo v řadě zemí především velkým politikem a nejinak 
tomu bylo v Československu. Přestože byl o čtyři roky starší arcibiskup 
Prečan34 předsedou biskupské konference a stál v čele olomoucké arcidi-
ecéze od roku 1923, nebyl nakonec nominován. 

Karel Kašpar se stal v pořadí šestým kardinálem na pražském arcibiskup-
ském stolci. Poprvé získal kardinálský purpur v roce 1378 druhý pražský 
arcibiskup Jan Očko z Vlašimi, druhým kardinálem se stal v roce 1626 Ar-
nošt z Harrachu, třetím v roce 1850 Bedřich ze Schwarzenberka, čtvrtým 
v roce 1899 jeho nástupce František hrabě Schönborn35 a konečně pátým 
v roce 1901 Lev Skrbenský z Hříště. S trochou nadsázky by mohl být 
Leopold Prečan označen za jednu z obětí československé demokracie, 
protože doplatil na nedořešenou situaci svého předchůdce a vrstevníka 
olomouckého arcibiskupa Lva Skrbenského,36 který sice koncem září 
1920 rezignoval na svůj post, ale dožíval v soukromí řeholního domu řádu 
německých rytířů v Dolní Dlouhé Loučce na Olomoucku. 

Bývalý „předrepublikový“ pražský a později olomoucký arcibiskup Skrben-
ský – byť už neaktivní kardinál – byl v roce 1935 nejstarším a jediným 
kardinálem knězem, jmenovaným ještě papežem Lvem XIII. Vatikánem 

31 Tamtéž.
32 AMZV, PZ Vatikán, 1935, IV. periodická zpráva za 4. čtvrtletí , čj. 7/dův./1936 
z 10.1.1936, s. 3.
33 AMZV, II. sekce, kart. 51 – Radimského zpráva o jmenování K. Kašpara kardi-
nálem čj. 259/dův/35 z 22.11.1935, s. 2.
34 L. Prečan narozen 1866, K. Kašpar 1870.
35 Schönbornova kardinálského jmenování se K. Kašpar účastnil osobně jako 
římský student.
36 L. Skrbenský narozen 1863.
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byl až do své smrti v prosinci 1938 uznáván jako moravský kardinál37 
a to byla hlavní překážka, bránící Prečanovu jmenování.38 Důstojné vy-
řešení záležitosti bylo tvrdým oříškem pro československou diplomacii, 
která se nevzdávala myšlenky na Prečanovu nominaci. Snažila se marně 
o jeho udržení ve hře a nadále tvrdošíjně trvala na dvou kardinálech. Ed-
vard Beneš proto nechal těsně po poledni 21. listopadu odeslat našemu 
zastupitelskému úřadu ve Vatikánu telegram, v němž požadoval zjistit 
okolnosti jmenování dr. Kašpara kardinálem a kromě toho vyšetřit „proč 
nebyl vzat také ohled na staršího arcibiskupa Prečana a zda-li jsou nějaké 
úmysly s Prečanem.“ Dále text pokračoval striktním požadavkem: „Máme 
právo na kardinály dva“.39 

Vyslanec Radimský se v duchu instrukce ihned odebral do Státního sekre-
tariátu, aby mohl začít podnikat kroky k možné rehabilitaci olomouckého 
arcibiskupa. Navštívil kardinála Pacelliho, mons. Pizzarda i Ottavianiho, 
přestože dopředu počítal s eventualitou, že mu nebudou moci poskytnout 
dostatek přesných informací k osvětlení konečného papežova rozhod-
nutí. Na přímou otázku ohledně Prečanova budoucího ocenění se mu 
při audienci dostalo od Pacelliho dost vyhýbavé odpovědi, „že bude 
prozkoumána možnost uděliti mu čestnou hodnost „assistenta al soglio“, 
jejíž nositelé patří k užšímu papežskému dvoru“.40 Téhož dne večer na-
psal Radimský dr. Kroftovi osobní dopis a v něm mimo jiné ke Kašparovu 
jmenování poznamenal, že si papež vyhrazuje právo vlastního rozhod-
nutí bez jakékoliv možnosti věc ovlivnit a nejlepším důkazem pro toto 

37 Kardinálem 15. 4. 1901 jako pražský arcibiskup, kterým byl v letech 1899–
1916 (rezignoval na vedení pražské arcidiecéze), olomouckým arcibiskupem 
1916–1920, po rezignaci na olomoucký stolec žil v soukromí na zámku v Dol-
ní Dlouhé Loučce na Moravě a v Krásném Březně v severních Čechách, zemřel 
24.12.1938.
38 Šebek, Jaroslav. Mezi křížem a národem. Politické prostředí sudetoněmeckého 
katolicismu v meziválečném Československu. Brno 2006, s. 254 – postihl pouze 
jeden aspekt problému, když soudí, že při konečném rozhodování měla při Kaš-
parově nominaci nejspíš největší váhu jeho značná obliba ve vatikánské kurii. 
Dochované prameny ukazují, že tuto záležitost je třeba chápat v širších souvis-
lostech.
39 AMZV, Telegramy odeslané, 1935, č. 682/35 – depeše vypravena  
ve 12.25 hodin.
40 AMZV, II. sekce, kart. 51 – Radimského informace MZV čj. 259/dův./35 z 22. 
11. 1935, s. 2. 
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tvrzení je i „přehlédnutí“ Verdierovy nepochybné intervence v Prečanův 
prospěch.41 Navíc si svému předchůdci postěžoval na nesnadnou situaci, 
spojenou s pražským pokynem zjistit bližší podrobnosti o dalších úmys-
lech vatikánské administrativy s olomouckým arcibiskupem.42 Do Prahy 
byla 22. listopadu jako odpověď na pokyn z předchozího dne vypravena 
Radimského depeše s oznámením, že rozhodujícím momentem pro 
jmenování arcibiskupa Kašpara kardinálem prý byla tradice a nominaci 
zástupce z hlavního města lze ze strany Vatikánu považovat za zdůraz-
nění symbolu národní jednoty. Odpověď na další část Benešovy žádosti 
formuloval Radimský takto: „Pacelli prozkoumá možnost udělení hodnosti 
asistenta trůnu Prečanovi. Druhým kardinálem počítán Skrbenský.“ 43

Na skutečnost, že oběma kandidátům nemůže být udělena kardinálská 
hodnost kvůli bývalému arcibiskupu Skrbenskému, upozorňovali už v led-
nu 1935 někteří novináři. Agrární „Venkov“, který byl bližší pražskému 
metropolitovi, v souvislosti s očekávaným dubnovým zasedáním tajné 
konzistoře poměrně zasvěceně, i když předčasně, informoval: „Kardinálem 
může býti buď jen arcibiskup pražský (pravděpodobně) nebo olomoucký, 
nikoliv oba dva.“44 Podzimní počínání naší diplomacie v této otázce působí 
naopak krátkozrace a u nezasvěceného čtenáře by mohlo vyvolat zdání 
naprosté dezorientace či neinformovanosti. Je pravděpodobnější, že se 
v tomto případě stalo přání otcem nesplnitelné myšlenky. Kašparovo jme-
nování kardinálem nelibě nesl především ministr Jan Šrámek, neboť ve-
hementně prosazoval tuto hodnost pro svého přítele a oporu moravského 
křídla Československé strany lidové mezi církevní hierarchií L. Prečana, 
který nikoliv nezištně přispěl na pokrytí části sjezdových nákladů z roz-
počtu ekonomicky silnějšího olomouckého arcibiskupství, patřícího před 
pozemkovou reformou k nejbohatším v katolickém světě.45 

41 AMZV, Kroftův archiv (dále KA), 1918–1939, kart. 15 – Radimského osobní 
dopis Kroftovi z 21. 11. 1935.
42 Kamil Krofta měl jako první vyslanec ČSR u Svatého stolce (1920–1921) a vy-
jednavač československé vlády s Vatikánem v roce 1927 dostatek podobných 
zkušeností, a proto si mu Radimský upřímně posteskl, neboť měl jistotu, že bude 
mít pro jeho nezáviděníhodnou úlohu větší pochopení než jiní diplomaté a minis-
terští úředníci.
43 AMZV, Telegramy přijaté, 1935, č. 545/35 z 22. 11. 1935.
44  NA, MZV-VA I., kart. 2460 – Venkov 23. 1. 1935 „O kardinála 
v Československu“.
45 Trapl M. c.d., s. 136.
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V této souvislosti je třeba připomenout osobní zájem předsedy přípravné-
ho výboru katolického sjezdu arcibiskupa Prečana na dobrém výsledku a 
dojmu z červnového pražského sjezdu a na něj navazující polooficiální ná-
vštěvy Moravy legáta J. Verdiera, protože se tak snažil posílit svoje – jak 
se tehdy domníval – nadějné kardinálské vyhlídky. Brzy se však ukázalo, 
že veškeré jeho i Šrámkovy snahy přišly vniveč. Mons. Šrámek byl totiž 
jako představitel Československé strany lidové po celou dobu Verdierova 
pobytu v ČSR v jeho bezprostřední blízkosti a mohl pařížského kardinála 
svými názory ovlivnit.46 Prečanovy přátelské vztahy se Šrámkem a dalšími 
členy ČSL a angažovanost v politice, byly vedle jeho zásluh na sjezdu 
a postu v čele samostatné moravské arcidiecéze pravděpodobně také 
jedním z důvodů proč E. Beneš trval zpočátku na dvou kardinálech.47 

V tomto ohledu by mohl získat i podporu Vatikánu, kdyby nebylo nešťast-
ného Skrbenského. To byl jediný důvod a nebylo třeba hledat za ním nic 
osobního, vždyť tento argument byl okamžitě uveden i československému 
diplomatickému zástupci při bezprostřední návštěvě Státního sekretariátu. 
Vatikán tak dal jasně najevo, že záležitost s kardinály považuje za uza-
vřenou.

Hodnost „assistenta al soglio“, tj. asistenta trůnu, která se zpravidla udělu-
je biskupům po 20 – 25 leté činnosti v čele episkopátu nakonec neskončila 
v nenávratnu, jak by se mohlo zdát. Po urgenci vyslance V. Radimského 
u nuncia Rittera se podařilo získat na začátku března 1936 pro arcibis-
kupa Prečana kýžené odškodnění v podobě zmíněného titulu a vhodně 
tak připojit jako dárek k jeho sedmdesátým narozeninám.48 Zdá se, 
že vatikánská administrativa v některých případech nedodržovala striktně 
veškeré předpisy a podle potřeby učinila tentokrát výjimku. Výborný cír-
kevní právník Leopold Prečan byl na začátku dvacátých let 20. století sice 
generálním vikářem olomoucké arcidiecéze a po smrti Antonína Cyrila 
Stojana byl jmenován olomouckým arcibiskupem 10. listopadu 1923. Pod-
le vatikánských kritérií však zdaleka nesplňoval nárok na získání zmíněné 

46 AMZV, II. sekce, kart. 35 – hodnotící materiál, s. 2 – zdálo se, že kardinál 
Verdier si Šrámka oblíbil.
47 Rozdíl mezi K. Kašparem a L. Prečanem byl na první pohled patrný. Zatímco 
se Prečan dlouhá léta politicky angažoval, představoval apolitický – na spiritua-
litu zaměřený – pražský arcibiskup osobu spjatou s Římem.
48 AMZV, II. sekce, kart. 34 – informace Radimského z Vatikánu MZV 
dne 9. 3. 1936 čj. 50/dův/36 o tom, že mons. Ritter oznámil dne 8. 3. 1936, te-
dy v den Prečanových narozenin, kladné vyřízení žádosti.
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hodnosti a byla mu nejspíš udělena až po několika osobních intervencích 
z různých stran. I tento příklad dokládá složité poměry a vztahy v někte-
rých nástupnických státech, které se nedokázaly a ani nemohly definitivně 
rozloučit s minulostí. V Československu byly navíc umocněny dlouhodobě 
komplikovaným vztahem státu a církve. Prečanova přílišná politická an-
gažovanost, ceněná v nejvyšších politických kruzích, mohla být naopak 
v očích Pia XI. další z překážek jeho kardinálské nominace. O možnosti 
udělení hodnosti asistenta trůnu se ve spojení s představitelem naší vy-
soké církevní hierarchie neuvažovalo poprvé, před pár lety se objevila 
v souvislosti s odstoupivším arcibiskupem Kordačem.49 

V Kašparův prospěch kromě faktu, že byl pražským arcibiskupem a me-
tropolitou, hovořila i jeho římská studia teologie a filosofie (1889–1893) 
a později práv na papežské univerzitě u sv. Apolináře (1896–1898), tedy 
bližší znalost zdejšího prostředí a poměrů a již zmíněná obliba ve vati-
kánské kurii.50 Navíc se vědělo, že se stavěl otevřeně proti jakémukoliv 
zpolitizování církve a jeho nominací uznal Svatý stolec právě jeho snahy 
a zásluhy.51 Ne právě nepodstatnou roli při Kašparově jmenování sehrálo 
zřejmě i osobní přátelství Pia XI., které oba pojilo z doby společných stu-
dií. Papež na ně prý nezapomínal a vždy je arcibiskupu Kašparovi zmínil, 
při společných setkáních často vzpomněl pozdravem a dárkem i na jeho 
matku.52 Vatikán ocenil kromě jeho osobních vlastností i poměr mezi ČSR 
a apoštolskou stolicí, který od vzniku samostatného státu doposud nebyl 
na takové úrovni jako v roce 1935.

49  Marek, P. Arcibiskup pražský prof. Dr. František Kordač, s. 31 – papež Pius 
XI. jmenoval F. Kordače po jeho rezignaci titulárním arcibiskupem z Amasie 
a asistentem papežského trůnu.
50 Zhodnocení role obou osobností v dějinách meziválečné ČSR není předmě-
tem této studie, protože by si vyžádalo podrobnější studium pramenů. Spíše šlo 
o krátké zamyšlení, které by mělo podnítit diskusi na toto téma. Současná his-
toriografie má s ohledem na dochované prameny více možností při sestavování 
profilu moravského metropolity.
51 NA, MZV-VA I., kart. 3404 – Večer 21. 11. 1935 „Dnes dva kardinálové v Čes-
koslovensku. Arcibiskup pražský dr. K. Kašpar jediným, nově jmenovaným kardi-
nálem slovanským.“ 
52 Tamtéž – Lidové noviny 21.11.1935 „Dr. Kašpar kardinálem“.
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Karel Kašpar se narodil 16. května 1870 v Mirošově u Rokycan v rodině 
řídícího učitele.53 Vystudoval reálné gymnázium v Plzni. Po maturitě byl 
roku 1888 přijat do arcibiskupského semináře v Praze a odtud okamžitě 
poslán do české papežské koleje v Římě, kde studoval filosofii a teologii 
v ústavech De Propaganda fide.54 Na kněze byl vysvěcen 25. února 1893 
v kostele sv. Jana v Lateráně55 a dne 9. června téhož roku byl promován 
doktorem teologie. Nejprve byl kaplanem ve Svojšíně u Stříbra, odtud 
se vrátil do Říma jako kaplan rakouského hospicu u Panny Marie dell´ Ani-
ma na studia církevního práva.56 Z této doby také pocházela náklonnost 
Vatikánu k jeho osobě. V letech 1898 a 1899 byl kaplanem u sv. Mikuláše 
na Malé Straně, poté spirituálem Strakovy akademie v Praze až do své 
volby metropolitním kanovníkem u sv. Víta v roce 1907. Od prosince 1908 
až do roku 1916 byl kancléřem pražského arcibiskupa Skrbenského. 

53 Srovnej dobové Kašparovy životopisy: Dr. Karel Boromejský Kašpar. Časopis 
katolického duchovenstva, 72, 1931, č. 9, příl. s. 9–22; Žundálek, F. H. JUDr. 
a ThDr. Karel Boromejský Kašpar, arcibiskup pražský. Sursum, 11, 1931, č. 11, 
s. 295–296; Život a dílo Karla kardinála Kašpara. Praha 1940, nestr. 
54 NA, Ministerstvo školství (dále MŠ), 1918–1949, kart. 3546 – Česká kolej byla 
otevřena 4.11.1884 (na svátek Karla Boromejského) v posledním patře rakous-
kého ústavu S. Maria dell´Anima, kde sídlila 3 roky, a potom se nakrátko pře-
stěhovala do bývalé lombardské koleje, v níž studoval i pozdější papež Pius XI. 
Karel Kašpar už pravděpodobně bydlel v bývalém klášteře trinitářů v Sixtin-
ské ulici, který byl zakoupen pro kolej i s kostelem, a otevřen symbolicky opět 
dne 4.11.1888. 
55 Primici měl 26.2. za přítomnosti pražského arcibiskupa kardinála Františka 
ze Schönbornu.
56 NA, MŠ, 1918–1949, kart. 3545 – na bezplatná kaplanská místa v Animě měli 
mimo jiné právo kněží z území české a moravské diecéze, prezentovaní podle 
určitého pořadí na návrh diecézních biskupů a rektora Animy. Povinností kap-
lana při kostele S. Maria dell´Anima (P. Marie utěšitelky duší v očistci) bylo 
kázat pro německou menšinu v Římě a připravovat poutníky k přijetí svátostí. 
Po splnění těchto úkolů měl kaplan celý den volno na studium a zkoušky z filo-
zofie a církevního práva nebo teologie. Kromě celkového zaopatření měl nárok 
i na měsíční plat. Založení kostela a poutního domu pro poutníky bylo schváleno 
Bonifácem IX. v roce 1399. Kaplan měl být původně příslušníkem bývalých ně-
meckých spolkových států, ale nemusel být rodem Němec, podmínkou byla dobrá 
znalost němčiny. Protože stoupající počet poutníků z Německa a Rakouska vyža-
doval stále více zpovědníků,  rozšířily se jejich řady o duchovní z Čech a Moravy.
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V popřevratové době se stal generálním vikářem spravujícím společně 
s hradeckým biskupem ThDr. Josefem Doubravou, jako apoštolským ad-
ministrátorem, opuštěný arcibiskupský stolec po Pavlu hr. Huynovi. Před 
jmenováním nového pražského arcibiskupa dr. Františka Kordače v září 
1919 se mezi několika vážnými kandidáty objevilo i jméno K. Kašpara.57 
Dne 8. března 1920 byl papežem Benediktem XV. jmenován titulárním 
biskupem betsaidským a zároveň mu byl svěřen úřad světícího biskupa 
královéhradecké diecéze.58 Biskupské svěcení získal ve svatovítské ka-
tedrále z rukou tehdejšího pražského arcibiskupa dr. Františka Kordače 
11. dubna 1920.59 Jako světící biskup byl nápomocen při vizitacích a záro-
veň zastával úřad generálního vikáře. Kašparova schopnost komunikace 
s lidmi a obdivuhodná píle si získávaly příznivce v řadách věřících i dosta-
tečný respekt u nevěřících. Přední český tisk nominoval ve druhé polovině 
roku 1920 K. Kašpara na první místo při úvahách o možném kandidátu 
na uprázdněný arcibiskupský stolec v Olomouci. Teprve na druhém mís-
tě byl podle novinářů Antonín Cyril Stojan.60 Méně známa je skutečnost, 
že dr. Kašpar byl na výslovné papežovo přání spolusvětitelem při biskup-
ské konsekraci prvního nuncia Clementa Micary, uskutečněné v kostelíku 
České bohoslovecké koleje v Římě 8. srpna 1920.61

Po smrti královéhradeckého biskupa J. Doubravy byl 21.2.1921 zvolen 
kapitulním vikářem.62 Ke jmenování Doubravova nástupce mělo dojít 
v době přetrvávajícího sporu Vatikánu s ČSR, respektive vládou ČSR, 

57 Marek, Pavel. Církevní krize na počátku první Československé republiky 
(1918–1924), Brno 2005, s. 134n.; týž. Arcibiskup pražský prof. Dr. František 
Kordač, s. 66–74.
58 K. Kašpar fakticky vykonával řadu povinností za nemocného biskupa 
Doubravu.
59 Spolusvětiteli byli hradecký biskup J. Doubrava a světící biskup pražské 
arcidiecéze Václav Antonín Frind.
60 AMZV, PZ Vatikán, 1920, zpráva od 1.9. do 24.9.1920, čj. 275/30/20 pol. 
ze 24.9.1920  (č. 25), s. 6. 
61 AMZV, PZ Vatikán, 1920, zpráva od 26.7. do 17.8.1920 čj. 229/24/20 pol. 
ze 17.8.1920 (č. 22), s. 3–4 – svěcení udělil státní sekretář kardinál P. Gasparri. 
62 NA, MŠ, 1918–1949, kart. 73 – Kašparovo oznámení o Doubravově úmrtí 
a svém zvolení kapitulním vikářem čj. 2679 z 22.2.1921.
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o nominační právo.63 Navržení oběma stranám přijatelného kandidáta 
bylo možností, jak se vyhnout případnému nedorozumění. Tyto podmínky 
splňoval dr. K. Kašpar, dobře známý a oblíbený v Římě, o němž se zde 
okamžitě mluvilo jako o Doubravově pravděpodobném nástupci.64 V květ-
nu 1921 jej jmenoval Svatý otec biskupem v Hradci Králové,65 slavnostně 
intronizován byl 29. června téhož roku. Kromě běžné činnosti, spojené 
s úřadem, založil v diecézi podpůrný spolek pro kněžský dorost a dal 
například podnět k založení „Mariánské družiny kněží“. Stejně intenzivně 
se věnoval opravám církevních objektů od nejmenších venkovských kapli-
ček až k velkým projektům, jakými byla biskupská rezidence v Hradci Krá-
lové a letní sídlo v Chrasti u Chrudimi. Největším počinem bylo bezesporu 
vybudování nového kostela Božského srdce Páně na paměť padlých 
v první světové válce na Pražském předměstí v Hradci Králové a založení 
diecézního muzea. Jako hradecký biskup cestoval několikrát do Říma, 
vedl poutníky do Lurd a Lisieux (1924), podnikl velké cesty do severní 
Ameriky na eucharistický kongres v Chicagu, při němž navštívil naše kra-
jany v USA (1926), a do Egypta a Svaté země (1930). Byl autorem mnoha 
teologických spisů a pastýřských listů. Když oslavil první desetiletí na krá-
lovéhradeckém biskupském stolci, málokdo tušil, že bude brzy povolán 
na významnější svatovojtěšský po arcibiskupu Františku Kordačovi. 66 

Několik dnů před nečekanou Kordačovou rezignací proběhlo úvodní kolo 
vyjednávání mezi Černínským palácem a nunciem o případné změně 
v čele pražské arcidiecéze. Jednání vedlo MZV, protože šlo o zahraničně 
– politickou otázku, zatímco další arcibiskupova činnost patřila do kompe-
tence ministerstva školství a národní osvěty. Svatý stolec dával ve většině 
důležitých případů přednost důvěrným osobním rozhovorům, takže jejich 
obsah není přesně znám a některé události můžeme bez bližší znalosti va-
tikánských pramenů interpretovat v neúplné podobě. Víme, že už 10. čer-
vence 1931 jednal Ciriaci s ministrem zahraničí Benešem o primasově 

63 Kromě hradeckého biskupství se v roce 1921 stále jednalo o možné výměně 
košického biskupa Fischer-Colbrie a o obsazení prešovského a mukačevského 
řecko-katolického biskupství. 
64 AMZV, PZ Vatikán, 1921, zpráva od 3.1. do 28.2.1921  čj. 114/21 pol. 
z 28.2.1921, (č. 5), s. 22–23 a další zprávy. 
65 NA, MŠ, 1918–1949, kart. 73 – jmenování oznámil ministerstvu zahraničí 
nuncius C. Micara nótou dne 30.5.1921.
66 Trapl, M. Politický katolicismus, s. 117; k arcibiskupově rezignaci podrobně 
Marek, P. Arcibiskup pražský prof. Dr. František Kordač, s. 128–140. 
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nástupci a jako vážného kandidáta na hodnost pražského arcibiskupa 
označil dosavadního královéhradeckého biskupa dr. K. Kašpara.67 Kromě 
tohoto postu bylo potřeba obsadit několik vakantních biskupství v ČSR. 
Během uvedené schůzky navrhl nuncius kapitulního vikáře arcidiecéze 
mons. M. Píchu na uprázdněný stolec do Hradce Králové, kanovníka lito-
měřické kapituly mons. A. Webera jako biskupa do Litoměřic a světícího 
biskupa a apoštolského administrátora brněnské diecéze mons. J. Kupku 
do Brna. 

Zdá se, že MZV v této chvíli reálně zhodnotilo situaci a rezignovalo na mož-
nost obsazení slovenských katolických biskupství v Košicích a Rožňavě, 
zřízení a personální dotaci trnavského arcibiskupství a obsazení řecko-
-katolického biskupství v Užhorodě,68 a stanovilo si jako prioritu otázku 
katolických biskupství v Čechách a na Moravě.69 Poprvé se obsazení 
uprázdněných biskupských stolců řídilo ustanovením čtvrtého článku Modu 
vivendi z února 1928, povolujícím jmenování nových církevních představi-
telů Svatým stolcem až po získání souhlasu vlády ČSR.70 Ta mohla proti 
kandidátům uplatňovat jen námitky politického charakteru a nemohla je 
odmítnout bez udání konkrétních důvodů, jakými byla iredentistická, sepa-
ratistická nebo protiústavní činnost, namířená proti bezpečnosti státu. 

Český tisk spekuloval už v polovině července 1931 o Kordačově možném 
nástupci v paláci na Hradčanském náměstí a v této souvislosti uváděl 
opaty Zavorala a Vykoukala a hradeckého biskupa Kašpara.71 Brzy se no-
vinářský výběr rozšířil o další dva vážné kandidáty. Z podnětu ministerstva 

67 Právě z uvedených důvodů je v našich „oficiálních“ archivních fondech 
uloženo minimum úředních záznamů o tak závažných otázkách, jakými jsou 
obsazování arcibiskupských a biskupských stolců v ČSR.  
68 Do budoucna se uvažovalo o zřízení dalšího řecko-katolického biskupství 
a arcibiskupství. 
69 Ke zřízení samostatného katolického arcibiskupství na Slovensku a arcibiskup-
ství řecko-katolického ritu na Podkarpatské Rusi do roku 1939 nedošlo.
70 AMZV, II. sekce, kart. 34 – k čj. 126132 z 10.10.1931 připojen návrh, vypraco-
vaný II. sekcí, vlastnoručně upravený E. Benešem presidiu ministerské rady jako 
podklad pro usnesení vlády. Originál upravené kratší verze, z níž byla vypuštěna 
pasáž o slovenských katolických biskupstvích a arcibiskupství a řecko-katolic-
kých biskupstvích a arcibiskupství, je uložen v NA, PMR, 1918–1942, kart. 146, 
sign. 284/3. 
71 Marek, P. Arcibiskup pražský prof. Dr. František Kordač, s. 129.
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školství a národní osvěty a ministerstva zahraničních věcí vypracovalo 
prezidium zemského úřadu profesně-politické hodnocení všech zmiňo-
vaných osob. Kromě Karla Kašpara byl do výběru nakonec zahrnut opat 
emauzských benediktinů Arnošt Vykoukal, strahovský opat dr. Metoděj 
Zavoral, velmistr křížovníků s červenou hvězdou Josef Vlasák a kapitulní 
vikář dr. Mořic Pícha, který dočasně převzal arcibiskupovy povinnosti.72 
Vedle české národnosti, výborné jazykové dispozice a vzdělání byly 
v Kašparův prospěch uvedeny přísnost, spravedlivost, tolerance ke ka-
tolíkům „druhé“ (německé) národnosti, apolitičnost a naprostá loajalita.73 
V závěru elaborátu se objevilo jméno rektora arcibiskupského semináře 
dr. O. Stanovského, dodatečně nominovaného tiskem. Jeho kandidatura 
neměla sebemenší naději kvůli nezkušenosti se zastáváním podobné 
funkce. 

Prezidium zemského úřadu navrhlo ministerstvu školství následující pořadí 
na pražského arcibiskupa: na prvním místě J. Vlasák, na druhém K. Kaš-
par a na třetím M. Pícha. Ve Vlasákův prospěch hovořila zkušenost se 
správou řádových statků, která by se v budoucnu mohla využít i při sprá-
vě arcibiskupského majetku. O dr. Kašparovi soudil autor hodnocení, 
že se plně osvědčil ve všech dosavadních funkcích, zejména po dobu 
působnosti v úřadu hradeckého biskupa, a proto „by i jako arcibiskup byl 
na svém místě“.74 Jeho vystupování považoval za skromné, ale elegantní 
a jisté. Kapitulní vikář mons. Pícha byl sice dokonale obeznámen s pomě-
ry v arcidiecézi,75 ale v poslední době ztratil sympatie části obyvatelstva 
a kléru, domnívající se, že se v Kordačově sporu přidal na Ciriaciho stra-
nu. Ministerstvo školství nezaujalo vlastní stanovisko a zaslalo dne 19. 

72 NA, MŠ, 1918–1949, kart. 801, sign. P 47 II Praha – zpráva prezidia zem-
ského úřadu v Praze (podepsaná zemským prezidentem Kubátem) ministerstvu 
školství a národní osvěty č. 27.528 ze 13.8.1931 – z tohoto výběru vypadl dr. 
Zavoral (nar. 1862), považovaný celá léta za jakousi Kordačovu „rezervu“, to je 
nejvážnějšího a nejzpůsobilejšího nástupce za okolnosti, že by pražský arcibis-
kup uprázdnil svůj stolec dříve. V roce 1931 ho z možné volby vyřadil vyšší věk 
a především oční choroba, které by mu bránily ve výkonu namáhavého úřadu. 
Společně s ním neuspěl v prvním kole opat beuronských benediktinů A. Vykoukal, 
jemuž jako řeholníkovi chyběla praxe ze světské duchovní správy, a tudíž by mo-
hl být pro většinový světský klérus jako arcipastýř nepřijatelný. 
73 Tamtéž, s. 1–2.
74 Tamtéž, s. 5.
75 Byl několik let expertem pro církevní právo vládní delimitační a dotační 
komise, zřízené podle článku 1 Modu vivendi.



2007
Paginae 15

183

"Kukánová Z.
Kardinálský klobouk pro K.  Kašpara

srpna 1931 opis vyjádření zemského úřadu do Černínského paláce. Tato 
iniciativa vypadá s odstupem času jako zbytečná, neboť o budoucím praž-
ském arcibiskupu měl Svatý stolec už dopředu jasno a k případné změně 
mohlo dojít jen z vážných politických důvodů. Konkrétním výsledkem byla 
alespoň Kašparova a Píchova charakteristika, získaná ministerstvem za-
hraničních věcí jako podklad pro jednání vlády. 

Protože úřední šetření o budoucích biskupech v Hradci Králové, Lito-
měřicích a Brně prokázalo jejich bezúhonnost a politickou spolehlivost, 
doporučilo MZV prezidiu ministerské rady zmocnit dr. Beneše dalším 
jednáním s Ciriacim a oznámit mu, že vláda nemá námitek proti žádné 
z uvedených osob.76 Návrh ministra zahraničních věcí na jmenování arci-
biskupa a tří biskupů schválila vláda dne 8.10.193177 a rozhodla, aby byl 
pražský arcibiskup zároveň ustanoven armádním ordinářem.78 Tuto část 
ujednání vyřešila vláda „ad hoc“, a proto ji nehodlala zveřejnit z obavy, aby 
do budoucna nebyla spojována otázka církevní vojenské jurisdikce s ar-
cibiskupským úřadem.79 K. Kašpar se stal armádním ordinářem až o čtyři 
roky později těsně před odjezdem pro kardinálský klobouk. Jeho dřívější-
mu jmenování bránily námitky ministerstva národní obrany proti omezení 
pravomoci vojenských duchovních, korigované až vatikánskými dekrety 
z roku 1933 a 1934.80

76 AMZV, II. sekce, kart. 34  – k čj. 126132 z 10. 10. 1931 podklad pro usnese-
ní vlády, s. 3 – z důvodu zachování podmínky Modu vivendi o tajnosti jednání 
se Sv. stolcem o kandidátově osobě nemohl být dodržen ani běžný protokolární 
postup pro předkládání návrhů vládě, při němž byly rozesílány všem minister-
stvům k připomínkovému řízení. 
77 NA, PMR, kart. 4389 – protokol schůze ministerské rady z 8. 10. 1931, bod 
E-XI. mimo program čj. 4307/284/3/S-31 m. r. a PMR, 1918–1942, kart. 146, 
sign. 284/3.
78 AMZV, II. sekce, kart. 34 – zpráva PMR ministru zahraničních věcí čj. 4307/
284/3/S-31 m. r. z 10. 10. 1931 – dr. E. Beneš byl jako předkladatel materiálu 
pověřen úkolem oznámit stanovisko vlády Svatému stolci.
79 Tamtéž– pro domo MZV čj. 128939 ze 17.10.1931 k  čj. 4307/284/3/S-31 m. r. 
z 10. 10. 1931.
80 NA, PMR, kart. 146, sign. 284/3 a PMR, kart. 4393 protokol schůze minister-
ské rady ze 17. 6. 1935, bod B-11 čj. 4680/284/3/S-35 m. r.– proto byla otázka 
jmenování armádního ordináře opětovně zařazena a projednána na zasedání 
vlády dne 17.6.1935.
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Při další návštěvě v Černínském paláci dne 17. října oznámil dr. Krofta 
mons. Ciriacimu souhlasné stanovisko ministerské rady se jmenováním 
pražského arcibiskupa a sídelních biskupů. Na základě oficiálního sdělení 
mohl papež Pius XI. jmenovat dr. K. Kašpara dne 22. října 1931 pražským 
metropolitou, který poprvé s biskupy Píchou, Weberem a Kupkou složil 
přísahu věrnosti státu do rukou ministerského předsedy Františka Udrža-
la.81 Slavnostní příjezd z Hradce Králové do Prahy a intronizace se konaly 
v neděli 15. listopadu 1931,82 jeho místo v čele diecéze obsadil M. Pícha.83 
Ve spojitosti s Kašparovou nominací se několikrát objevily ne zcela ne-
pravdivé informace o jeho schopnosti být ve vhodný okamžik na správném 
místě, ať už v Římě nebo jinde, a využívat znalostí italštiny a vatikánského 
prostředí k prosazení svých záměrů.84 

81 NA, PMR, kart. 146, sign. 284/3 – obsahuje záznamy a bohatou koresponden-
ci MšaNO, PMR a MZV o formě přísahy, arcibiskupovy dopisy ministerskému 
předsedovi o jejím termínu, rukou psaný protokol o vykonání slibu věrnos-
ti s podpisy F. Udržala, ministra školství a národní osvěty I. Dérera a všech 
zúčastněných církevních hodnostářů a proslov K. Kašpara předsedovi vlády. 
Otázka vykonání „slibu“ do Udržalových rukou byla předjednána a rozhodnuta 
po dohodě s dalšími členy vlády. PMR odmítlo původní nabídku MZV využít jeho 
zkušenosti s organizací podobných akcí a rozhodlo se pro vlastní scénář a jedná-
ní s konzistoří, nakonec se přiklonilo k návrhu MŠaNO a Benešovu konečnému 
stanovisku přijetí přísahy věrnosti ministerským předsedou a užití latinské pří-
sežné formule z Modu vivendi s podmínkou, že se určený postup stane závazným 
i pro další biskupy.  Přísaha se konala 13. 11. 1931.
82 NA, MŠ, 1918–1949, kart. 73 – dopis kancléře dr. B. Opatrného ministerstvu 
školství a národní osvěty z 9. 11. 1931 o Kašparově příjezdu z Hradce Králové 
do Prahy dne 15.11.1935 s pozvánkou k účasti na uvítání v kostele sv. Mikuláše 
na Malé Straně.
83 NA, MŠ, 1918–1949, kart. 800, sign. 47 II Hradec Králové – podle záznamu 
dr. Mlčocha ze 6.8.1933 si  M. Pícha  odchodem do Hradce Králové po hmotné 
stránce značně pohoršil.
84 Trapl, M. Politický katolicismus, s. 119 – popisuje rozpor mezi arcibiskupy 
Kašparem a Prečanem a Kašparovy snahy očernit olomouckého arcibiskupa 
ve Státním sekretariátu ve snaze získat kardinálský klobouk. Informace vyslanec-
tví ČSR u Svatého stolce o osobních poměrech vysokého kléru v ČSR – AMZV, 
II. sekce, kart. 51 – čj. 75/dův./33 z 11.5.1933 ukazuje, že se ve skutečnosti jed-
nalo o záležitost staršího data (říjen 1930), spojenou s Kašparovou snahou 
upoutat na sebe pozornost Státního sekretariátu v souvislosti s prvními náznaky 
změny na pražském arcibiskupském stolci. Kromě kritiky možných protikandi-
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Soužití nového arcibiskupa s nunciem a nunciatury s naší vládou se br-
zy dostalo do normálních kolejí. Nespornou zásluhu na tom měl i sám 
K. Kašpar, jenž svým chováním a přirozenou autoritou postupně uklidnil 
klérus i věřící, zaskočené nečekanou situací po Kordačově vynuceném 
odchodu. Bezprostředně po jmenování v říjnu 1931 a ještě před slavnost-
ní intronizací soudil mons. Ottaviani ze Státního sekretariátu o Kašparovi, 
„že dostane brzy kardinálský klobouk jako primas“.85 Protože se objevil 
hlas i ve prospěch olomouckého arcibiskupa Prečana, soudil vyslanec 
Radimský, že za situace, kdy si papež žárlivě střeží nominační právo 
a překvapuje svým rozhodnutím i nejbližší okolí, nelze dělat dopředu jaké-
koliv závěry.86 První roky Kašparova působení v Praze byly spojeny opět 
s výchovou kněžského dorostu, budováním kostelů a far, poskytováním 
duchovní pomoci a rozsáhlejší pomocí nezaměstnaným, kterou s sebou 
přinesla hluboká sociální krize na začátku třicátých let 20. století. 

O lepšícím se klimatu v nunciově vztahu s vládou a církevních pomě-
rech referoval v létě 1932 bývalý francouzský vyslanec v ČSR Francois 
J. Charles-Roux po své nástupní audienci papeži i státnímu sekretáři.87 

Pro oba tazatele představoval po svém přeložení z Prahy do Vatikánu 
zdroj nejčerstvějších objektivních informací, nesoucích se samozřejmě 
v duchu tehdejšího československo-francouzského přátelství. V další roz-
mluvě s mons. Pizzardem a Ottavianim pokračoval v hájení našich zájmů 
a s poukazem na počet katolíků v zemi vyslovil jejich pocit „zanedbávání 
se strany Sv. Stolce, jelikož dodnes nebyl u nás jmenován žádný kardinál, 

dátů na Kordačův post M. Píchy a P. Hudečka, zmínil i arcibiskupa Prečana, 
kterého označil za přílišného nacionalistu, spojeného víc s mons. Šrámkem 
a politikou než se Římem a svěřenou arcidiecézí. Zapomenutou kopii dopisu, 
odeslaného do Vatikánu, našel mons. Pícha po svém příchodu do H. Králové 
v biskupském archivu. Nuncius mu doporučil, aby se záležitostí už nezabýval, 
protože je uzavřená. Pícha se k ní vrátil až při společném pobytu s Kašparem 
v Římě na jaře 1933, ukázal mu kopii a požadoval omluvu. Tak došlo ke zveřej-
nění a rozšíření informace o napjatých poměrech mezi představiteli vysokého 
kléru, které gradovalo po Ciriaciho nitranském vystoupení.
85 AMZV, PZ Vatikán, 1931, 50. běžná zpráva, čj. 234/dův./1931 z 31.10.1931, s. 2.
86 AMZV, PZ Vatikán, 1931, IV. periodická zpráva za 4. čtvrtletí, čj. 6/dův./1932 
z 15.1.1932, s. 3.
87 AMZV, KA, kart. 15 – osobní dopis vyslance Radimského dr. Kroftovi 
z 11.7.1932. Francois J. Charles-Roux  byl vyslancem v Praze v letech 1927–
1932 /pozn. aut./.
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kdežto za Rakouska bývaly na území Československa někdy současně 
i dva purpury.“ 88 Na jeho iniciativu navázal i vyslanec dr. Radimský a „kul“ 
železo u papežova oblíbence mons. d´Herbignyho, prezidenta komise 
Pro Russia. Ten mu prozradil přísně důvěrnou informaci o příznivém roz-
hodnutí kardinálské otázky, jejíž zdržení „zavinily prý jedině důvody osob-
ní´“. Z několika dalších narážek získal už tehdy Radimský dojem, že volba 
mezi dvojicí arcibiskupů Kašpar – Prečan bude vyřešena ve prospěch me-
tropole. Pius XI. se rozhodl odložit nominaci a posečkat, zda se dr. Kaš-
par osvědčí v novém úřadu.89 Zdá se tedy, že o kardinálském purpuru 
pro Československo a pro Prahu bylo předem rozhodnuto. 

Abychom zjistili jaké bylo postavení a význam kardinálů, je třeba se vrátit 
hluboko do minulosti. Jejich vliv stoupl ve 12. století, kdy byli poprvé vy-
bráni i mimo okruh římského duchovenstva, takzvaně „extra curiam“. Aby 
se mohli považovat za součást římského duchovenstva, určoval jim papež 
v Římě titulní (titulární) kostel. Naproti tomu kuriální kardinálové pocházeli 
z Říma a Itálie, i když posléze nebyly vyloučeny výjimky a do kurie byli ob-
čas povoláni zástupci jiných národností.90 Počet kardinálů značně kolísal, 
na začátku 12. století to bylo čtyřicet šest až čtyřicet sedm osob a tento 
stav se s různými odchylkami udržoval do 16. století. Za vzdoropapežů 
dosáhl kardinálský sbor maxima třiceti, teprve kostnický koncil jej dostal 
do situace před rokem 1316. Definitivní počet sedmdesáti kardinálů byl 
určen za papeže Sixta V. bulou Postquam verus ze 3. prosince 1586. 
Při jeho stanovení vycházel papež z příkladu sedmdesáti starších porad-
ců Mojžíšových a sedmdesáti učedníků Ježíšových. Kardinálské kolegium 
se od té doby hierarchicky rozdělovalo do 3 stupňů – biskupského, kněž-
ského a jáhenského. Kardinálů – biskupů bylo pouze šest a automaticky 
se jimi stávalo šest suburbikálních biskupů z okolí Říma. Úřad děkana 
a nejstaršího v kardinálském sboru byl spojován s ostijským biskupstvím. 
Zbývajícím padesáti kardinálům kněžského a čtrnácti jáhenského stupně 
určoval papež jeho titul nebo diakonii v městě na Tibeře, přičemž počet 
kardinálských titulárních chrámů nebo kostelů nebyl omezen.91 Kardiná-

88 Tamtéž.
89 Tamtéž.
90 Čihák, J. Kardinál dr. Karel Kašpar a hodnost kardinálská v církvi, Praha 
1936, s. 13 – v roce 1935 měla 32 členná kurie po jednom kardinálu francouzské 
a španělské národnosti.
91 K propůjčení nebo odejmutí kardinálské hodnosti kostelu či diakonii mohlo 
dojít pouze v konkrétních případech.
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lové – kněží spravovali farnosti (tituly) v Římě a kardinálům – jáhnům 
příslušela péče o chudé v římských čtvrtích. Díky přiděleným farnostem 
byli alespoň formálně spojeni s hlavními římskými chrámy a chrámem 
sv. Jana Lateránského, považovaným za matku a učitelku, srdce celého 
města a světa.92 

Kardinálové tvořili dohromady kolegium – posvátný kardinálský sbor, 
scházející se na pravidelných zasedáních – konzistořích. Na řádná za-
sedání byli zváni kardinálové sídlící v Římě a na mimořádnou konzistoř, 
která se zabývala zvlášť důležitými záležitostmi, se scházeli všichni. 
V čele kolegia stál děkan, fakticky mu ale nepříslušela jakákoliv pravomoc 
nad ostatními kardinály, byl pouze považován za prvního mezi rovnými. 
Pokud by nebylo obsazeno děkanské místo, postupoval na něj právem 
nástupce podděkan, ať byl přítomen v kurii nebo ve své suburbikální die-
cézi či konal dočasně jakýkoliv úřad svěřený papežem. Přestože byla kar-
dinálská hodnost vděčně přijímána, vyskytlo se v historii i několik případů, 
že byla z různých důvodů odmítnuta.93 Až na několik výjimek, kdy byla kre-
ována jen jedna osoba (za Řehoře XVI. v roce 1831 a 1838), bylo zároveň 
jmenováno více nových kardinálů – např. Pius VII. jmenoval v roce 1816 
v jedné konzistoři čtyřiatřicet osob.94 Pius XI. od svého zvolení v roce 1922 
zatím nominoval třicet čtyři osob, k nim přibylo v roce 1935 dalších dvacet. 
Jmenováním nových kardinálů doplnil počet v kolegiu na šedesát devět 
a jedno místo zůstalo neobsazené. Tento papež kreoval během svého 
sedmnáctiletého pontifikátu celkem sedmdesát šest kardinálů.95

Co fakticky znamenalo pro K. Kašpara jmenování kardinálem? Podle 
platného kanonického práva by se dala vypočítat řada hlavních výsad. 
Kardinál je především členem sboru nejvyšších církevních hodnostářů, 
tvořících jakýsi papežův senát – přesněji řečeno – poradní sbor, který 
mu napomáhá při řešení důležitých administrativních úkolů. Nejvýznam-
nějším právem je účast na papežské volbě, jež byla kardinálům svěřena 

92 V praxi to znamenalo,  že se kardinál stal spíš patronem kostela a v něm 
při návštěvě Říma vykonal slavnostní bohoslužbu, faktickou správu obstarával 
místní duchovní.
93 Čihák, J. c. d., s. 13.
94 Papež Pius VII. jmenoval ve 12 konzistořích veřejně 98 kardinálů a 10 pone-
chal v srdci.
95 Melloni, Alberto. Das Konklave. Die Papstwahl in Geschichte und Gegenwart, 
Freiburg im Breisgau 2002, s. 145.
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dekretem Mikuláše II. v dubnu 1059 a nabyla konečné podoby díky dalším 
konstitucím Sixta V. z roku 1586 a Pia X. z roku 1904.96 Papežovou volbou 
se kardinálové stávají do značné míry spolutvůrci politiky Svatého stolce, 
protože obsazují významné posty ve Státním sekretariátu, v čele všech 
kongregací a dalších zákonodárných, výkonných a soudních orgánech.97 

S jistým omezením mohou spravovat církevní záležitosti v době uprázd-
nění papežského stolce. Při neúčasti papeže na církevním shromáždění 
zaujímá kardinál nejdůležitější první místo před ostatními církevními hod-
nostáři. Některé státy, zejména monarchie, uznávaly ještě ve třicátých 
letech 20. století čestné výsady kardinálů jako církevních knížat, a proto 
měli přednost i před královskými princi.98 To samozřejmě nepřicházelo 
v demokratickém Československu v úvahu. Z řady práv kardinálů je třeba 
zmínit vyslání k významným slavnostem a úkonům ve funkci papežova 
legáta a latere, právo zúčastnit se všech veřejných a tajných konzistoří 
a být členy kongregací, podílejících se na životě katolické církve ve svě-
tě.99 Kardinál byl prakticky zproštěn dohledu světského soudu a nemohl 
k němu být povolán ani za svědka. V případě doručení půhonu nebo ublí-
žení na zdraví hrozila provinilci dokonce papežova exkomunikace, trestu 
by také neunikla jakákoliv písemná nebo osobní urážka. Kardinála mohl 
soudit pouze papež a ten měl možnost udělit mu trest. 

Kromě práv měl také řadu různých povinností, jednou z nejdůležitějších 
byla rezidence v Římě. Kardinál byl vázán povinností sídlit v kurii a nemo-
hl se z ní vzdálit bez předchozího papežova svolení. I když se týkala i sub-
urbikálních, mohli kdykoliv využít práva k cestám do svěřených diecézí 
bez svolení Svatého otce. Ostatní kardinálové byli vyňati ze zákona trva-
lého pobytu v kurii, avšak při cestách za papežem nesměli opustit Vatikán 
bez jeho vědomí. Na řádné vykonávání všech předepsaných liturgických 
povinností a na důstojné chování dohlížela kongregace ceremoniarum, 
vycházející z řady instrukcí,100 obsahujících například pokyny ohledně 

96 Arcibiskup Kašpar mohl tohoto práva využít jen jednou v roce 1939, 
kdy se účastnil volby papeže Pia XII.
97 Halas, F. X. Fenomén Vatikán, s. 315 – vedení tajného archivu a vatikánské 
knihovny je také kardinálským místem.
98 NA, MZV-VA I., kart. 3404 – Lidové noviny 21. 11. 1935 „Dr. Kašpar 
kardinálem“.
99 Halas, F. X. c. d., s. 317–319.
100 Instrukce pro kardinály byla vypracována a schválena v roce 1902 Lvem 
XIII., znovu revidována a potvrzena 1916, schválena v roce 1930 Piem XI.
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zařízení kardinálova římského bytu,101 cestování, doprovodu na veřejnosti, 
účasti na společenských akcích a podobně.102 

Před odjezdem arcibiskupa Kašpara do Vatikánu se ministerstvo zahra-
ničí a vyslanectví ČSR u Svatého stolce zabývaly otázkou jeho členství 
v některé z existujících kongregací. Naše diplomacie usilovala o to, aby 
se podle možnosti aktivně angažoval ve prospěch Československa. Před-
pokládala, že tak bude moci podporovat a případně ovlivňovat státní zájmy 
v církevní oblasti při jednání se sousedními zeměmi. Konkrétně se jednalo 
o možnost pracovat v kongregacích koncilů (MZV ji pracovně označovalo 
jako koncilní kongregaci) a pro mimořádné církevní záležitosti (Congre-
gatio pro negotiis extraordinariis), kde byl zapojen i maďarský kardinál 
– ostřihomský arcibiskup Juzstinián Serédi, hájící maďarská stanoviska, 
která velice často odporovala našim zájmům.103 Přestože Modus vivendi 
z konce května 1935 zajišťoval ČSR hranice diecézí, očekávalo Českoslo-
vensko nadále projednávání žalob maďarských beneficiátů proti sloven-
ským farám, proto si slibovalo arcibiskupovu podporu při řešení sporných 
otázek. Několik měsíců po jeho uzavření nebyly odvolány soudní spory, 
náležející do takzvané ostřihomské skupiny, to je žaloby ostřihomského 
arcibiskupa, budapešťského a ostřihomského semináře, ostřihomské 
a rábské kapituly, pannonhalmského a zircského opatství a právě ty měla 
z rozhodnutí Svatého stolce posuzovat kongregace koncilů.104

101 Měl mít trůnní sál, vyzdobený olejovým obrazem stávajícího papeže, 
a důstojnou kapli. Kromě toho měl mít svůj dvůr nebo domácnost s nezbytným 
personálem. 
102 Povolovala se přijetí účasti na recepcích, akademiích či obědech na osobní 
pozvání, kde musela být dopředu zajištěna záruka odpovídajícího přijetí a vy-
hrazení čestného místa mezi hosty. Kardinálská vážnost vylučovala účast na ple-
se a na světském divadelním představení.
103 Bartlová, Alena. Katolícky zjazd – súčasť predvolebnej Hlinkovej slovenskej 
ludovej strany pred parlamentnými volbami v roku 1935. In: Andros probabilis. 
Sborník prací přátel a spolupracovníků historika prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc. 
K jeho 70. narozeninám. Usp. J. Malíř a P. Marek, Brno – Olomouc 2005, s. 184–
185 popisuje postoj kardinála Sérediho a mons. Mezlényiho k realizaci Modu vi-
vendi, jeho jednání ve Státním sekretariátu a náhlý odjezd z Vatikánu v roce 1935 
poté, co předložil neuskutečnitelné ekonomické požadavky na úkor ČSR.
104 AMZV, II. sekce, kart. 51 – příloha k čj. 157775/II-7/35 z 9. 12. 1935 informa-
ce MZV pro K. Kašpara se stručným přehledem a výsledky dosavadních jednání.
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Při soukromém rozhovoru K. Kašpara s dr. E. Jelenem ze II. sekce MZV 
projevil budoucí kardinál ochotu přijmout nominaci do obou kongregací, 
ale připomněl, že by přivítal iniciativu naší vlády u Svatého stolce.105 Dále 
doporučil, aby vyslanec dr. V. Radimský při rozhovoru se zástupcem 
kardinála státního sekretáře – podsekretářem mons. Ottavianim tlumočil 
přání vlády a požádal jej o přímluvu při jmenování. Protože se jednalo 
o velice závažnou a choulostivou věc, doporučoval šef církevního oddě-
lení dr. A. Maixner odeslání Kroftova soukromého dopisu vyslanci Radim-
skému, v němž mimo jiné žádal, aby se s Ottavianim poradil o možnosti 
splnění našeho přání a zároveň u něj intervenoval v jeho prospěch. V do-
pisu se dále navrhovalo, aby Radimský načasoval návštěvu na dobu arci-
biskupova římského pobytu. Černínský palác si od Kašparova členství ve 
zmíněných kongregacích sliboval oslabení nepřátelských vlivů a možnost 
aktivního přístupu k projednávání otázek, souvisejících s praktickým pro-
váděním Modu vivendi.106 Radimský informoval Kroftu o setkání s mons. 
Ottavianim, u něhož zjistil, že každému z nově jmenovaných byly již před 
časem přiděleny tři kongregace. Podsekretář si bohužel přesně nepama-
toval, o jaké se u K. Kašpara jednalo. Ujistil však tazatele, že se o věci 
pokusí získat podrobnější informace a přislíbil, že našim přáním se bude 
moci vyjít vstříc i později. Vyslanec Radimský předpokládal, že přibližně 
do poloviny ledna nebude na vážnější jednání čas, protože se veškerá 
činnost ve Vatikánu soustředila na zasedání konzistoře a slavnostní kreaci 
kardinálů, a tak zde panoval značný chaos.107 Záležitost byla vyřešena na 
tajném zasedání po veřejné konzistoři 19. prosince, spojeném s přiděle-
ním kardinálských titulů. Každý z nových kardinálů byl jmenován členem 
tří kongregací, ale to nebránilo pozdějšímu rozšíření o další. Pius XI. splnil 
Kašparovou nominací do kongregací pro východní církev, koncily,108 se-
mináře a univerzity zčásti přání naší diplomacie a dal tak nepřímo najevo 

105 Tamtéž –  čj. 158504/II-7/35 z 10. 12. 1935 pro domo dr. Maixnera dr. Krofto-
vi s návrhem Kroftova dopisu dr. Radimskému.
106 AMZV, ZÚ Vatikán, 1920–1939, kart. 9 – osobní Kroftův dopis Radimskému 
(bez čísla) z 10. 12. 1935.
107 Tamtéž – Radimského odpověď Kroftovi (bez čísla) ze 14.12.1935.
108 Původně se tato kongregace nazývala kongregací pro provádění a dodržování 
reforem Tridentského koncilu a dalších, jejím úkolem bylo uvádět v život dekrety 
koncilu o výchově kněží.
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na čí straně bude stát v případě vážných sporů při nárocích Maďarů na 
podíl z církevního majetku na Slovensku.109 

Zároveň s možností Kašparova zapojení v kongregacích se mezi Čer-
nínským palácem a vyslanectvím ve Vatikánu řešila otázka blahopřání 
a poděkování naší vlády. Zastupitelský úřad ČSR zjistil, že u příležitosti 
jmenování argentinského kardinála zaslal prezident argentinské republiky 
děkovný telegram papeži, a proto dal ministerstvu v Praze podnět k even-
tuálnímu poděkování za nominaci prvního kardinála v samostatném stá-
tě.110 Na dotaz reagoval šéf protokolu dr. Strimpl telefonátem přednostovi 
7. církevního oddělení II. sekce dr. Maixnerovi a sdělil mu, že dr. Beneš 
rozhodl, aby Radimský srdečně poděkoval kardinálu Pacellimu a projevil 
přání tlumočit dík Piovi XI. při zvláštní audienci nebo u příležitosti obvyk-
lého novoročního blahopřání. Dále bylo domluveno, že ministr Beneš 
pošle přímé poděkování kardinálu státnímu sekretáři.111 Poslední otázkou 
pro MZV byla účast na kardinálově slavnostním uvítání po návratu do Pra-
hy. I když se ještě před Kašparovým odjezdem do Vatikánu nereálně 
předpokládal termín jeho návratu mezi 18. a 20. prosincem, upozorňovalo 
církevní oddělení ve značném časovém předstihu, aby protokol minis-
terstva uvažoval o formě účasti státních orgánů, respektive jednotlivých 
ministerstev, na tomto aktu, a žádalo o zahájení potřebných jednání.112 

Po vyjádření šéfa protokolu a jednání s dr. K. Kroftou, byl nakonec za mi-
nisterstvo zahraničí delegován 30. 12. 1935 dr. Arthur Maixner.

K časnému oznámení jmen kardinálů 20. listopadu došlo téměř měsíc 
před zasedáním tajné konzistoře (16. prosince) a veřejné konzistoře 
(19. prosince) kvůli očekávanému jmenování a příjezdu Jacoba Aloise 
Copello, arcibiskupa z Buenos Aires. Měsíční lhůta se z dnešního hledis-
ka překonávání vzdáleností zdá zbytečně dlouhá, ale právě jmenování 

109 AMZV, II. sekce, kart. 51 – čj. 289/dův/35 z 20.12.1935 informaci vyslan-
ce Radimského MZV, opatřenou poznámkou o významu Kašparova jmenování 
do koncilní kongregace, vzal 31.12.1935 na vědomí dr. Maixner a okamžitě o ní 
referoval dr. Kroftovi.
110 Tamtéž – opis dopisu vyslanectví ČSR MZV čj. 261/dův/35 z 26. 11. 1935.
111 AMZV, ZÚ Vatikán, 1920–1939, kart. 9  – informace určená vyslanectví 
u Sv. stolce  čj. 158500/II-7/35 z 10.12.1935.
112 AMZV, II. sekce, kart. 51 – pro domo čj. 157393/II-7/35 ze 7. 12. 1935 k uvítá-
ní kardinála Kašpara při návratu z Říma, určená k vyjádření protokolu MZV.
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argentinského arcibiskupa se přikládala mimořádná důležitost. Mezi jme-
novanými se také objevili čtyři církevní diplomaté: nunciové v Madridu (Te-
deschini), Paříži (Maglione),113 Varšavě (Marmaggi) a ve Vídni (Sibilia).114 

Československý vyslanec ve Vatikánu dr. Radimský optimisticky soudil, 
že v jednom z nich „Msgru Marmaggim jakožto kuriálním kardinálu získalo 
by Československo preláta, který si zachovával pro naše věci přátelské 
porozumění“. 115 I když situace před několika lety svědčila spíše o pravém 
opaku, vycházel Radimský zřejmě z úzu „vatikánské diplomacie“, kde pat-
řilo a stále patří takzvaně k dobrým mravům zachovávat si přátelský vztah 
k zemi bývalého působiště.116 To se ostatně potvrdilo později při několika 
rozhovorech chargé d´affaires našeho vyslanectví ve Varšavě dr. J. Smut-
ného s nunciem F. Marmaggim, který „nejen vzpomíná na svůj konflikt 
v Praze jako na věc úplně smazanou, ba že naopak – /dle vyjádření jeho 
leg. rady Mr. Paciniho konflikt přispěl ke vzájemnému poznání a vedl ke 
sblížení/ – zůstal Československu přátelsky nakloněn a nijak se tím neta-
jí.“117

Mezi nominovanými kardinály bylo dvanáct kardinálů kněží a osm kardiná-
lů jáhnů, dva kreovaní 13. března 1933, ale rezervovaní v papežově srdci, 

113 AMZV, PZ Vatikán, 1931 – pro domo II. sekce čj. 105553 z 22.8.1931 ke 
zprávě ZÚ Vatikán čj. 200/dův/31 z 19. 8. 1931 – v souvislosti s Kordačo-
vou rezignací se v létě 1931 objevily informace o Ciriaciho možném přeložení 
na madridskou nunciaturu. Podle důvěrné zprávy se začalo mluvit i o jeho kan-
didatuře na Paříž v případě, že by tamní nuncius mons. Alois Luigi Maglione 
byl jmenován kardinálem. Přestože k očekávané kardinálské nominaci došlo 
až o čtyři roky později, dočkal se kardinál Maglione po odvolání z Paříže další-
ho kariérního vzestupu, který završil v roce 1939 jako státní sekretář papeže Pia 
XII. (úřad zastával až do své smrti v roce 1944). 
114 AMZV, PZ Vatikán, 1935, IV. periodická zpráva za 4. čtvrtletí, čj. 7/dův./1936 
z 10. 1. 1936, s. 14 – všechny nunciatury patřily mezi úřady I. třídy, nunciatury 
v Madridu, Paříži a Vídni byly „kardinálskými“.
115 AMZV, PZ Vatikán, 1935, 19. běžná politická zpráva, čj. 256/dův./35 z 21. 11. 
1935, s. 6.
116 Halas, F. X. Fenomén Vatikán, s. 686.
117 AMZV,  ZÚ Vatikán, 1920–1939, kart. 30 – 98. běžná politická zpráva vysla-
nectví ČSR ve Varšavě čj. 13238/35 z 21. 12. 1935, s. 1. Při jednom ze setkání 
blahopřál Smutný Marmaggimu ke jmenování kardinálem a tehdy se dověděl, 
že nuncius obhajoval koncem listopadu Benešovo stanovisko v československo-
-polském sporu u polského ministra Jozéfa Becka (s. 2–4).
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byli veřejně prohlášeni teprve po dvou letech.118 Byli jimi nuncius ve Špa-
nělsku Tedeschini a sekretář Propagandy Salotti, nuncius Tedeschini byl 
oceněn především jako zdatný diplomat, který dovedl překonat veliké 
obtíže během španělského státního převratu. Po desetiletích se také do-
stalo zastoupení církvi východního ritu v osobě patriarchy antiochijského 
Ignazia Gabriela Tapouniho a jezuitům díky Pietru Boetto(vi), asistentu 
řádu pro Itálii při generální kurii SJ.119 Anglie zůstala navzdory očekává-
ní i nadále bez kardinála pro momentální diplomatické nedorozumění 
se Svatým stolcem kvůli italsko-habešskému konfliktu poté, co na sebe 
její vážný kandidát londýnský arcibiskup Hinsley upozornil kurii příliš pro-
tiitalským projevem. 

Arcibiskup Kašpar byl jediným slovanským hodnostářem ve sboru nově 
jmenovaných, nominováno bylo čtrnáct Italů a šest neitalských kandidá-
tů.120 Kromě našeho zástupce to byli dva Francouzi – rektor Katolického 
institutu v Paříži Baudrillart121 a remešský arcibiskup Suhard, již zmíněný 
argentinský arcibiskup z Buenos Aires Copello, španělský arcibiskup 
z Toleda Goma y Tomas a antiochijský patriarcha syrského obřadu Tap-
pouni, sídlící v Bejrútu.122 Jmenování neitalských kardinálů bylo ve většině 
případů vedeno pokusy Vatikánu o usmíření, upevnění nebo získání 
nových pozic v zemích, s nimiž měl donedávna drobnější či větší spory. 
Nejznámějším příkladem byla snaha o uzavření dlouholetého nepřátelství 
Svatého stolce s Francií. Prvním krokem k ukončení napjatých styků Sva-
tého stolce s Francií byly nedávné cesty kardinála Pacelliho do poutního 
místa v Lurdech a legáta Bournea na oslavy Johanky z Arcu do Rouenu 
a účast kardinála Verdiera na celostátním katolickém sjezdu v Praze. Za-
vršením normalizace vzájemných vztahů byla nominace dvou francouz-

118 Čihák, J. c. d., s. 16. 
119 V kardinálském kolegiu bylo 59 světských církevních hodnostářů a 10 řehol-
níků.
120 NA, MZV-VA, kart. 3404 – Národní listy 21.11.1935 „Pražský arcibiskup kar-
dinálem“.
121 Halas, F. X. Pražský sjezd československých katolíků v roce 1920 a jeho fran-
couzská podpora. In: Andros probabilis..., s. 149 – Baudrillartovým povýšením 
chtěl dát papež najevo, jaký význam přikládá katolickým univerzitám.
122 Boberski, Heiner. Der nächste Papst. Die geheimnisvolle Welt des Konklave, 
Salzburg – Wien 2001, s. 80 – I. G. Tappouni byl prvním kardinálem z Asie. 
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ských kardinálů.123 Také povýšení španělsky mluvícího zástupce Argentiny 
mělo ocenit nedávno uspořádaný katolický sjezd a ukončit dosavadní 
portugalsko – španělskou rivalitu na americkém kontinentě.124 Několik 
uvedených příkladů potvrzuje schopnost vatikánské diplomacie vtiskout 
nominaci kardinálů hlubší politický podtext. Touto nominací získali Italové 
opět převahu, kterou se podařilo oslabit až později za pontifikátu papeže 
Pia XII.125 Jmenování několika kuriálních zástupců do kardinálského sboru 
způsobilo značné personální změny v kuriálních úřadech a ve Státním 
sekretariátu.126 

Dne 10. prosince v ranních hodinách přijel arcibiskup Kašpar do Říma. 
Členy jeho doprovodu byli německý kanovník svatovítské kapituly mons. 
J. Grüner a J. Čihák jako prelati a latere, zvolení záměrně jako německy 
a česky mluvící zástupci, kancléř pražského arcibiskupství Antonín Bo-
řek–Dohalský, sekretář mons. Vladyka, ceremoniář J. Boukal a ředitel 
arcibiskupských statků dr. J. Šimek. Jako pážata se připojili členové 
řádu maltézských rytířů velkostatkáři F. Thun-Hohenstein z Podmoklé 
a E. Czernin z Jindřichova Hradce a velkostatkář J. Kinský z Kostelce 
nad Orlicí. Kromě toho přijelo šest členů arcibiskupovy rodiny a dalších 
padesát soukromých účastníků – mezi nimi byl za sekretariát agrární 
strany dr. J. Pluhař, velkostatkáři Mennsdorf a Czernin mladší s chotí.127 

V kardinálově suitě byl přítomen i šéfredaktor Lidových listů J. Scheinost, 

123 Melloni, A. c. d., s. 158 – Francie si v letech 1903–1939 udržovala po Itálii 
stabilně nejvyšší počet kardinálů, po ní následovaly Španělsko a V. Británie, 
Německo a německy mluvící země ztrácely po roce 1914 svou pozici na úkor ná-
stupnických zemí ve střední Evropě, Německo později díky proticírkevně oriento-
vané politice. 
124 AMZV, II. sekce, kart. 51 – opis informace vyslanectví ke jmenování 
K. Kašpara kardinálem čj. 261/dův/35 z 26. 11. 1935.
125 Tradiční převahu Italů v kardinálském kolegiu odstranil až jmenováním 
vyššího počtu osob ze zahraničí v letech 1946–1953.
126 AMZV, PZ Vatikán, 1935, IV. periodická zpráva za 4. čtvrtletí, čj. 7/dův./1936 
z 10. 1. 1936, s. 13 – bohužel odtud odešel podsekretář mons. Alfredo Ottaviani, 
bývalý rektor naší římské koleje a zastánce Československa, jeho nástupcem 
se stal mons. Tardini, dosavadní minutant a konferent pro Modus vivendi.
127 NA, MZV-VA, kart. 3404 – Deutsche Presse 27. 11. 1935 „Nach Rom mit 
Kardinal Dr. Kašpar“ – cestu pro české a německé účastníky organizovala 
Katolická akce. Noviny přinesly informace pro poutníky včetně programu, ceny 
jízdenky ve 2. a 3.  vozové třídě a dalších podrobností.  
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který podával do Prahy pravidelné informace o průběhu římského poby-
tu. K okázalému uvítání na nádraží se vedle členů našeho vatikánského 
a římského vyslanectví dostavili rektor a zástupci bohoslovecké koleje 
Nepomucena, za vatikánskou administrativu mons. Ottaviani, Dante 
a Calderari, bývalý chargé d´affaires v ČSR arcibiskup G. Panico128 a naši 
krajané.129 

Vyjímáme informace z Kašparova programu: následující den byl dr. Kaš-
par poprvé přijat papežem, potom navštívil kurii, obě československá 
vyslanectví, některé z kardinálů a římských přátel. Společně se zástupci 
našeho vyslanectví při Svatém stolci uvítal 12. prosince pařížského arci-
biskupa J. Verdiera.130 Papež udělil zvláštní slyšení celé československé 
výpravě pod Kašparovým vedením dne 14. prosince. Jako dar mu byl 
na památku pražského celostátního katolického sjezdu odevzdán bohatě 
zdobený kříž.131 Pius XI. ve své řeči označil katolický sjezd za jednu z nej-
krásnějších a nejcennějších stránek náboženských dějin Českosloven-
ska.132 Večer dával francouzský vyslanec F. Charles-Roux s chotí večeři 
na počest kardinála Verdiera, které se zúčastnili všichni francouzští kar-
dinálové, francouzský vyslanec u Quirinálu, pražský arcibiskup s mons. 
Bořkem-Dohalským a vyslanec Radimský s legačním radou dr. Messá-
nym. Následující den byl poutníkům z Prahy podáván na vyslanectví čaj 
za účasti dr. Kašpara a jeho suity, pracovníků obou československých 
vyslanectví a krajanů.133

128 Mons. Panico, který vedl do Ritterova příjezdu pražskou nunciaturu, opustil 
Prahu na konci listopadu 1935, aby se po několikatýdenním pobytu ve Vatikánu 
a Itálii stal apoštolským delegátem pro Austrálii a Nový Zéland.
129 AMZV, II. sekce, kart. 51 – čj. 295/dův/35 z 31. 12. 1935 informace 
Radimského MZV o pobytu kardinála dr. Kašpara v Římě, s. 1– kardinál se uby-
toval se svým průvodem a členy rodiny v Nepomucenu, ostatní bydleli v hotelu.
130 J. Verdier (kardinálem od r. 1929) přijel do Říma, aby se zde zúčastnil zasedá-
ní konzistoře a slavnostního předání kardinálských odznaků dvěma krajanům.
131 NA, MZV-VA, kart. 3404 – podle Osservatore Romano ze 17. 12. 1935, které 
přineslo obšírný článek o audienci, měl Pius XI. z daru velkou radost. Tamtéž 
– Večer 27. 12. 1935 „Kardinál dr. Kašpar na sv. Silvestra opět v Praze. Všechny 
pražské zvony budou ho hlaholem vítat.“ – uvádí, že pražský arcibiskup ode-
vzdal papeži kříž, který nesli Slováci do Prahy na celostátní katolický sjezd!  
132 AMZV, II. sekce, kart. 51 – čj. 295/dův/35 z 31. 12. 1935 informace 
Radimského MZV o pobytu kardinála dr. Kašpara v Římě, s. 2.
133 Zmíněné akce se zúčastnilo asi 200 lidí.
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Tajná papežská konzistoř byla zahájena 16. prosince o půl desáté 
dopoledne za přítomnosti dvaadvaceti kardinálů, pobývajících právě 
ve Vatikánu.134 Přítomní kardinálové prohlásili své adsumus (jsme pří-
tomni) a konzistoř mohla začít. Svatý otec pronesl při této příležitosti 
důležitou alokuci a v ní nejprve vzpomněl zemřelé kardinály a jejich práci 
pro kanonické právo a východní církve. Během další řeči oživil význam 
důležitých událostí, jakými byla slavnostní setkání věřících v Lurdech, 
Lublani, Cleevlandu a v Praze, probíhající za obrovského zájmu věřících, 
občanů, církevních hodnostářů, politiků a zástupců veřejné správy. Kro-
mě kladů v životě církve připomněl stinné stránky proticírkevního vývoje 
v Sovětskému svazu, Německu a Mexiku. Součástí projevu byly obavy 
z možného evropského či celosvětového konfliktu a jeho závěrečná výzva 
k obraně míru byla určena všem lidem dobré vůle.135 Nakonec oznámil 
jména nových kardinálů a zeptal se přítomných na jejich mínění. Potom 
slavnostně prohlásil jejich kreaci a opakoval jména všech a stručně připo-
menul charakterisitku a zásluhy jednotlivců.

V den zasedání tajné konzistoře očekávali adepti kardinálského purpuru 
zprávu z konzistorního sálu na třinácti místech poblíž papežského paláce. 
Pražský arcibiskup vyčkával se sekretářem Vladykou a dalšími členy do-
provodu v budově kongregace pro věci východní příchod poselstva, které 
mu přišlo o půl jedenácté dopoledne oznámit jeho jmenování a předalo mu 
list a jmenovací dekret, podepsaný kardinálem kancléřem.136 Delegace zá-
roveň oznámila, že mu Pius XI. předá kardinálský biret ve středu 18. pro-
since o půl osmé večer ve Vatikánu. Latinský dekret a list od státního 
sekretáře přečetl shromážděným a tlumočil do češtiny kanovník a arcibis-
kupův kancléř mons. Antonín Dohalský. Kanovník mons. J. Čihák prohlásil 
v blahopřejné řeči jménem svatovítské kapituly, že katolicismus spojuje 
ČSR se světem a světovým katolicismem a Vatikán s Československem. 
Mons. J. Grüner ujistil arcibiskupa jménem německých katolíků v ČSR, 
že má jejich plnou důvěru, protože byli a jsou katolickým národem.137  

134 Obřady řídil vrchní ceremoniář mons. P. Respighi.
135 NA, MZV-VA, kart. 3404 – Lidové listy 17.12.1935 „J. Em. Dr. K. Kašpar 
jmenován oficiálně kardinálem. Sv. Otec vyzývá nejhoroucnějším hlasem národy 
k míru“.
136 Společně s ním zde byl i současně kreovaný patriarcha Tapouni. V tomto 
paláci zemřel v roce 1520 slavný malíř Rafael Santi. 
137 NA, MZV-VA, kart. 3404  – Venkov 17. 12. 1935 „Dr. Kašpar jmenován 
kardinálem“.
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V odpovědi poděkoval kardinál Kašpar nejprve Svatému otci za jmenování 
a prohlásil, že mu Pius XI. v soukromém rozhovoru sdělil, že tímto činem 
měl na mysli Československo, které chtěl vyznamenat.138 Zároveň zdůraz-
nil, že je prvním občanským nešlechtickým československým kardinálem 
a vyslovil díky prezidentu Masarykovi a vládě za poskytovanou podporu. 
Poté přijal blahopřání vyslanců dr. Radimského a dr. Chvalkovského, 
pracovníků obou vyslanectví, vysokých vatikánských a kuriálních hodnos-
tářů. Nakonec se ke gratulantům připojila celá výprava našich poutníků 
a římská krajanská minorita. Nově jmenovaný kardinál zaslal  telegram 
s oficiální zprávou o svém jmenování předsedovi vlády dr. Milanu Hod-
žovi. Věnoval vzpomínku také svým zesnulým rodičům, kteří jej připravili 
výchovou ke kněžskému povolání, a z doby římských studií zesnulého 
biskupa mons. dr. F. Zapletala. „Kardinálský purpur, pravil, toť barva krve 
a barva oběti i života, k níž musí býti odhodlán nositel tak vysoké hodnosti, 
kdykoliv se jedná o posvátnou věc Boží a církve“.139

Během tohoto a celý následující den přijímal kardinál Kašpar tak zvané 
návštěvy „di calore“, to je blahopřejné návštěvy za tepla. Mezi prvními 
gratulanty nechyběl francouzský vyslanec Charles-Roux, také vyslanec 
dr. Radimský s legačním radou dr. Messánym navštívili zbývajících pat-
náct nově jmenovaných kardinálů. Čtyři povýšení nunciové nebyli přítomni 
a neúčastnili se ceremonií, protože prozatím zůstali v zemi svého diplo-
matického působiště.140 Kardinálové neblahopřáli osobně, nýbrž písemně. 
Na československém vyslanectví se jako zvláštní pozornost a jakési 
symbolické uzavření červnového katolického sjezdu uskutečnila 17. pro-
since slavnostní večeře na počest kardinála Verdiera za účasti kardinála 
Kašpara a jeho suity, pařížského světícího biskupa mons. Beaussarta, 
arcibiskupa Panico, francouzského vyslance s chotí a dalších hostů. Vy-
čerpávající světský program zakončil slavnostní oběd, dávaný vyslancem 
Chvalkovským na Kašparovu počest 18. prosince.141

138 Tamtéž – Venkov 20.12.1935 „Jednající Vatikán“.
139 Tamtéž – Lidové listy 20. 12. 1935 „Památné pro nás římské pondělí 16.XII.“.
140 AMZV, PZ Vatikán, 1935, IV. periodická zpráva za 4. čtvrtletí, čj. 7/dův./1936 
z 10. 1. 1936, s. 14 – podle ustálené  praxe zůstávali nunciové s kardinálskou 
hodností ve svých dosavadních působištích až do příští tajné konzistoře, 
kdy se stali kuriálními kardinály. Současně byli na jejich místo jmenováni noví 
nunciové.
141 AMZV, II. sekce, kart. 51 – čj. 295/dův/35 z 31.12.1935 informace Radimského 
MZV o pobytu kardinála dr. Kašpara v Římě, s. 3. 
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Odpoledne 18. prosince došlo ve vatikánském Klementském sálu k pře-
dání kardinálských biretů novým nositelům. Kardinálové navštívili nejdříve 
státního sekretáře Pacelliho a potom se s ním odebrali do sálu, kde se za-
tím shromáždil celý diplomatický sbor u Svatého stolce a další hosté. 
Při tomto obřadu usedl papež v bílém rouchu s červeným hermelínem 
(mozzetou) na trůn, po jeho pravici seděl kardinál státní sekretář, před 
trůnem kardinálové. Vrchní ceremoniář povolával jménem nové hodnos-
táře, každý z nich třikrát poklekl před Piem XI., u trůnu políbil jeho střevíc 
a v kleče obdržel mozzetu a purpurový biret, který mu papež vsadil na hla-
vu. Nakonec sňal kardinál biret, políbil prsten na ruce Sv. otce a vrátil se 
na své místo.142 Po předání všech insignií poděkoval kardinál Salotti jako 
první z nově jmenovaných papeži, ten stručně odpověděl a udělil všem 
papežské požehnání. Brzy na to byli všichni přijati v knihovně na přátelské 
audienci, v předsíni obdrželi červenou čepičku a od Svatého otce knihu 
„De dignitate Cardinalium“ z roku 1836.143 

Veřejná konzistoř se konala dopoledne 19. prosince vzhledem ke znač-
nému počtu nově jmenovaných v chrámu svatého Petra. Byla spojena 
s propůjčením kardinálských klobouků za účasti celého vatikánského 
diplomatického sboru a většiny quirinálského sboru.144 Před veřejnou 
konzistoří se noví kardinálové shromáždili v kapli Nejsvětější svátosti před 
třemi prvními kardinály jejich stupně a před státním sekretářem a odebrali 
se k určenému oltáři, kde se pomodlili a vykonali kardinálskou přísahu. 
V ní slíbili věrnost a poslušnost sv. Petru, církvi a Svatému otci. Dále 
se zavázali, že budou při papežské volbě zachovávat ustanovení Sixta V., 
předpisy kanonického práva a další ustanovení papežů Pia X. a Pia XI. 
Po přísaze vstoupili oblečeni ve velkou kapu každý za vedení svého ce-
remoniáře a za doprovodu dvou kardinálů do konzistorního sálu.145 Papež 
s pozlacenou mitrou na hlavě, oděný do červeného pluviálu, byl za zvu-
ků fanfár a provolávání slávy nesen z kaple sv. Šebestiána v nosítkách 

142 K. Kašpar absolvoval obřad jako šestý ze šestnácti zúčastněných.
143 Čihák, J. c. d., s. 17–18.
144 Přítomen byl samozřejmě i vyslanec Chvalkovský a všichni členové vyslanec-
tví ČSR v Římě. Mezi hosty se objevil bývalý španělský král Alfons XIII. se svou 
rodinou.
145 Čihák, J. c. d., s. 29 – kapa (cappa magna) je typickým kardinálským rou-
chem, má zpravidla červenou barvu a je z hedvábí, v zimě je ozdobena her-
melínem. Napodobuje pokrývku, která měla sloužit jako ochrana těla a hlavy 
před deštěm (capputium), v 15. století k ní byly přidány rukávy a hermelín.
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na papežský trůn pod baldachýnem. Noví kardinálové přistupovali s trojí 
hlubokou poklonou, provázeni ceremoniářem a kaudatářem, políbili u trů-
nu papeži střevíc a ruku, potom dostali políbení pokoje od Pia XI. Poklonili 
se jemu i asistujícím kardinálům, přijali políbení ode všech přítomných 
kardinálů a usedli na vyhrazené místo. Každý přistoupil znovu ke Svatému 
otci, poklekl a papež mu za pomoci asistujících prelátů vložil na hlavu pur-
purový klobouk.146 Ceremoniáři nakonec převzali klobouk, aby je odpoled-
ne doručili novým hodnostářům v jejich bytech.147 Kardinál povstal, políbil 
ruku papeži, poklonil se a vrátil se na svoje místo. Po ukončení veřejné 
konzistoře se odebrali nedávno jmenovaní za recitace Te Deum do chrá-
mu sv. Petronily a tam na připravených polštářích vykonali prostraci a dě-
kan kardinálského sboru se nad nimi pomodlil modlitbu „Orationem super 
creatos Cardinales“. Po závěrečném povstání následovalo opět políbení 
pokoje od přítomných kardinálů. 

Stále oblečeni v kapě se odebrali do tajné konzistoře, zahájené Svatým 
otcem. Během ní jim uzavřel ústa formulí, zakazující projevovat jakýkoliv 
názor dříve než to bude povoleno. Znamenalo to, že mají zachovávat v taj-
nosti usnesení jednání a nesmějí během této konzistoře naznačit souhlas 
nebo promluvit.148 Kardinálové obdrželi od sedícího papeže na prst kardi-

146 Čihák, J. c. d., s. 18–19 – během aktu byla pronášena modlitba tohoto zně-
ní: „Ke cti všemohoucího Boha a k ozdobě svatého apoštolského stolce, přijmi 
rudý klobouk, odznak to obzvláštní hodnosti kardinálské, jímž se naznačuje, 
že až k smrti a prolití krve včetně musíš se osvědčovati neohroženým pro vyvýše-
ní svaté víry, pro pokoj a mír křesťanského lidu, pro vzrůst a stav přesvaté řím-
ské církve. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého Amen.“
147 Čihák, J. c. d., s. 28 – purpurový klobouk propůjčil kardinálům z řad světské-
ho duchovenstva na lyonském koncilu v roce 1245 papež Innocenc IV. a v roce 
1591 Řehoř XIV. kardinálům – řeholníkům. Kardinálský klobouk byl považován 
za nejvýznamnější z kardinálských odznaků. Vyznačoval se značnou velikos-
tí, byl z červeného sukna a po obou stranách měl 15 uzlů s červeného hedvábí. 
Kardinál jej měl za svůj život na hlavě jen kratičký okamžik při jmenování ve ve-
řejné konzistoři, při pohřbu se položil na jeho rakev a po něm se zavěsil nad hro-
bem. Jinak nosil kardinál černý plstěný klobouk s červenou hedvábnou stuhou 
nebo červenou zlatem protkávanou šňůrou, při církevních slavnostech měl čer-
vený klobouk s hedvábnou červenou zlatem protkanou šňůrou. V současné době 
se už neužívá, byl nahrazen praktičtějším hranatým čepcem „kvadrátkem“, který 
se liší od farářských pouze červenou barvou.
148 Čihák, J. c.d., s. 19. 
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nálský prsten149 a byl jim přidělen titulární kostel nebo diakonie. Po políbe-
ní ruky a políbení pokoje se vrátili na své místo. Na závěr otevřel papež 
všem za pronášení jejich jmen a ustálené formule ústa.150 Po zasedání 
se kardinálové odebrali ke hrobu sv. Petra, K. Kašpar se potom se svým 
průvodem pomodlil u oltáře svatého Václava.151 Při tajné konzistoři, kdy 
došlo k přidělení titulárních kostelů nebo chrámů jednotlivým kardinálům, 
se dr. Kašpar stal kardinálem knězem a titulářem chrámu svatých Vitale, 
Gervasia a Protasia (zkráceně S. Vitale), ležícího na Via Nazionale.152 

Do jeho farnosti patřil také královský palác (Quirinal), takže se pražský 
arcibiskup stal quasi farářem italské královské rodiny.153 

Odpoledne 19. prosince se konala recepce v Nepomucenu, spojená 
s hudební akademií studentů. Arcibiskup Kašpar vzpomněl rovněž volbu 
nového prezidenta ČSR dr. E. Beneše a přečetl blahopřejný telegram 
od předsedy vlády. Během slavnosti se dostavilo vatikánské poselstvo, 
které mu přineslo červený klobouk – odznak jeho úřadu. Kardinálům, kte-
ří nebyli při svém jmenování v Římě, protože právě plnili jiné úkoly, což 
byl případ nunciů, doručil biret do místa jejich působiště zvláštní papežský 
ablegát, například auditor papežské nunciatury,154 a zajistil jeho slavnostní 
předání určeným delegátem katolického vyznání (zpravidla panovníkem 
nebo prezidentem republiky). Klobouk většinou předával Svatý otec 
při nejbližší kardinálově cestě do Říma. 

149 Čihák, J. c.d., s. 29 – šlo o prostý, ale drahocenný prsten se znakem Svatého 
otce uvnitř a nahoře s kamenem. Tento prsten opatřila kongregace de Propagan-
da fide. Nově jmenovaný kardinál za něj musel věnovat podle ustanovení papeže 
Pia VII. asi tři tisíce italských lir.
150 Čihák, J. c. d., s. 19. 
151 Čihák, J. c. d., s. 35.
152 Získáním titulárního kostela pozbýval nový kardinál všechna dosavadní obro-
čí, pro případ užívání obročí  – arcibiskupství ve svém dosavadním sídle dostal 
dispens stejně jako dispens pro trvalý pobyt mimo Řím.
153 AMZV, II. sekce, kart. 51 – čj. 289/dův/35 z 20. 12. 1935 informace vyslance 
Radimského MZV.
154 Auditor většinou zastával funkci nunciova zástupce na úrovni tehdejšího 
legačního rady (chargé d´affaires).
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V bohatém programu následovalo 20. prosince ráno rekviem za zemře-
lého kardinála M. Legu a večer těsně před půlnocí se primas rozloučil 
s československou výpravou, odjíždějící zpět do vlasti. Dále s ním setrva-
lo jen sedm osob jeho nejbližšího doprovodu.155 V osm hodin ráno 21.12. 
vysvětil K. Kašpar za účasti vyslance, legačního rady a jejich rodin pět 
alumnů na kněze. Odpoledne byla na francouzském vyslanectví oficiální 
recepce na počest nově kreovaných francouzských kardinálů. Dopoledne 
22. prosince měl jeden z novokněží primici, potom následoval oběd v Ne-
pomucenu za přítomnosti kardinála Kašpara a jeho doprovodu, vyslance 
a obou legačních radů.156 Odpoledne byla oficiální recepce na italském 
vyslanectví na počest nových italských kardinálů.

V neděli dne 22. prosince večer došlo za přítomnosti vyslanců u Svatého 
stolce dr. V. Radimského a u italského krále v Římě dr. F. Chvalkovského, 
papežské a římské církevní hierarchie, reprezentantů královského domu, 
italské aristokracie, kanovníků metropolitní kapituly, zástupců vedení 
nepomucenské koleje a všech seminaristů k převzetí kostela sv. Vitala, 
Gervase a Protase, patřícího k nejstarším kostelům v Římě.157 Karel Kaš-
par vstoupil do chrámu za vyzvánění zvonů, po modlitbě u oltáře zasedl 
na trůn a vyslechl text papežské buly, jíž se kostel odevzdával do jeho 
rukou. Po holdování přednesl tamní farář A. Lannuti historii kostela a po-
znamenal, že po pěti letech má opět titulárního kardinála.158 Převzetí 
nebylo čistě formální záležitostí, titulářovou povinností bylo také udržovat 

155 Kromě kancléře Bořka-Dohalského, kanovníků dr. Grünera a dr. Čiháka, 
osobního sekretáře mons. Vladyky a komorníka Veverky zde zůstala arcibiskupo-
va sestra s manželem prof. dr. Kodlem. 
156 AMZV, ZÚ Vatikán, 1920–1939, kart. 3 – nedatovaná pozvánka rektora nepo-
mucenské koleje F. Rovedy /přijata vyslanectvím ČSR u Sv. stolce 21. 12. 1935 
pod č. 735/.
157 Ve 4. století stála na jeho místě kaple a od roku 402 trojlodní bazilika, konse-
krovaná papežem Innocencem I. ke cti sv. Gervase a Protase. Týž papež ustano-
vil kostel titulním, v 6. století za Řehoře Velikého se poprvé označoval jako kostel 
sv. Vitala. Až do 16. století v něm vykonávali bohoslužby řeholníci, v roce 1595 
byl opraven, zrušen kardinálský titul a správa svěřena jezuitům. K odejmutí  
jezuitské správy a navrácení kardinálského titulu došlo v roce 1880. V době, kdy 
jej získal Karel Kašpar, byl právě po nákladné opravě a instalaci nových varhan.
158 NA, MZV-VA I., kart. 3404 – Lidové noviny 23.12.1935 „Titulární kostel kar-
dinála Kašpara“ – jeho předchůdci byli nedávno kanonizovaný kardinál Fisher 
a kardinál Masai.
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svatostánek: „V uvítací řeči připomněl místní farář novému ´majiteli´ dosti 
otevřeně jeho morální závazky vůči kostelu a dovolával se jeho velko-
myslnosti.“ 159 Podle předepsaného ceremoniálu se kardinál Karel Kaš-
par uvázal ve svůj úřad za přítomnosti arcibiskupa Spolveriniho a dvou 
svědků (papežského protonotáře a ceremoniáře).160 Po přečtení protokolu 
o převzetí chrámu se přišli poklonit novému duchovnímu správci zástupci 
všech katolických organizací farnosti.

Oficiální recepce na počest kardinála Kašpara na vyslanectví ČSR 
u Svatého stolce se konala 23. prosince za nebývale vysoké účasti kardi-
nálů (Pacelliho, Sincereho, Gasparriho, Verdiera a osmi čerstvě kreova-
ných),161 velmistra řádu maltézských rytířů prince Chigi d´Albani, zástupců 
papežské kurie – například mons. Pizzarda, Ottavianiho, Tardiniho,162 

Montiniho,163 guvernéra vatikánského státu markýze Serafiniho, četných 
arcibiskupů, biskupů, zástupců řeholí, osobností papežského dvora, celé-
ho diplomatického sboru a dalších osobností římské společnosti.164 Svátky 
Kristova narození oslavil pražský arcibiskup půlnoční mší v Nepomucenu, 
na Boží hod vánoční sloužil pontifikální mši u benediktinů v S. Anselmo. 
Na Štěpána dával argentinský vyslanec recepci na počest argentinského 
kardinála. Čas na aktivní odpočinek po náročném a vyčerpávajícím pro-
gramu našel K. Kašpar alespoň na chvilku při výletě do papežova letního 
sídla Castel Gandolfo 27. prosince.

159 AMZV, II. sekce, kart. 51 – čj. 295/dův/35 z 31. 12. 1935 informace 
Radimského MZV o pobytu kardinála dr. Kašpara v Římě, s. 4.
160 O tomto úkonu byl sepsán zvláštní protokol, podepsaný všemi přítomnými 
svědky, jeho originál se uložil ve vatikánském tajném archivu a opis byl předán 
kardinálovi.
161 AMZV, ZÚ Vatikán, 1920–1939, kart. 3 – zachoval se kompletní seznam po-
zvaných na recepci /přijat vyslanectvím ČSR u Sv. stolce 23. 12. 1935 pod 
č. 739/.
162 Domenico Tardini byl od roku 1954 prosekretářem Státního sekretariátu, 
za papeže Jana XXIII (1958–1963) řídil Státní sekretariát až do své smrti v ro-
ce 1961.
163 Giovanni Battista Montini byl nejprve prosekretářem, za Pia XII. po smrti 
státního sekretáře kardinála Maglione (srv. poznámku 113) vedl fakticky Státní 
sekretariát, protože místo nebylo obsazeno. V roce 1954 se stal milánským bis-
kupem, 1958 kardinálem, v roce 1963 zvolen papežem, přijal jméno Pavel VI. 
(1963–1978).
164 Podle vyslancova odhadu tam mohlo být 350–400 osob.
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Jeho Eminence byl ráno 28. prosince přijat ve zvláštním slyšení na rozlou-
čenou papežem Piem XI. a kardinálem státním sekretářem E. Pacellim. 
Během audience vyslovil svoje první kardinálské přání a odevzdal petici 
se žádostí o podniknutí kroků ke svatořečení blahoslavené Anežky Čes-
ké.165 Svatý otec prohlásil, že „je i to jeho přáním“ 166 a připomněl, že už 
jako správce Ambrosiánské knihovny v Miláně se seznámil s různými listi-
nami, týkajícími se Anežky, a jejími dopisy se sv. Klárou z Assisi.167 I když 
slíbil, že v této věci vydá potřebné instrukce, došlo k očekávané události 
až po půl století v listopadu roku 1989. Poté promluvil s arcibiskupem 
Kašparem o poměrech v Československu a vyjádřil svoje uspokojení.168 

Po soukromém slyšení přijal Pius XI. ve zvláštní audienci členy česko-
slovenské koleje Nepomucena v čele s kardinálem Kašparem, ředitelem 
Rovedou a dalšími představiteli.169 Týž den večer byla uspořádána vyslan-
cem Radimským oficiální večeře na rozloučenou, na kterou přišli kardinál 
Pacelli, velmistr maltézského řádu, mons. Ottaviani, Tardini, Montini, 
Coffano, generál dominikánského řádu P. Gillet, rumunský a jugoslávský 
vyslanec a členové Kašparova doprovodu. Další den se konala velká ofi-
ciální recepce na španělské ambasádě na počest nového španělského 
kardinála.

Konečně 30. prosince odpoledne nastal čas odjezdu do vlasti. K roz-
loučení na nádraží se dostavili opět členové obou vyslanectví, doyen 
diplomatického sboru u Quirinálu mons. Borgongini-Duca, mons. Ottavi-

165 Přestože byla Anežka považována celá staletí za svatou (první kroky ke kano-
nizaci byly učiněny v letech 1328 a 1378), potvrdil její beatifikaci až papež Pius 
IX. dekretem z 3.12.1874 a dovolil, aby se její památka konala 2. března. Anežka 
se tak stala jedním ze zemských patronů ještě před svým svatořečením.
166 AMZV, II. sekce, kart. 51 – čj. 295/dův/35 z 31. 12. 1935 informace 
Radimského MZV o pobytu kardinála dr. Kašpara v Římě, s. 5.
167 Papež zde působil pod svým občanským jménem Achille Ratti až do roku 
1922, kdy usedl na papežský stolec. Roku 1911 vydal na žádost českého arche-
ologa Josefa Ladislava Píče jedno z dobrozdání ve prospěch Rukopisu králo-
védvorského.
168 NA, MZV-VA I., kart. 3404 – Lidové listy 30. 12. 1935 „Svatý otec spokojen 
s Československem. První přání nového kardinála J. E. dr. K. Kašpara: Prosba 
o svatořečení blahoslavené Anežky České.“
169 NA, MŠ, 1918–1949, kart. 569 – Nepomucenum bylo jednou z mála bohoslo-
veckých kolejí v Římě, která měla ještě v polovině třicátých let 20. století v čele 
italského biskupa, jeho zástupcem (vicerektorem) byl Čech dr. Josef Bezdíček.
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ani a Tardini, profesor Lolli z „Osservatore Romano“, akreditovaný v létě 
jako oficiální dopisovatel listu na celostátním katolickém sjezdu v Praze, 
alumni Nepomucena a jedenadvaceti členná výprava katolíků z Moravy, 
vedená dominikánem dr. Dacíkem.170 Odjezd byl načasován tak, aby 
se arcibiskup po krátké zastávce a setkání s dávným přítelem z římských 
studií kardinálem Faulhaberem v Mnichově stačil vrátit do Prahy ještě 
na Silvestra 1935.171 Po vyčerpávajícím programu, který kladl nemalé 
nároky na arcibiskupa Kašpara a ještě větší zatížení přinesl pracovníkům 
zastupitelského úřadu ve Vatikánu, zaznamenal dr. Radimský na závěr 
obsáhlé informace pro Černínský palác a Kancelář prezidenta republiky 
několik postřehů o výsledku návštěvy. Podle něj „měl kardinál Kašpar do-
statečnou příležitost přijíti do styku s oficielní římskou společností, která 
na uvedení se nových kardinálů byla značně zvědavá. Nutno potvrditi, 
že tento debut prvního čs. kardinála v tak silné konkurenci byl velmi šťast-
ný. Dr. Kašpar hned od začátku vynikl sympaticky mezi ostatními svými 
kolegy, neboť má vrozený dar charmeura, který dovede lidi získati hned při 
prvním setkání a s každým dokáže vhodně promluviti. Z nových kardinálů 
se stal takto rozhodně nejpopulárnějším a byl společností nejvíce vyhledá-
ván. Velmi mu prospěla jeho dokonalá znalost italštiny a též francouzštiny. 
Znovu se potvrdilo, jaké oblibě se těší v kurii. Kardinál Pacelli se o něm 
jako o knězi i o jeho vystoupení ve společnosti vyjádřil v superlativech 
a také u papeže za nynějšího pobytu jen ještě získal“. 172 Radimský dále 
označil Kašparovu cestu za veliký úspěch, který měl pro Československo 
„značnou cenu politickou“. 173 Přestože za daných okolností nemohlo dojít 
k detailním jednáním zejména o Modu vivendi, jak soudil autor zprávy, 
bylo „nesporné, že prestiž Československa byla nynějšími událostmi 
zpevněna a že nový kardinál může svými styky v kurii býti v budoucnosti 
i politicky velmi prospěšným“.174

Ke Kašparově cestě do Vatikánu pro kardinálský klobouk došlo v době 
vrcholících příprav volby nového prezidenta republiky. Jestliže si stát sli-

170 Jednalo se o výpravu, uspořádanou k 10. výročí dominikánské nábožensko 
– kulturní revue „Na hlubinu“.
171 Kardinál Faulhaber patřil k jedné z nejexponovanějších osobností německé 
církevní hierarchie. Oba kardinálové spolu rozmlouvali v nádražním salonku.
172 AMZV, II. sekce, kart. 51 – čj. 295/dův/35 z 31. 12. 1935 informace 
Radimského MZV o pobytu kardinála dr. Kašpara v Římě, s. 6. 
173 Tamtéž.  
174 Tamtéž.
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boval od nejvyššího církevního hodnostáře, že mu může být prospěšným 
na mezinárodním poli, stalo se Benešovi při podpoře jeho kandidatury 
velice užitečným nedávné smíření se Svatým stolcem a sjednocení ka-
tolických stran.175 V době, kdy papež odevzdával v konzistorním sále 
dr. Kašparovi purpurový biret, nastupoval po prezidentu Masarykovi 
do čela státu dr. E. Beneš, který se v očích Svatého otce a jeho adminis-
trativy zasloužil značnou měrou o normalizaci vzájemných vztahů, podpo-
řil uspořádání celostátního katolického sjezdu v Praze a svým mírovým 
projevem před zahraničními novináři nepřímo podpořil politické snažení 
Vatikánu. 

Vztah k Československu také dokládá záznam o návštěvě vyslance u Pia 
XI. dne 30. prosince 1935 u příležitosti novoroční návštěvy diplomatického 
sboru. Vyslanec V. Radimský o ní do Černínského paláce napsal: „Při tom 
vyřídil vyslanec papeži poděkování pana prezidenta republiky za kreo-
vání pražského arcibiskupa kardinálem. K tomu odvětil papež, že tímto 
svým aktem chtěl vyznamenati zem a národ, k nimž chová živé sympatie. 
Dodal, že s velikým uspokojením uvítal nedávné zvolení Dra Beneše 
presidentem; sleduje od let se zájmem jeho činnost na mezinárodním 
foru evropském a váží si ho jako zkušeného, velkého státníka. Papež 
požádal vyslance (podobně jako kardinála Kašpara), aby tlumočil panu 
presidentu Benešovi papežské požehnání a panu presidentu Masarykovi 
vyřídil vzkaz úcty a přání všeho dobra“.176 Při novoroční audienci vycházel 
dr. Radimský z krátké striktní instrukce šéfa protokolu MZV dr. L. Strimpla, 
aby vyjádřil vhodnou formou díky prezidenta republiky za jmenování Karla 
Kašpara kardinálem.177 

Kardinál Kašpar se vrátil do vlasti 31. prosince v dopoledních hodinách, 
na území ČSR byl slavnostně uvítán v Brodě nad Lesy, kam mu přijela 
naproti malá skupinka z Prahy – světící biskupové dr. Eltschkner a dr. Re-
miger, generální vikář dr. Opatrný, generální ředitel arcibiskupských statků 
dr. Šimek, tajemník agrární strany dr. Pluhař a vrchní rada ministerstva 
železnic dr. Moos. Na této pohraniční stanici byl připojen salonní vůz, 

175 Z nejnovější bohaté literatury na téma prezidentské volby Klimek A. Papežský 
komoří Jan Jiří Rückl jako politik. In: Traditio et cultus. Miscelanea Historica 
Bohemica. Ed. Z. Hledíková, Praha 1993, s. 219–227; týž. Boj o Hrad. Sv. II, 
kap. 21–23; týž. Dějiny zemí Koruny české. Sv. XIV, s. 345–384; Kárník, Z. c. d. 
2. díl, s. 566–573.
176 AMZV, PZ Vatikán, 1935, IV. periodická zpráva za 4. čtvrtletí , čj. 7/dův./1936 
z 10. 1. 1936, s. 5.
177 AMZV, Telegramy odeslané, 1935, č. 698/35 z 21. 12. 1935.
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zapůjčený pro zvláštní příležitost státem. Cestou do Prahy byl dr. Kašpar 
očekáván a pozdravován na každém větším nádraží.178 Za jízdy poskytl 
interwiev redaktoru Lidových novin a při té příležitosti připomenul velký 
význam účasti metropolity v kardinálském sboru, protože umožňovala 
udržovat kontakt se zástupci křesťanských národů celého světa.179 Znovu 
zdůraznil, že mu Pius XI. řekl během konzistoře a znovu při soukromé au-
dienci, že jmenování pražského arcibiskupa do kardinálského sboru bylo 
„zamýšleno nejen jako posila katolickému lidu, ale i jako pocta Českoslo-
vensku a jeho vůdcům, jejichž práce pro mír se ve Vatikáně velmi oceňuje. 
Sv. Otec mi zvláště uložil, abych tlumočil pozdravy a zvláštní požehnání 
presidentu Masarykovi a presidentu dru Benešovi.“180

Po oficiálním přivítání na Wilsonově nádraží, kam se dostavili zástupci 
ministerstva zahraničních věcí, hlavního města, úřadů, svatovítské metro-
politní kapituly, světského i řeholního kléru, papežské nunciatury, poslan-
ců a katolických spolků,181 a po slavném uvítání třítisícovým davem před 
nádražím, změnil dr. Kašpar původní úmysl odjet rovnou do svého paláce. 
Za jásotu obyvatelstva a za vyzvánění všech pražských zvonů došel pěš-
ky téměř k Německému divadlu a teprve potom se vydal automobilem 
do své rezidence na Hradčanech. Po udělení apoštolského požehnání 
z balkonu arcibiskupského paláce odjel před 17. hodinou do katedrály 
sv. Víta ve slavnostním zlatém kočáře arcibiskupů, taženém třemi páry 
starokladrubských koní. Stejný kočár zapůjčil v létě na zahajovací mši pa-
pežskému legátu J. Verdierovi. Katedrála byla zaplněna až do posledního 
volného místa oficiálními hosty a věřícími.182 Primas vstoupil do chrámu 

178 První zastávkou byla Česká Kubice, potom Staňkov, Stod, Nýřany, následo-
vala Plzeň, Rokycany, Hořovice, Zdice a Beroun, všude se k uvítání shromáždili 
zástupci úřadů, vojska, duchovenstva, spolků a místní obyvatelé. 
179 NA, MZV-VA I., kart. 3404 – Lidové noviny 1. 1. 1936 „Návrat kardinála dra 
Kašpara z Říma“.
180 Tamtéž.
181 Uvítání se také účastnila většina členů Kašparova poutního doprovodu včetně 
šéfredaktora Lidových listů, kteří se vrátili do Prahy už před týdnem.
182 Prezidenta republiky a vládu zastupoval ministr školství a národní osvěty 
dr. Krčmář, nejvyšší správní soud jeho první prezident dr. Hácha, brannou moc 
generálové Syrový, Heřman a Plaček, vysoké školy rektoři Friedrich a Švabin-
ský, teologickou fakultu mons. dr. Kudrnovský a prof. Weis. Kromě nich se dosta-
vil skoro celý diplomatický sbor a představitelé všech řádů. 
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za zvuku varhan a chorálu, v čele doprovodu kráčeli dva maltézští rytíři 
s meči, za nimi byl nesen bohatě vykládaný kříž. Kardinála dále doprová-
zeli biskupové a celá svatovítská kapitula. Po slavnostním latinském uvítá-
ní probošta kapituly dr. Franze a děkovné latinské a české řeči dr. Kašpara 
následovaly litanie, Otčenáš, Te deum laudamus, modlitby a písně. Celá 
slavnost byla zakončena státními hymnami, svatováclavským chorá-
lem a vánoční koledou. Poté odjel arcibiskup v kočáře zpět do paláce. 
Slavnostní kardinálovo přivítání, triumfální cesta do Prahy a svatovítské 
shromáždění, které bylo viditelným výrazem smíru státu a církve, k němuž 
došlo až po dlouhých letech zápasu, nezůstalo stranou pozornosti našeho 
a zahraničního tisku.183 

V prvních týdnech roku 1936 čekaly pražského arcibiskupa milé povin-
nosti, spojené s kardinálským jmenováním, z nichž namátkou vybíráme 
přijetí u prezidenta republiky, hold arcidiecézního duchovenstva, návštěvu 
u rakouského vyslance dr. Ferdinanda Marka, jemuž vyjádřil dík za milou 
pozornost obyvatelstva při průjezdu Rakouskem, a přijetí primátorem Ba-
xou na Staroměstské radnici. Více než šest měsíců po ukončení katolické-
ho sjezdu a Verdierovy návštěvy Československa došlo nejprve k udělení 
čestného doktorátu pařížskému arcibiskupu na Cyrilometodějské bohoslo-
vecké fakultě v Olomouci. Jako hlavní důvody byly uvedeny jeho velké zá-
sluhy o teologickou vědu, významné vystoupení ve funkci legáta v Praze, 
přátelství k Československu a mimořádná úcta k slovanským apoštolům 
Cyrilu a Metodějovi.184 Promoci 28.1.1936 prohlásil dr. Prečan za začátek 
slavností, které budou pořádány na Velehradě na paměť 1050. výročí 
Metodějovy smrti.185 Udělení čestného doktorátu na největší bohoslovecké 
fakultě v Československu mohlo být vedle Verdierova ocenění zároveň 
dalším impulsem a taktním připomenutím Prečanových zásluh a dosud 
neudělené hodnosti asistenta papežského trůnu. Zahanbit se nenechala 

183 NA, MZV-VA I., kart. 3404 – obšírně se o něm rozepsalo Osservatore Romano, 
rakouský a německý tisk.
184 Ke jmenování došlo 18. 1. 1936, při slavnostní promoci se kardinál Verdier 
nechal zastupovat arcibiskupem dr. Prečanem, protože byl v Tangeru a odtud 
cestoval do Dakaru. 
185 NA, MZV-VA I., kart. 4086 – „Kardinál Verdier děkuje C. M. bohoslovecké 
fakultě v Olomouci za čestný doktorát“ – v děkovném dopisu děkanu Kutalovi 
kardinál dne 4. 3. 1936 mimo jiné až příliš skromně napsal: „Zpráva o této slav-
nosti mne hluboce dojala. Věru, dostalo se mi příliš mnoho vděčného díku za to 
málo dobra, které jsem prokázal Československu ve svém poslání papežského 
legáta“…
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ani Karlova univerzita v Praze, která poté udělila čestné doktoráty kardi-
nálu Verdierovi a Baudrillartovi186 a 22. února 1936 je předala oběma jme-
novaným při slavnostní promoci na půdě Katolického institutu v Paříži.187 

Několik dnů před tím obdržel arcibiskup Kašpar od francouzského vyslan-
ce v Praze P. E. Naggiara insignie velkodůstojníka Čestné legie188 a o pár 
měsíců později se vydal do Paříže navštívit arcibiskupa Verdiera.

Na případu prvního československého kardinála se jasně ukazuje, že je-
ho nominace byla připraveným a dobře promyšleným tahem a snahou 
o ukončení dávných sporů. Jmenování předcházelo uzavření dohody 
o provedení Modu vivendi, jmenování papežského legáta na katolický 
sjezd a úspěšný průběh celostátního katolického sjezdu v Praze na konci 
června, které se za několik měsíců projevily obnovením diplomatických 
styků Vatikánu s Prahou na nejvyšší úrovni. Povýšení pražského arci-
biskupa do kardinálského sboru bylo považováno za manifestační akt 
pro československé katolíky, jenž měl mít pro ČSR mnohem širší me-
zinárodně politický význam.189 Souvisel především se snahou Vatikánu 
o dokončení rozepsané kapitoly a získání dalšího spojence v boji s ideo-
logickým nepřítelem. V Černínském paláci, na Moravě a v Českosloven-

186 F. X. Halas, Pražský sjezd.., s. 150 – uvádí, že Kašpar osvědčil přátelství 
k francouzskému kolegovi i tím, že zařídil čestný doktorát teologické fakulty UK. 
Ale i tuto událost je třeba chápat v širších politických souvislostech jako snahu 
o podporu tehdejšího československo–francouzského spojenectví. Je také třeba 
připomenout, že Baudrillart měl k českým zemím poměrně úzký vztah, a že kro-
mě cesty za našimi katolíky v roce 1920 a oficiální účasti na pražských oslavách 
svatováclavského milénia v roce 1929 projevil před rokem 1918 své pochopení 
pro emancipační proces a českou otázku. Méně známa je skutečnost, že fran-
couzský teolog  ještě za monarchie intervenoval u papeže za Kramářovo propuš-
tění z vězení.
187 Tamtéž, s. 151 a AMZV, ZÚ Vatikán, 1920–1939, kart. 30 – kopie 4. běžné 
zprávy vyslanectví ČSR v Paříži o předání čestných doktorátů čj. 113/dův./36 
z 28. 2. 1936.
188 NA, MZV-VA I., kart. 3404 – Prager Presse 20.2.1936 „Hohe französische 
Auszeichnung für Kardinal Dr. Kašpar“.
189 Tamtéž  – Lidové noviny 21. 11. 1935 „Dr. Kašpar kardinálem“.
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ské straně lidové se sice čekal vstřícnější krok Svatého otce a vatikánské 
administrativy, ten však nemohl být z řady důvodů učiněn.190

Karel Kašpar neměl po návratu z Vatikánu nejmenší tušení, že katolickou 
církev a jeho nástupce na svatovojtěšském stolci čekají v dalších letech 
těžké zkoušky. Vztah církve a státu se kromě československo–vatikán-
ských vztahů promítl i do osudu československých kardinálů. Jejich cesta 
za kardinálským kloboukem nebyla jednoduchá, byla mnohem dramatič-
tější a trnitější. Pro Kašparova poválečného nástupce arcibiskupa Josefa 
Berana znamenala v únoru roku 1965 nucené a definitivní odloučení 
od jeho arcidiecéze a farníků, protože mu režim nepovolil návrat do Prahy, 
přinutil ke čtyřletému životu v emigraci a nakonec mu znemožnil posmrtný 
návrat do vlasti. Ještě před Beranovou smrtí se papež Pavel VI. snažil 
udělit kardinálskou hodnost dalšímu zástupci z Československa. Přednost 
před administrátorem arcidiecéze Františkem Tomáškem dostal vzhledem 
k jeho předchozímu angažmá v Mírovém hnutí katolického duchovenstva 
nakonec litoměřický biskup Štěpán Trochta, vězněný za války v koncent-
račním táboře. Vnitropolitická situace v Československu nedovolila jeho 
veřejnou nominaci, a proto zůstal kardinálem „in pectore“ téměř čtyři roky. 
Také F. Tomášek se nakonec stal kardinálem a byl jím v srdci papeže 
Pavla VI. od dubna 1976 až do zveřejnění v červnu 1977, realizovaného 
po předchozích československo-vatikánských jednáních společně s bu-
lami o hranicích diecézí a slovenské provincii a jmenováním pražským 
arcibiskupem. Kardinály Kašpara a Tomáška spojoval po čtyřiceti letech 
stejný titulární kostel – římský kostel sv. Vitala. Mezi nominací prvního 
československého kardinála v roce 1935 a současného českého kardiná-
la v roce 1994 uplynulo bezmála šedesát let, přesto mají oba něco společ-
ného a tím je členství v kongregaci pro východní církve.

190 AMZV, PZ Vatikán, 1935, IV. periodická zpráva za 4. čtvrtletí, čj. 7/dův./1936 
z 10.1.1936, s. 3 – autor zprávy dr. Messány zopakoval papežovo známé rozhod-
nutí jmenovat arcibiskupa z hlavního města jako symbolu jeho jednoty a potom 
do zprávy napsal: „Tím se též stalo, že bohužel byl pominut vysoce zasloužilý 
arcibiskup olomoucký Msgre Prečan…“
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Zusammenfassung
Der Kardinalshut für Karel Kašpar

Die Studie befasst sich mit der Frage der Nomination des ersten Kardinals 
der selbständigen Tschechoslowakischen Republik, zu der es am 20. 
November 1935 kam. Die politische Repräsentation, der hohe Klerus, 
die Vertreter des politischen Katholizismus und die Gläubigen warteten 
jahrelang vergeblich auf die Nomination ihres Kardinals, weil es sich in 
die mögliche Ernennung neben der persönlichen Sympathie des Heiligen 
Vaters zum konkreten Individuum vor allem die guten und in Grundfragen 
problemlosen Verhältnisse in Erzdiözese spiegelten. Die tschechoslowa-
kisch-vatikanischen Beziehungen gingen seit 1918 durch verschiedensten 
Peripetien durch – es müssen die erzwungene Resignation der Erzbischö-
fe, die mit alten Ordnungen und mit Wien verbunden waren, die einige Ja-
hre hindurch drohende Trennung von Kirche und Staat, das diplomatische 
Missverständnis mit dem Nuntius Marmaggi (1925) und Ciriaci (1933) und 
die erzwungene Resignation des Prager Erzbischofs F. Kordač (1931) 
erwähnt werden.

Die Änderung des politischen Klimas in Europa, die mit dem deutschen 
Neopaganismus und dem russischen Kommunismus zusammenhing, 
bewegte den Papst Pius XI. zu Umwertung der bisherigen Beziehungen 
zu einigen Staaten, darunter auch zu der Tschechoslowakei. Nach der 
Lösung der umstrittenen Fragen kam es zur Schließung der tschecho-
slowakisch-vatikanische Modus-Vivendi-Abschlussabkommen. Am Ende 
Juni 1935 in Prag wurde der gesamtstaatliche katholische Kongress 
veranstaltet. Als Beweis der Anerkennung der tschechoslowakisch-fran-
zösischen Freundschaft und Allianz wurde der Pariser Erzbischof Kardinal 
Jean Verdier als der päpstliche Legat nach Prag delegiert. Einige Wochen 
später wurden die im Jahre 1933 nach dem Abgang des Msgr. Ciriaci aus 
der Prager Nuntiatur beschränkten diplomatischen Beziehungen durch die 
Ankunft des Nuntius Saverio Ritter normalisiert.

Bei der nächsten Tagung des Konsistoriums bekam die Tschechoslowakei 
eine Bekanntmachung über die Ernennung des Prager Erzbischofs Dr. 
Karel Kašpar zu einem der 20 neuen Mitglieder des Kardinalkorps. Der 
Hauptgrund zu seiner Ernennung war die Tradition, zum ersten Kardinal 
des neuen Staates den Ordinarius in der Hauptstadt zu ernennen, und die 
Idee der Nationaleinigkeit hervorzuheben. Es wurde allgemein vorausge-
setzt, dass gemeinsam mit ihm auch der um vier Jahre ältere Olmützer 
Erzbischof Leopold Prečan ernannt werden könnte, der der Vorstand der 
Bischofskonferenz, der Hauptorganisator des katholischen Kongresses 
und eine Stütze der Tschechoslowakischen Volkspartei in der kirchlichen 
Hierarchie war. Karel Kašpar studierte zum Unterschied von Leopold 
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Prečan in Rom, erfreute sich Beliebtheit in vatikanischer Kurie und beim 
Papst und war bestrebt gegen das Politisieren der Kirche einzutreten. Die 
mögliche Kreation des Erzbischofs Prečan komplizierte der Fakt, dass in 
Mähren noch der ehemalige Olmützer Erzbischof Lev Skrbenský lebte, 
der im Jahre 1920 resigniert hat, aber er wurde von Vatikan bis zu seinem 
Tod (1938) als der mährische Kardinal anerkannt. Es gelang schließlich 
der tschechoslowakischen Diplomatie und dem Nuntius, dass der Ol-
mützer Erzbischof zu seinem 70. Geburtstag den Ehrentitel „Assistent al 
soglio“ – des Assistenten des Papstthrons gewonnen hat.

Der Beitrag bringt eine kurze Biographie Karel Kašpars – 1870 geboren, 
das Studium der Philosophie und Theologie in Rom, 1893 geweiht, der 
Weihbischof in Hradec Králové (1920), der Bischof in Hradec Králové 
(1921–1931) – und erwähnt die Umstände seiner Ernennung zum Prager 
Erzbischof im Jahre 1931. Folgend mappiert der Beitrag die Geschichte 
und Bedeutung des Kardinalspurpurs für den Erzbischof Karel Kašpar 
und für die Tschechoslowakei. Dank der erhaltenen Quellen im Archiv des 
Außenministeriums und im Nationalarchiv gelang es, ziemlich genau die 
wichtigsten Zeitpunkte der Dezemberreise des Erzbischofs nach Vatikan 
und seiner triumphalen Rückkehr nach Prag zu erfassen.
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1 Srv. Vaško, Václav. Kardinál Beran a jeho zápas s totalitou. Portrét osobnosti. 
In: Soudobé dějiny VIII/2–3, 2001, s. 392.

Pokus StB o kompromitaci  
arcibiskupa Berana v Ostašově

Peter Dinuš
Prolog

P ražský arcibiskup Josef Beran byl brzy po komunistickém pře-
vratu internován. V nedobrovolném domácím vězení, nejprve 
v Arcibiskupském paláci v Praze a později na různých odleh-
lých místech republiky, byl nucen žít pod dohledem Státní 
bezpečnosti (StB) téměř šestnáct let. Režimu však nestačilo 

arcibiskupa „pouze“ odříznout od okolního světa, její snahou bylo zdiskre-
ditovat jej. V případě katolického duchovního StB považovala za vhodný 
způsob kompromitace nafilmovat jej v sexuální pozici s řeholnicí. Za tímto 
účelem připravila centrála StB v Praze akci s krycím názvem JOSEF, je-
jímž cílem bylo „přistihnout“ arcibiskupa v milostných situacích a to v době 
jeho internace v Ostašově u Liberce. V této souvislosti je třeba připome-
nout, že takto se Státní bezpečnost nesnažila zdiskreditovat pouze arci-
biskupa Berana, naopak šlo o jednu z jejích běžně užívaných metod, jak 
získat kompromitující důkazy nejenom u představitelů katolické církve.

Po únorovém převratu se příčinou prudkých střetů mezi biskupy a před-
staviteli státu stal zejména církevní zákaz politické činnosti kněží a zrušení 
církevních trestů těm, kteří zákazu neuposlechli. Na důsledném dodržo-
vání zákazu nejvíce trval právě Beran.1 Ministerstvo vnitra ho v listopadu 
1948 charakterizovalo takto: Arcibiskup Dr. Beran je pro církev katolickou 
beze sporu mužem na svém místě, je dokonale teologicky a filosoficky 
vzdělán, neboť studoval jednak v Římě, jednak v Praze, kde dosáhl pro-
fesorské katedry na teologické fakultě University Karlovy. Je rozvážný, 
prozíravý, opatrný, ale stejně rozhodný a důsledný, takže má všechny 
vlastnosti, potřebné pro svůj vysoký úřad. Je však také svéhlavý a ne-
ústupný. Sám o sobě říká: „Já jsem beran a nepovolím“. Je rozhodným 
odpůrcem a nepřítelem lidové demokracie, stoprocentním reakcionářem 
a representantem reakce. Dříve se rád ukazoval a nechyběl téměř při žád-
né slavnosti. Nyní od únorových událostí se ostentativně vyhýbá veřej-
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nému životu a schválně odletěl do Říma před 28. říjnem, aby se nemusil 
zúčastnit oslav tohoto svátku.2

Beran nevěřil v upřímnost snah komunistů dohodnout se s církví, proto 
se ani přímo neúčastnil rokování o vztahu státu ke katolické církvi. Jistou 
oprávněnost takového přesvědčení potvrzovaly i události roku 1949.

Po odhalení odposlouchávacího zařízení na konferenci biskupů (konala 
se za přítomnosti Berana dne 22. března 1949 ve Starém Smokovci v Ta-
trách), které znamenalo konec jednání mezi církví a státem, nabraly věci 
rychlý spád:

● Dne 30. května 1949 se konala schůze státem řízené „Katolické akce“ 
za účasti ministra Alexeje Čepičky, ministra Josefa Plojhara, povereníka 
Alexandra Horáka, tzv. pokrokových kněží Bohuslava Černockého, Jana 
Máry, Josefa Fialy a dalších.3 Schůze se podrobně zabývala metodami 
úplného ochromení činnosti katolické církve a totální izolací arcibiskupa 
Berana. Ministr Plojhar navrhl, aby byl Beran izolován tak, aby nemohl 
použít žádného oběžníku, cizího rozhlasu ani vydat nějaké hektografova-
né oběžníky,4 pracovník Státního úřadu pro věci církevní (SÚC) František 
Hub přišel s návrhem poslat Berana na letní byt, kde by neměl kontakty 
a mít to tam pod kontrolou.5 V usnesení porady s pokrokovými knězi 
z 30. května 1949 se v bodě III. (další administrativní opatření) doporuču-
je znemožnit arcibiskupu Beranovi ovlivňování duchovenstva tím, že bude 
isolován v některém ze svých letních sídel, kde by byl pod dozorem.6

●  Dne 13. června 1949 jmenovalo ministerstvo školství a osvěty zmoc-
něnce na arcibiskupskou konsistoř s odůvodněním, že činnost konsistoře 
musí být v souladu s lidově demokratickým zřízením státu. Zmocněnec 
má neomezenou pravomoc, bez jeho podpisu nesmí konsistoř opustit 
žádný čistopis. Zároveň s ustanovením zmocněnce byl jmenován dozo-

2 Arcibiskup Dr. Beran a jeho okolí – poměr k lid. dem. zřízení, 22. 11. 1948. 
Archiv Ministerstva vnitra, fond 305-369-2, s. 100.
3 Zápis ze schůze KA konané dne 30. května (v pondělí) v 10.30 hodin. Vojenský 
historický archiv, fond Čepička Alexej, a.j. 63, s. 210–253. 
4 Tamtéž, s. 9.
5 Tamtéž, s. 10.
6 Usnesení porady s pokrokovými kněžími z 30. května 1949. VHA, fond Čepička 
Alexej, a. j. 63, s. 3.
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rový personál, zabaven veškerý písemný materiál, proveden soupis ma-
jetku, a to vše za nepřítomnosti Berana, který v inkriminované době dlel 
na inspekční cestě.

●  Dne 15. června 1949 se konala porada o převzetí konsistoře za účasti 
ministra Čepičky, zmocněnce konsistoře a pokrokových kněží. Bylo roz-
hodnuto, že zmocněnec se ihned spojí s velitelem Státní bezpečnosti 
(StB) Jindřichem Veselým. Téhož dne obsadili příslušníci Krajského veli-
telství StB (KV-StB) Praha arcibiskupský palác, zatkli kancléře arcibiskup-
ství a nepustili do objektu žádného ze zaměstnanců. Zmocněnec okamžitě 
zabezpečil pokladní hotovost, zablokoval všechny konta a u peněžních 
ústavů zajistil, aby bez jeho podpisu nebylo možno s vklady nakládat.

●  Dne 19. června 1949 začíná Beranova patnáct a půl roku trvající inter-
nace. Po skončení mše ve svatovítské katedrále, na které bylo Beranovi 
najatými provokatéry znemožněno přečtení pastýřského listu namířeného 
proti provládní „Katolické akci“, byl internován v budově arcibiskupského 
paláce. Arcibiskup byl po dobu domácího vězení úplně izolován od světa.

V lednu 1950 vláda zahájila akci, při které mělo dojít ke skládání slibu 
duchovních. Celá akce byla časově omezena na dobu od 18.– 21. ledna 
1950. Sliby byly skládány individuálně, každý duchovní byl vyzván pí-
semně, aby se dostavil v určitou hodinu na konkrétní místo, na pozvánce 
však nesmělo být uvedeno, že je volán ke složení slibu.7 Duchovní, který 
složení slibu odmítl, měl být upozorněn, že nadále nebude moci vykonávat 
duchovenskou činnost. Josef Beran však ke složení slibu vyzván nebyl, 
což se později stalo záminkou pro jeho „odsouzení“ k internaci. Začátkem 
března 1951 podepsal jmenovací listiny nových svatovítských kanovníků, 
těšících se podpoře státu. Byl mezi nimi i farář z Prahy-Holešovic Anto-
nín Stehlík, který měl později v hodnosti kapitulního vikáře řídit pražskou 
arcidiecézi namísto arcibiskupa. Beran se stal v arcibiskupské rezidenci 
přebytečným.8

O tom, že akce na odstranění Berana z rezidence i vedení arcidiecéze 
byla do všech důsledků připravena, vypovídá i materiál s názvem „Návrh 
pro užší předsednictvo ÚV KSČ“. Předkladatelem byl ministr pověřený ří-
zením Státního úřadu pro věci církevní Zdeněk Fierlinger. Tento dokument 

7 Sliby duchovních – pokyny církevním tajemníkům KNV, 9. leden 1950. VHA, 
fond Alexeje Čepičky, a. j. 56.
8 Vaško, V. Kardinál Beran a jeho zápas s totalitou. Portrét osobnosti. 
In: Soudobé dějiny VIII/2–3, 2001, s. 398.
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není datován, ale z textu vyplývá, že se tak stalo 6. března 1951. Uvádí se 
v něm: Postup ve věci arcibiskupa Berana je naplánován tak, že by během 
středy 7. března 1951 byly s ním vyřízeny veškeré příslušné formality, 
tj. bude požádán o rezignaci. Kdyby rezignaci nepřijal, bude s ním zave-
deno trestní řízení správní, vyvolané již podaným trestním oznámením 
SÚC, ve kterém byl obviněn z porušení ustanovení § 101 trestního zákona 
správního, spočívající v tom, že dosud nesložil slib, ke kterému byl podle § 
7 zákona č. 218/1949 Sb povinen a nabádal také kněze své diecéze, aby 
tento slib neskládali. Trestní komise ONV Praha 1 by mu ještě tentýž den 
uložila trest podle § 101 trestního zákona správního, tj. peněžitou pokutu 
a současně použila ustanovení § 23 téhož zákona a uložila mu vedlejší 
trest spočívající v uložení určitého místa pobytu, které by konkrétně určilo 
ministerstvo vnitra mimo pražskou diecézi. Případné odvolání arcibiskupa 
Berana bylo by okamžitě vyřízeno, aby odsuzující výměr nabyl ihned práv-
ní moci. 9 Postup byl dodržen do všech detailů.

Nezákonná internace Josefa Berana byla nařízena trestní komisí Obvod-
ního národního výboru Praha 1 dne 7. března 1951 (na základě trest-
ního oznámení Státního úřadu pro věci církevní), pro přestupek, který 
měl spočívat v tom, že arcibiskup Beran měl vykonávat duchovenskou 
činnost v církvi římskokatolické, aniž složil slib věrnosti Československé 
republice a proto byl odsouzen podle § 101 trestního zákona správního 
č. 88/1950 Sb k peněžité pokutě ve výši 50 000 Kč a k vedlejšímu trestu 
podle ustanovení § 23 téhož zákona k zákazu pobytu mimo místo určené 
ministerstvem vnitra. Proti tomuto rozhodnutí se Beran ještě téhož dne 
odvolal k referátu pro vnitřní věci a bezpečnost Ústředního národního vý-
boru hl. města Prahy a uvedl, že slib věrnosti republice vykonal již v roce 
1946, kdy nastoupil úřad arcibiskupa. Dále uvedl, že ke slibu podle zákona 
ze dne 14. října 1949 nebyl vůbec vyzván a ani upozorněn, že je to jeho 
povinností, od července 1949 nedostával žádný plat a od 19. června 1949 
nevykonával ani žádnou veřejnou funkci, neboť veškerá veřejná činnost 
mu byla znemožněna. Trestní komise ÚNV hl. města Prahy Beranovy 
argumenty neakceptovala, neprovedla šetření v dané věci a bez výhrad 
ještě téhož dne, tj. 7. března 1951, potvrdila původní rozhodnutí trestní 
komise ONV Praha 1. Ještě téhož dne ministerstvo vnitra sdělilo svým pří-
pisem Obvodnímu národnímu výboru v Praze 1, že po dohodě se Státním 
úřadem pro věci církevní určuje „odsouzenému“ pražskému arcibiskupu 
ThDr. Josefu Beranovi za místo přikázaného pobytu podle § 23 trestního 
zákona správního Roželov, okr. Blatná.

9 Návrh pro užší předsednictvo ÚV KSČ. NA, fond ÚV KSČ 02/5, sv. 2, a.j. 26, s. 1.
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Dne 8. března 1951 byl Metropolitní kapitule u Sv. Víta doručen přípis 
SÚC podepsaný Zdeňkem Fierlingerem se sdělením, že arcibiskup Beran 
byl dle trestního zákona správního odsouzen a byl mu zakázán pobyt 
mimo místo, které určí ministerstvo vnitra. Dále se v něm uvádělo: Jelikož 
v důsledku toho nemůže arcibiskup Beran vykonávat svoji funkci, státní 
úřad pro věci církevní doporučuje metropolitní kapitule u Sv. Víta v Pra-
ze, aby ve smyslu ustanovení zákona č. 218/1949 Sb. co nejdříve zvolila 
ze svého středu kapitulního vikáře arcidiecéze pražské, který by nastoupil 
na místo řádného ordináře.10 V zákulisí byl však již vybrán farář a nově 
zvolený kanovník Antonín Stehlík, který se v poslední době ve spolupráci 
s námi velmi osvědčil.11 V tomto duchu informoval dne 9. března 1951 
Zdeněk Fierlinger prezidenta Klementa Gottwalda s dovětkem, že arcibis-
kupu Beranovi bylo určeno místo pobytu v Roželově u Rožmitálu, kam byl 
odvezen ještě 7. března 1951 večer.

Zpráva o pobytu arcibiskupa Berana se však rychle rozšířila v okolí Ro-
želova a proto byl 3. dubna 1951 převezen do Ostašova u Liberce, kde 
strávil dva roky.12 Dalším místem internace byla pak Myštěves u Bydžova, 
kam byl podle V. Vaška a ve shodě se zápisky Josefa Berana převezen 
dne 17. dubna 1953. Na ústní doporučení velitele StB Jaroslava Millera 
byl zařazen jako správce do objektu internačního střediska v Myštevsi bý-
valý náčelník KS-MV Jihlava František Zita.13 Zitovi jako bývalému krajské-

10 NA, fond ÚV KSČ 02/5, sv. 2, a.j. 26.
11 Návrh pro užší předsednictvo ÚV KSČ. NA, fond ÚV KSČ 02/5, sv. 2, a.j. 26, 
s. 1.
12 Václav Vaško ve shodě s autorkou publikace „Velká mše“ Marií Luňáčkovou 
(knížka vyšla anonymně v Římě v roce 1970) uvádí jako datum příchodu do no-
vého místa internace 24. březen 1951. Podle materiálu Velitelství StB - 2 sek-
tor s názvem „Věc: Arcibiskup Beran (Objekt)-zpráva“ ze dne 26. května 1951, 
byl sem arcibiskup přivezen až 3. dubna 1951 v 05. 00 hod. Za místo internace 
V. Vaško a M. Luňáčková, která se patrně opírala o ústní svědectví, označují 
Růžodol u Liberce. Podle archivních materiálů 4. oddělení 4. sektoru Velitelství 
StB nacházejících se v AMV Na Struze, se však jednalo o Ostašov u Liberce.
13 František Zita (1919), který byl funkce náčelníka zbaven pro „nedostateč-
né výsledky v práci KS-MV“ a morální přestupek, nastoupil od 1. května 1953 
jako zaměstnanec Náboženské matice, kde pracoval až do 31. července 1957. 
Do matice byl přijat kádrovým oddělením Státního úřadu pro věci církevní 
(SÚC). Z tohoto titulu formálně vykonával i funkci správce objektu v Myštěvsi. 
Po zrušení internačního střediska biskupů vykonával funkci vedoucího kontrolní-
ho odboru rady Okresního národního výboru v Novém Bydžově.
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mu náčelníkovi byl v Myštěvsi přidělen k obsluze dlouhodobý odposlech 
(úkon operativní techniky s krycím označením 103). Mimo odposlechu 
Berana měl Zita na starosti i jeho skryté pozorování a fotografování (úkon 
s krycím označením 330). Po celou dobu až do zrušení objektu Zita konal 
úkoly jemu svěřené „dobře a svědomitě“.

Podle V. Vaška a M. Luňáčkové byl Beran dne 20. prosince 1957 převe-
zen do Paběnic u Čáslavi.14 Držen byl ve Viktorově vile, která se nachá-
zela na pokraji lesa, vzdálena od obce Paběnice cca 200 metrů. Objekt 
patřil ministerstvu vnitra. V říjnu 1963 bylo Beranovi oznámeno, že mu 
prezident udělil milost a dne 4. října 1963 byl převezen spolu s biskupem 
Karlem Skoupým a třemi řádovými sestrami do Mukařova u Říčan. Blíz-
kost Prahy a neutuchající příval návštěvníků však byly důvodem k další 
změně Beranova pobytu, a proto byl arcibiskup 2. května 1964 přestěho-
ván do Radvanova u Mladé Vožice, který byl dopravně těžko přístupný. 
Podle agenturních zpráv StB arcibiskup Beran v Radvanově projevoval 
optimistické názory na budoucí řešení církevně politických otázek v Čes-
koslovensku. Ty měly dle jeho názoru být uspokojivě vyřešeny v nejbližší 
době bez ohledu na to, jaké stanovisko zaujme československá vláda. 
Beran byl přesvědčen, že v Radvanově dlouho nezůstane, neboť Vatikán 
k jeho přestěhování nebude mlčet a brzy se vrátí do své residence. Teh-
dejší stav církevně politických poměrů v ČSSR vnímal jako neudržitelný. 
Arcibiskup si v Radvanově stěžoval, že se smí s cizinci stýkat jen se 
souhlasem ministerstva školství a kultury. V materiálu KS-MV České Bu-
dějovice s názvem „Zpráva o činnosti za rok 1964“ se totiž konstatuje, že 
jsou zachycovány styky představitelů řím. kat. kléru i laiků na biskupy Be-
rana a Hloucha. Silný zájem o styk s Beranem je vyvíjen prostřednictvím 
VC (vízových cizinců – pozn. autora) přímo z Vatikánu.15 K otázce voleb 
do zastupitelských sborů se vyjádřil, že nemá všechna občanská práva 
a proto volit nebude. 

Zdánlivě „zákonná“ internace Josefa Berana mimo hranice pražské ar-
cidiecéze byla řešena na úrovni Obvodního národního výboru Praha 1 
a Ústředního národního výboru hl. města Prahy. Z dochovaných archiv-
ních materiálů Komunistické strany Československa je však zřejmé, 

14 Existuje však i důvod domnívat se, že Beran byl do Paběnic přivezen před 
20. prosincem 1957. Podle personálního spisu správce objektu v Myštěvsi F. Zity 
(je uložen v Archivu ministerstva vnitra), který zde působil až do zrušení středis-
ka, byl po 31. červenci 1957 již zaměstnán na ONV v Novém Bydžově.
15 Zpráva o činnosti za rok 1964, 12. 12. 1964, KS-MV České Budějovice. AMV, 
fond B 2/II, inv. j. 73.
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že tyto instituce jednaly na příkaz KSČ, Státního úřadu pro věci církevní, 
prezidenta republiky a vlády tehdejšího Československa. Proto také celé 
tzv. „trestní řízení“, včetně odvolání, vyřízení odvolání, určení místa při-
kázaného pobytu a dopravení arcibiskupa Berana do tohoto místa, bylo 
vyřízeno během jednoho dne. 

Protože ONV Praha 1 ani ÚNV hl. města Prahy ve svém „nálezu“ neurčily 
dobu internace, lze mít za to, že byla doživotní. Tomu nasvědčují i udá-
losti dalších let, kdy byl až do října 1963 Beran držen v přísné izolaci. 
Dne 5. října 1963 byla formálně zrušena internace, poté když arcibiskup 
písemně prohlásil, že ani po tomto datu nebude v žádném případě vyu-
žívat možnosti a práva vykonávat jako pražský arcibiskup úřad Ordinária 
pražského a že se nebude vměšovat do řízení arcidiecéze nebo do zále-
žitostí Ordinariátu jak vnitřních, tak vnějších, ani do církevních záležitostí 
ČSSR. Poté mu byl vyměřen důchod, ale nadále musel setrvat v místě, 
které mu určilo ministerstvo vnitra, byl mu znemožňován styk se světem, 
kontrolována korespondence, omezován pohyb, kontrolovány návštěvy 
a neustále byl pod dohledem. I po zrušení internace zůstal dosavadní 
režim zachován.

Poté, kdy bylo oznámeno, že arcibiskup Beran bude papežem jmenován 
kardinálem (leden 1965), rozhodla vláda ČSSR, že mu bude umožněno 
odjet do Říma, ovšem bez možnosti návratu. Dne 19. února 1965 arci-
biskup Beran opustil území Československa. Nevzdal se však úřadu 
arcibiskupa pražského a proto byl jmenován apoštolským administráto-
rem pro pražskou diecézi František Tomášek, jediný kandidát, na kterém 
se mohla československá vláda s Vatikánem dohodnout a kterého podpo-
řil i Beran. 

V roce 1968 kardinál těžce onemocněl. Žádal představitele českosloven-
ské vlády, aby mu bylo umožněno dožít ve vlasti. K žádosti se připojili 
i úřadující biskupové v ČSSR, věřící, intervenoval Vatikán – přesto mu 
však návrat do vlasti povolen nebyl. Dne 17. května 1969 Josef kardinál 
Beran ve Vatikánu zemřel. Pohřbu se nezúčastnil žádný zástupce vlády 
ČSSR a nebyla vyplněna ani poslední vůle Berana, aby jeho ostatky byly 
pohřbeny v Československu.

Internace v Liberci-Ostašově
Josef Beran byl dne 3. dubna 1951 eskortován příslušníky Velitelstva StB 
do Ostašova u Liberce a předán příslušníkům KV-StB Liberec. Po pro-
hlídce místností měl Beran projevit uspokojení a také ze strany řeholních 
sester „nebyly zvláštní připomínky a stížnosti“. Postupně byla příslušníky 
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KV-StB vybavována kuchyň potravinami a kuchyňským nádobím. Beran 
projevil několik drobných přání (např. převoz šatů a knih ze své bývalé 
pracovny atd.), v nichž mu bylo vyhověno. Vyžádal si také denní vycház-
ky mezi 15.00 a 16.00 hod., ostatní čas měl trávit v budově. Byl vyzván, 
aby se při svých procházkách nesnažil upozornit veřejnost na svou pří-
tomnost. Přislíbil, že se o to snažit nebude. Sestry měly mít povoleny 
vycházky jedině ve večerních hodinách, domáhaly se však toho, aby jim 
byla sdělena místní poštovní adresa kvůli možnosti dopisování. Řešením 
se stalo zřízení poštovní schránky na hlavní poště v Praze, obsluhované 
příslušníky velitelství StB. O přemístění Berana nebyla informována žád-
ná civilní osoba, s výjimkou vedoucího politického tajemníka a pracovníků 
sekretariátu Krajského výboru KSČ v Liberci.

Dne 24. května 1951 žádal sekretariát velitele StB velitele 2. sektoru 
(vnitropolitického) velitelství StB o předložení zprávy o střežení Berana 
a o tom, co se v jeho isolaci děje. V odpovědi ze dne 26. května 1951 se 
uvádí, že ostraha arcibiskupa je prováděna šesti příslušníky KV-StB Libe-
rec, konajícími službu po dvou ve čtyřiadavacetihodinových intervalech 
s následným osmačtyřicetihodinovým volnem. Střídaní služeb probíhalo 
každého dne ve 13.00 hodin odpoledne a jeho součástí bylo vypsání 
všech případných událostí v knize závad. V budově byl zapojen telefon-
ní přístroj a dva elektrické zvonky u obou vchodů. Pro případ příchodu 
příslušníků StB do objektu byl stanoven zvláštní signál, v případě noční 
kontroly bylo stanoveno heslo veliteli oddílu ostrahy, kterým byl jmeno-
ván mladší strážmistr Antonín Zítko. Ve zprávě je konstatováno, že došlo 
k jedné závadě, a to tehdy, když se do blízkosti budovy dostal poštovní 
zaměstnanec, který doručoval poštu pro bývalé nájemníky a bez zvonění 
přelezl plot. Poté, co byl příslušníky KV-StB vyslechnut, podepsal prohlá-
šení o mlčenlivosti, neboť v objektu spatřil řeholní sestru. StB poštovnímu 
zaměstnanci věnovala i nadále svou pozornost. Podle této zprávy byl po-
řízen seznam příslušníků StB, kteří byli informováni o akci KV-StB Liberec 
s krycím jménem „Objekt“ a dále osob, které se zúčastnily zařizování bu-
dovy. Následně byla dne 30. května 1951 zpráva o střežení arcibiskupa ve 
formě informace sekretariátem velitele StB postoupena ministru národní 
bezpečnosti Ladislavu Kopřivovi.

Nezůstalo však pouze u fyzického střežení arcibiskupa. Dne 11. května 
1951 byl na 1. referátu 3. oddělení II. sektoru Velitelství Státní bezpeč-
nosti (V-StB) založen k osobě Josefa Berana osobní agenturní svazek.16 

16 Svazek byl dne 30. prosince 1956 pod pořadovým číslem 811 převeden 
na 1. oddělení 3. odboru III. správy MV. Od 10. června 1958 byl pod regis-
tračním číslem 171 veden na 1. oddělení 9. odboru II. správy MV, od 4. červ-
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O jedné z akcí Státní bezpečnosti proti pražskému arcibiskupovi se doví-
dáme z materiálů její operativně-technické složky. Akce byla prováděna 
pražskou centrálou za součinnosti liberecké StB začátkem padesátých let 
v Ostašově u Liberce.

V přesně nezjištěné době (léto 1951) požádal velitel vnitropolitického sek-
toru V-StB (krycí označení 2. sektor V-StB) npor. Jaroslav Miller velitele 
4. oddělení (instalace techniky) 4. sektoru (operativně-technický sektor) 
V-StB por. Jana Bokra, o provedení tajného filmování Berana (akce s kry-
cím jménem „Josef“). Cílem tajného filmování bylo získání kompromitu-
jícího materiálu na arcibiskupa, který měl být diskreditován milostnými 
scénami s jednou z řeholnic, které o něj v internaci pečovaly. 

Na žádost referátu 2031 2. sektoru V-StB provedli dne 2. listopadu 1951 
příslušníci 4. oddělení 4. sektoru V-StB obhlídku budovy zároveň s přípra-

na 1961 byl svazek veden jako pozorovací na 1. oddělení 9. odboru HS-StB 
ČSR pod novým reg. číslem 35. Po smrti J. Berana nebyl uložen do archivu, 
ale dne 27. ledna 1971 registrován pod novým č. 2045 a veden jako svazek po-
zorovací na 1. oddělení 5. odboru X. správy FMV. Do archivu FMV byl uložen 
dne 8. září 1978. Podle materiálu 5. odboru X. správy FMV „Návrh na uložení 
pozorovacího svazku č. 2045, založeného 11.5. 1951, který byl veden na osobu 
ThDr. Josef Beran, nar. 29.12. 1888“ ze dne 6. září 1978, byl Beran StB roz-
pracováván pro jeho „nepřátelské postoje“ k režimu. V citovaném dokumentu 
se uvádí: „V průběhu rozpracování byly zjišťovány poznatky o jeho nepřátelské 
činnosti a záměrech a na základě kterých byla prováděna agenturně-operativní 
opatření k zamezení jeho činnosti a záměrů. Beran v roce 1965 po dohodě mezi 
československou vládou a Vatikánem trvale odjel do Říma, kde v roce 1969 ze-
mřel. Vzhledem k tomu, že materiály nacházející se v pozorovacím svazku, byly 
operativně využívány při rozpracovávání římskokatolické církve, bylo vedením 
správy rozhodnuto pozorovací svazek neukládat do archivu. Do současné doby 
byly operativní poznatky k Beranovi v záměru kontrarozvědné práce využity, a 
proto navrhuji pozorovací svazek č. 2045 uložit do archivu na trvalo. Při svaz-
ku byly soustřeďovány kompromitující materiály (fotokopie osobních dokumentů 
Berana a jeho důvěrných styků), které kompromitují nejen Berana, ale i celou 
římskokatolickou církev a Vatikán. Vzhledem k dalším možnostem jejich využití 
v agenturně-operativních kombinacích tyto zůstávají na 5. odboru pod kontrolou 
náčelníka odboru. Nahlédnutí do pozorovacího svazku č. 2045 ostatních pracov-
níků lze jen se souhlasem vedení 5. odboru X. správy FMV.“ 
Svazek se nedochoval (v registru svazků chybí poznámka o skartaci).

Z uváděného materiálu víme pouze to, že měl 4 části (v hlavní části svazku se na-
cházelo 276 listů, ve druhé části 143, ve třetí 397 a ve čtvrté části 343 listů). 
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vou na tajné filmování. Po provedení obhlídky bylo rozhodnuto, že se mi-
lostná scéna bude filmovat z balkonu. Beran byl pozorován příslušníky 
Krajského velitelství StB Liberec (KV-StB Liberec), kteří si zřídili pozo-
rovatelnu na stromě v zahradě, která byla součástí objektu v Ostašově. 
V materiálu 4. oddělení 4. sektoru V-StB „Zpráva o provedení akce Josef 
v Liberci“ ze 16. června 1952 se uvádí: Jednou došlo k milostné scéně 
mezi objektem (J. Beran-poz. autora) a řeholnicí a byla zpozorována or-
gánem KV StB Liberec. Orgánové byli upozorněni, že mají hlásit všechna 
taková pozorování a nemají objekta ničím vyrušit nebo vyplašit. Orgán 
nepřemýšlel o dané situaci a když viděl co se děje v pokoji, šel k objektovi 
a říkal mu, že takové věci nebudou trpěny. Tím byl objekt varován a upo-
zorněn na to, že jest pozorován.17 V důsledku toho, že příslušník KV-StB 
Liberec prozradil, že Beran je sledován, musel být změněn celý (časový) 
plán filmování. 

Akci tajného filmování, v rámci které došlo k některým pokusům na-
filmovat milostnou scénu z balkonu budovy, řídil příslušník 2. sektoru 
V-StB Václav Stejskal. Operativně-technický příslušník 4. oddělení vždy 
vyčkával na balkóně budovy pokynů Stejskala, který měl označit scény, 
které se měly filmovat. Jelikož však k nim nedošlo, byla akce odložena. 
Dne 8. listopadu byla opět neúspěšně opakována: příslušník 4. oddělení 
si přistavil žebřík k balkonu budovy a poté za černým suknem zastřeným 
zábradlím balkonu s připravenou kamerou marně čekal na příchod Bera-
na do pokoje. V materiálu 4. oddělení 4. sektoru V-StB s názvem „K vlast-
ní práci“ ze dne 8. listopadu 1951 se konstatuje, že objekt je opatrný 
po výstraze od operativního orgána z KV-StB Liberec.18 Beran totiž dne 
7. listopadu 1951 důkladně prohlížel celou místnost a tak velitel 4. odděle-
ní por. Jan Bokr doporučil na nějaký čas filmování odložit.

Dne 27. listopadu 1951 byl na žádost referátu 2031 2. sektoru V-StB 
pod záminkou opravy úmyslně poškozeného elektrického vedení do kap-
le, malé pracovny a ložnice arcibiskupa namontován stálý odposlech 
(ve velké pracovně byl instalován již dřív). Po dobu montáže odposlechu 
byl Beran s řeholnicemi pod dohledem jednoho operativního příslušníka 
KV-StB Liberec v místnosti na přízemí budovy. Po příchodu arcibiskupa 
a řeholních sester do uvedených místností příslušníci 4. oddělení zjistili, 
že mezi sebou mluví pouze šeptem, což dokládá, že Beran tušil co se dě-

17 Zpráva o provedení akce Josef v Liberci, 4. oddělení 4. sektoru V-StB, akce 
„Josef“. AMV, fond A 27, mikrofilm č. 1, arch. č. C/2-C/620.
18 K vlastní práci, 4. oddělení 4. sektoru V-StB, akce „Josef“. AMV, fond A 27, 
mikrofilm č. 1, arch. č. C/2-C/620.
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lo: Na žádost 2. sektoru ref. 2031 provedli jsme montáž stálého odposle-
chu. Po přezkoušení jest odposlech dobře slyšitelný. Objekt však mluví 
pouze šeptem.19 Operativním příslušníkům KV-StB Liberec byla zároveň 
předána kamera značky Pathé, kterou měli filmovat „neočekávané scény“, 
které uvidí při výkonu své služby. 

Protože dosavadní způsob tajného filmování (z balkonu) nepřinesl pro StB 
očekávaný výsledek, měl být kompromitující film natočen zamaskovaným 
způsobem. Ten předpokládal vysekání otvorů ve zdi do vytypovaných 
místností.

Na dožádání tzv. řídícího orgána (ŘO) akce „Josefa“ Václava Stejskala 
z 2. sektoru V-StB o nutnosti zamaskovaného způsobu tajného filmování 
byla svolána porada u velitele 4. sektoru V-StB za účasti Stejskala a tech-
nických pracovníků 4. oddělení. Při této poradě příslušníci 4. oddělení po-
ukazovali na těžkosti spojené s tajným filmováním a snažili se upozornit, 
že by muselo být provedeno někde venku. Stejskal však trval na provede-
ní tajného filmování a přislíbil maximální zajištění akce. Montáž skrytých 
otvorů pro objektiv kamery měla být provedena v ložnici a v pracovně 
arcibiskupa. Při provedení této montáže byl Stejskal upozorněn, že použití 
otvoru určeného k filmování skrytého ve zdi bude znamenat její částečně 
narušení, nevěnoval však tomuto upozornění velkou pozornost. 

Koncem ledna 1952 byla příslušníky 4. oddělení 4. sektoru na žádost refe-
rátu 2031 2. sektoru V-StB provedena obhlídka pro zamaskovaný způsob 
tajného filmování. Beran byl navštíven pod záminkou kontroly z minis-
terstva národní bezpečnosti jedním příslušníkem z 2. sektoru a jedním 
pracovníkem technickým. Arcibiskup je provedl místnostmi které obýval, 
přičemž byly zjišťovány možnosti tajného filmování. To bylo plánováno 
v pracovně, ložnici a koupelně. V pracovně se mělo provádět otvorem 
v dřevěné žaluzii, o jejíž pořízení žádal sám Beran, takže její umístnění 
nemělo vzbudit podezření. V ložnici a koupelně měly být skryté otvory 
ve zdi z vnitřní strany zamaskovány zátkou. Stěna ložnice byla zvenčí 
pobita dřevem, bylo proto nutné zhotovit dřevěná dvířka, která by otvory 
zakryla tak, aby Beran při procházce nic nezjistil. Pokud by v místnostech 
bylo pro filmování slabé světlo, měli příslušníci KV-StB nainstalovat žárov-
ky s omezenou dobou svítivosti a pak mnohem silnější s tím, že Beranovi 
sdělí, že jiné prozatím nemají. Odposlechem se mělo zjišťovat, ve které 
místnosti se Beran nachází, průzorem pak situace v konkrétní místnosti 
a poté se mělo filmovat. V případě, že by se akce „Josef“ z jakýchkoliv dů-

19 Svodka č. 109 ze dne 27. listopadu 1951, 4. oddělení 4. sektoru V-StB, akce 
„Josef“. AMV, fond A 27, mikrofilm č. 1, arch. č. C/2-C/620.
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vodů nezdařila, navrhovali příslušníci 4. oddělení zhotovit kompromitující 
fotomontáž. K jejímu provedení potřebovali fotografii hlavy Josefa Berana 
a fotografie jiné osoby v jeho, nebo podobných šatech a to v milostné po-
zici, která byla ke kompromitaci nutná.20 

Dne 15. února 1952 žádá referát 2031 2. sektoru 4. oddělení 4. sektoru 
V-StB o vyslání technických příslušníků k provedení akce „Josef“ v Liberci. 
1. března 1952 oznamuje za velitele 4. oddělení stržm. František Pospíšil 
referátu 2031 2. sektoru V-StB, že na Vaši žádost provedli jsme dne 28. 
února t. r. rozšíření stálého odposlechu, úpravu elektrického osvětlení 
a přípravu pro tajné filmování v akci Josef v Liberci.

Osvětlení v ložnici bylo upraveno tak, aby při rozsvícení lustru z venku 
nebylo možno z místnosti zhasnout. Současně byla provedena úprava 
osvětlení v pracovně. Dále byla provedena montáž dalšího stálého od-
poslechu v ložnici a pracovně. Vývody jsou ukončeny v místnosti určené 
k nahrávání.

Po odkrytí desek z venkovní strany stěny bylo zjištěno, že budova jest 
stavěna na způsob srubu o síle trámů asi 25 cm…Současně bylo zjištěno, 
že objekt (Josef Beran-poz. autora) v pokojích přestěhoval nábytek, což 
ovšem není na překážku tajného filmování neboť otvor pro kameru bude 
zhotoven v místnostech, odkud bude nejlepší přehled místnosti.

Podmínky pro filmování připraví orgánové, kteří jsou v objektu přítomni. 
Současně jsme provedli výjem v kufrech a zavazadlech u objekta a ostat-
ních obyvatel.21 

Příprava tajného filmování v Liberci pokračovala dne 11. března 1952. 
Otvory vedoucí do pracovny a ložnice byly dohotoveny, do nich zavedeno 
elektrické vedení s vypínačem pro zapnutí světla v obou místnostech. 
V obou otvorech byla ponechána tzv. průzorka, kterou měl být kontrolován 
pohyb osob nacházejících se v místnostech. Montáž pro filmování byla 
provedena ve výši 2 1/2 m, takže po zamaskování nebyla viditelná. Nový 
otvor pro účely tajného filmování byl vysekán v koupelně a připraven k po-
užití. Montáž byla prováděna na požádání Stejskala. Kladl na ni velkou dů-
ležitost, protože byl informován od příslušníků KV-StB Liberec, že Beran 

20 Obhlídka za účelem tajného filmování, 4. oddělení 4. sektoru V-StB, 31. leden 
1952, akce „Josef“. AMV, fond A 27, mikrofilm č. 1, arch. č. C/2-C/620.
21 Rozšíření stálého odposlechu a příprava pro tajné filmování, 4. oddělení 4. 
sektoru V-StB, 1. březen 1952, akce „Josef“. AMV, fond A 27, mikrofilm č. 1, 
arch. č. C/2-C/620.
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se měl v této koupelně koupat společně s řeholnicí.22 Než bylo příslušníky 
4. oddělení 4. sektoru V-StB přistoupeno k této montáži, byl Stejskal tech-
nickým pracovníkem upozorněn, že zamaskování otvoru pro filmování 
bude těžké, protože stěna v koupelně byla hladká a bez vzorku. Přesto se 
Stejskal neustále dožadoval provedení této práce. Filmování tímto otvo-
rem mělo být možné pouze jedním směrem. V případě nezdaru akce byla 
opět navržena možnost zhotovení kompromitující fotomontáže.

Filmování Berana bylo na požádání Stejskala naplánováno na 17. dubna 
1952, avšak podle materiálu 4. oddělení s názvem „Tajné filmování v akci 
Josef“ ze dne 21. dubna 1952, se neuskutečnilo, a to z těchto důvodů:

a) I když při obhlídce místností před montáží skrytých otvorů bylo pří-
slušníky 4. oddělení konstatováno, že přestěhování nábytku Beranem 
není na překážku tajného filmování, toto se ukázalo jako vážná překážka 
provedení akce. Arcibiskup si totiž nechal v místnostech, které byly připra-
veny pro účely tajného filmování, opakovaně přestavět nábytek

b) Několik dní před filmováním si arcibiskup nechal zařídit kapli z velké-
ho obývacího pokoje, o čemž Stejskal nevěděl. V tomto pokoji se také 
po celou dobu provádění akce „Josef“ zdržoval s řeholnicí, se kterou měl 
být kompromitován. Z tohoto důvodu doporučovali příslušníci 4. oddělení 
udělat otvory pro filmování i do kaple. Zhotoveny měly být dva otvory a to 
z toho důvodu, že každým z nich se měla zabrat část místnosti. Přechod 
od jednoho otvoru k druhému měl být umožněn po žebříku. 

Podle materiálů 4. oddělení 4. sektoru V-StB byla celková montáž v kapli 
dobře proveditelná, jelikož její stěny byly zevnitř polepeny květovými 
tapetami a na některých místech porušeny, což mělo umožnit dobré za-
maskování otvorů. Nebylo proto nebezpečí, že montáž pro filmování bude 
Beranem nebo řeholnicemi odhalena. Do otvorů ve zdi mělo být taženo 
elektrické vedení k vypínačům pro vlastní zapnutí světla. Dále příslušníci 
StB ze 4. oddělení doporučovali vysekat otvor pro filmování i do ložnice 
řeholních sester pro případ, že objekt by chtěl této místnosti použít.23 

Při každé montáži byl Beran odvezen autem na projížďku. Při poslední 
montáži otvorů v kapli se vrátili příslušníci KV-StB Liberec s arcibiskupem 
předčasně. Jelikož montáž nebyla dokončena, odjel řidič ještě s Beranem 

22 Zpráva o provedení akce Josef v Liberci, 4. oddělení 4. sektoru V-StB, akce 
„Josef“. AMV, fond A 27, mikrofilm č. 1, arch. č. C/2-C/620.
23 Tajné filmování v akci „Josef“, 4. oddělení 4. sektoru V-StB, 21. duben 1952. 
AMV, fond A 27, mikrofilm č. 1, arch. č. C/2-C/620.
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na dvě hodiny. Při této příležitosti arcibiskup řekl řidiči, že není „dnešní“ 
a že při těchto vyjížďkách, kterých se zúčastňuje on a všechny řeholni-
ce společně, se mu něco v místnostech dělá. Po dokončení montáže 
to při společné večeři, které byl přítomen i Stejskal, prohlásil řidič.

Příprava pro tajné filmování v kapli byla dokončena dne 22. dubna 1952. 
Do místnosti byl vysekán pouze jeden otvor, protože dle hlášení přísluš-
níků KV-StB Liberec se Beran procházel před budovou a bylo nebezpečí, 
že by na ní zpozoroval rozřezané desky. V místnosti byl otvor zamaskován 
tapetami. Ve stejný den byla provedena úprava elektrické instalace tak, 
že bylo možné světlo rozsvítit z venku aniž by je Beran mohl zhasnout. 
Nad lustrem byla otevřena podlaha a v prostoru mezi stropem a podlahou 
byl připojen vypínací drát a veden k vypínači, který se nacházel venku. 
Přímý drát byl napojen ve svorkovnici a lištami veden taktéž k vypínači.

Příslušníci KV-StB Liberec dávali Beranovi a řeholnici se kterou měl být 
kompromitován, před plánovaným časem filmování do čaje nebo polévky 
prášek k vyvolání sexuální touhy. 

Takto připravené tajné filmování bylo plánováno na 7. května 1952. Jelikož 
nedošlo k očekávaným kompromitujícím scénám, k filmování nakonec 
opět nedošlo. Pro „úspěšnější“ provedení příštího filmování nemělo být 
v kapli pouze zesíleno světlo, nýbrž měl být realizován i návrh příslušníků 
4. oddělení na montáž dalších otvorů. V této souvislosti se v nedatova-
ném „Hlášení“ příslušníka 4. oddělení 4. sektoru V-StB konstatuje: Orgán 
4. sektoru si připravil všechno ke zdárnému provedení akce. Dohovořil 
se s orgány KV-StB Liberec o společném postupu. Orgánové dali objektu 
do čaje prášek aniž by něco zpozoroval a dali mu jej v 18.00 hodin večer. 
V 19.15 hod. se objekt a ženy shromáždili v kapli a asi za 25. min. ode-
šly dvě ženy do své ložnice a v kapli zůstala jedna žena a objekt a byli 
spolu v kapli 1 hodinu 30 minut…Proti denním zvyklostem zůstali objekt 
se ženou v kapli po vykonání večerní pobožnosti a nevrátili se do žádné 
z místností, které objekt obývá. Pozorovat dění v kapli nebylo možno, pro-
tože jedno okno v místnosti je zaděláno oltářem, a ve druhém je dlouhá 
silná záclona. Prášek asi velmi dobře působil na objekta, protože pomocí 
odposlechu bylo možno zjistit co se v místnosti odehrává.

Proto orgán 4. sektoru doporučuje, aby do kaple byly udělány dva otvory 
pro filmování. Důvod: jedním otvorem zabere kamera půl prostoru kaple, 
druhým otvorem další zbytek prostoru v kapli. Tím se nám umožní kontrola 
celé kaple a přechod od jednoho otvoru ve zdi ke druhému je snadno pro-
veditelný po žebříku. Místnost je pokryta květovými tapetami, a ty umožní 
dobré zamaskování otvorů ve zdi. Průzorkami se bude kontrolovat pohyb 
v místnosti. Do otvorů ve zdi bude taženo elektrické vedení k vypínačům 
pro vlastní zapnutí světla.
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Dále se doporučuje vysekat otvor ve zdi do nynější ložnice žen pro případ, 
že objekt by chtěl této místnosti použít pro své účely. Tato místnost je do-
sud kontrolována jen odposlechem.

Ke zdárnému splnění akce je potřeba 6 žebříků a provazy. Dva žebříky 
se provazem vždy sváží. Proto žádáme, aby orgánové KV-StB Liberec 
připravili dostatečný počet žebříků a provazů.24

Tajné filmování bylo znovu přesunuto, tentokrát na 10. června 1952. Ne-
úspěch byl způsoben tím, že Beran při hovoru s příslušníkem 2. sektoru 
V-StB sdělil, že má podezření, že mu byl dán do každé místnosti odpo-
slech pro kontrolu hovorů v pokojích: Ve 12.00 hod. jsme byli v objektu 
a sám jsem kontroloval, když orgán z KV-StB Liberec dal ženě do polévky 
prášek. Pak se orgán 2. sektoru odebral k objektovi. Objekt mu řekl, že má 
podezření, že mu byl do každé místnosti dán odposlech, aby prý se mohlo 
kontrolovat, co se v místnostech hovoří. Dále mu řekl, že sám si proklepal 
všechny zdi a ukázal orgánovi na duté otvory ve zdi a řekl mu, že jsou 
tam zamontovány mikrofony. Proražení stěny si objekt nedovolí, protože 
se bojí, že je ve zdi elektrický proud.

Večer nedošlo k ničemu. Pozoroval jsem objekta v kapli i ostatní ženy. 
Ženy po motlitbě odešly a žádná se už nevrátila k objektovi.25 

Po opakovaných neúspěších se zamaskovanou formou tajného filmování 
došlo dne 30. července 1952 k demontáži technického vybavení pro akci 
„Josef“. Otvory ve zdi v koupelně, v ložnici, v pracovně (obývacím pokoji) 
a v kapli byly zasádrovány.

Úsilí StB o natočení kompromitujících scén v Ostašově však pod krycím 
názvem akce liberecké Krajské správy StB (KS-StB) „Objekt“, pokračova-
lo i nadále, a to z vnější strany oken. Pokus příslušníků 4. odboru KS-StB 
Liberec o filmování tímto způsobem však 5. listopadu 1952 skončil nezda-
rem. Dne 18. listopadu 1952 žádal náčelník 2. odbor KS-StB Liberec por. 
Zdeněk Skoba 4. odbor této správy o opětovné zhotovení kompromitující-
ho filmu v akci „Objekt“. Akce, která byla připravena na 18. listopadu 1952, 
skončila odhalením se strany samotného Berana.

Pro potřeby filmování byl 4. odborem KS-StB Liberec zhotoven zvláštní 
žebřík s plošinkou, aby Beran mohl být sledován až do úrovně prvního pa-

24 Hlášení, s. Nák/2, 4. oddělení 4. sektoru V-StB, datum neuveden. AMV, 
fond A 27, mikrofilm č. 1, arch. č. C/2-C/620.
25 Opis hlášení, s. Nák/2, 4. oddělení 4. sektoru V-StB, datum neuveden. AMV, 
fond A 27, mikrofilm č. 1, arch. č. C/2-C/620.
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tra. Žebřík byl postaven pod okna Beranovy pracovny, aby na jeho plošin-
ku vystoupil příslušník 4. odboru s filmovací kamerou. Ostatní příslušníci 
StB zajišťovali žebřík dole proti případnému převrhnutí. Beran s řeholní 
sestrou byl přítomen v pracovně. Seděl zády k oknu a řeholnice zase tak, 
že svým obličejem směřovala mimo okno do rohu místnosti. Díky tomu byl 
arcibiskup kamerou příslušníka StB zabírán zezadu a ženě byl vidět skoro 
celý obličej. Pracovna byla osvětlena podle sdělení příslušníka 2. odboru 
KS-StB žárovkou 200W. 

Beran byl vzdálen od okna asi tři metry, příslušník StB od okenního skla 
asi třicet centimetrů. Asi po uplynutí deseti minut Beran, který se po dobu 
pozorování ani jednou nepodíval do okna, se najednou rychle zvedl 
ze židle, přistoupil k oknu, strhl deku a otevřel okno. Příslušník StB, který 
byl na plošině žebříku, si lehl a kameru dal pod tělo, aby ji Beran nezpo-
zoroval. Příslušníci KS-StB Liberec, kteří dole zajišťovali žebřík, odstoupili 
ke zdi domu. Arcibiskup se vyklonil z okna, takže viděl žebřík s plošinkou 
a na ní ležícího příslušníka StB. Beran se podle materiálu 4. odboru KS-
-StB Liberec „Akce Objekt-pracovní postup“ ze dne 21. listopadu 1952 vy-
jádřil následovně: „Ale vy máte pěkný vynález. Dejte pozor ať nespadnete. 
Ukažte se mi ,ať vidím kdo jste“. Toto měl opakovat několikrát klidným 
hlasem a pak zvát ženu: „Pojď se taky podívat jaký mají vynález“. Dále dle 
uváděného materiálu říkal: „Oni se na nás dívají a myslí, že budeme něco 
dělat“. Příslušník 2. odboru KS - StB Liberec, který měl na starosti ostrahu 
Berana, vypnul v místnosti světlo a vnikl do pracovny, kde vyzval Berana, 
aby odešel od okna. Když zhaslo světlo, arcibiskup měl zakřičet „Podí-
vej, on zhasl!“. Beran zavřel okno a příslušník StB teprve teď sestoupil 
z plošinky žebříku dolů a to proto, aby ukryl kameru. Žebřík byl následně 
uschován. Beran přesto několikrát z okna pozoroval zahradu, kde jej sle-
doval další příslušník 2. odboru. Z odposlechu mělo být zjištěno, že Beran 
byl rozčilený a mimo jiné měl říci, že bude žádat o vysvětlení.

Arcibiskup měl dle materiálu „Akce Objekt-pracovní postup“ ze dne 
21. listopadu 1952 zpozorovat, že je někdo u jeho okna z následujících 
důvodů:

1. Když se stavěl zvláštní žebřík k oknu, který měl vzpěry, bylo slyšet 
vrzání těchto vzpěr při šroubování k žebříku. Ten stavěli čtyři příslušníci 
4. odboru KS StB Liberec a mohl být slyšet dupot při stavění

2. Příslušník StB z plošinky žebříku mohl být spatřen Beranem u okna, 
i když měl přes sebe černou látku, protože na stromech byl sníh a světlo 
od továrny vrhalo zář, takže se černá látka odrážela od bílého pozadí.

Liberecká StB připouštěla první možnost prozrazení a to z těch důvodů, 
že Beran se ani jednou do okna nepodíval a ani řeholnice nebyla přísluš-
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26 Po zrušení KS-MV Liberec přešel svazek v roce 1960 na 9. odbor KS-MV Ústí 
nad Labem.

níkem StB spatřena, že by se dívala do okna. Žena se po celou dobu 
pozorování měla koukat Beranovi do očí. Bylo pravděpodobné, že arci-
biskup slyšel, že se něco děje u okna, sečkal asi deset minut a aniž by se 
podíval do okna chtěl jeho rychlým otevřením překvapit a zjistit, kdo ho 
skrytě pozoruje.

Po tomto odhalení bylo od tajného filmování Berana pravděpodobně 
upuštěno. Využíván však zůstal stálý odposlech a to až do května 1953. 
Dne 19. května 1953 bylo vyjmuto 7 kusů mikrofonů, další čtyři dodatečně 
namontované mikrofony byly demontovány dne 12. dubna 1954. Objekt 
v Liberci-Ostašově byl dán - po převozu internovaných - k dispozici k obý-
vání civilním osobám. V říjnu 1954 náčelník 9. odboru KS-MV Liberec 
por. Jan Sedlák sděluje náčelníku 1. odboru IX. správy MV v Praze npor. 
Františku Pospíšilovi, že písemný materiál z akce „Josef“ zaslaný centrá-
lou na jeho odbor je založen ve společném svazku s materiálem 9. odboru 
KS-MV Liberec.26 

Epilog
Využívání technických úkonů k tajnému sledování Josefa Berana máme 
doloženo i v místě následující internace – Myštěvsi. Nebyly však dohle-
dány archivní materiály podobného charakteru jako v případě sledování 
v Liberci-Ostašově. V této chvíli proto zůstává neúspěšný pokus o kom-
promitaci pražského arcibiskupa v letech 1951 až 1953 pravděpodobně 
jediným ucelenějším dokladem jeho operativního rozpracování Státní 
bezpečností.

Cílem StB bylo za každou cenu získat na Berana kompromitující materiál. 
K dosažení tohoto cíle nejenže neváhala podávat arcibiskupovi a řeholní 
sestře afrodiziakum, ale zvažovala i možnost vyhotovení fotomontáže, 
tedy něčeho, co se neopíralo o žádnou skutečnost. Pod tímto zorným 
uhlem je třeba nahlížet i na využívání „slabin“ arcibiskupa se strany Státní 
bezpečnosti. Na mysli máme především otázku, co příslušníci StB poklá-
dali za kompromitování duchovní osoby ve vztahu k ženě. Není možné vy-
loučit, že to mohlo být např. objetí nebo polibek, i když usilovali o „úplnou 
kompromitaci“. Rovněž nesmíme zapomínat na specifičnost archivních 
dokumentů z provenience StB. Tyto materiály byly vypracovávány k urči-
tému účelu, což se odráží v jejich jednostranném pohledu, který vylučuje 
pochopení pro vidění a hodnocení skutečnosti z druhé strany.
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V případech, kdy StB usilovala o kompromitaci, šlo vždy o manipulaci 
a vmanévrování konkrétní osoby do situace, jakou si státní bezpečnost 
přála. Zásady osobní svobody a morálky nebrala v potaz. Ani tak se jí však 
kompromitující film na Josefa Berana vyrobit nepodařilo...

Zusammenfassung
Ein Versuch der Staatssicherheit (StB) um Kompromittieren des Erz-
bischofs Beran in Ostašov

Im November 1946 wurde Josef Beran zum neuen Prager Erzbischof vom 
Papst ernannt. Nach der Machtübernahme durch Kommunisten geriet 
er in den scharfen Streit mit dem Totalitätsregime. Schon im Mai 1949 
hat man ein Szenar der Isolation Berans erörtert, die zu Wirklichkeit am 
19. Juni 1949 wurde. Der Erzbischof konnte nicht seine Residenz frei ver-
lassen. Am 7. März 1951 auf Grund der Entscheidung der Strafkommission 
des Bezirksnationalausschusses für Prag 1 wurde Beran außerhalb den 
Grenzen der Prager Diözese interniert und zwar zuerst in Roželov, später 
in Ostašov bei Liberec und auch  auf anderen Plätzen der heutigen Tsche-
chischen Republik. In der Zeit der Internierung (1951–1953) versuchte die 
Staatssicherheit das kompromittierende Material auf Beran zu gewinnen. 
Das Ziel war, den Erzbischof heimlich bei einer Liebesszene mit einer der 
Ordensschwestern, die ihn betreut haben, aufzufilmen. Nach den erfolg-
losen Versuchen der Genossen des Kommandos der Staatssicherheit 
(V-StB) das kompromittierende Material zu gewinnen misslangen auch 
die Versuche der Genossen aus der Zweigstelle in Liberec. Kurz nach der 
Entdeckung der Geheimaktion  der Kreisverwaltung der Staatssicherheit 
(KS-StB) in Liberec mit dem Deckwort „Objekt“ von seiten Berans, kam es 
zu seiner Überlieferung nach Myštěves.

Angesichts der Absenz, bzw. des Nichtherausfinden des bezüglichen Ar-
chivsmaterials der Staatssicherheit, blieb die Dokumentation der Agentur-
-Operativkontrolle und des Verfolgens des Erzbischofs Josef Beran nur 
ein mosaikartiges Torso.
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1 Životopis Jaromíra Čelakovského byl dosud znám pouze z jubilejních a po-
smrtných článků jeho odborných kolegů a žáků. Srov. zejména Kadlec, Karel. 
Jaromír Čelakovský. K šedesátým narozeninám. Osvěta 36, 1906, s. 323–336, 
413–426; Kapras, Jan. Jaromír Čelakovský. Právník 53, 1914, s. 801–816; 
Vojtíšek, Václav. Jaromír Čelakovský. Sborník příspěvků k dějinám hlavní-
ho města Prahy I/2, 1921, s. 268–308. Nejnověji jeho život a dílo zhodnotil 
Velek, Luboš. Jaromír Čelakovský (1846–1914). Krátký životopis. In: Jaromír 
Čelakovský. Moje zápisky 1871–1914. Edd. Luboš Velek – Alice Velková, Praha 
2004, s. 17–49, kde je na s. 17 citována další literatura. Pro následující práci 
byly použity také prameny z osobní písemné pozůstalosti J. Čelakovského, kte-
rá je roztříštěna v několika archivech a vesměs neuspořádána. Největší celek 
se nalézá v Literárním archivu Památníku národního písemnictví (LA PNP), 
fond Čelakovský Jaromír, neuspořádáno (66 kartonů); Archiv Národního mu-
zea (ANM), fond Čelakovský Jaromír, neuspořádáno (8 kartonů); Archiv města 
Plzně (AMP), fond Čelakovský Jaromír (1 karton). Srov. též Čechura, Jaroslav 
(red.). Průvodce po fondech a sbírkách Archivu Národního muzea, Praha 1998, 
s. 61; Bělohlávek, Miloslav. Archív města Plzně. Průvodce po fondech a sbír-
kách, Plzeň 1987, s. 368; Průvodce po fondech Literárního archivu Památníku 
národního písemnictví, in: Literární archiv 26. Sborník Památníku národního 
písemnictví, Praha 1993, s. 43; Hanzalová, Jarmila. Soupis osobních písemných 
pozůstalostí a rodinných archivů v České republice, Praha 1997, s. 83; Velek, L., 
Jaromír Čelakovský, s. 9. Důležitý doplněk Čelakovského pozůstalosti lze na-
jít v osobním fondu Václava Vojtíška, srov. Archiv hlavního města Prahy, fond 
Vojtíšek Václav, inv. č. 2324 (Výpisky a opisy pramenů Jaromíra Čelakovského), 
kart. č. 216–219.

Jaromír Čelakovský jako editor
Plány a realita 

v editorském díle Jaromíra Čelakovského  
a otázka vzniku diplomatáře Kutné Hory

Vojtěch Vaněk

JUDr. Jaromír Čelakovský (1846–1914) náležel za svého života 
k nepřehlédnutelným postavám českého vědeckého, ale také 
veřejného a politického života.1 Syn básníka Františka Ladisla-
va Čelakovského se již od mládí angažoval v činnosti kulturně 
zaměřených spolků, především v Ruchu, Všehrdu, Sokolu 

a v Akademickém čtenářském spolku. Z tohoto období známe dokonce 
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i jeho básnické a literární pokusy. Během studií práv (1865–1869) se k je-
ho aktivitám přidal zájem o minulost, a to zejména o starší české právní 
dějiny a historii měst. K hlubšímu studiu historických pramenů a posléze 
i k archivnímu povolání jej přivedla praxe v Zemském archivu, kde praco-
val coby kopista pro Františka Palackého a Antonína Gindelyho v mnoha 
českých archivech.2 V roce 1871 se přihlásil do konkurzu na místo ar-
chivního adjunkta v pražském městském archivu a uspěl v konkurenci 
zvučných jmen Augusta Sedláčka nebo Josefa Kalouska. Napomohly mu 
nejen předchozí zkušenosti, odborné publikace a doporučení Antonína 
Gindelyho nebo kutnohorské městské rady, jejíž archiv pořádal, ale také 
politické kontakty, které měl na pražském magistrátu.3 Pražský archiv se 
stal Čelakovského působištěm na dalších třicet pět let – pracoval zde 
nejprve jako adjunkt, posléze jako druhý archivář a nakonec jako archivář 
po odchodu Josefa Emlera až do roku 1906.4 Archivní praxe ani věda jej 
však nikdy nepřitáhly zcela. Nepřestával se zajímat o veřejné dění – zá-
roveň se vstupem do archivu začal spolupracovat s redakcí Národních 
listů Julia Grégra, jejichž přispěvatelem a později řádným redaktorem byl 
v letech 1871–1886. Spolupráce s Národními listy jej přivedla až k aktivní 
účasti v politice. V roce 1878 byl zvolen za mladočeskou Národní stra-
nu svobodomyslnou do zemského sněmu a politická kolbiště natrvalo 
neopustil téměř až do konce života. Zemským poslancem byl v letech 
1878–1890 a znovu 1895–1911, na říšské radě zasedal v letech 1879–
1881, 1897–1901 a 1907–1911.5 Pro vědeckou práci, kterou si předsevzal 

2 Vojtíšek, V. Jaromír Čelakovský, s. 394; Holec, František. Archivář 
JUDr. Jaromír Čelakovský. Archivní časopis 45, 1995, s. 138–153, zejm. s. 138.
3 Politické kontakty mladého Čelakovského připomíná Kadlec, K. Jaromír 
Čelakovský, s. 326–328. Doporučení Antonína Gindelyho, podle kterého 
J. Čelakovský „pracoval v zemském archivu jako opisovatel a badatel v cizích 
archivech,“ pořizoval opisy listin a „osvědčil způsobilost k zastávání úřadu 
archivního,“ je datováno 20. 4. 1871 (LA PNP, Čelakovský Jaromír, neuspořá-
dáno). Doporučení kutnohorské městské rady, vydané na Čelakovského žádost 
a datované dnem 14. 4. 1871, je dochováno v konceptu: Státní okresní archiv 
Kutná Hora (SOkA Kutná Hora), fond Archiv města Kutná Hora, Registratura 
městského úřadu 1850–1945, sign. I-2/1871. Z obou doporučení vycházela 
také Čelakovského žádost o místo pražského archivního adjunkta, z níž citu-
je Vojtíšek, V. Jaromír Čelakovský, s. 394; Holec, F. Archivář JUDr. Jaromír 
Čelakovský, s. 138.
4 Holec, F. Archivář JUDr. Jaromír Čelakovský, s. 138–153.
5 Demel, Jaroslav. Jaromír Čelakovský. Časopis Matice moravské 39, 1915, 
s. 1–27, zejm. s. 3.
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již během studií a jež měla být součástí jeho archivního působení, mu 
takto zbývalo podstatně méně času. Přesto dráha J. Čelakovského vedla 
na pražskou univerzitu, kterou coby říšský poslanec zároveň pomáhal roz-
dělovat na českou a německou část.6 Roku 1882 podal žádost o habilitaci 
na právnické fakultě tehdy ještě nerozdělené univerzity, roku 1883 se stal 
nejprve docentem českých právních dějin, v roce 1886 získal mimořádnou 
a teprve v roce 1892 řádnou profesuru v témže oboru. Jeho univerzitní 
kariéra byla završena dvojím obdobím, po které zastával úřad děkana 
právnické fakulty, a v letech 1911–1912 se stal rektorem české univerzity. 
Vedle kariéry archivní, politické a pedagogické působil také ve vídeňské 
Archivní radě, byl členem Královské české společnosti nauk, České aka-
demie věd a umění, Historického spolku, sboru Českého musea, sboru 
Matice České, Ústřední matice školské (problematice školství se v politi-
ce věnoval dlouhodobě a v letech 1896–1902 zasedal rovněž v zemské 
školní radě), přednášel pro Uměleckou besedu, Všehrd nebo Právnickou 
jednotu a v neposlední řadě byl členem komisí pro vydávání historických 
pramenů (Archivu českého, Fontes Rerum Bohemicarum, Sbírky prame-
nů českého hnutí náboženského ve XIV. a XV. století, Soupis stavebních 
a uměleckých památek) nebo užší redakce Ottova slovníku naučného.

Již předchozí stručný přehled naznačuje, že J. Čelakovský naplnil svůj ži-
vot více než vrchovatou měrou a jeho mnohostranné aktivity se rozprostí-
raly do téměř nepřehledné šíře. Když proto v roce 1914 umíral nečekaně 
uprostřed plné práce, zanechával za sebou nedokončené vědecké dílo. 
V osobnosti J. Čelakovského se neustále svářila odborná stránka s touhou 
uplatnit se ve veřejném dění a dlužno podotknout, že politická a veřejná 

6 Kadlec, K. Jaromír Čelakovský, s. 335–336.
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aktivita mnohdy vítězila ke škodě vědeckých prací.7 Jak vyplývá z podrob-
ného rozboru jeho životopisu, zápisků a z publikační činnosti, věnoval 
se soustavně vědecké činnosti pouze v několika nedlouhých obdobích. 
Pomineme-li dobu studií, kdy coby kopista sbíral materiál v českých archi-
vech (ovšem již v této době publikoval vědecké práce zejména z pramenů 
kutnohorských), koncentruje se jeho publikační činnost nejprve do let 
1877–1882, tedy do období před habilitací. Hlavní jádro jeho soustavné 
vědecké práce však spadá pouze do jediného desetiletí 1885–1895, kdy 
opustil časově náročné místo v Národních listech a v letech 1891–1894 
dokonce nezasedal ani na českém zemském sněmu. V této době publiko-
val většinu svých edic i vědeckých statí8 a k rozpracovaným tématům se 
v dalších letech vracel pouze ve volnějších chvílích mezi mnoha politic-
kými a odbornými úvazky. Nepříznivou bilanci nedokázala zvrátit ani po-
slední léta jeho života (1911–1914), kdy cítil úbytek sil a opouštěl mnohé 

7 Toto konstatování vyplývá z podrobného rozboru jeho životopisu a oprávně-
ně je sdílí rovněž Velek, L. Jaromír Čelakovský, s. 40. Tvrzení některých star-
ších životopisců byla přesto odlišná. Zejména V. Vojtíšek tvrdil, že Čelakovský 
v politické činnosti „neviděl smyslu života, k ní nepřilnul a rád se od ní vracel 
v klid archivu.“ (V. Vojtíšek, Jaromír Čelakovský, s. 401.) Jak ale naznačuje 
L. Velek (Jaromír Čelakovský, s. 40), jeho rozhodování nebylo v tomto směru 
vždy jednoduché. Sám J. Čelakovský si ještě v roce 1906 poznamenal, když uva-
žoval o kandidatuře do říšské rady: „Budu rád, když zůstanu vzdálen vší politi-
ky a budu se moci věnovati toliko pracem vědeckým. Ovšem Variatio delectat.“ 
(Čelakovský, J. Moje zápisky, 1906, s. 183.) Závěrečná poznámka myslím nejlé-
pe vystihuje Čelakovského povahu, která vyhledávala rozmanitost a ruch veřej-
ného života. Podobně výstižná je i poznámka následující: „Já kolísám. Vědecké 
mé práce na jedné straně, na druhé pomoc, kterou bych snad ve Vídni mohl 
přinésti národní věci. Těžké, velmi těžké rozhodnutí!“ (Čelakovský, J. Moje zá-
pisky, 1907, s. 186). Teprve ke konci jeho působení na zemském sněmu i v říšské 
radě se objevuje pevný úmysl vzdálit se politiky. To mu však bylo již 65 let: „Kéž 
bych se zbavil zodpovědnosti za dělání politiky a mohl se věnovati docela vědě! 
(Čelakovský, J. Moje zápisky, 1910, s. 288). A teprve v roce 1911 J. Čelakovský 
píše: „Rozpuštěna říšská rada. Konečně si mohu svobodně oddechnouti. Pevně 
jsem se ustanovil nekandidovati více, protože jsem už stár a zbývající léta tře-
ba zcela obrátiti na vědeckou práci a dohoniti, co zameškáno.“ (Čelakovský, J. 
Moje zápisky, 1911, s. 317.) Nepříznivé bilance Čelakovského vědeckých zámě-
rů si byl vědom také V. Vojtíšek (Jaromír Čelakovský, s. 427), když zdůraznil, 
že „právě mnohostrannost jeho zaměstnání, často nucená, byla příčinou, že dílo 
vědecké sice započal a přivedl ke krásným výsledkům, avšak nedokončil.“
8 Publikace J. Čelakovského přehledně soustředil Kapras, Jan. Za Jaromírem 
Čelakovským. Sborník věd právních a státních 15, 1915, s. 8–20.
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z veřejných funkcí, aby se soustředil na dokončení alespoň některých ze 
svých stěžejních plánů. Na životní bilanci J. Čelakovského hledíme z po-
zice české hitoriografie s určitou lítostí, neboť zatímco v politickém dění, 
které zabralo velkou část jeho let, nezanechal trvalý odkaz, jeho práce 
vědecké a z nich zejména pramenné edice, jež přinášejí užitek dodnes, 
musely zůstat namnoze nedokončeny.

Přese všechna omezení, která Čelakovskému přinášely jeho veřejné 
funkce, byl jeho vklad české historické vědě již ve své době respektova-
ný. Jaromír Čelakovský stál u kořenů českých právních dějin, zabýval se 
především historií měst a městských práv, ale také detailním výzkumem 
a edicí pramenů. Základem Čelakovského vědeckého směřování se staly 
dvě okolnosti – tou první bylo studium práva, které jej vedlo ke koncent-
raci na právní dějiny, druhým pak archivní povolání, od něhož se odvíjel 
zájem o studium autentických archivních dokumentů. Jaromír Čelakovský 
se díky těmto předpokladům zařadil k nejvýznamnějším editorům histo-
rických pramenů na přelomu 19. a 20. století, a to přesto, že neprošel 
soustavnou vědeckou průpravou v historickém nebo pomocněvědném 
směru. Nepřestával ovšem mít na zřeteli své dva hlavní zájmy – právní 
historii obecně a speciálně pak dějiny měst a jejich práv. Tomuto zaměření 
podřizoval také výběr editovaných pramenů, jež chápal především jako 
prameny k dějinám právním. 

K orientaci na editorskou činnost přispěly zcela jistě kontakty s Jose-
fem Emlerem, který byl v letech 1871–1896 Čelakovského nadřízeným 
v pražském městském archivu.9 Josef Emler choval k Čelakovskému 
velmi přátelské a kolegiální vztahy a jeho shovívavost umožňovala, aby 
se Čelakovský mohl věnovat vedle archivní práce také dalším činnostem, 
a to jak vědeckým záměrům, tak zejména politickému mandátu, který 
vyžadoval častou nepřítomnost v archivu.10 Nevíme, nakolik byl Emlerův 
vstřícný postoj oboustranný, ačkoli Václav Vojtíšek soudil, že „mezi oběma 
úředníky trval soulad, ba přátelství.“ 11 Naopak ve vzpomínkách z mladých 

9 Holec, František. Josef Emler – archivář královského hlavního města Prahy. 
In: Josef Emler (1836–1899). Příspěvky k jeho učitelské, vědecké a organizátor-
ské činnosti. Ed. Ivan Hlaváček, Praha 1989, s. 190–214.
10 Srov. též Holec, F. Archivář JUDr. Jaromír Čelakovský, s. 141; Vojtíšek, 
Václav. Městské archivářství Emlerovo a jeho význam. In: Památník Josefa 
Emlera k stému výročí narození, Praha 1936, s. 83–99, zejm. s. 88.
11 Vojtíšek, V. Jaromír Čelakovský, s. 402. Vojtíšek však podle svých slov znal 
Čelakovského až poslední tři léta jeho života a odnesl si na něj „milé vzpomín-
ky“ (Tamtéž, s. 393). Celý jeho článek je psán se zřetelnými sympatiemi a se sna-
hou zdůraznit až nadhodnotit Čelakovského zásluhy. Srov. Holec, F. Archivář 
JUDr. Jaromír Čelakovský, s. 138, pozn. č. 2.
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let Josefa Šusty Čelakovský vystupuje nepříliš sympaticky jako „bručivý 
obr chmurného vzezření, na jedno oko slepý Kyklop, který s námi mnoho 
řečí nevedl a také vůči Emlerovi býval dosti úsečný.“ 12 To se však psala již 
devadesátá léta 19. století a postavení druhého pražského archiváře jako 
Emlerova podřízeného se Čelakovskému patrně stávalo příliš těsným. Ani 
na počátku sedmdesátých let však Čelakovského vztah k Emlerovi patrně 
nebyl příliš vřelý. V zápiscích jej roku 1873 několikrát stroze nazývá „archi-
vářem“ a s povděkem kvituje, že „archivář odjel k rodičům svým a mám po-
klid ke studiím.“ 13 Bez náznaku pozitivních emocí je podán rovněž odchod 
nemocného Emlera do penze v roce 1896.14 Naproti tomu J. Emler neváhal 
nazývat svého podřízeného „milým kolegou“ a v roce 1892 mu vymoci titul 
druhého městského archiváře namísto dosavadního adjunkta.15 Nemůže-
me však ponechat stranou ani věnování, které J. Čelakovský „v opravdové 
úctě“ adresoval „veleváženému příteli“ Josefu Emlerovi na úvod druhého 
svazku své edice Codex juris municipalis a jež svědčí, pokud není pouze 
zdvořilostí, o citech, které editor choval ke svému představenému a jež 

12 Šusta, Josef. Mladá léta učňovská a vandrovní. Vzpomínky II, Praha 1963, s. 42.
13  Čelakovský, J. Moje zápisky, 1873, s. 63. Studiemi ovšem myslel své osob-
ní práce o římském právu a přípravu některých zákonů do tisku – této činnosti 
se v prvních letech své práce v archivu věnoval poměrně často. Srov. Kapras, 
J. Jaromír Čelakovský, s. 803. Podrobně líčí K. Kadlec Čelakovského hledání 
svého dalšího odborného zájmu v těchto letech, které vedlo přes studium řím-
ského práva a otázky právnických osob jen pozvolna ke hlubšímu zájmu o práv-
ní dějiny, a to zejména o dějiny městského stavu a práva. Tyto zájmy projevoval 
J. Čelakovský již dříve, nikoli však výlučně (Kadlec, K. Jaromír Čelakovský, 
s. 329–331). Čelakovského obtížné hledání životního tématu, byť se jeho náznaky 
objevují již při nástupu do pražského archivu v letech 1871–1872, shrnuje rov-
něž Vojtíšek, V. Jaromír Čelakovský, s. 411–412. Toto hledání vyústilo v bohatou 
monografickou publikační činnost o dějinách městského práva až ke konci sedm-
desátých let 19. století (Tamtéž, s. 413).
14 „Archivář Emler dán do penze a sbor obecních starších 18. června zvolil mne 
nástupcem.“ (Čelakovský, J. Moje zápisky, 1896, s. 90.)
15 Přátelské a kolegiální vztahy jsou zřetelné z Emlerových listů J. Čelakovskému, 
které jsou dochovány v Čelakovského osobním fondu (LA PNP, Čelakovský 
Jaromír, Korespondence J. Emlera). Ke jmenování Čelakovského druhým archi-
vářem Vojtíšek, V. Jaromír Čelakovský, s. 403; Holec, F. Archivář JUDr. Jaromír 
Čelakovský, s. 142.
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snad jindy nedával najevo.16 Čelakovský se každopádně rozhodl postupo-
vat v otázce editorských postupů vlastní, na Emlerovi nezávislou cestou. 
Svůj ediční postup však neobohatil o hlediska diplomatická, jimž Emler 
také nevěnoval přílišnou pozornost,17 ale soustředil se pouze na otázku, 
zda má prameny vydávat formou regest nebo v plném znění. V roce 1891 
o tom psal prof. Antonínu Randovi. Čelakovský v té době pracoval na 
druhém dílu své edice Codex juris municipalis a jak píše, „původně mínil 
vydat pouze regesta a za tím účelem zjezdil většinu archivů. Pak se ale 
ukázala naděje, že možno vydati listiny v plném znění, bylo třeba celou 
práci znovu, a to podruhé provésti.“18 Nejzřetelnější je jeho odstup k Emle-
rovým editorským postupům v poznámce, kterou si učinil v roce 1910. Na 
schůzi historické komise v České akademii tehdy Josef Pekař navrhl, aby 
bylo pokračováno v Emlerových Regestech, „čemuž jsem se rozhodně 
opřel a odporučoval vydávati listiny XIV. století ve formě diplomatáře ve 
způsobu Codex Saxoniae a vedle toho regesta á la Huber. Emler bohu-
žel kvůli Palackému vydával zkrácené listiny ve formě regest, jež časem 
Diplomatář z užívání zatlačí, a tím jeho životní dílo takořka zmaří. A co 
si všechno Emler musil dáti od Palackého líbiti, když mu dosti rychle Re-
gesta netisknul! Palacký považoval jej za svého sluhu a takové utlačování 
vědeckého člověka a vydávání listin nesmí se více u nás opakovati, aspoň 
pokud budu živ.“19

Směřování k editorské činnosti bylo výrazné již při Čelakovského nástu-
pu do pražského městského archivu v roce 1871. Podle mínění Václava 
Vojtíška již tehdy přicházel s úmyslem vydat pražská privilegia, a to 
nejen pro jejich historickou hodnotu, ale také z přesvědčení, že z nich 

16 Čelakovský, Jaromír (ed.). Codex juris municipalis regni Bohemiae. Tomus 
II, Privilegia regalium civitatum provincialium annorum 1225–1419, Pragae 
1895, s. 5. Čelakovský projevil vděk za pomoc „příteli prof. dr. Josefu Emlerovi“ 
již v úvodu k prvnímu svazku edice. Srov. Čelakovský, Jaromír (ed.). Codex juris 
municipalis regni Bohemiae. Tomus I., Privilegia civitatum Pragensium, Pragae 
1886, s. CLXVI.
17 Hlaváček, Ivan. Josef Emler a jeho postavení v české historické vědě 2. pol. 
19. století. In: Josef Emler (1836–1899). Příspěvky k jeho učitelské, vědecké 
a organizátorské činnosti, Praha 1989, s. 9–129, zejm. s. 49.
18 LA PNP, Čelakovský Jaromír, neuspořádáno (dopis J. Čelakovského 
A. Randovi ze dne 27. 6. 1891).
19 Čelakovský, J. Moje zápisky, 1910, s. 302.
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lze vyvozovat stále platná práva pro městskou obec.20 Sám Čelakovský 
hovoří v žádosti o místo archivního adjunkta pouze o záměru „napsati po 
čase dějiny stavu městského v zemích českých a přispěti tak k dějinám 
práva českého vůbec, zvláště pak k poznání vývinu práva v městech 
českých.“ 21 O edičních záměrech se zmiňuje až v roce 1872 ve svých zá-
piscích: „V archivu města Prahy uspořádal jsem bibliotéku a započal jsem 
regestovati knihy památné. Nacházím v nich vzácný materiál pro práce 
své budoucí, a sice pro: Regesta privilegií královských měst; Sbírka nej-
důležitějších rozepří českých a Systém práva českého.“ 22 Jak je patrné, 
již tehdy krystalizoval plán nejen na zpracování českých právních dějin, 
který Čelakovský nikdy plně nerealizoval,23 ale především na jeho nejvý-
znamnější ediční počin, jímž bylo vydávání pramenů českého městského 
práva, nikoli tedy pouze pražských privilegií. Po odmlce v sedmdesátých 
letech se však k původním záměrům začal navracet až od roku 1877, a to 
nejprve bohatou monografickou publikační činností, která se soustředila 
na městské právo v českých zemích a jeho prameny.24 Tyto publikace 
využil při žádosti o habilitaci v roce 1882. 

Vstup na akademickou půdu znamenal pro Čelakovského výrazný im-
puls. Stal se nejprve docentem (1883), mimořádným (1886) a nakonec 
řádným profesorem (1892) v oboru českých právních dějin.25 Teprve nyní 
začal rozvíjet soustavnou vědeckou činnost, jejíž významnou součástí se 
staly edice historických pramenů, chápané Čelakovským jako předstupeň 
pro chystanou syntetizující práci o českých právních dějinách. Jako první 
vydal v roce 1886 dlouho připravovaná privilegia pražských měst, chysta-
ná do tisku nejméně od roku 1883.26 Pražská privilegia se stala úvodním 

20 Vojtíšek, V. Jaromír Čelakovský, s. 399.
21 Citují Vojtíšek, V. Jaromír Čelakovský, s. 394; Holec, F. Archivář 
JUDr. Jaromír Čelakovský, s. 148.
22 Čelakovský, J. Moje zápisky, 1872, s. 57.
23 Velek, L. Jaromír Čelakovský, s. 38–40; Týž. Respektující rivalita: Jaroslav 
Goll a Jaromír Čelakovský na mocenském poli české historiografie. In: Jaroslav 
Goll a jeho žáci. Historia culturae 6, České Budějovice 2005, s. 193–242, 
zejm. s. 199–200.
24 Shrnuje Vojtíšek, V. Jaromír Čelakovský, s. 412–413. Již v těchto příspěvcích 
Čelakovský dospíval k přesvědčení o nutnosti vydat důležité prameny k vývoji 
městského práva, například právní knihy. Srov. Demel, J. Jaromír Čelakovský, s. 5.
25 Velek, L. Jaromír Čelakovský, s. 41–44.
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svazkem zamýšlené monumentální řady Codex juris municipalis, která 
měla obsáhnout většinu významných pramenů českých městských práv 
a jejíž plán Čelakovský uveřejnil v úvodu k prvnímu svazku. Vedle pri-
vilegií všech skupin českých měst (zvláštní svazky měly být věnovány 
ostatním městům královským, horním, komorním i poddanským) měla 
přinést také statuta městských rad, výpovědi a naučení vyšších práv 
(staroměstského, magdeburského, litoměřického a ostatních), privilegia 
cechovní, edice právních knih městských a nakonec zákony a nařízení 
důležité pro vývoj měst.27

Čelakovský ve svém programu záměrně ponechal stranou moravské 
prostředí (byť jeho prameny znal a pracoval s nimi), a to s poukazem, 
že prameny městského práva na Moravě ze 13. a 14. století byly již zčásti 
vydány.28 Připomeňme, že již v letech 1845–1852 Emil Franz Rössler 
vydal městská práva staroměstská a brněnská29 a prameny jihlavské 
zveřejňoval od roku 1859 Johann Adolf Tomaschek.30 Vydávání pramenů 
městského práva na Moravě tedy bylo především v rukou českoněmec-
kých historiků. Jaromír Čelakovský se na svoji dobu výjimečně vyhýbal 
nacionálnímu pohledu na středověké dějiny českých zemí (zejména vznik 
měst a recepci městského práva se snažil nahlížet v širších evropských 

26 Čelakovský, J. Codex juris municipalis I. Srov. též J. Čelakovský, Moje zápisky, 
1883, s. 72; 1884, s. 73.
27 Čelakovský, J. Codex juris municipalis I, s. V.
28 Čelakovský, J. Codex juris municipalis I, s. VI.
29 Rössler, Emil F., Deutsche Rechtsdenkmäler aus Böhmen und Mähren I–II, 
Prag 1845–1852; Týž. Die Stadtrechte von Brünn aus dem XIII. und XIV. Jh., 
Prag 1852. Čelakovský hodnotil Rösslerovy práce pozitivně. Srov. Čelakovský, 
Jaromír. O právních rukopisech města Brna. Časopis Musea království českého 
56, 1882, s. 496–514. Vztah Čelakovského k Rösslerovým pracím nověji shrnu-
je Flodr, Miroslav (ed.). Právní kniha města Brna z poloviny 14. století, I. Úvod 
a edice, Brno 1990, s. 19–20.
30 Tomaschek, Johann A. Deutsches Recht in Österreich im 13. Jahrhundert auf 
Grundlage des Stadtrechtes von Iglau, Wien 1859; Týž. Der Oberhof von Iglau 
in Mähren und seine Schöffensprüche aus dem 13.–16. Jahrhundert, Innsbruck 
1868. Srov. též Čelakovský, Jaromír. Ze starých památek soudních. Právník 10, 
1871, s. 49–50; Týž. Mistr Jan z Gelnhausen a staré městské knihy Jihlavské. 
Časopis Musea království českého 72, 1898, s. 494–501; Týž. Novější literatura 
o dějinách horního práva, zvláště v zemích českých. Sborník věd právních a stát-
ních 1, 1901, s. 134–157, 408–423, zejm. s. 136–137.
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souvislostech namísto jen v mezích zjednodušujícího sporu o takzvanou 
německou kolonizaci a německé právo).31 Přes svoje politicky vyhraněné 
české nacionální cítění se proto jako vědec snažil nalézat společnou řeč 
také s německými badateli.32 Ačkoli svoji edici Codex juris municipalis 
mohl chápat jako českou protiváhu uvedených německých prací o převáž-
ně moravském městském právu, tušíme tuto souvislost spíše jen v pozadí 
jeho díla a zůstala snad záměrně nevyslovena.33

Čelakovský si uvědomoval, že jím nastíněný program edice Codex juris 
municipalis, podle kterého měly být vydány všechny důležité prameny 
městských práv, daleko přesahuje síly jednotlivce, a doufal, že se „na-
leznou ochotní pracovníci, kteříž by dílo tak vážné ... spojenými silami 
provésti se odhodlali.“ Zřetelně tedy neplánoval vydat celou sbírku sám, 
přesto okamžitě začal chystat další díly.34 Podařilo se mu však vytisknout 

31 Vojtíšek, V. Jaromír Čelakovský, s. 420–421. Nejnovější přehled o vývoji ná-
zorů na tzv. německou kolonizaci a na recepci tzv. německého práva včetně 
odkazů na starší literaturu a na přehledy V. Novotného nebo J. Žemličky při-
nesla Leśniewska, Dorota. Kolonizacja niemiecka i na prawie niemieckim 
w średniowiecznych Czechach i na Morawach w świetle historiografii, Poznań 
– Marburg 2004. K J. Čelakovskému tamtéž, s. 130–131. Čelakovský se pustil 
do přímé diskuse s německou historiografií především v otázce počátků Starého 
Města Pražského a role, kterou sehrálo tzv. privilegium knížete Soběslava pro 
pražské Němce. Srov. Leśniewska, D. Kolonizacja niemiecka, s. 131. Touto listi-
nou také příznačně začínají pražská privilegia v edici Codex juris municipalis.
32  O silném nacionálním cítění Čelakovského v duchu pozdního národního ob-
rození přináší doklady Velek, L. Jaromír Čelakovský, s. 21, 28. Obojí charak-
ter Čelakovského, který stál politicky na straně českých nacionálních zájmů, 
avšak jako vědec se snažil navazovat kontakty i s německými badateli, vyplývá 
z jeho dopisu chebskému archiváři Heinrichu Gradlovi. Srov. Hlaváček, Ivan. 
Čeští archiváři a chebský městský archiv na konci 19. století (Z koresponden-
ce V. J. Nováčka a J. Čelakovkého s H. Gradlem). Sborník archivních prací 33, 
1983, s. 365–389, zejm. s. 388, č. 13.
33 Připomeňme, že koncepce Čelakovského Codexu se v mnohém podobá star-
šímu, ovšem nacionálně akcentovanějšímu záměru E. F. Rösslera na edici pra-
menů k dějinám německého práva v Čechách a na Moravě. Srov. Rössler, E. F. 
Deutsche Rechtsdenkmäler aus Böhmen und Mähren I, s. IX–X.
34 Postup prací zachycují jeho zápisky. Srov. Čelakovský, J. Moje zápisky, 1886–
1895, s. 73–89.
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již jen jediný svazek, obsahující privilegia „venkovských“ královských měst 
do roku 1419, který vyšel v roce 1895.35

Samostatnou kapitolu a zároveň překážku v rychlejším tisku představo-
valo financování rozsáhlého edičního podniku. Pro první svazek, věno-
vaný výlučně Praze a jejím právům, Čelakovský získal štědrou podporu 
ze strany pražského magistrátu.36 Financování ostatních svazků však bylo 
nejisté, a tak pro jeho zajištění Čelakovský využil svého politického vlivu. 
Dne 10. ledna 1886 se sešli na mimořádné „soukromé“ schůzi poslanci 
českého zemského sněmu za předsednictví V. V. Tomka a „radili se, ja-
kým způsobem mohla by se poskytnouti mravná i hmotná podpora dílu.“ 
Poslanci přijali prohlášení, které vysoce hodnotilo první díl edice a nasti-
ňovalo její další program z pera J. Čelakovského. Usnesli se zřídit zvláštní 
fond pro její vydávání z příspěvků měst a jiných zdrojů.37 Prohlášení bylo 
adresováno především zastupitelstvům těch měst, jejichž privilegia měla 
být obsažena v chystaném druhém a třetím svazku, tedy městům králov-
ským, se žádostí o finanční podporu. Zámožnější města a především ta, 
jejichž privilegia dosahují většího počtu, byla žádána o příspěvek 600 zl. 
ve třech ročních splátkách, ostatní města měla přispět po 450 nebo 300 zl. 
Za poskytnutou podporu dostala příslib určitého počtu výtisků. Správa fon-
du byla svěřena spolku Svatobor. Výzva městům se dočkala zprvu jen 
skromného úspěchu, a tak ji Historický spolek 10. října 1890 opakoval. 
Výtěžek však opět nedostačoval na vytištění druhého dílu edice, který měl 
autor již „úplně pohotově“. V roce 1891 měl Jaromír Čelakovský jistotu, 
že záporně se k výzvě staví nejméně 11 měst z celkových 43 oslovených 
a ani ostatní nespěchala se svými příspěvky. Jak vyplývá z konečného 
vyúčtování sestaveného v roce 1895, poskytlo podporu nakonec pouze 
devatenáct měst, a to ne vždy plně v předpokládané výši. Příznačné je, 
že příspěvky se omezily na města převážně českojazyčná (ovšem zdale-
ka ne všechna), a to i některá ta, která ještě v roce 1891 odpovídala na žá-

35 Čelakovský, J. (ed.). Codex juris municipalis regni Bohemiae II.
36 Kniha vyšla nákladem magistrátu na doporučení J. Emlera a V. V. Tomka. 
Srov. Vojtíšek, V. Jaromír Čelakovský, s. 399, 414.
37 Srov. tištěné prohlášení poslanců ze dne 20. 1. 1886 (LA PNP, Čelakovský 
Jaromír, neuspořádáno); Vojtíšek, V. Jaromír Čelakovský, s. 415. 
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dost negativně.38 V roce 1891 proto Čelakovský oslovil Českou akademii 
císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, jejímž se stal mezi-
tím členem, s žádostí o finanční podporu, kterou skutečně obdržel v letech 
1891 a 1895 a jež teprve umožnila vytištění druhého svazku edice.39 

Jaromír Čelakovský po roce 1895 na dlouhá léta přerušil svoji vědeckou 
práci a k dokončení třetího dílu edice, který měl obsahovat privilegia krá-
lovských měst z let 1420–1526, se již nikdy plně nenavrátil. Připravované-
ho svazku se po jeho smrti ujal Gustav Friedrich, který jej doplnil a připravil 
do tisku.40 Ostatní svazky zůstaly pouze v rovině prvních přípravných prací 
a sběru materiálu a teprve v letech 1954–1961 zpracoval Antonín Haas 
z podnětu Václava Vojtíška čtvrtý díl edice obsahující privilegia poddan-
ských měst do roku 1526.41 Tímto krokem však vydávání celé ediční řady 
ustalo a Čelakovského ambiciózní plán zůstal dosud nedokončen. Sám 
Čelakovský uznal, že naplnění původního programu je nad jeho síly, 
a ustoupil od původních představ. Ještě v roce 1891 psal Antonínu Ran-
dovi, že nejen má zpracovaný druhý díl edice obsahující královská privi-
legia do roku 1419, ale chystá do tisku rovněž díl třetí po roce 1419, který 
„asi bude třeba ještě opětným bádáním po archivech doplniti,“ plánoval 
rovněž vydat „četnou“ sbírku privilegií horních a poddaných měst, stejně 
jako sbírku statut a nálezů staroměstských, magdeburských, litoměřických 
a olomouckých.42 V roce 1906 však již opustil většinu výše uvedených 

38 Příspěvky poskytla města Kutná Hora, Plzeň, Hradec Králové, Mladá 
Boleslav, Domažlice, Mělník, Nymburk, Slaný, Rakovník, Vysoké Mýto, 
Německý Brod, Kouřim, Tábor, Josefov, Český Brod, Vodňany, Klatovy, Čáslav 
a Rokycany. Srov. tištěný Přehled příjmův a vydání fondu pro vydávání prame-
nů práva městského království Českého, který v roce 1895 sestavil pokladník 
Svatoboru JUDr. Tomáš Černý (LA PNP, Čelakovský Jaromír, neuspořádáno).
39  Dopis J. Čelakovského České akademii ze dne 8. 6. 1891 (LA PNP, Čelakovský 
Jaromír, neuspořádáno). Financování druhého svazku shrnuje J. Čelakovský, 
Codex juris municipalis regni Bohemiae II, s. VIII–X, kde je obsažena i většina 
výše citovaných údajů.
40 Svazek vyšel až v roce 1948 péčí V. Vojtíška. Srov. Čelakovský, Jaromír – 
Friedrich, Gustav (edd.). Codex juris municipalis regni Bohemiae. Tomus III, 
Privilegia regalium civitatum provincialium annorum 1420–1526, Pragae 1948.
41 Haas, Antonín (ed.), Codex juris municipalis. Tomus IV/1, Privilegia non 
regalium civitatum provincialium regni Bohemiae annorum 1232–1452, 
Pragae 1954; Tomus IV/2, Privilegia non regalium civitatum provincialium 
regni Bohemiae annorum 1453–1500, Pragae 1960; Tomus IV/3, Privilegia 
non regalium civitatum provincialium regni Bohemiae annorum 1501–1526, 
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předsevzetí, jmenovitě edici privilegií poddanských měst (cechovní pri-
vilegia tehdy zamýšlel vydat Čelakovského adjunkt v městském archivu 
Josef Teige), a zůstával pouze u plánu (rovněž nerealizovaném) uveřejnit 
statuta a právní knihy staroměstské. Třetí svazek edice Codex juris muni-
cipalis byl tehdy prý již téměř dokončen a pouze doplňován.43

Vedle edice městských privilegií, která měla být podkladem pro syntetizu-
jící práci o městském právu v českých zemích, začal Čelakovský chystat 
též materiály pro uvažovaný přehled dějin českého práva.44 Za klíčové 
období pro vývoj českého práva považoval dobu jagellonskou a protože 
pozůstatky desk zemských byly již vydány Josefem Emlerem,45 jeho pozor-
nost upoutaly písemnosti komorního soudu, jejichž výběr z let 1471–1479 
začal vydávat František Palacký v Archivu českém.46 Jaromír Čelakovský 

Pragae 1961. O nesnázích, které provázely pokračovací práce na edici, hovoří 
Václav Vojtíšek v úvodu ke třetímu svazku. Srov. Čelakovský, J.– Friedrich, G. 
(edd.). Codex juris municipalis regni Bohemiae III, s. XXI–XXIV. Připomeňme 
ovšem, že již J. Čelakovský započal se sběrem pramenů pro čtvrtý díl edice, re-
alizovaný až A. Haasem. V osobním fondu V. Vojtíška je dochováno velké množ-
ství Čelakovského přípravného materiálu jak pro prameny měst královských, tak 
poddanských. Srov. Archiv hlavního města Prahy, fond Václav Vojtíšek. Osobní 
fond, inv. č. 2324, kart. č. 216–219.
42 LA PNP, Čelakovský Jaromír, neuspořádáno (dopis J. Čelakovského A. 
Randovi ze dne 27. 6. 1891).
43 Jak svědčí v tehdejším jubilejním článku Kadlec, K. Jaromír Čelakovský, 
s. 422. V současné žádosti o penzionování z městského archivu (1906) se J. 
Čelakovský zmiňuje pouze obecně o chystaných vědeckých pracích, které se měly 
týkat „větším díle stavu městského“, o nichž hovořil již ve své žádosti o mís-
to městského archiváře po odchodu J. Emlera v roce 1896 (Vojtíšek, V. Jaromír 
Čelakovský, s. 411; Holec, F. Archivář JUDr. Jaromír Čelakovský, s. 143, 151).
44 K chystané syntéze Čelakovský nikdy nepřikročil, nejdále v tomto směru za-
cházejí jeho Povšechné české dějiny právní, založené na statích, jež otiskoval 
v Ottově slovníku naučném a doplněné o další přílohy (Čelakovský, Jaromír. 
Povšechné české dějiny právní, Praha 1900). K záměrům na tomto poli Velek, L. 
Jaromír Čelakovský, s. 38–40; Týž. Respektující rivalita, s. 199–200.
45 Emler, Josef (ed.). Reliqiuae tabularum terrae regni Bohemiae anno MDXLI 
igne consumptarum. Tomus I, Pragae 1870; Tomus II, Pragae 1872.
46 Palacký, František (ed.). Nálezy soudu komorního v království českém 
od r. 1471 do r. 1479. In: Archiv český IV, Praha 1846, s. 263–328. Srov. 
Dragoun, Michal – Maťa, Petr. Komorní soud za Vladislava Jagellonského 
(1471–1488). Sborník archivních prací 47, 1997, s. 255–292.
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se rozhodl navázat na Palackého edici a v osmi dílech Archivu českého 
postupně uveřejnil registra komorního soudu z let 1472–1519.47 Vydávání 
Archivu českého Čelakovský zároveň vnímal jako jeden ze svých úkolů, 
jak tušíme z dopisu Antonínu Randovi z roku 1891, kde mezi svými vě-
deckými a editorskými pracemi jmenuje také edice chystané kolegy do 
Archivu českého.48 Ani edice register komorního soudu v Archivu českém, 
jíž se naplno věnoval i na samém sklonku života, však nedošla dokončení 
v plánovaném rozsahu a z Čelakovského pozůstalosti ji dovršil až Gus-
tav Friderich, který vydal zápisy z let 1519–1526.49 Doprovázela ji však 
samostatná studie o dějinách komorního soudu.50 Čelakovský významně 
doplnil svoji edici register komorního soudu, ale také Emlerovy Pozůstat-
ky desk zemských vydáním knihy nálezů soudu zemského a komorního 
z 15. a 16. století (do roku 1528).51

Editorské plány Jaromíra Čelakovského doplňuje neuskutečněný záměr 
vydat zemská sněmovní akta z let 1500–1526, tedy z doby, kterou pomíjí 
edice Františka Palackého v Archivu českém i Gindelyho ediční řada Čes-
ké sněmy. O tomto záměru uvažoval již v roce 1891, kdy psal Antonínu 

47 Čelakovský, Jaromír (ed.). Registra soudu komorního. In: Archiv český VII, 
Praha 1887, s. 446–568 (1472–1482); Archiv český VIII, Praha 1888, s. 396–
480 (1482–1487); Archiv český IX, Praha 1889, s. 455–560 (1487–1491); Archiv 
český X, Praha 1890, s. 441–560 (1491–1500); Archiv český XI, Praha 1892, 
s. 506–560 (1500–1501); Archiv český XII, Praha 1893, s. 463–560 (1501–
1503); Archiv český XIII, Praha 1894, s. 1–545 (1503–1511); Archiv český XIX, 
Praha 1901, s. 1–475 (1502–1508, 1511–1519).
48 LA PNP, Čelakovský Jaromír, neuspořádáno (dopis J. Čelakovského A. 
Randovi ze dne 27. 6. 1891). K činnosti J. Čelakovského v komisi pro vydává-
ní Archivu českého Kalousek, Josef. O vydávání Archivu českého (1840–1906). 
Zprávy zemského archivu království českého 1, 1906, s. 109–130; Kristen, 
Zdeněk. Sto let Archivu českého. In: Týž. Za odkazem Františka Palackého, 
Praha 1948, s. 73–96.
49 Čelakovský, Jaromír (ed.). Registra soudu komorního z let 1519–1524. In: 
Archiv český XXXII, Praha 1915, s. 1–660; Čelakovský, Jaromír – Friedrich, 
Gustav (edd.). Registra soudu komorního z let 1524–1526. In: Archiv český 
XXXIII, Praha 1918, s. 1–567.
50  Čelakovský, Jaromír. Soud komorní za krále Vladislava II. Právník 34, 1895, 
s. 1–12, 37–49, 109–119, 153–165, 197–208.
51 Čelakovský, Jaromír (ed.). Knížky nálezů soudu zemského a komorního z první 
polovice XVI. století. In: Archiv český XIX, Praha 1901, s. 476–651.
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Randovi, že jeho sbírka sněmovních pramenů již čítá na tři tisíce zápisů 
a obsáhne pravděpodobně dva díly Archivu českého.52 Sněmovní akta 
však nedošla zveřejnění, a to ani po Čelakovského smrti, ačkoli ze zprávy 
Václava Vojtíška se dozvídáme, že i je se chystal dokončit a vydat Gustav 
Friedrich.53 Vedle několika jiných drobnějších edic54 Jaromír Čelakovský 
významně přispěl po organizační stránce také k soudobým snahám 
o shromáždění a vydání pražského diplomatáře, které však nedošly na-
plnění ani za působení Jaromíra Čelakovského v pražském archivu, ani 
v době pozdější.55 Edičním záměrům se blíží také Čelakovského patrně 
nejkvalitnější práce o českých královských registrech, doprovázená výpisy 
z register králů Zikmunda Lucemburského a Vladislava II.56

Vlivné postavení v rámci české vědy, které si dokázal Čelakovský vydo-
být spojením veřejné činnosti a politických kontaktů s účastí ve většině 
historických vědeckých institucí a vydavatelských komisí, cítíme nejen 

52 LA PNP, Čelakovský Jaromír, neuspořádáno (dopis J. Čelakovského 
A. Randovi ze dne 27. 6. 1891).
53 Vojtíšek, V. Jaromír Čelakovský, s. 424–425.
54  Čelakovský, Jaromír (ed.). Výpisy z register hrabat kladských z let 1472–1505. 
In: Archiv český VIII, Praha 1888, s. 365–395; Archiv český IX, Praha 1889, 
s. 361–369; Týž. Ze starých památek soudních. Právník 9, 1870; Právník 10, 
1871; Týž. Několik listin Samuele Martina z Dražova. Časopis musea králov-
ství českého 49, 1875, s. 26–46; Týž. Některé listy z roku 1622 a 1623. Časopis 
musea království českého 49, 1875, s. 286–303, 388–396; Týž. Majestát krále 
Fridricha Falckého. Český časopis historický 3, 1897, s. 249–252.
55 Záměr zpracovat pražský diplomatář se objevuje v roce 1897 v archivní in-
strukci, kterou připravoval ještě J. Emler a dokončil J. Čelakovský. Srov. 
Vojtíšek, V. Jaromír Čelakovský, s. 405, 408; Holec, F. Archivář JUDr. Jaromír 
Čelakovský, s. 146–147.
56 Čelakovský, Jaromír. O domácích a cizích registrech, zvláště o registrech české 
a jiných rakouských dvorských kanceláří, Rozpravy Královské čeké společnos-
ti nauk VII, 3, Praha 1890). Srov. Vojtíšek, V. Jaromír Čelakovský, s. 417–418; 
Demel, J. Jaromír Čelakovský, s. 8–9. Registra edičně zpřístupnili Teige, Josef 
(ed.). Registra krále Vladislava II. z let 1498–1502. In: Archiv český XVIII, 
Praha 1900, s. 1–289; Sedláček, August. Zbytky register králův římských a čes-
kých z let 1361–1480, Praha 1914.
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za aktivitou poslanců zemského sněmu ve prospěch financování jeho edi-
ce,57 ale odráží se také v hodnocení, jakého se dostávalo jeho editorské 
činnosti. Odhlédneme-li od jednoznačně pozitivních názorů jeho pokračo-
vatelů a z nich zejména Václava Vojtíška, jsou nepočetné ohlasy na Če-
lakovského editorské dílo spíše opatrné. Bez náznaku kritiky vyznívají 
zejména zprávy od jeho blízkých spolupracovníků v muzejním časopise, 
v jehož orgánech měl Čelakovský významné postavení.58 Nezávislému 
hodnocení jeho díla poskytl prostor zejména Český časopis historický, 
založený v roce 1895. V prvním ročníku Antonín Rezek, jehož osobní 
vztahy s Čelakovským byly ovšem místy napjaté, zveřejnil zprávu o jeho 
publikacích o komorním soudu, která se dotkla také příslušné edice. Če-
lakovského práci korektně ohodnotil jako velmi důkladnou, avšak vytkl jí 
i vydávanému materiálu přílišnou roztříštěnost a zapochyboval o účelnosti 
vydávat registra v plném znění, místo „aby jen věcný materiál se otiskl 
a vše formální se vynechávalo.“ Dotkl se tak otázky, které Čelakovský 
přikládal zásadní význam, Rezek však označil jeho vydavatelskou praxi 
za „luxus, který u národů bohatších již dávno přestal.“ 59

Kamil Krofta jako zástupce Gollovy školy velmi pozitivně, avšak nikoli jen 
v superlativech zhodnotil edici Codex juris municipalis jako „první větší 
českou edici listinných pramenů, která se snaží, a to vcelku se zdarem, 
dostáti hlavním požadavkům moderní techniky vydavatelské a znamená 

57 O Čelakovského vlivu, který byl příčinou napětí mezi ním a historiky Gollovy 
školy, hovoří Štaif, Jiří. Historici, dějiny a společnost. Historiografe v čes-
kých zemích od Palackého a jeho předchůdců po Gollovu školu 1790–1900, 
Praha 1997, s. 267. K skrytému soupeření obou historiků nejnověji Velek, L. 
Respektující rivalita.
58 Autory velmi příznivých recenzí byli Emler, Josef. Codex juris municipalis 
regni Bohemiae. Tomus I. Privilegia měst Pražských (vyd. Jaromír Čelakovský). 
Časopis musea království českého 59, 1885, s. 589–590; Kadlec, Karel. 
Privilegia královských měst venkovských v království českém z let 1225 až 1419 
(vyd. Jaromír Čelakovský). Časopis musea království českého 69, 1895, s. 
524–528. K silnému postavení Čelakovského v muzeu a jeho časopise Velek, L. 
Respektující rivalita, s. 213, 219.
59 Rezek, Antonín. J. Čelakovského publikace o soudě komorním. Český časopis 
historický 1, 1895, s. 397–402. K problematickému osobnímu vztahu obou histo-
riků Čelakovský, J. Moje zápisky, s. 98–101, pozn. č. 137; Velek, L. Respektující 
rivalita, s. 198, pozn. č. 9.
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u nás po té stránce veliký pokrok zvláště proti podobnému staršímu pod-
niku Jirečkovu, právě v této věci velmi chatrnému.“ 60

Několik málo kritických připomínek se objevuje také v kladně pojaté re-
cenzi Gustava Friedricha. Její autor se domníval, že Čelakovský vymezil 
pojem královských měst poněkud široce, neboť mezi ně zahrnul nemálo 
středověkých poddanských měst, která se až v dalším vývoji stala králov-
skými. Edice také nesplnila očekávání, že listiny budou roztříděny podle 
oblastí městských práv. G. Friedrich naopak vysoko zhodnotil Čelakovské-
ho přesnou vydavatelskou práci s listinnými texty.61

Naopak Václav Vojtíšek se přiklonil mezi jednoznačné obdivovatele J. Če-
lakovského a pod tímto dojmem hodnotil i jeho práce. Vysoko cenil nejen 
Čelakovského edice, ale například i jeho soupis rukopisů v pražském 
městském archivu, který položil základy pro studium městských knih 
v Čechách. Edice Codex juris municipalis byla podle Vojtíška zpracována 
„s největší pečlivostí a přesností, která se mohla té doby žádati na publi-
kaci velkého významu vědeckého a národního ... Sbírka pramenů práva 
městského je nejen v celku veliký čin vydávající svědectví o rozhledu 
a bystrosti původcově, o jeho energii a snahách veliké koncepce, oprav-
dová studnice vědomostí, na nichž může pevně budovati každý pokus 
o soustavné vypsání dějin městských v Čechách i práce monografické 
z minulosti jednotlivých měst, nýbrž působí i v detailech pozoruhodnými 
výsledky badání.“62 Povšimněme si, že G. Friedrich hodnotil edici střízli-
věji: „Ač účelem sbírky je především poznání vývoje poměrů právních, má 
obsah její přece zároveň nemalý význam pro místní dějepisce; ale také 
pro dějiny země obsaženy tu jednotlivé příspěvky.“ 63

O kvalitě Čelakovského editorské práce i koncepce nicméně nejlépe 
svědčí pozornost, které se jeho nedokončenému dílu dostalo ze strany 
nastupující editorské generace. Jaromír Čelakovský se v posledních 

60 Krofta, Kamil. Jaromír Čelakovský. Český časopis historický 20, 1914, s. 375–
378, zejm. s. 376.
61 Friedrich, Gustav. Codex juris municipalis regni Bohemiae. II. Privilegia krá-
lovských měst venkovských v království Českém z let 1225–1419 (vyd. Jaromír 
Čelakovský). Český časopis historický 3, 1897, s. 98–100.
62 Vojtíšek, V. Jaromír Čelakovský, s. 399, 415. Vojtíškovo hodnocení převzal 
také F. Kutnar, který hovoří o edici jako o „vzoru dokonalé editorské techniky“ 
(Kutnar, František – Marek, Jaroslav. Přehledné dějiny českého a slovenského 
dějepisectví, Praha 1997, s. 430).
63 Friedrich, G. (rec.). Codex juris municipalis regni Bohemiae II, s. 98.
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letech svého života sblížil s mladými badateli Gustavem Friedrichem64 
a Václavem Vojtíškem,65 kteří převzali a dovedli k tisku mnohé z jeho ne-
dokončených prací, a to především obě základní ediční řady městských 
práv a register komorního soudu.66

Jaromír Čelakovský přes rozsáhlé odborné záměry nebyl člověkem, který 
by se dokázal věnovat pouze tiché vědecké práci. Ačkoli množství nepře-
berných aktivit na veřejném i vědeckém poli jej nutilo žít v neustálém na-
pětí a stresu, nedokázal se nikdy plně odpoutat od ruchu veřejného dění 
a stáhnout se z vlivného, ale časově náročného postavení kombinujícího 
politiku s historickou a právní vědou a rozhodnout se natrvalo ve prospěch 
údajně preferované práce odborné.67 Zároveň však musíme ocenit, že 
často uplatnil svoje vlivné politické a vědecké postavení ve prospěch or-
ganizačního rozvoje české historiografie.68 

Při pohledu na nedokončené dílo si nelze nepoložit otázku, zda Čelakov-
ský přes nespornou erudici byl nadán pro dovršení svých plánů, ať již 
na poli editorském nebo při zamýšlených syntézách o vývoji českého a 
městského práva. Spíše než nedostatek syntetického myšlení, o němž 
uvažovali někteří badatelé,69 však shledáváme v Čelakovského díle ne-
dostatek soustředění a cílevědomého přístupu. Jak poznamenal Václav 
Vojtíšek, úkoly vytyčené Čelakovským byly již od počátku nad síly jednot-
livce, ovšem on sám je přesto (a přes své ostatní mnohostranné aktivity) 
nepřestával rozšiřovat o další a další plány.

64 Šusta, J. Mladá léta učňovská a vandrovní, s. 41. O kontaktech J. Čelakovského 
s G. Friedrichem vypovídají také vzájemné dopisy, srov. LA PNP, Čelakovský 
Jaromír; Archiv Akademie věd ČR, Friedrich Gustav, korespondence.
65 Vojtíšek, V. Jaromír Čelakovský, s. 393.
66 Pouze na okraj poznamenejme, že V. Vojtíšek a G. Friedrich dokončili všech-
ny významnější práce, které po Čelakovském zůstaly rozpracovány v rukopisech. 
V Čelakovského písemné pozůstalosti se již v současnosti nenachází žádné větší 
rozpracované dílo, pouze velké množství pramenných výpisků a přípravné mate-
riály k vydaným svazkům (srov. pozn. č. 1).
67 Shodně Velek, L. Jaromír Čelakovský, s. 40.
68 Shrnuje Velek, L. Jaromír Čelakovský, s. 46–47.
69 Shrnuje Velek, L. Jaromír Čelakovský, s. 40; Týž. Respektující rivalita, s. 199–
200, pozn. č. 13.
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Celé dílo Jaromíra Čelakovského svědčí o hluboké znalosti téměř ne-
přehledného množství pramenů a byla to i jejich početnost a obtížná 
přístupnost, které jej odváděly od syntetické práce na poli právních dějin 
a naopak stavěly před úkol připravit přehledné odborné edice. Editorská 
práce tak zaujala ústřední postavení v Čelakovského odborné činnosti 
a přinesla plné, spolehlivé70 a v mnoha případech dodnes nepřekonané 
ediční zpřístupnění obtížně dostupných pramenů, a to i z období často 
opomíjeného pozdního středověku.

Jaromír Čelakovský a Kutná Hora. 
Otázka kutnohorského diplomatáře
Kutná Hora, její minulost a bohaté prameny, ale také současnost zaujíma-
la vždy výjimečné místo v Čelakovského životě a byla inspirací mnohým 
z jeho odborných záměrů. Této skutečnosti věnuje letmou zmínku každá 
z biografií, při hlubším studiu se však ukazuje, že Čelakovského vědecké 
plány v tomto směru byly mnohem rozsáhlejší a blíže svému naplnění, 
než je ze stručných poznámek na první pohled patrné. Čelakovského cí-
lem bylo sepsat syntézu kutnohorských dějin doby předhusitské a sestavit 
městský diplomatář.

Jaromíra Čelakovského poutaly ke Kutné Hoře úzké vztahy již od raného 
mládí. Nevíme přesně, kdy poprvé zavítal do města plného stavebních, 
ale také písemných památek, do města slavné minulosti, avšak v jeho 
době již jen provinčního maloměstského charakteru. Zcela jistě tomu 
bylo kolem roku 1865, ktrátce předtím, než se započal jeho vztah s bu-
doucí manželkou Marií Holou, dcerou Václava Holého, rolníka z Nové Vsi 

70 Na tomto místě připomeňme známou skutečnost, že pro Čelakovského pra-
covali na opisech pramenů pro jeho edice početní kopisté, Čelakovský však 
jejich přepisy, pokud je užíval pro vlastní edice, vždy důsledně kontroloval. 
Srov. časté poznámky v tomto směru v zápiscích (Čelakovský, J. Moje zápis-
ky, s. 73–86). Doklady o činnosti kopistů přináší i jeho osobní fond (LA PNP, 
Čelakovský Jaromír, neuspořádáno), který obsahuje stvrzenky na vyplacené 
honoráře. Srov. též Hanzal, Josef – Svadbová, Blanka (edd.). Korespondence 
Zdeňka Nejedlého s českými historiky, Praha 1978, s. 131–161. O pečlivém pří-
stupu Čelakovského k přepisu listin pro edice svědčí rovněž jeho korespondence 
s chebským archivářem Heinrichem Gradlem. Srov. Hlaváček, I. Čeští archiváři 
a chebský městský archiv, s. 372, č. 1; s. 386–388, č. 12, 13.
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u Kolína a posléze měšťana v Kutné Hoře.71 První pobyt Čelakovského 
v Kutné Hoře je doložen o prázdninách v roce 1865 72 a již tehdy údajně 
začal čerstvý student práv se studiemi a pořádáním ve zdejším městském 
archivu.73 Právě zde získával své první zkušenosti s archivními prameny 
a nepochybně zde se začalo rodit jeho směřování k výzkumu právních 
a městských dějin. S kutnohorským prostředím a s archivem se tedy se-
známil pravděpodobně ještě dříve, než v roce 1866 začal studovat v čes-
kých archivech pro Antonína Gindelyho.74

Jak shrnuje Jaromír Čelakovský ve svém dopise kutnohorskému archiváři 
Otakaru Hejnicovi z 26. května 1914, zajížděl každoročně během studií 
o prázdninách a svátcích do Kutné Hory za svojí „nevěstou“ Marií. Při té 
příležitosti spolu se Slaviborem Breuerem75 pořádal městský archiv a zá-

71  ANM, Čelakovský Jaromír, rodinné zápisky (neuspořádáno). Nekrolog Marie 
Čelakovské (1843–1907) zveřejnila s mnoha nepřesnostmi Eliška Krásnohorská, 
Marie Čelakovská roz. Holá, Ženské listy 35, 1907, s. 137–140. Podle jejího podá-
ní seznámil J. Čelakovského s M. Holou herec Jiří Bittner v Kutné Hoře až v roce 
1868 a již v roce 1869 se konala svatba, ve skutečnosti se však oba seznámili již 
v roce 1866 a svatbu měli v roce 1871. Srov. Velek, L. Jaromír Čelakovský, s. 31.
72 ANM, Čelakovský Jaromír, zápisky (neuspořádáno). Tentýž pramen citují také 
L. Velek – A. Velková (J. Čelakovský, Moje zápisky, s. 361), ovšem až k roku 1866.
73 Údaje o počátcích Čelakovského práce v archivu se liší a kolísají mezi léty 
1865 a 1866. O roku 1865 hovoří doporučující list kutnohorské městské rady 
z 14. 4. 1871 (SOkA Kutná Hora, Archiv města Kutná Hora, Registratura měst-
ského úřadu 1850–1945, sign. I-2/1871), tentýž rok (1865) však mylně uvádí 
i pro počátek Čelakovského práce pro zemský archiv. Sám J. Čelakovský pozna-
menal v r. 1886 do kutnohorského archivního katalogu, že „seznam tento pořídil 
pracně a obětavě pan Slavibor Breuer, který se mnou osobně v letech 1866–1876 
archiv kutnohorský spořádal“ (SOkA Kutná Hora, Archiv města Kutná Hora, 
Katalog tzv. Aktové sbírky městského archivu 1299–1600). Ovšem v dopise, který 
J. Čelakovský zaslal 26. 5. 1914 kutnohorskému archiváři Otakaru Hejnicovi, 
hovoří opět o roku 1865. Téhož roku začal kutnohorský archiv pořádat též Čela-
kovského spolupracovník Slavibor Breuer (Hejnic, Otakar. Archiv kutnohorský. 
Díl prvý, Historický vývoj, Praha 1918, s. 29–33).
74 Rok 1866 uvádí A. Gindely v doporučujícím dopise z 20. 4. 1871 pro praž-
ský magistrát (LA PNP, Čelakovský Jaromír, neuspořádáno). Z téhož roku 
(4. 8. 1866) se dochovalo rovněž Gindelyho doporučení „představeným archi-
vů domácích“, aby vyšli vstříc J. Čelakovskému, který „koná jisté jemu uložené 
práce pro zemský archiv“ (tamtéž).
75  Slavibor Breuer (1837–1912) je patrně nejpozoruhodnější postavou v ději-
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roveň přepisoval prameny pro zemský archiv. „Archiv se nalezal v Kamen-
ném domě ve velké síni, kde je pavlač. Byl velmi neuspořádán. Listiny 
a knihy ležely smíchány a na hromadě naházeny až do stropu. Jenom ma-
lou část srovnal Petr Veselský. Bylo třeba srovnati jej, aby se v něm mohlo 
pracovati. Pročež dali jsme se se Slaviborem Breuerem do práce, rovnali 
knihy městské, opatřili je nápisy a pak listiny staré vytahovali z hromady, 
dávali do archův a opatřovali je regesty a daty.“ Čelakovský takto pracoval 
i po Breuerově odchodu v roce 1868 až do roku 1871 a sporadicky ještě 
v roce 1872. Podle svědectví archiváře Otakara Hejnice srovnal aktový 
materiál až do roku 1630.76

nách kutnohorského archivu. Syn z kutnohorské továrnické rodiny, absolvent 
hospodářské školy v Libverdě u Děčína a přesvědčený vegetarián ovlivněný 
filantropickými názory se pokusil založit v roce 1868 výchovnu pro zanedbanou 
a osiřelou mládež, z níž zamýšlel vybudovat vegetariánskou a volnonábožen-
skou soběstačnou kolonii nejprve v Kutné Hoře. Po přestěhování do Modletína 
na Chotěbořsku a po nezdaru celého projektu (děti nucené k vegetariánství 
se zčásti rozutekly) odešel se zbylými chovanci do Srbska a posléze se dvě-
ma z nich vstoupil v roce 1881 do pravoslavného kláštera Chilandaru na po-
loostrově Athos pod jménem Sáva Chilandarec. Kontakt s Čechami mu poté 
zajišťoval švagr, historik Josef Kalousek. Archivní práce v letech 1865–1867 
byla v Breuerově životě pouze epizodou. Srov. Zeman, Josef. Sáva Chilandarec 
(Slavibor Breüer). Přípěvek k dějinám české filantropie, Chotěboř 1913.
76  Hejnic, O. Archiv kutnohorský, s. 32–33. Originál dopisu je uložen v SOkA 
Kutná Hora, Archiv města Kutná Hora, Aktová sbírka, č. 21 628 A. Obdobné 
informace z Čelakovského osobních vzpomínek přinesl v r. 1906 také Kadlec, 
K. Jaromír Čelakovský, s. 325–326. Rok 1630, k němuž Čelakovský dospěl 
při pořádání v roce 1871, dokládá i již vzpomínaný doporučující dopis kutno-
horské městské rady z 14. 4. 1871 (SOkA Kutná Hora, Archiv města Kutná Hora, 
Registratura městského úřadu 1850–1945, sign. I-2/1871), ale také samotné 
archiválie v tzv. aktové sbírce v kutnohorském archivu, které jsou dodnes zčás-
ti uloženy v papírových obalech nadepsaných rukou J. Čelakovského. Je ovšem 
zaznamenáníhodné, že Čelakovského spolupráci zcela pominul ve svých vzpo-
mínkách Slavibor Breuer, a sice v dopise, který zaslal 22. 10. 1902 archiváři 
Hejnicovi (Hejnic, O. Archiv kutnohorský, s. 30–31). Právě tak ovšem Jaromír 
Čelakovský značně nadsadil ve svůj prospěch informace v přihlášce na mís-
to pražského archivního adjunkta, když zcela pominul spolupráci Slavibora 
Breuera a přisoudil si, že kutnohorský archiv „od nejstarších dob až do roku 
1625 úplně chronologicky spořádal a více než 10 000 listin v něm zregestoval“ 
(Holec, F. Archivář JUDr. Jaromír Čelakovský, s. 138). V městském archivu je 
však do roku 1630, kam Čelakovský později dospěl, pouze 8900 zkatalogizova-
ných spisů, z nichž značnou část zpracoval Slavibor Breuer, který je též autorem 
rukopisného katalogu (Hejnic, O. Archiv kutnohorský, s. 31).
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Působení Slavibora Breuera a Jaromíra Čelakovského přineslo jednotné 
uspořádání dosud nepřehledného a jen částečně přístupného archivu. 
Oba mladíci však zvolili systém, který vyhovoval nejstaršímu období, ale 
v mladších letech se ukázal být značně problematickým: písemnosti me-
chanicky katalogizovali podle chronologického klíče. Zároveň zrušili části 
archivu dříve uspořádané podle věcných skupin Václavem Patočkou a Pe-
trem Miloslavem Veselským a zavedli jedinou chronologicky pojatou řadu. 
Jejich postup oprávněně kritizovali archiváři Petr M. Veselský a Otakar 
Hejnic již na přelomu 19. a 20. století.77 

Jaromír Čelakovský uvedl v roce 1871 do své žádosti o místo pražského 
archivního adjunkta, že jej rada města Kutné Hory v roce 1869 jmenovala 
pro jeho zásluhy městským archivářem.78 Žádný doklad však není v kut-
nohorské registratuře zachován, a tak zůstává otázkou, zda jmenování 
nespočívalo pouze v ústní neoficiální rovině.79 To naznačuje také formula-
ce v doporučujícím dopisu kutnohorské rady, podle kterého městská rada 
„svěřila další a konečné uspořádání celého archivu městského ... pánu 
JUDr. Jaromíru Čelakovskému.“ 80

Bohatý kutnohorský archiv se stal Čelakovskému nejen inspirací, ale také 
prvním zdrojem historické publikační činnosti, kterou připojil již ke zmíně-
né přihlášce v roce 1871. Převážně na kutnohorském materiálu je založe-
na jeho první větší práce, pojednání o sporu mezi městy Kutnou Horou, 
Plzní a Českými Budějovicemi o přední místo na zemském sněmu.81 

77 Hejnic, O. Archiv kutnohorský, s. 30–32. Ovšem dlužno podotknout, že nejstar-
ší spisový materiál přibližně do r. 1800 zůstává uspořádán podle schématu zapo-
čatého S. Breuerem a J. Čelakovským s jistými úpravami až do dnešní doby.
78 Cituje Holec, F. Archivář JUDr. Jaromír Čelakovský, s. 138.
79 Existence dokladu byla ověřena, a to s negativním výsledkem, v indexech po-
dacích protokolů městské registratury pro léta 1865–1871 (SOkA Kutná Hora, 
Archiv města Kutná Hora, Registratura městského úřadu 1850-1945, Indexy 
podacích protokolů 1865–1871) a v knihách zápisů městské rady a městského 
zastupitelstva za rok 1869 (Tamtéž). Jediným oficiálním dokladem ze strany měs-
ta tak zůstává zmíněné doporučení ze dne 14. 4. 1871 (SOkA Kutná Hora, Archiv 
města Kutná Hora, Registratura městského úřadu 1850–1945, sign. I-2/1871).
80  SOkA Kutná Hora, Archiv města Kutná Hora, Registratura městského úřadu 
1850–1945, sign. I-2/1871.
81 Čelakovský, Jaromír. Postavení vyslaných královských měst na sněmích čes-
kých a spor měst Hory Kutné, Plzně a Českých Budějovic o přednost místa a hla-
su na sněmě. Časopis musea království českého 43, 1869, s. 115–157, 243–277, 
307–331; 44, 1870, s. 3–42.
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Ze stejných zdrojů vycházel také jeho nejranější editorský počin, pramen-
né výpisky nazvané Ze starých památek soudních, v nichž uveřejnil mimo 
jiné záznamy ze soudních sporů Mikuláše Dačického z Heslova.82

Jaromír Čelakovský nezanevřel na Kutnou Horu ani po roce 1871, kdy 
jej zaměstnání a rodina trvale vázaly v Praze. V letech 1878–1890 byl 
poslancem zemského sněmu za venkovské obce okresů Čáslav a Kutná 
Hora; stejné okresy spolu s uhlířskojanovickým a chotěbořským zastupo-
val v letech 1879–1881 na říšské radě.83 Do Kutné Hory jej stále vábily 
nejen bohaté archivní prameny,84 ale také romantické vzpomínky z mlá-

82 Čelakovský, Jaromír. Ze starých památek soudních. Právník 9, 1870; Právník 
10, 1871. Čelakovský zde uveřejnil zejména právní naučení z kutnohorského 
právního rukopisu z počátku 15. století a zápisy ze soudních sporů Mikuláše 
Dačického z Heslova.
83  Kadlec, K. Jaromír Čelakovský, s. 331–334. Památkou na Čelakovského poli-
tickou aktivitu v této době je Řeč Jaromíra Čelakovského při odhalení pomníku 
bratru Janu Žižkovi v Čáslavi dne 29. srpna 1880, Praha 1880, kterou autor ne-
chal vytisknout vlastním nákladem v tiskárně E. Grégra. Pozoruhodná je ovšem 
nízká aktivita Čelakovského při organizaci a financování rekonstrukce a do-
stavby chrámu sv. Barbory v letech 1884–1905 a dalších památek nebo při sou-
visejících společenských událostech. Je doložena pouze účast Čelakovského 
na hromadné návštěvě poslanců zemského sněmu v Kutné Hoře 20. 4. 1899. 
Srov. Vorlíček, Karel. Dějiny restaurace a dostavby velechrámu sv. Panny 
Barbory v Hoře Kutné 1884–1905, Kutná Hora 1905, s. 188, passim. V roce 
1905 se Čelakovský omluvil z pozvání na slavnostní vysvěcení svatobarborské-
ho chrámu a poslanec Pacák tehdy ve své řeči vyzvedl pouze zásluhy poslanců 
Karla Adámka, Josefa Hlávky a maršálka sněmu Jiřího Lobkowicze (Zpráva 
archaeologického sboru „Vocel“ v Kutné Hoře a okolí za rok 1900–1907, Kutná 
Hora 1908, s. 87, 101). Žádné Čelakovského aktivity v tomto směru nezazname-
nal ani Adámek, Karel. K dějinám zachování chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, 
Časopis Musea království Českého 87, 1913, s. 369–380, 440–451.
84 Časté návštěvy Čelakovského v kutnohorském archivu dokládají jeho zápis-
ky v letech 1872–1889 (Čelakovský, J. Moje zápisky, s. 56, 75, 76, 82). Z jedné 
takovéto návštěvy pochází také jeho zmíněný vpisek do Breuerova katalogu, 
učiněný r. 1886 (viz pozn. č. 73). Návštěvu v roce 1894 dokládá kniha výpůjček 
a zpráv o činnosti kutnohorského archivu z let 1892–1955 (SOkA Kutná Hora, 
fond Okresní archiv Kutná Hora) a Čelakovského dopisy a stvrzenky o studiu 
a výpůjčkách archiválií (1886, 1896, 1899), uložené v SOkA Kutná Hora, Archiv 
města Kutná Hora, Aktová sbírka č. 21 628 A. O vyčerpávající znalosti pramenů 
z kutnohorského archivu svědčí také druhý svazek edice Codex juris municipalis, 
který neopomíjí žádný z významnějších kutnohorských pramenů listinné povahy.
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dí.85 Všechny uvedené důvody jej dovedly až k rozhodnutí sepsat mono-
grafii o Kutné Hoře. Jaromír Čelakovský zamýšlel spolupracovat na tomto 
úkolu s gymnaziálním profesorem Janem J. Řehákem, který měl původně 
zpracovat kutnohorský diplomatář a pohusitské dějiny města, zatímco Če-
lakovskému zůstal úkol zpracovat dějiny předhusitské.86 Sám Čelakovský 
přikládal tomuto svému cíli nemalou váhu. První stopy takového záměru 
nacházíme v roce 1893, tedy ke sklonku onoho desetiletého období 
v Čelakovského životě, kdy se nejplodněji a s největším zaujetím věnoval 
vědecké práci. Do zápisků si v roce 1893 stručně poznamenal: „Kromě 
toho dám se do monografie o Kutné Hoře.“ 87 Vzápětí započal s rozsáhlým 
pramenným výzkumem, který rozšiřoval podle souvislostí také na prame-
ny týkající se horního práva, Jihlavy a sedleckého kláštera.88 Již v roce 

85 Čelakovský, J. Moje zápisky, s. 292.
86 Čelakovský si zapsal 20. prosince 1898 do jednoho ze sešitů s Řehákovými po-
známkami, které měl vypůjčeny z jeho pozůstalosti: „Dohodnul sem se se zvěč-
nělým přítelem prof. Řehákem, že on vydá diplomatář Kutné Hory a dějiny po 
válkách husitských a já že vezmu na sebe sepsání dějin do válek husitských (...) 
Když pak (Řehák – pozn. aut.) zemřel, (...) odhodlal sem se z prací jeho vzíti 
vydání diplomatáře též na sebe s vytknutím arci řádným, co Řehákem bylo vy-
konáno. Po delší přestávce míním nyní pustiti se do práce.“ (SOkA Kutná Hora, 
Řehák Jan Josef, inv. č. 49). Jan J. Řehák (1839–1895) byl gymnasiálním pro-
fesorem, zakladatelem časopisu Kutnohorské příspěvky k dějinám vzdělanosti 
české, aktivním zakládajícím členem archeologického spolku Vocel a význam-
ným regionálním historikem. Zabýval se především pozdně středověkými dě-
jinami Kutné Hory (srov. Ottův slovník naučný, 21, Praha 1904, s. 417–418). 
V Čelakovského pozůstalosti se dochovaly výpůjční lístky, podle kterých si J. 
Čelakovský prostřednictvím J. Teigeho zapůjčil Řehákovy poznámky a opisy 
listin ke kutnohorským dějinám, a to z archivu kutnohorského archeologické-
ho spolku Vocel 3. října a 20. října 1896, tedy záhy po Řehákově smrti (ANM, 
Čelakovský Jaromír, neuspořádáno). V současnosti je písemná pozůstalost J. 
Řeháka uložena v kutnohorském archivu (SOkA Kutná Hora, Řehák Jan Josef. 
Osobní fond). Poznámky, které si vypůjčil J. Čelakovský, však obsahuje pozůsta-
lost Otakara Lemingera, který je získal z Čelakovského pozůstalosti po jeho smr-
ti (srov. níže; SOkA Kutná Hora, Leminger Otakar, inv. č. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 16).
87 Čelakovský, J. Moje zápisky, s. 85.
88  „Otázka založení Kutné Hory odvedla mne k Jihlavě, odtud k Freiber-
ku a k cisterciákům ... Kvůli té monografii zajel jsem do Vorlíka a Jihlavy.“ 
(Čelakovský, J. Moje zápisky, s. 85; ve schwarzenberském archivu v Orlíce byl 
v té době uložen archiv bývalého sedleckého kláštera).
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1894 si zaznamenal, že napsal „polovici studie o starších dějinách Kutné 
Hory“ a zároveň věnoval dějinám města několik přednášek.89 Poté však 
práce na slibně se rozvíjejícím tématu utichly, a to s celkovým útlumem 
jeho odborné práce po roce 1895 a zároveň po předčasné smrti J. Řeháka 
v témže roce.90 Další závažnou překážkou, byť osobního rázu, se stalo ne-
dorozumění mezi autorem, kutnohorským starostou Janem Macháčkem 
a mladočeským poslancem z Kutné Hory JUDr. Bedřichem Pacákem, 
jež způsobila kunohorská městská rada nevydařenou volbou Čelakov-

89  Čelakovský, J. Moje zápisky, s. 86; Stieber, M. Jaromír Čelakovský, s. 387. 
Ve stejném roce se konala přednáška o starších dějinách města přímo v Kut-
né Hoře, jež měla značný ohlas. Její obsah zveřejněný v tisku (Přednáška prof. 
dra. Čelakovského v měšťanské besedě, Podvysocké listy 5, č. 12, 24. 3. 1894, 
s. 1) svědčí o autorově širokém rozhledu po kutnohorské historii. Čelakovský měl 
údajně během přednášky slíbit, že ještě téhož roku vydá své dějiny města nákla-
dem České akademie.
90 Když jej v roce 1898 kutnohorské městské zastupitelstvo žádalo o článek o dě-
jinách Vlašského dvora do chystaného slavnostního sborníku k příležitosti do-
končení jeho obnovy, Čelakovský odpověděl: „Doufal sem arci, že budu moci 
brzo přikročiti k vydání jak starších dějin Kutné Hory a okolí do doby husitské, 
tak i diplomatáře kutnohorského z té doby. Prvnější práce je už větším dílem 
v rukopise, druhá byla začata sbíráním materiálu zvěčnělým prof. Řehákem. 
Bohužel moje nynější přetížení pracemi, jaké mi spůsobuje doktorát právnické 
fakulty, professura, archivářství, předsednictví Matice a nyní ještě poslanectví, 
činí mi takořka nemožno, abych vědecky vedle toho pracoval. Nezbývá mi, než-
li si na to postěžovati a doufati, že předce brzo nějaká úleva mi bude zjednána, 
abych své vědecké práce mohl dokončiti. Mezi těmi dějiny kutnohorské zaujímají 
jedno z předních míst a i článek o Vlašském dvoře budu moci poskytnouti jako 
ukázku z tohoto místního dějepisu.“ Uvedený dopis, datovaný v Praze 5. ledna 
1898, velmi dobře dokumentuje mizivé množství času, které Čelakovskému zbý-
valo k vědecké práci po roce 1895, a zároveň význam, který J. Čelakovský při-
kládal dějinám Kutné Hory. Srov. SOkA Kutná Hora, Archiv města Kutná Hora, 
Registratura městského úřadu 1850–1945, sign. IX-21/1877.



2007
Paginae 15

256

Vaněk V."
J .  Čelakovský jako edi tor

ského čestným občanem města v roce 1899.91 Uražený Čelakovský poté 
odložil práci na mnoho let. O svém záměru sepsat dějiny Kutné Hory sice 
znovu hovořil v roce 1902, ovšem pouze jako o plánu do budoucna po 
chystaném odchodu z pražského archivu v roce 1906.92 V tomto roce se 
Karel Kadlec zmiňuje, že tehdy vydané Čelakovského heslo Kutná Hora 
v Ottově slovníku naučném je pouze „tresť z větší monografie o dějinách 
tohoto města, kterou prof. Čelakovský má větším dílem už připravenou 
k tisku“.93 Práce však patrně příliš nepokročily. Ještě v roce 1914, krátce 
před svou smrtí, Čelakovský napsal kutnohorskému archiváři Otakaru 
Hejnicovi (parafrázujeme-li jeho vlastní slova), že nemá jiné touhy, než 
aby mu osud dopřál zdraví a on mohl vydat starší dějiny Kutné Hory.94 
Zdá se tedy, že ačkoli na sklonku života se vrátil také k tomuto ze svých 
záměrů,95 nedokončil jej stejně jako jiné. Práce na rukopisu nebyly po ro-
ce 1894 příliš intenzivní, neboť když Václav Vojtíšek po Čelakovského 
smrti procházel jeho pozůstalost, nalezl zde z chystané kutnohorské 

91  „Kutnou Horu jsem poodložil pro neslušné chování rady kutnohorské 
(Macháček a Pacák) ke mně. ... Konečně jsem Pacákovi řekl důkladně své míně-
ní o tom, kterak je ve vleku realistů a kterak při volbě čestných měšťanů v Kut-
né Hoře mne osobně urazili. Omlouval se a byl dosti rozmrzen, takže doufám, 
že se napraví.“ (J. Čelakovský, Moje zápisky, s. 98, 104). Jak vyplývá ze zápi-
sů z jednání, kutnohorské městské zastupitelstvo 14. 7. 1899 zvolilo čestnými 
měšťany české politiky, které navrhl poslanec JUDr. Bedřich Pacák „pro jejich 
zásluhy o město Kutnou Horu, pokud se tyče o restauraci jejích stavitelských 
památek.“ Jméno J. Čelakovského v Pacákově návrhu vůbec nefigurovalo. 
Čestnými občany byli zvoleni poslanci Karel Adámek, Josef Herold a Josef 
Hlávka, ministr Josef Kaizl, stavitel Ludvík Lábler a historik a ministerský úřed-
ník Antonín Rezek (SOkA Kutná Hora, Archiv města Kutná Hora, Zápisy ze za-
sedání městského zastupitelstva 14. 7. 1899). Čelakovskému byli trnem v oku 
především A. Rezek a J. Kaizl. Jeho zápisky v této souvislosti obsahují hořkou 
poznámku, že „těm lidem jsou Rezek a Kaizl (...) milejší nežli poctivý našinec“ 
(Čelakovský, J. Moje zápisky, s. 98). Čelakovského neúspěch při volbě čestných 
měšťanů však patrně musíme přičíst na vrub jeho nezájmu o restaurování a ob-
novu kutnohorských památek (viz výše pozn. č. 83).
92 Čelakovský, J. Moje zápisky, s. 129.
93 Kadlec, K., Jaromír Čelakovský, s. 424. Srov. též Ottův slovník naučný XV, 
Praha 1900, s. 413–437.
94 Hejnic, O. Archiv kutnohorský, s. 33.
95 O tom hovoří také V. Vojtíšek v r. 1916 ve svém úvodu k Čelakovského práci 
o dějinách sedleckého kláštera („Kdo mohli nahlédnouti do programu vědec-
kých úkolů zemř. dvorního rady Dr. Jaromíra Čelakovského, jejž si ustanovil 
pro léta nejbližší, věděli, že v něm důležité místo přikládá monografii o dějinách 



2007
Paginae 15

257

"Vaněk V.
J .  Čelakovský jako edi tor

monografie pouze část věnovanou sedleckému klášteru, kterou autor 
dokončil již v roce 1894 a kterou tehdy zřejmě označil za onu zmíněnou 
„polovici studie o starších dějinách Kutné Hory“. Václav Vojtíšek se ujal 
vydání této části rukopisu, která zůstala vedle zmíněného hesla v Ottově 
slovníku naučném a krátkého článku o dějinách sedleckého kláštera jedi-
nou dokončenou a publikovanou prací Jaromíra Čelakovského o Kutné 
Hoře.96 Přes svoji torzovitost tento text dodnes zůstává jedním ze základ-
ních děl kutnohorské historiografie o dějinách předhusitské doby, neboť 
vedle sedleckého kláštera výstižně shrnuje též církevní poměry ve městě, 
jehož kostely se nacházely pod patronátem sedleckých opatů. Ukazuje 
Jaromíra Čelakovského jako bezesporu nejvýznamnějšího historika, který 
se zabýval tímto obdobím v dějinách Kutné Hory, a dokládá jeho obraz 
vědce, který zvládal soustředit, uspořádat a interpretovat objemný soubor 
pramenů, obtížně přístupných a roztříštěných po mnoha archivech.

Podle Vojtíškova mínění Čelakovský zamýšlel k rukopisu o sedleckém 
klášteru připojit také listář, který však editor shledal neúplným a proto 
upustil od záměru „při knize sestaviti úplný listář klášterní, poněvadž mno-
hé listiny byly zatím vydány ve významných publikacích.“ 97 Tím se dostá-
váme k již zmíněnému záměru, kterým byl kutnohorský diplomatář, jejž 
zpracovával původně Jan Řehák. Poprvé se Čelakovský zmínil o tomto 
záměru až v letech 1898 a 1902.98 Již v roce 1906 Karel Kadlec podával 

města Kutné Hory do r. 1420.“ Srov. Čelakovský, Jaromír. Klášter sedlecký, jeho 
statky a práva v době před válkami husitskými. Ed. Václav Vojtíšek, Praha 1916, 
s. II; Vojtíšek, V. Jaromír Čelakovský, s. 422).
96 Čelakovský, Jaromír. Klášter sedlecký, jeho statky a práva v době před válka-
mi husitskými. Ed. Václav Vojtíšek, Praha 1916; Srov. též Čelakovský, Jaromír. 
Ze starších dějin kláštera sedleckého, Praha 1900.
97 Čelakovský, J. Klášter sedlecký, s. IV (z úvodu V. Vojtíška).
98 SOkA Kutná Hora, Archiv města Kutná Hora, Registratura městského úřadu 
1850–1945, sign. IX-21/1877; SOkA Kutná Hora, Řehák Jan Josef. Osobní fond, 
inv. č. 49; Čelakovský, J. Moje zápisky, s. 129. Viz též pozn. č. 86, 90. Někteří 
autoři připisovali J. Čelakovskému záměr vydat spolu s diplomatářem též edi-
ci nejstarší kutnohorské městské knihy, tuto informaci se však nepodařilo spo-
lehlivě ověřit. Srov. Kapras, J. Jaromír Čelakovský, s. 808; Demel, J. Jaromír 
Čelakovský, s. 11. Mezi materiály, které byly nalezeny v Čelakovského pozůsta-
losti po jeho smrti, se nicméně připomíná také „opis nejstarší knihy městské kut-
nohorské počínající rokem 1424 až do listu J 7 a opisy některých význačnějších 
zápisů z téže knihy z listů následujících.“ Srov. SOkA Kutná Hora, Archiv města 
Kutná Hora, Registratura městského úřadu 1850–1945, sign. VI-46/1915. Není 
však vyloučeno, že také tento opis pocházel z pozůstalosti J. Řeháka.
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zprávu, že Čelakovský měl větším dílem připravenou k tisku monografii 
o dějinách Kutné Hory spolu s jejím diplomatářem do válek husitských99 
a sám J. Čelakovský doufal v roce 1914 krátce před svou smrtí, že se mu 
dílo podaří brzy vydat.100 

Je pravděpodobné, že rukopis kutnohorského diplomatáře, který autor 
chtěl dovést k roku 1420, byl v té době těsně před dokončením, neboť je 
často zmiňován při jednáních o Čelakovského pozůstalosti po roce 1914. 
Osud však nebyl nakloněn nejen završení tohoto jeho díla, ale patrně ani 
dochování jeho rukopisu, a tak je dnes, ke škodě kutnohorských dějin, 
musíme považovat za ztracené. O rukopis projevil zájem krátce před Če-
lakovského smrtí Gustav Friedrich, který si jej od autora zapůjčil 15. čer-
vence 1914.101 O chystaném diplomatáři věděla též kutnohorská městská 
rada, která ihned po Čelakovského smrti pověřila Otakara Lemingera,102 
aby se jejím jménem pokusil rukopis získat.103 Jednání však nebylo 
úspěšné a navíc Leminger nalezl v pozůstalosti patrně jen přípravný ma-
teriál, zatímco samotný rukopis zůstal nezvěstný. Otakar Leminger napsal 
19. listopadu 1914 městské radě, že materiál sebraný Čelakovským pro 
kutnohorský diplomatář velice dobře zná. Podle jeho vzpomínek Čelakov-
ský slíbil již v roce 1886, když se Kutná Hora zavázala údajně jako první 
z oslovených měst přispět 600 zl. na vydání druhého dílu edice Codex 

99 Kadlec, K. Jaromír Čelakovský, s. 424.
100  Hejnic, O. Archiv kutnohorský, s. 33.
101 Srov. stvrzenku psanou rukou G. Friedricha (ANM, Čelakovský Jaromír, ne-
uspořádáno). Rukopis tehdy nesl signaturu E VI a 86 1,2 a název „Diplomatář 
Kutnohorský“. Stvrzenka je uložena v kartonu č. 5 mezi dalšími výpůjčními lístky.
102 Otakar Leminger (1875–1929) byl synem Emanuela Lemingera (1846–1931), 
významného kutnohorského historika a dlouholetého kustoda sbírek v muzeu ar-
cheologického sboru Vocel v Kutné Hoře. Sám se zabýval dějinami města a do-
lování v Kutné Hoře a zamýšlel sepsat monografii o dějinách předhusitské Kutné 
Hory, kterou však nedokončil pro předčasné úmrtí. Srov. Klepl, Jan. O písemné 
pozůstalosti inž. Otakara Lemingera. Časopis archivní školy 9–10, 1931–1932, 
s. 357–358; Výbor z prací ing. Otokara Lemingera. Praha 1930. Písemná pozů-
stalost O. Lemingera, nacházející se dříve v Historickém ústavu AV ČR, je v sou-
časnosti uložena v kutnohorském archivu (SOkA Kutná Hora, Leminger Otakar).
103 Srov. pověření městské rady z 19. 10. 1914 (ANM, Čelakovský Jaromír, neu-
spořádáno). Otakar Leminger měl získat zpět kromě materiálu, který si J. Če-
lakovský zapůjčil z městského archivu, také „veškerý materiál zpracovaný 
i nezpracovaný k chystanému Codex diplomaticus Hory Kutné.“
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juris municipalis, že bude sbírat též listiny týkající se Kutné Hory.104 Měst-
ská rada se roku 1914 patrně zdráhala znovu věnovat peníze na edici, 
kterou podle svého mínění již jednou podpořila, nakonec však rozhodla 
poskytnout na zakoupení materiálu z Čelakovského pozůstalosti dalších 
200 K, avšak až po intervenci Emanuela Lemingera, Otakarova otce a 
významného regionálního historika. Ten městskou radu 18. ledna 1915 
žádal o uvedenou čátku s tím, že v Čelakovského pozůstalosti se našlo 
„mnoho opisů, které měly asi býti materiálem k dotčenému diplomatáři.“ 
Skutečnost však nakonec byla méně příznivá a materiál nepříliš bohatý. 
Otakar Leminger nalezl v pozůstalosti kromě mnoha originálních archivá-
lií, které si J. Čelakovský vypůjčil z kutnohorského archivu a nikdy nevrátil, 
pouze zpracovaný materiál týkající se dějin sedleckého kláštera, jejž se 
však chystal vydat Václav Vojtíšek, a poté nezpracované opisy listin, vět-
šinou však z kutnohorského archivu. Pouze třicet z nich označil jako opisy 
„různých listin k diplomatáři města Kutné Hory z dob předhusitských“. Tyto 
opisy Otakar Leminger skutečně také převzal, jiný materiál k chystané-
mu diplomatáři se nepodařilo získat.105 Mohl ovšem existovat ve větším 
množství, jak naznačuje v konceptu dochovaný, avšak nedatovaný lístek 
adresovaný kutnohorské městské radě pravděpodobně roku 1914, podle 
kterého materiál, jejž Čelakovský chystal pro „Codex diplomaticus Hory 
Kutné, jest z veliké části majetkem archivu Musea král. Českého, i nelze 
jej tudíž odevzdati slavné radě kr. horního města Hory Kutné.“ 106

104 SOkA Kutná Hora, fond Okresní archiv Kutná Hora, inv. č. 16 (dopis 
O. Lemingera ze dne 19. 11. 1914).
105  SOkA Kutná Hora, Archiv města Kutná Hora, Registratura městského úřa-
du 1850–1945, sign. VI-46/1915. Těchto třicet opisů se zatím nepodařilo iden-
tifikovat v materiálech kutnohorského archivu a je otázka, zda jsou dochovány. 
Vedle těchto oficiálně převzatých opisů však Otakar Leminger nalezl v Čelakov-
ského pozůstalosti též některé materiály, které získal sám pro sebe a jež chtěl 
užít pro svoji vědeckou práci. Jde především o opisy listin od J. J. Řeháka, jež 
měly být základem Čelakovského diplomatáře, ale také o část přípravného ru-
kopisu edice Codex juris municipalis týkající se Kutné Hory. Všechny tyto mate-
riály jsou dnes součástí Lemingerovy písemné pozůstalosti (SOkA Kutná Hora, 
Leminger Otakar, inv. č. 6, 9, 16).
106 ANM, Čelakovský Jaromír, neuspořádáno. Z nedatovaného lístku bohužel ne-
vylývá množství materiálu a ani ten se zatím nepodařilo identifikovat. Není vy-
loučeno, že se stal součástí tzv. muzejního diplomatáře. Srov. Čechura, J. (red.). 
Průvodce po fondech a sbírkách Archivu Národního muzea, s. 15–16.
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Pátrání Otakara Lemingera po samotném rukopisu diplomatáře tehdy 
patrně nebylo úspěšné, alespoň o něm nenacházíme jedinou zmínku. 
Nezbývá než se domnívat, že Gustav Friedrich, který měl v opatrování 
podstatnou část Čelakovského pozůstalosti,107 Otakaru Lemingerovi ne-
poskytl zprávu o hledaném svazku. Stejný výsledek poskytlo také pátrání 
v současnosti. Rukopis diplomatáře, s jistotou poprvé a naposledy zmíně-
ný 15. července 1914 na výpůjčním lístku Gustava Friedricha, se zatím 
nepodařilo nalézt ani v rozsáhlé, byť nezpracované písemné pozůstalosti 
Jaromíra Čelakovského, ani na jiných místech.108 V kutnohorském archivu 
však přežívalo dlouhá léta přesvědčení o jeho existenci a pozdější zkáze. 
Archivář Josef Nuhlíček poznamenal kolem roku 1950 na dopis Otakara 
Lemingera městské radě z 19. listopadu 1914, že „diplomatář se dostal 
do rukou prof. dr. Friedricha a po smrti tohoto s pozůstalostí do pražského 
městského archivu, kde shořel 8. V. 1945.“ Zkázu rukopisu v plamenech 
Staroměstské radnice skutečně nemůžeme vyloučit.109 Na základě těchto 

107 Tuto informaci přináší dopis Otakara Lemingera kutnohorské městské radě 
z ledna 1915. Srov. SOkA Kutná Hora, Archiv města Kutná Hora, Registratura 
městského úřadu 1850–1945, sign. VI-46/1915.
108 Autor tohoto článku důkladně prošel veškeré části nezpracované 
Čelakovského pozůstalosti (srov. pozn. č. 1), ovšem s negativním výsledkem. 
Z jiných míst, kde bylo možné očekávat Čelakovského rukopis, avšak výsledek 
byl rovněž negativní, jmenujme také Sbírku rukopisů Archivu Národního muzea 
nebo osobní fond Gustava Friedricha v Archivu Akademie věd ČR. Negativní 
výsledek poskytla rovněž rozsáhlá pozůstalost Václava Vojtíška v Archivu hlav-
ního města Prahy, která obsahuje 4 kartony Čelakovského výpisků z pramenů 
a část přípravného materiálu k edici Codex juris municipalis. Není zde obsažena 
ani složka s opisy kutnohorských listin pro tuto edici, jejíž část ovšem nalezneme 
v kutnohorské pozůstalosti Otakara Lemingera.
109 SOkA Kutná Hora, fond Okresní archiv Kutná Hora, inv. č. 16 (přípisek 
na dopisu O. Lemingera ze dne 19. 11. 1914). Josef Nuhlíček byl kutnohor-
ským městským archivářem v l. 1941–1951 a jeho informaci později převzal 
také průvodce po fondech a sbírkách kutnohorského archivu (Vaněk, Lubomír 
– Kapavíková, Marie. Okresní archív v Kutné Hoře. Průvodce po archívnívh 
fondech a sbírkách, Kutná Hora 1969, s. 23; k působení J. Nuhlíčka tamtéž, 
s. 26–27). V nejnovější době Luboš Velek vyvrací podle něj neoprávněné pově-
domí, že pozůstalost Jaromíra Čelakovského či její větší část shořela při požáru 
Staroměstské radnice v roce 1945. Ohni měla podlehnout snad jen Čelakovského 
knihovna (Velek, L. Jaromír Čelakovský, s. 9). Václav Vojtíšek ovšem hovo-
ří v roce 1948 v předmluvě ke třetímu svazku edice Codex juris municipalis 
o tom, že při požáru Staroměstské radnice shořely rovněž podklady (opisy a fo-
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kusých informací proto nemůžeme zodpovědět s jistotou ani otázky, zda 
byl kutnohorský diplomatář skutečně dokončen či jaká byla jeho zamýš-
lená podoba.

Poznatky o dosud málo známém kutnohorském diplomatáři přesto vý-
znamně doplňují náš pohled na Jaromíra Čelakovského jako editora, ale 
také celkově na způsob jeho vědecké práce. Čelakovský vnímal editor-
skou práci jako neoddělitelnou součást svého výzkumu. Přehledná edice 
pramenů pro něj představovala nikoli pouhý doplněk, ale podmínku věro-
hodné a soustavné vědecké práce, předstupeň zamýšlených syntetických 
děl. Právě proto věnoval editorské činnosti, často zdlouhavé a vyčerpáva-
jící, tolik ze svých sil a to byl také jeden z důvodů, proč jeho syntetické dílo 
zůstalo nedokončeno. Rozsáhlá a pečlivá editorská práce se smyslem pro 
vypovídací hodnotu pramenů i samotných edic však podtrhuje kvality Če-
lakovského jako historika a náleží k tomu nejhodnotnějšímu, co ze svého 
díla zanechal následujícím generacím.110

tografie listin), které chystal nejprve J. Čelakovský a po jeho smrti Historický 
spolek ve spolupráci s pražským městským archivem pro pokračování této edi-
ce. Srov. Čelakovský, J. – Friedrich, G. (edd.). Codex juris municipalis regni 
Bohemiae III, s. XXII. Na jiném místě zmiňuje rovněž, že na Staroměstské rad-
nici měla shořet neupřesněná část Čelakovského i Friedrichovy pozůstalosti. 
Na tuto Vojtíškovu zprávu z roku 1945 odkazuje Holec, František. Válečné ztráty 
Archivu Hl. města Prahy. Archivní časopis 50, 2001, s. 240–250, zejm. s. 246.
110 Čelakovského editorskou práci takto hodnotím s vědomím, že nesplňuje všech-
na ani tehdejší kritéria odborných diplomatických edic (stručně Hlaváček, Ivan. 
Pomocné vědy historické v ediční praxi. Sborník archivních prací 50, 2000, 
s. 437–446, zejm. s. 439). Středem pozornosti J. Čelakovského byl zejména ob-
sah editovaných pramenů, zatímco otázky kladené pomocnými vědami historic-
kými zůstávaly stranou.
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Zusammenfassung
Jaromír Čelakovský als Editor. Pläne und Realität im Editorswerk Ja-
romír Čelakovskýs und die Frage der Entstehung der Kuttenberger 
Urkundensammlung.

Jaromír Čelakovský (1846–1914) gehört zu den wichtigen Persönlichkeiten 
des tschechischen öffentlichen und wissenschaftlichen Lebens um die 
Wende des 19. und 20. Jahrhunderts. Der aktive jungtschechische 
Politiker, Journalist, aber auch der Prager Archivar wurde gleichzeitig zum 
Gründer des Faches der tschechischen Rechtsgeschichte, die er auf der 
Fakultät der Prager Universität unterrichtete. Zu seinen wissenschaftlichen 
Interessen gehörten die Geschichte des Stadtrechts in Böhmen und 
Mähren, genauso wie die Fragen der allgemeinen Rechtsgeschichte 
vor allem im späteren Mittelalter. Sein wissenschaftliches Werk blieb 
aber trotz seiner ambitiösen Pläne unvollendet. Grund dazu war vor 
allem die Breite seiner politischen und öffentlichen Aktivitäten, aber 
auch Gründlichkeit, mit der er sich zu seinen Zielen vorbereitete. Obwohl 
Čelakovský keine systematische Bildung in der Geschichte oder in den 
historischen Hilfswissenschaften hatte, wurde auch die anspruchsvolle 
und umfangreiche Editorstätigkeit zu einem untrennbaren Bestandteil 
seiner analytischen Studien, mit der er sich um das Herausgeben 
der historischen Quellen, mit denen er arbeitete, bemühte. Nicht nur 
verfeinertes Gefühl für die Aussage der historischen Quellen führte 
ihn zum Editorswerk, sondern auch die langjährige Praxis im Prager 
Stadtarchiv, die er neben dem bedeutenden Archivar, Editor und Professor 
der historischen Hilfswissenschaften Josef Emler verbrachte. Zu den 
bedeutendsten Editorstaten Jaromír Čelakovskýs wurden die Editionsreihe 
Codex juris municipalis, die die Quellen zur Geschichte des Stadtrechts 
in Böhmen veröffentlichte, und die Registra des Prager Kammergerichtes 
aus den Jahren 1471–1526. Vor allem die erste der erwähnten Editionen 
wurde ursprünglich als ein breit erfasstes Monumentalwerk konzipiert, das 
auf den ersten Blick über die Kräfte einen Einzelnen ging. Die Qualität der 
Auffassung Čelakovskýs beweist das, dass nach Editors Tod die junge 
Generation, repräsentiert von Gustav Friedrich und Václav Vojtíšek, im 
Herausgeben der Edition fortsetzte.

Im zweiten Teil widmet der Beitrag Aufmerksamkeit den weniger 
bekannten Seiten Čelakovskýs Tätigkeit, und zwar seiner Beziehung zur 
Stadt Kuttenberg (Kutná Hora) und ihrer Geschichte. Jaromír Čelakovský 
bearbeitete noch in der Zeit seines Jurastudiums einen großen Teil 
des kuttenbergischen Stadtarchivs und gerade hier fand er den ersten 
Impuls für seine künftige wissenschaftliche Ausrichtung. Zu einem 
wichtigen Bestandteil seiner wissenschaftlichen Pläne später wurde eine 
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Monographie der Geschichte von Kuttenberg bis zu den Hussitenkriegen. 
Ebenfalls diese Schrift sollte von einer Edition der Kuttenberger 
Urkundensammlung begleitet werden. Genauso wie die anderen auch 
diese wissenschaftliche Arbeit blieb unvollendet. Es gelang ihm nicht 
diesen Ziel zu Ende zu bringen. Den beendeten Teil der beabsichtigten 
Handschrift der Kuttenberger Geschichte, der nur dem Kloster Sedlec 
gewidmet wurde, gab Václav Vojtíšek nach Čelakovskýs Tod heraus. Die 
Handschrift von der Urkundensammlung, in Jahre Čelakovskýs Tod 1914 
angeblich fast vor Beendigung, hatte aber solches Glück nicht und heute 
muss man sie für verloren halten.
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* Článek vznikl v rámci výzkumného záměru FF UK č. MSM 0021620827 
„České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes“.
1 Předkládaný článek navazuje na Kučerová-Woitschová, Klára. Heraldický 
materiál v genealogických a heraldických sbírkách Státního ústředního archivu 
v Praze (Listy z památníků ve Wunschwitzově a Renzově sbírce). In: Ebelová, 
Ivana – Šouša, Jiří (edd.). Inter laurum et olivam. Sborník k životnímu jubileu 
prof. dr. Marie Bláhové, Praha 2006, (v tisku). Jako podklad pro tento první sou-
pis sloužil inventář k Wunschwitzově sbírce, v němž nejsou některé listy zazna-
menány. V přítomné studii je předkládán již kompletní soupis. 
2 Nejnovější teoretickou prací pojednávající velmi důkladně problematiku 
památníků v  je Schnabel, Wilhelm Werner. Das Stammbuch. Konstitution 
und Geschichte einer textortenbezogten Sammelform bis ins erste Drittel 
des 18. Jahrhunderts, Tübingen 2003, nejnovější studií v češtině o tomto druhu 
pramenů je Ryantová, Marie. Památník raného novověku jako prostředek 
individuální sebeprezentace, ČČH 104, 2006, s. 47–80, kde je shrnuta i 
dosavadní literatura k tématu.

Listy z památníků 
ve Wunschwitzově sbírce

(Soupis a edice)*
Klára Woitschová

G enealogická a heraldická sbírka Gottfrieda Daniela svobod-
ného pána Wunschwitze je složitý a mnohovrstevnatý celek 
přinášející celou řadu dodnes nedoceněných pramenů ke 
šlechtické genealogii a heraldice.1 Větší pozornost soustře-
dil původce sbírky na první z obou jmenovaných disciplín, 

avšak heraldická prezentace jednotlivých rodů i jednotlivců, jakkoli možná 
ve sbírce zastoupená méně četně, je rozhodně vizuálně zajímavější a vý-
raznější. Znaky doprovázejí většinu ze všech 1431 rodových složek. Nej-
častěji se jedná pouze o náčrt perem pořízený původcem sbírky. Náčrty 
jsou buď šrafované, doprovázené písmeny označujícími tinktury, opatřené 
podrobným blasonem či zcela bez komentáře. Celobarevné provedení je 
méně obvyklé a můžeme se s ním setkat rovněž v různé kvalitě.

Jeden z nejkrásnějších a též nejcennějších pramenů k heraldice tvoří 
ve sbírce památníky,2 resp. jednotlivé listy z památníků rozptýlené v růz-
ných rodových složkách. Jedná se celkem o 61 kusů, z nichž 42 je docho-
váno přímo v originálu a 19 ve Wunschwitzově pečlivém náčrtu.
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Fyzický stav originálních listů je s výjimkou dvou velmi dobrý – v prvním 
případě je výrazně poškozeno horní textové pole,3 ve druhém list nese 
známky skládání a potřísnění tmavou tekutinou.4 Na většině listů můžeme 
též nalézt stopy toho, že původně byly součástí knižního bloku – na okra-
jích jsou zřetelné pozůstatky lepení nebo šití. V několika případech je 
menší památníkový list nalepen na větší čistý list papíru, ale vždy tak, 
aby i druhá strana zůstala přístupná.5 Problematičtější úpravou, která 
na některých listech způsobila nenávratné škody, je jejich necitlivé oře-
zání. Velmi výrazně je tomu např. u listu z památníku Jana Burcharda ze 
Stetterberku: na přední straně je vymalován znak a rovněž věnování je 
zachováno celé, ovšem ze zápisu na versu schází část letopočtu i jména 
zapisujícího. Podobných případů je ale více.6 

Za zmínku stojí též listy, z nichž se dochoval pouze vystřižený znak; 
u některých z nich můžeme usuzovat na památníkový původ opravdu 
pouze díky náhodě. Tak je tomu u barevného vyobrazení znaku knížat 
Münsterberských, na jehož versu se shodou okolností zachovalo torzo 
zápisu, podobně i na torzu se znakem Solmsů vidíme pouze drobné 
pozůstatky výzdoby horního a dolního znakového pole.7 Oba zmíněné 
znaky a spolu s nimi i výrazně oříznutý list s podpisem Georga z Hohen-
loe jsou na stejném papíře s výraznou charakteristickou strukturou, takže 
by mohly pocházet ze stejného památníku, jehož majitel nám však i tak 
zůstává neznámý. Nejasný též zůstává původ těchto výřezů – dostaly-li se 
do rukou Wunschwitzových již v tomto stavu, či zda je snad nevyřízl snad 
původce sbírky sám. Vzhledem k faktu, že se ve sbírce nachází celá řada 
nepoškozených originálních listů, a též s přihlédnutím k tomu, jak relativně 
zodpovědně zacházel v ostatních případech svobodný pán Wunschwitz 

3 Národní archiv (NA), Sbírka genealogicko-heraldická Wunschwitzova, 
inv. č. 1361. (Pokud je nadále odkazováno na Wunschwitzovu sbírku, je uváděno 
pouze inventární číslo rodové složky, v níž se list nachází.)
4  Inv. č. 1428.
5 Inv. č. 51, 64, 1200, 1206. 
6 Inv. č. 208 byl ořezán po levém i pravém okraji, ale Wunschwitz jej získal 
patrně již v tomto stavu, jak je možno soudit z uspořádání jím psaného textu 
na versu. U inv. č. 398 chybí horní textové pole. Listy z památníku neznámého 
Bukovanského (inv. č. 701, 1415) byly rovněž značně ořezány, takže chybí část 
textu horní i střední části.
7 Inv. č. 901 a 1110. Ale srv. i inv. č. 142, kde jsou zřetelné pozůstatky vyškrába-
ného písma a inv. č. 824 se zbytky textových polí.
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se svými prameny a shromažďovanými materiály, snad můžeme vyvozo-
vat, že zmiňované zásahy sám neprovedl. Na otázku od koho je získal, 
však odpověď neznáme.

Zápisy celého souboru pocházejí z poměrně širokého rozmezí let 1573 
(1 kus) až 1708 (3 kusy).8 V případě zmíněného nejstaršího se jedná 
ovšem o opis z památníku Kryštofa Poettingera z Persingu, nejstarší ori-
ginál souboru je datován rokem 1585 a pochází památníku, jehož majitel 
je na základě tohoto jediného listu neidentifikovatelný.9 Časové těžiště zá-
pisů spočívá v posledních dvou desetiletích šestnáctého století a prvních 
dvou desetiletích století sedmnáctého. Způsob datování, který se objevuje 
ve zkoumaném souboru, je takřka výhradně datování průběžné, neobje-
vuje se ani datování podle křesťanských svátků, ba ani v památnících se 
jinak poměrně hojně vyskytující datování římské podle pevných dnů.10 
U takřka poloviny listů známe jen rok zápisu, nikoli přesné denní datum. 
Deset listů pak není datováno vůbec.

Pokud budeme zjišťovat, kde byly zápisy pořízeny, jsou údaje ještě skou-
pější. Záznam o místě není uveden dokonce na 43 listech (10 listů neob-
sahuje ani jeden z údajů – místo ani datum zápisu)! Některá místa jsou 
jmenována pouze jednou, vícekrát jsou zastoupeny následující lokality: 
Praha 5x, Štrasburk, Jena a Patavie (Padova) 3x a Siena 2x.

Z hlediska použitého jazyka jsou listy velmi různorodé. Objevuje se tradiční 
paleta jazyků: latinské, německé, francouzské, italské i české průpovídky 
a přísloví. V oblasti věnování pak převažují jednoznačně latina a němčina. 
Jednou se objevuje zápis italský.11 Kompletně český zápis přináší list z pa-
mátníku Jana Albrechta z Valdštejna přičiněný v roce 1635 Janem Jindři-
chem Kobíkem z Poříčan a nedatovaný list podepsaný Janem Kapounem 
ze Svojkova.12 Čeština s vybočením do latiny v datační formuli se objevuje 
dvakrát.13 V několika případech se objevují „zašifrované“ věty, tedy velmi 

8 Inv. č. 114 a inv. č. 208, 689 a 891.
9 Inv. č. 1152.
10 Srv. např. snadno přístupné naskenované památníky přístupné  
na www.manuscriptorium.cz, či celou řadu originálů v rukopisných sbírkách 
Archivu a Knihovny Národního muzea či Národní knihovny a konečně 
Strahovské knihovny Královské kanonie premonstrátů v Praze.
11 Inv. č. 476.
12 Inv. č. 541 a inv. č. 509.
13 Inv. č. 741 a inv. č. 961.



2007
Paginae 15

268

Woitschová K."
Wunschwitzova sbírka

oblíbený způsob zapisování známých přísloví nebo citátů prostřednictvím 
siglů, tj. prvních písmen jednotlivých slov. I když máme k dispozici po-
můcku napomáhající rozvedení celé řady těchto rébusů, Stechowův Le-
xikon der Stammbuchsprüche,14 některé zkratky ve zkoumaném souboru 
se buď nepodařilo rozvést vůbec, nebo existuje více možností jejich čtení 
a dnešní badatel již nemůže s jistotou říci, kterou z nich měl zapisující 
na mysli. Datační formule je v latinských textech latinská, v německých 
někdy přechází do latiny, jindy se drží jazyku zápisu. Podpisy zapisujících 
osob jsou ve formě latinské, německé nebo české, nezřídka doplněné 
poznámkou manu propria.

Po grafické stránce zkoumané památníkové listy nikterak nevybočují 
z běžné památníkové produkce. Nejběžnějším uspořádáním stránky zá-
pisu je znak uprostřed, nad a pod ním jsou umístěna textová pole, někdy 
pole splývají v jedno. Podívejme se však na konkrétní příklady zastoupe-
né ve zkoumaném souboru.

Vizuálně nejzajímavější a nejvýraznější částí památníkových zápisů je po-
chopitelně jejich obrazová výzdoba. V případě listů (originálních nebo i ob-
kreslených) se ve Wunschwitzově sbírce jedná vždy o listy s vyobrazením 
znaku zapisující osoby.15 U originálů jsou pochopitelně znaky vymalovány 
barevně, s jedinou výjimkou, kterou je vyobrazení znaku Vartenberků 
kreslené perem a nekolorované.16 I listy Wunschwitzem obkreslené ob-
sahují náčrty perem, zároveň jsou však doprovázené blasonem v němec-
kém jazyce, nebo alespoň naznačením názvů tinktur jejich začátečními 
písmeny. Pouze v jediném případě je sběratelův náčrt doprovozen barev-
ným zobrazením znaku, jedná se o zápis Jiřího Hartmana ze Stubenber-
ku.17 Vyobrazené podoby znaků Wunschwitz pouze pasivně nepřejímal, 
ale srovnával je i s dalšími dostupnými zobrazeními znaku daného rodu, 
popřípadě s jejich popisem v diplomatickém materiálu. To ukazuje napří-
klad poznámka u listu ve složce rodu Wittů z Lillenthalu: „Dieses Wappen 
ist zwahr in besagten Stammbuch mit farben gemahlet, jedoch nicht ohne 

14 Stechow, Carl Friedrich, Freiherr von. Lexikon der Stammbuchsprüche, 
Neustadt/Aisch 1996.
15 V souboru jsou zastoupeny i stránky, na nichž žádný znak nenajdeme. Jedná se 
ovšem buď o zápisy na versu listů se znaky a v souboru se tedy ocitly víceméně 
náhodně, nebo o velmi řídké výjimky.
16 Inv. č. 1277. Soudě dle provedení znaku se zřejmě nejedná o opomenutí a poz-
dější vybarvení či jiné doplnění ani nebylo zamýšleno.
17 Inv. č. 1152.
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einig fehlern, dann es mit dessen beschreibung im DeWittische Diplomate 
nicht gäntzlichen übereinkombt.“18

Znak je zobrazen ve všech případech jako štít s přikryvadly a klenotem, 
někdy jsou příslušné části erbu zdobené zlacením. V prostoru nad a pod 
znakem (případně pouze na jednom z míst) bývá umělecky ztvárněné 
textové pole. Způsobem pojetí zmíněných prostorů upoutají zejména 
listy signované Janem z Pernštejna (elegantní drobnokresba květinových 
motivů) a Wolfem Křineckým z Ronova (znak stojící ve zdobené nice).19 
Za zmínku stojí ještě nápadně podobná úprava dvou listů z památníku 
neznámého člena rodu Bukovanských z Bukovan, který byl s největší 
pravděpodobností psán do památníku s předtištěnými stránkami. Vedle 
shodného tvaru štítu, helmy a přikryvadel se shoduje i úprava horního tex-
tového pole, které má snad evokovat strukturu kamene, nebo tureckého 
papíru.20

Bez povšimnutí však nelze pominout ani ikonografický kontext, do něhož 
jsou znaky zasazeny. Ve většině případů se jedná pouze o výše zmíněné 
klasické památníkové schéma, ale i v našem malém souboru můžeme 
nalézt výjimky z pravidla. Na několika listech se setkáváme s vyobraze-
ním lidských postav: Na památníkovém listu ve složce Kolovratů vidíme 
uprostřed stránky kartuši se znakem, vedle níž stojí (nikoli jako štítonoši 
v klasickém heraldickém pojetí) dvě nahé ženské postavy. Další dvě po-
stavy, tentokráte ženská s věnečkem v ruce a mužská mířící v jednoznač-
ně erotickém gestu kopím na onen věnec, doprovázejí kartuši se znakem 
Slavatů z Chlumu. Posledním listem s náročnější než pouze heraldickou 
výzdobou je pak list ve složce Mrázů z Milešova. Zde byl znak odsunut 
netradičně do levé poloviny stránky, kdežto pravé vévodí ženská koruno-
vaná postava ve svrchním zlatém rouchu třímající ve zdvižené pravé ruce 
kalich a opírající se o kříž. Postavy se tedy vždy objevují v doprovodu zna-
ku a nikoli samostatně. Např. s postavami zobrazujícími muže stojícího 
před volbou typu kariéry (zobrazovaného jako polcenou postavu – napůl 
oděnou např. jako voják, nebo duchovní, či dvořan), nebo s postavami 
v precizně vyobrazených dobových oděvech se ve zkoumaném souboru 
nesetkáme. 

Vzhledem k charakteru souboru památníkových listů ve Wunschwitzově 
sbírce a způsobu jeho dochování si musíme pokládat i otázky, se kterými 

18  Inv. č. 1369.
19 Inv. č. 874 a inv. č. 1094.
20 Inv. č. 701 a inv. č. 1415.
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se při běžných analýzách památníků nesetkáme. První z nich zní, z kolika 
památníků vlastně dochované listy pocházejí. Přesného čísla se patrně 
nebudeme schopni nikdy dopátrat, neboť zápisy na mnohých listech ne-
poskytují žádné vodítko, které by nás mohlo k bývalému majiteli dovést. 

U Wunschwitzem pořízených opisů je situace jednoduchá – vždy si po-
znamenal, komu excerpovaný památník náležel. Devatenáct Wunschwit-
zem opsaných listů pocházelo z celkem čtrnácti památníků: Kašpara 
Windischgrätze (3 opsané listy), Jana Albrechta Valdštejna, Kryštofa Vi-
léma Haranta a Tychona de Brahe jr. (po 2 opsaných listech) a Augustina 
de Bois, Bernardina (Bernarda) Mosta, Kornelia Dvorského, Hanse Auer-
bacha, Kryštofa Poettingera, Jakuba Zinnenburga, Jana Jáchyma Trautt-
mansdorfa, Jana Alberta Lednického z Dollensteina, Jana Jiřího z Miltitz 
a Michaela Kellnera (po 1 opsaném listu). 

U originálních listů má snaha o identifikaci majitelů památníků podstat-
ně skromnější výsledky. Ze 42 listů se podařilo s jistotou určit pouze tři 
původní majitele památníků: Konkrétně se podařilo určit památník Jana 
Burcharda ze Stetterbergu, kterému se zapsal v roce 1615 v Jeně Rudolf 
z Bühnau, památník Jana Jiřího z Miltic, kterému se zapsal Jan Vilém Ve-
lemyský z Velemyslovsi a památník některého z pánů z Bukovan, do ně-
hož učinili zápis Jiří Malovec a Vilém Žakavec ze Žakavy.21 V ostatních 
zápisech majitel není zmíněn. 

O možnosti, že by alespoň část originálů mohla pocházet ze stejného 
památníku, můžeme uvažovat pouze na základě obdobného formátu listů 
– ovšem při detailním průzkumu se ukazuje, že rozměry jsou ve většině 
případů pouze přibližně stejné a v souboru je navíc zastoupeno mnoho 
odlišných typů a kvalit papíru. Rovněž přílišné časové rozmezí (více než 
jedno století) takových zápisů značně snižuje pravděpodobnost, že by 
listy pocházely z jednoho štambuchu. Dalším možným vodítkem by se 
mohla stát i foliace listů. Zdánlivě nasnadě nabízející se úvahy, že všech-
ny stejnou rukou profoliované listy pocházejí ze stejného štambuchu, 
musíme odmítnout vzhledem k tomu, že čísla folií jsou poznamenána i na 
tvarově rozličných listech.22 Navíc, některé listy pak mají foliaci dokonce 
dvojí, z nichž ta v levém dolním rohu recta listů je méně zřetelná a vět-
šinou se jedná o nižší čísla, zatímco druhá v levém horním rohu versa 
je psána výrazným inkoustem a sestává z vyšších čísel. O původu a vý-

21 Inv. č. 140, 1281, 701 a 1415.
22 Např. list s číslem 33 v inv. č. 1152 je na výšku, list v inv. č. 64 s číslem 37 na 
šířku a malého formátu, další listy s podobným číslováním jsou na délku.
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znamu tohoto dvojího číslování se tedy můžeme jen dohadovat. Zdá se 
však možné, že foliace na líci listů (vyskytující se celkem v 19 případech) 
by mohla naznačovat, že listy tvořily původně samostatný soubor, který 
si jeho majitel pročísloval pro lepší evidenci. Tento soubor pak zřejmě 
Wunschwitz rozptýlil do své sbírky; z této původní skupiny však dnes již 
mnoho čísel chybí.23 Listy s foliací v horním rohu také patrně nepatřily do 
jednoho památníku, při jejich detailní analýze se ukázala různá kvalita 
použitého papíru. 

S jistou dávkou opatrnosti můžeme však přece u některých listů před-
pokládat společný původ: inv. č. 509 a 961 – oba listy jsou seříznuty 
do stejného mírně lichoběžníkovitého tvaru, inv. č. 898, 964 a 1424 jsou 
na papíru podobné kvality (včetně vad způsobených kyselostí) a tvaru. 
Rovněž výzdoba spodního pole u všech třech listů je podobná, má výraz-
ně geometrický charakter. Listy ve složkách inv. č. 550, 874 a 1094 jsou 
naopak na hutném papíru, rovněž velikost odpovídá a též jejich výzdoba 
je nákladnější (zlacení) a pečlivější.

Další otázkou je, jakým způsobem Wunschwitz památníkové listy získal 
pro svou sbírku. I zde je odpověď velmi obtížná. Oproti svému zvyku za-
znamenávat si na okraj písemností datum a místo jejich akvizice si na pa-
mátníkové listy Wunschwitz nezapsal žádné okolnosti jejich zařazení 
do sbírky, což se ovšem týká zejména originálů. Je samozřejmě pravdě-
podobné, že je Wunschwitz od někoho zakoupil či dostal darem, ovšem 
tvořily-li již tehdy jeden soubor (viz výše), nebo zda listy zařazoval do sbír-
ky postupně, není možné z materiálu samotného spolehlivě doložit.

V případě opisů můžeme zjistit podstatně více. Tyto perokresby, které 
si Wunschwitz vlastnoručně pořizoval, jsou opatřeny zmíněnými prove-
nienčními poznámkami a způsob jejich získání tedy můžeme snadno 
zrekonstruovat. Podívejme se tedy blíže právě na ně.

Některé památníky byly přímo ve Wunschwitzově vlastnictví: památník 
Kryštofa Poettingera von Persing, Jana Jiřího von Glich und Miltitz, Ja-
kuba ze Zinnenburgu, Michaela Kelnera, Augustina de Bois, Jana Alberta 
Lednického z Dollensteinu.24 V některých případech známe i další detaily: 
památník Michaela Kelnera vlastnil Wunschwitz od 28. června 1740, zís-

23 Dochovala se čísla 2, 3, 15, 16, 18, 19, 23, 27, 28, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 
44, 46, 4[?] a 53. O tom, zda Wunschwitz získal soubor jako kompletní, či zda 
již v jeho době byly některé kusy ztracené, nemůžeme na základě samotného 
materiálu bohužel říci nic.
24 Inv. č. 114, inv. č. 301, inv. č. 384, inv. č. 525, inv. č. 955, inv. č. 1369.
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kal jej tedy poměrně nedlouho před svou smrtí, naopak památník doktora 
Augustina de Bois vlastnil již od roku 1726. Památník J. A. Lednického 
přešel do sběratelova vlastnictví již v roce 1706, koupil jej z pozůstalosti 
Jana Bedřicha Fischera. Z hlediska dalších osudů těchto památníků je za-
jímavé, že v inventáři Wunschwitzovy knihovny (datovaném k roku 1837, 
pořízeném ingrosátorem Janem Františkem Jungwirthem) je jmenovitě 
jmenován pouze jediný, a sice de Boisův.25 V dalším anonymním inventáři 
z roku 1837 již není přímo zmíněn ani tento.26 Na druhou stranu jsou ale 
ve starším ze zmiňovaných inventářů knihovny uvedeny konkrétně další 
dva památníky, ze kterých zřejmě Wunschwitz žádné opisy pro svou sbír-
ku neučinil – právníka Christiana Schentzlicha a císařského podčíšníka 
Kašpara Reifa.27 Jen na okraj je třeba ještě zmínit, že inventáře obsahují 
i zmínky o dalších památnících, ovšem pouze ve formě „Stammbuch“ 
či „Wappenbuch“ bez dalších konkrétních údajů. Vzhledem k rozkolísa-
nosti terminologie soupisů zde nejen že nemůžeme zmínky přiřadit ke 
konkrétním památníkům, ale není ani jisté, jaký typ materiálu si máme pod 
těmito položkami představit.28 

K Wunschwitzově práci s výše zmíněnými památníky můžeme na tomto 
místě na základě srovnání s originály podotknout, že jednotlivé zápisy 
opsal naprosto věrně a nejen že zachoval grafickou úpravu stránky, ale 
do jisté míry se snažil napodobit i použité písmo.29

Jiné památníky měl Wunschwitz zapůjčené. U některých to můžeme jen 
předpokládat na základě absence vlastnické poznámky, ale u některých 

25 NA, Úřad desek zemských (ÚDZ), kniha 399, položka č. 600.
26 NA, ÚDZ, kniha 402. 
27 NA, ÚDZ, kniha 399, položky č. 599 a 616. Shodou okolností právě v těch-
to dvou památnících není žádná Wunschwitzova vlastnická poznámka (Archiv 
Národního muzea, Sbírka rukopisů, č. 11 a č. 19).
28 NA, ÚDZ, kniha 399, např. položky č. 155, 381, 384, 482, 527, 575, 577–582, 
584, 585, 587, 594 a další. Z památníků ve sbírce rukopisů Archivu Národního 
muzea (ANM) je zřejmé, že Wunschwitz vlastnil např. tyto další památníky: č. 
12 – Památník Zikmunda Petra Ferferia (koupil v roce 1705), č. 15 – Památník 
Lamberta Richemia z Limburka (koupil v roce 1704), č. 16 – Památník Jana 
Kremera (koupil v roce 1726), č. 17 – Památník Zikmunda Válka a Kryštofa 
Adama Holbecka (koupil jej v roce 1724). 
29 ANM, Sbírka rukopisů, č. 5 – Památník Kryštofa Viléma Haranta z Polžic (I), 
fol. 129r, zápis č. 116 (ve Wunschwitzově sbírce inv. č. 741), č. 7 – Památník 
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náčrtů je tento fakt vysloven zřetelně: „In einem alten in Schwartzen Cha-
grin eingebundenen Stammbuch Joannis Joachimi Von Trautmansdorff in 
8vo ist auf einen Pergamenen blättlein zu lesen: … NB: Diese alte Stamm-
buch besitzet Herr Leopold Thaddaeus Von Reichelt, welcher es mir com-
municiret, woraus ich zu Prag den 2ten October Anno 1728 gegenwärtiges 
Notatum genomme…“30 nebo „In einem alten geschreiben in Rötlichen 
Pergamen eingebundenem Stammbuch in 4to Joannis Alberti herrns Her-
nach Grafens Von Waldstein, welches im Gräflich.Waldsteinisch Archiv im 
Schloss Dux Verwahret, lieset man auch folgendes: ... Seine Excellence 
Herr Graf Frantz Joseph Von Waldstein habet mir dieses Buch von Dux 
nacher Prag im Monath Januario Anno 1739 zu meiner Ersehung zuge-
schicket, alda ich den 5ten Aprilis besagten Jahres gegenwärtige Schrifft 
daraus abcopiret habe.“ 31

Současné bádání přistupuje k památníkům jako k mohovrstevnatému 
prameni, který lze zpracovávat z mnoha hledisek. Jak k nim ale přistu-
poval svobodný pán Wunschwitz? Jedním z klíčů umožňujících odpově-
dět na tuto otázku je způsob uložení listů ve sbírce: List je vždy uložen 
ve složce rodu, k němuž přináležela osoba zapisující, nikoli majitel pa-
mátníku. Také takřka povinná přítomnost erbu na listu (nebo to, že erb 
byl dokonce vystřižen) může napovědět, jakým způsobem Wunschwitz 
památníkové listy četl a zpracovával je. Nemohl se v žádném případě 
pokoušet o rekonstrukci itineráře majitele památníku, nezajímalo jej pri-
márně ani společenské postavení osob, které se do štambuchu zapsaly. 
Je zřejmé, že pro Gottfrieda Daniela Wunschwitze byly štambuchy prame-
nem povýtce heraldickým.

Dnes, kdy je k vydání připravován soupis známých a dochovaných pa-
mátníků v Čechách, se nabízí otázka, zda může soubor památníkových 
listů chovaných ve Wunschwitzově genealogické sbírce k tomuto soupisu 

Jakuba z Zinneburgu, fol. 95v, zápis 50 (ve Wunschwitzově sbírce inv. č. 384), 
č. 8 – Památník Jana Gundackera Aurpacha, fol. 116v, zápis 57 + fol. 117r, 
zápis 58 (ve Wunschwitzově sbírce inv. č. 335), č. 9 – Památník Augustina de 
Bois, fol. 103r, zápis 41 (ve Wunschwitzově sbírce inv. č. 955), č. 10 – Památník 
Kryštofa Viléma Haranta z Polžic (II), fol. 156r, jako 77. zápis (ve Wunschwitzo-
vě sbírce inv. č. 624), č. 13 – Památník Vojtěcha Jana Ledenického z Dollenstei-
nu, na fol. 68r, zápis 16 (ve Wunschwitzově sbírce inv. č. 1369).
30 Inv. č. 529.
31 Inv. č. 541.
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32 Na tomto místě bych ráda poděkovala PhDr. Zdeňku Hojdovi, CSc. 
za poskytnutí soupisu památníků, který bude sloužit jako podklad pro tištěnou 
verzi soupisu.
33 Srv. pozn. 28. Další památník, a sice Jana Kornelia Dvorského z Greiffen-
burgu, je s největší pravděpodobností uložen v Kunstbibliothek Berlin, sou-
dím tak dle Repertoria Alborum Amicorum umístěném na webových stránkách 
www.raa.phil.uni-erlangen.de (staženo 23. 2. 2007).
34 NA, Sbírka heraldická Renzova, B1 – č. 127, C – 115, K – 38 a další; NA, 
Sbírka genealogická Schumannova, inv. č. 731; NA, Sbírka genealogická 
Ubelliova, inv. č. 379.

přispět něčím dosud neznámým.32 Zdá se, že ano. Některé památníky 
Wunschwitzem vlastněné či excerpované jsou známy a jsou uloženy v ru-
kopisných sbírkách Archivu Národního muzea či Knihovny Národního mu-
zea, kam se dostaly pravděpodobně jako podíl při dělení Wunschwitzovy 
knihovny mezi Muzeum a stavy.33 Ostatní identifikované památníky nebyly 
do soupisu zahrnuty – je zřejmé, že možnosti jejich studia jsou vzhledem 
k charakteru dochování pouze omezené, nicméně by přesto neměly unik-
nout naší pozornosti. A to tím spíše, že ani ve stávajícím inventáři k Wun-
schwitzově sbírce nejsou některé z těchto listů vůbec zmíněny. 

Na závěr je třeba ještě zmínit, že Wunschwitzova sbírka co do počtu do-
chovaných památníkových listů možná vyniká nad ostatní, nicméně není 
jediná z genealogických a heraldických sbírek Národního archivu, v níž se 
takové listy nacházejí. Menší soubor listů byl nalezen i ve sbírce Renzově 
a jednotliviny i ve sbírkách Schumannově a Ubelliově.34
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Poznámky k soupisu a edici
Do soupisu byly zařazeny všechny listy, které se ve složkách Wunschwit-
zovy sbírky podařilo identifikovat jako památníkové bez ohledu na jejich 
fyzický stav či stupeň oříznutí, a pro jejich charakterizaci byl zvolen jedno-
duchý formulář.

Pole s názvem Inv. č. uvádí inventární číslo složky, v níž je list uložen, dále 
je uvedeno i jméno odpovídajícího rodu. Případná číslovka za jménem 
rodu je uváděná pro snazší orientaci v případě, že v dané rodové složce 
se nachází více listů. 

V poli text je přepsán text zápisu na památníkovém listu. Texty ve všech 
jazycích byly důsledně transliterovány. Zkratky jsou rozvedeny v hranatých 
závorkách [ ], nejisté čtení je označeno otazníkem v hranatých závorkách 
[?]. Místa, kde byl text porušen pozdějšími úpravami listu, jsou označena 
tečkami. Hesla v zápisech byla rozvedena (pokud to bylo možné) dle 
výše zmíněné Stechowovy příručky. Lomítek je užito k přiblížení grafic-
ké úpravy stránky – // naznačuje předěl mezi horním a dolním textovým 
polem, / pak členění v rámci jednoho z těchto polí. V oddíle Výzdoba je 
charakterizován grafický doprovod zápisů. Je zde zmíněna použitá forma 
znaku, figurální, popř. jiné v úvahu přicházející výzdoby. U Wunschwitzem 
opsaných listů je pokud možno zmíněno obojí – i původní výzdoba i kvalita 
Wunschwitzovy reprodukce. 

Pole Poznámka je určeno pro sběratelovy poznámky, jimiž opatřoval 
zejména své opisy ze štambuchů. Pro přepis těchto textů byla použita 
obdobná pravidla jako v poli text. Konečně poslední oddíl List je věnován 
popisu fyzického stavu památníkového listu, jeho tvaru a rovněž je zde 
zmíněna případná foliace. Zatímco pole Poznámka je z pochopitelných 
důvodů aktuální zejména v případě opisů, pole List pro případ originálních 
listů.
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Zusammenfassung

Die Stammbuchblätter in der Wunschwitz’ Sammlung. Verzeichnis 
und Edition.

Die genealogische und heraldische Sammlung, derer Urheber Gottfried 
Daniel Freiherr Wunschwitz ist, gehört zu den wertvollsten Sammlungen 
von diesem Typ im Nationalarchiv. Diese Studie befasst sich mit einem 
derer Bestandteile – mit den Stammbuchblättern. 61 selbständige Blätter 
bilden diese Kollektion – 42 davon sind Originale, 19 von Wunschwitz mit 
großer Sorgfalt ausgearbeitete Skizzen. Die meisten Stammbuchblätter 
sind gut erhalten, also sie können eine Reihe von wertvollen Informationen 
geben. Die datierten Dokumente stammen aus den Jahren 1573–1708, 
die meisten aber aus den letzten zwei Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts 
und ersten zwei Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts. Die Einschreibungen 
wurden am häufigsten in Prag (5x) gemacht, dann oft in den italienischen 
Städten (Siena, Padua) und im Reich (Jena). Man konnte auch die 
Sprachausführung der Einschreibungen untersuchen: man findet vor 
allem das Latein und Deutsch, das Tschechisch befindet sich bloß auf vier 
Blättern. Vom Gesichtspunkt der graphischen Gestaltung aus weicht die 
untersuchte Kollektion vom allgemein gebrauchten Stammbuchschema 
der Textfelder und der emblematischen Verzierung, durchweg sehr 
qualitativ und sorgfältig durchgeführt.
Interessant ist die Frage der Herkunft der einzelnen Blätter – bei einigen 
ist es direkt von Wunschwitz angeführt, aus welchem Stammbuch 
sie herkommen. In einigen Fällen entdeckt die Einschreibung den 
Stammbuchbesitzer, in meisten Fällen bleibt aber die ursprüngliche 
Provenienz des Blattes unfeststellbar.
Zum Schluss der Studie ist ein komplettes Verzeichnis der 
Stammbuchblätter in Wunschwitz’ Sammlung und ihrer Edition angeknüpft 
und einen eigenen Bestandteil bildet auch die Bilderbeilage.
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Soupis a edice památníkových listů ve Wunschwitzově sbírce

Inv. č.: 51 / Berka z Dubé 1

Text: Nec timeo nec provoco // Vi et Virtute / Gotlobinis Junior Berka L[iber] Baro de Duba et 
Lipa. Sigena Nasroviorii inserebit 27. Januarii Anno Domini 1607.

Výzdoba: znak Berků z Dubé s klenotem a přikryvadly, zlacený, nad ním nápisová stuha

Poznámka: bez poznámek

List: na výšku, menšího formátu vlepený na větší podlouhlý list papíru, v jehož pravém rohu je 
číslo 46
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Inv. č.: 51 / Berka z Dubé 2

Text:
Kazda mira chwali hodna. / Per angusta ad augusta. / Contentement pace richeicse / Si 
fortuna me tormente / esperanse me contante / Hendrich Wolff Berka z Dube a z Lippeho 
m[anu] p[ropria] Anno D[omini] 1615

Výzdoba: znak Berků z Dubé s klenotem a přikryvadly, zlacený, dolní textové pole červené a zlacené

Poznámka: originál bez poznámek

List: na šířku, tzv. turecký papír
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Inv. č.: 54 / Beřkovský ze Šebířova 1

Text: Pan Beržkowský

Výzdoba: znak Beřkovských ze Šebířova s klenotem a přikryvady v ozdobném rostlinném rámu, mezi 
dvěma zlacenými a stříbrnými kartušemi pro vepsání textu

Poznámka: originál bez poznámek

List: na šířku, v pravém dolním rohu číslo 3
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Inv. č.: 54 / Beřkovský ze Šebířova 2

Text: 1611 / Deus adjutor meus // Jaroslaw Berzkowskj z Ssebjrzowa 14 Augusti

Výzdoba: znak Beřkovských ze Šebířova s klenotem a přikryvadly, stříbřený, mezi dvěma 
stříbřenými a zlacenými textovými poli

Poznámka: originál bez poznámek

List: na výšku
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Inv. č.: 64 / Bibrštejn

Text: Anno 1638 / Plustos mourir que vivre sans honeur. // Vlricus Wenceslaus L[iber] Baro de 
Biberstein. J. N. G. Consiliarius

Výzdoba: znak Bibrštejnů s klenotem a přikryvadly, zlacený, stojící mezi zelenými ratolestmi

Poznámka: originál bez poznámek

List: na šířku výrazně malého formátu nalepený na větší podlouhlý papír, v pravém dolním rohu 
číslo 37
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Inv. č.: 114 / Proy z Giselbergu

Text:
1573 / Aperto pectore // Nobili atq[ue] p[rae]claro Iuveni Christophoro Poettingero, 
memoriae et amicitiae ergo Albert[us] Prew in Vindenstain. Bono posuit Ult[imo] 
Dece[m]b[ris].

Výzdoba: v originále znak Proyů s klenotem a přikryvadly zlacený, v opisu Wunschwitzův náčrt 
perem se šrafováním

Poznámka:

In einen alten Stam[m]büchlein, so ehedessen H[err]n Christophori Pöttinger von Persing 
gewessen, nun aber mir zuständig ist, f indet sich Num[ero] 57 nachfolgendes Wappen 
mit auch nachfolgenden Schrifft: ... NB. Die Händt seynd natürlich f leischfarbig, gleich 
unter denen händen aber seyndt die ärmbe weiss, dann gold, und endtlich blau gekleidet. 
Die Fisch seynd braünlich und wie höchten gestaltet. Die Ring seyndt von goldt mit einen 
blaustein. / Notavi ex dicto MS in Inferiore Kernsaltz 3. Martii An[no] 1717. Godefridus 
Daniel Liber Baro de Wunschwitz.

List: dochován pouze v opise
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Inv. č.: 140 / Bühnau

Text:

recto: Haec pauca Nobilis[simo] et doctis[simo] viro juveni Joanni Burchardo a Stetterberg, 
amico ac patrueli suo plurimum colendo in perpetuam memoriam sribebat Jenae 24 
Augusti 1615 Rudolphus a Bunau p[ropria] 
verso: Deus providebit // Haec pauca […] gente et mente N[obi]lissimo ac Politiss[imo] 
[…] D[omi]n[o] Johann[i] Burcha[rdo] Von Stettenberg ami[co] ac fratri meo oc[…]lissimo 
in sempi[ter]nam mei manu li[…] Jenae 23 Aug[usti] A[nn]o 1... apposui / Siegfried vonn 
Gen[…] Nob[ilis] Lus[atiae]

Výzdoba: recto: znak Bünauů s klenotem a přikryvadly, zlacený
verso: bez výzdoby

Poznámka: originál bez poznámek

List: na výšku, oříznutý, na versu zápis poškozený ořezem
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Inv. č.: 142 / Bystřický ze Studenic

Text: nedochovaný

Výzdoba: znak Bystřických ze Studenic s klenotem a přikryvadly, zlacený

Poznámka: Studnitz von Studnitz auf Bistrzitz

List: pouze oříznutý znak, zřetelné pozůstatky vyškrabaného textu v pravém horním rohu
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Inv. č.: 185 / Čejka z Oblbramovic

Text:
recto: 1622 / Wer […] weiss der schweig, wem wohl ist der bleib, Vnndt wer was hatt, der 
behalt dem Vnglück khompt bald. // Waczlaw Czeyka z Olbramowicz Vhory psal to 31 
Martii
verso: Non bene cum sociis Regna Venusq[ue] manent.

Výzdoba: znak Čejků z Olbramovic s klenotem a přikryvadly, spočívá na květinovém motivu, textová 
pole ozdobná, zlacená

Poznámka: originál bez poznámek

List: na výšku v dolním pravém rohu číslo 16
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Inv. č.: 208 / Dewaldt

Text:
Illustrissimo Domino Domino Joanni Georgio Libero Baroni de Devald, Domino in Lukavetz, 
Krzessin, Techoburziecz, Incliti Regiminis Vauldon Capitaneo Meritissimo. Decursum anni 
1708 salubrem, benedictione Dei, atq[ue] octo beatitudinibus [p]lenum exoptans, hocce 
Calendarium submisse. Praesentat Antonius Garzulini Cantor ad S[anctum] Stephanum

Výzdoba: znak s klenotem a přikryvadly, zlacený, mezi zelenými ratolestmi, text ve zdobené kartuši

Poznámka: slovní popis znaku

List: na výšku, poškozený
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Inv. č.: 291 / Gans Tengnagel z Kampu 1

Text:
Nam si abest, quod ames, praesto simulacra tamen sunt, Illius et nomen dulce obversatur 
ad aures. // Nobiliss[imo] et maximae spei Iuveni Tychoni Brahe F[?] hanc sui memoriam 
Pragam relicturo adcripsit 6. Feb[ruarii] A[anno] 1601 Franciscus Gansneb Tengnagel

Výzdoba: Wunschwitzův opis bez znaku

Poznámka: Im Stam[m]buch Tychonis Junioris Brahe MS: …

List: dochován pouze v opise
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Inv. č.: 291 / Gans Tengnagel z Kampu 2

Text:
Assai ben balla a chi la fortuna suona. // Diss hab ich Otto Gansneb genant Tengnagell, zu 
gueter und freundtlicher Gedechtniss meinem guetem freundt und Bruder geschriben Prag 
den 15. Febru[arii] Anno 1602

Výzdoba: Wunschwitzův opis bez znaku

Poznámka: Im Stam[m]buch Tychonis Junioris Brahe MS: …

List: dochován pouze v opise
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Inv. č.: 301 / Gleich-Miltitz

Text:

1 zápis: Nach gewissen und Ehren. / Las es gan wie es kan. / Carl Von Miltitz und Glich, 
der Röm[ischen] Kay[serlichen] Mayesthet Matt[?] Trugsass schreibet seinem Bruder 
Johann Georg zur gedechtniss Anno 1619
2. zápis: Pro Conscientia et Honestate. / Nach Gewisse und Ehren. Joanni Georgio a Glich 
et Miltitz Scribebat Victorin a Glich et Miltitz in Cosma 2. Maj[i] A[nn]o SoLI / Deo Meo sit 
gloria.
3. zápis: Etsi alterum pedem in tumulo haberem, non pigeret aliquid addiscere l. 20. 
D. de Fideicommis libertat./ Calor et Color intima pandunt. / Gott giebet Glück. Glück 
Giebet Grust. / Pro conscientia et honestate moribus antiquis meo Jano Georgio Patrueli 
Svavissimo mellitissimo Juveni ingenii lectissimi Genae Tyrigetarum MIDCIIIIV Idus Maii 
Scribebeam Gottfredus Glich a Milzicz Röm[ischer] Kay[serlicher] Mai[es]t[ä]t Raht [!]. / 
Glisciz Gradatim Gloria Gratia Tignit gratiam. 
4. zápis: Non vis aut numerus tandem bona causa triumphat. / Diess schreibet seinem 
Vielgeliebtem Herren Bruder zu treuerer bruderlicher Gedechtniss den 10 Novem[bris] 
A[nn]o 1623. / Sigmundt Von Glich Vnnd Miltitz auf Petersdorff 
5. zápis: Si cupis Invidiam sociali excludere tecto Aut esto miser aut Virtutis desere 
causam. / Tu contra audentior ito. / Virtuti fortuna comes nunquam defuit. / Rumpatur 
Invidia. Johann[es] V[on] Glich et Miltitz ac In Serchau Neundorf Flossdorf et Kipper Erb 
Vnd Landtsass Scribebat Neyndorf i Aetatis suae 67. Anno Chri[sti] 1613 die 14 Novemb[ris]
6. zápis: Carl V[on] Glich und Miltitz

Výzdoba: Wunschwitzův opis bez znaků

Poznámka: NB: In einem altem Stam[m]buch, so ich besitze:…

List: dochován pouze v opise
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Woitschová K."
Wunschwitzova sbírka

Inv. č.: 335 / Heimhausen

Text:

1. zápis: 1635 / Lieben ohne threu, Beichten ohne Reu, Betten ohne Inigkeit, Seind 
drey Verlohrene Sachen in Ewigkeit. // Dis schreib Franciscus Albertus Von Vnd zu 
Haimbhausen Meinen Hochgeehrten Vnd Vilgeliebten herrn schwager Hans Gundacker 
Aurbach fürstl[ichen] Rath Vnd Stattrichter zu Freising, zu ainer Vmerwehrenten 
angedenckhen Vnd auss treuhen hertzen. 
2. zápis: 1635/ Wan ich hab ein gesundten Leib, Vnnd darzue schönss Weib / Menschen 
fuech Vnnd gelt genueg, darzu den beste Wein, so wolt ich herr in der gantzen Welt sein. 
// Diss schreib Hanns Wilhelm Von und zu Heimbhausen, meinem hochgeehrten Vnd 
Vilgeliebten herrn schwager Hanns Gundackher Aurbach fürst(licher) Rath Vnd Stattrichter 
zu Freysing zu ainen threuherzigen angedenckhen.

Výzdoba: Wunschwitzův opis bez znaků

Poznámka: Im Stammbuchlein Joannis Gundackeri Aurpach MS: …

List: dochován pouze v opise
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"Woitschová K.
Wunschwitzova sbírka

Inv. č.: 384 / Hisrle z Chodů

Text: Gott ist mein Hoffnung Maria mein trost. // Karl Hysrle freiher Von Kodau

Výzdoba: Wunschwitzův opis s naznačeným umístěním znaku

Poznámka: In Jacobi de Zinnenburg mir zugehörig Stam[m]buch ist folgendes: …

List: dochován pouze v opise
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Woitschová K."
Wunschwitzova sbírka

Inv. č.: 398 / Hohenloe

Text: Georg Friderich Grave Von Hohenloe der Jung m[anu] p[ropria] Obst

Výzdoba: znak Hohenloů barevný s klenotem a přikryvadly, zlacený, lemovaný květinami, dolní 
textové pole zlacené

Poznámka: originál bez poznámek

List: horní textové pole oříznuto
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"Woitschová K.
Wunschwitzova sbírka

Inv. č. 476 / Jacobo

Text:
Jo Francisco de Jacobo Sig[no]re di Domoslauitz ho scritto qui p[er] laffettione ch[e] tengo 
di seruire il Sig[no]re Conte Ili[ustrissi]mo di Ualdisteine. / Chi mal si consiglia spesso si 
dole.

Výzdoba: znak barevný, Wunschwitzúv opis bez znaku

Poznámka:

In einem alten geschrieben in Röthlichen Pergamen eingebundenen Stam[m]buch in 4to 
Joannis Alberti Herrns hernach Grafens Von Waldstein, welches im Gräf lich-Waldsteinis
chen Archiv im Schloss Dux verwahret wird, lieset man auch folgendes: ... NB: dieses ist 
umb das Jahr 1634 oder 1635 geschrieben, und siehet man auf den Blatt gegen über das 
gantze Wappen dieses herrn Von Jacobo mit seinen farben gemahlet, wie ich es abcopiren 
lasse, und hierbey bef indtlich ist. NB: Seine Excellence h[err] Graf Frantz Joseph Von 
Waldstein, herr auf Dux etc. Kayserl[icher] Würcklich-Geheimber Rath, und Ritter des 
Königl[ich]-Pohlnishe Weisse Adlers habe mir dieses Buch Von Dux nacher Prag im 
Monath Januario An[no] 1739 zu meiner ersehung zugeschicket, alda ich den 29ten Martii 
besagten Jahrs gegenwärtige Schrifft daraus abcopiret habe. Gottfried Daniel frezherr Von 
Wunschwitz.

List: dochován pouze v opise
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Woitschová K."
Wunschwitzova sbírka

Inv. č.: 497 / Kager z Globenu

Text: 1613 / Meinn Anfang Mitl Vnd Endt Steht alle Zeit in Gottes Handt. // Sebastian Lazarus 
Vonn Globen vf Trschau Vnnd Schönnf igt.

Výzdoba: znak Kagerů z Globenu barevný s klenotem a přikryvadly, zlacený a stříbřený

Poznámka: originál bez poznámek

List: na výšku
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"Woitschová K.
Wunschwitzova sbírka

Inv. č.: 525 / Khek ze Schwartzbachu

Text:
O G W M C B M C S C / 1610 / Röm[ischen] Khay[serlichen] Ma[yes]t[ä]t etc. Rath 
unnd Teutscher Puchhalter bey der Cammer Im Khünigreich Behaimb Peter Keckh Von 
SchwartzPach. Prag denn 18. Martii etc.

Výzdoba: znak Kheků barevný, Wunschwitzův nákres znaku středně pečlivý perem

Poznámka:
In einem alt-geschreiben und gemahlten Stammbuch in 4to, Vor zeiten dem Michael Kelner 
zugehörig, welches ich Vom 28. Junii An[no] 1740 besitze: … Notavi et descripsi Pragae 
7. Junii An[no] 1740. Godefridus Daniel Liber Baro de Wunschwitz. NB: das Wappen ist in 
dem citirten Buch mit dessen aigenen farben gemahlet.

List: dochován pouze v opise
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Woitschová K."
Wunschwitzova sbírka

Inv. č.: 529 / Kinský

Text: 1603 / G[ott] G[ebe] G[nade]35 / Gnadt d ir Gott ist erstoche worde durch h[err] Kinský Anno 
1612/ Hanns Reichartt Strein herr zu Schwartzenau.

Výzdoba: Wunschwitzův opis bez znaku

Poznámka:

In einem alten in Schwartzen Chagrin eingebundenen Stammbuch Joannis Joachimi 
Von Trautmansdorff in 8vo ist auf einen Pergamenen blättlein zu lesen: … NB: Dieses 
alte Stammbuch besitzet H[err] Leopoldt Thaddaeus Von Reichelt, welcher es mir 
communiciret, woraus ich zu Prag den 2ten Octob[er] An[no] 1728 gegenwärtiges Notatum 
genomme. G[odfried] D[aniel] freyherr Von Wunschwitz.

List: dochován pouze v opise

 35 Další možnosti rozve-
dení tohoto: G[anz] g[ibt] 
G[lanz] a G[eduld] g[ibt] 
G[lück].
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"Woitschová K.
Wunschwitzova sbírka

Inv. č.: 541 / Kobík z Poříčan

Text:

We wssem mem zarmauczenj, Pan Búh gest me potiessenj, W Pana Goha dauffam, 
Rozkoss Slawa a wsselyka zwúle ta trwa do bozi Wúli, Leta Przigdau to wsse zmienj 
Smrt wssemú Konecz Vczini / Krystus Syn Bozj, gest me Spaseni y zbozj, Kteryz gest 
ma Ochrana Sam/ W sstiesti ne Auffey, w nesstiesti nezauffey / Jan Gindrzich Kobik 
z Porzieczan. A[nno] 1635 Jan Woldrzich Kobik z Porzieczan a Na dworzie Wnaczlawi.

Výzdoba: znak Kobíků z Poříčan v originále barevný, se znakem a přikryvadly, Wunschwitzův opis 
s náčrtem znaku perem

Poznámka:

In einem alten geschrieben in Rötlichen Pergamen eingebundenem Stammbuch 
in 4to Joannis Alberti herrns Hernach Grafens Von Waldstein, welches im Gräf lich- 
Waldsteinischen Archiv im Schloss Dux Verwahret wird, lieset man auch folgendes: ... 
NB: das Wappen ist mit seinen gehörigen farben gemahlet. Seine Excellence H[err] Graf 
Frantz Joseph Von Waldstein Herr auf Dux, etc. Kayserl[icher] Würcklich-Geheimber Rath 
und Ritter des König[lich]- Pohlnischen Weissen Adlers haben mir dieses Buch von Dux 
nacher Prag im Monath Januario An[no] 1739 zu meiner Ersehung zugeschicket, alda ich 
den 5ten Aprilis besagten Jahrs gegenwärtige Schrifft daraus abcopiret habe. Gottfridt 
Daniel freyherr Von Wunschwitz.

List: dochován pouze v opise
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Woitschová K."
Wunschwitzova sbírka

Inv. č.: 550 / Kolovrat

Text:
Anno Domini 1588 / Initium Sapientiae timor domini Dei. Kdo nemyluge hoden gest 
wobiessenii. // M G W G F / Makette die libste // Wencislaus Luduicofskii Bezdruziczkii Baro 
a Kollowrath manu p[ro]pia

Výzdoba: znak barevný s klenotem a přikryvadly na kartuši, podpírané ženskými postavami

Poznámka: originál bez poznámek

List: na šířku, v levém dolním rohu číslovka 44, na versu v horním pravém rohu číslo 61



2007
Paginae 15

299

"Woitschová K.
Wunschwitzova sbírka

Inv. č.: 624 / Lamingen z Albenreithu

Text: Es sein Vil Vögel die hassen mich, Ich bin ein Kautz und acht es nicht. // Hieronymus 
Daniel Lamminger Von Albern Reicht Ridtmeister 1648

Výzdoba: Wunschwitzův opis s náčrtem znaku s klenotem a přikryvadly perem

Poznámka: Ex generalis Caesarei Christophori Wilhelmi Baronis Harant Stammbuech: …

List: dochován pouze v opise
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Woitschová K."
Wunschwitzova sbírka

Inv. č.: 689 / Lukavský z Lukavice

Text:
den 12ten Febr[uarii] An[no] 1708 / Seinem Hochwehrstens Herrn Vettern zu Ehren 
gibet diss Ferdinand Antoni Lukawsky von Lukawytz, dero Röm[ischen] Kay[serlichen] 
May[es]t[ät] Haubtman 

Výzdoba: znak Lukavských barevný s klenotem a přikryvadly v kartuši, zlacený

Poznámka: originál bez poznámek

List: na šířku, v pravém dolním rohu neúplné číslo začínající 4
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"Woitschová K.
Wunschwitzova sbírka

Inv. č.: 701 / Malovci

Text:
Letha 1608 4. dne měsicze […] zapsal …ský do tohoto Stampuchu me[…] uprzymnie 
milymu panu bratru a towarissowi Zikmundowi[?] Bukowanskemu z Bukowan. / We wssem 
mem zarmauczeni Pan Bhú[!] racž beit / Girzj Malowecz Z Chenowa a z Winterberka rukau 
swau

Výzdoba: znak Malovců barevný s klenotem a přikryvadly, zlacený, v rostlinném rámu

Poznámka: originál bez poznámek

List: na šířku, značně ořezaný
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Woitschová K."
Wunschwitzova sbírka

Inv. č.: 741 / Měsíček z Výškova

Text: Leta 1631 17. Septembris // Pan Búh gest Ma Naděge A ten kdo mj co dobreho přege. 
Mikulass Waczlaw Měsyczek z Wegsskowa

Výzdoba: Wunschwitzův opis s naznačeným místem pro znak

Poznámka: In Christophori Wilhelmi Harant Von Polshitz und Weseritz Stammbuch MS: …

List: dochován pouze v opise
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"Woitschová K.
Wunschwitzova sbírka

Inv. č.: 753 / Minkvic z Minkvic

Text:
1600 / Ludit in humanis diuina potentia rebus. // Erenfried von Minkwicz freyherr zu 
Minkwitzburg [?] Rö[mischen] Khey[serlichen] M[ayes]t[ä]t Rad 7. Novembris A[nn]o Vt 
s[upra].

Výzdoba: znak Minkviců s klenotem a přikryvadly, barevný, zlacený

Poznámka: originál bez poznámek

List: na výšku
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Woitschová K."
Wunschwitzova sbírka

Inv. č.: 776 / Mráz z Milešova

Text: G[?] M[ráz] Z M[ilešova] // Militia bonam militiam, retinens f idem et bonam conscientiam 
1591.

Výzdoba: znak Mrázů z Milešova barevný kompletní, zlacený, postava s křížem a kalichem, zlacená

Poznámka: originál bez poznámek

List: na šířku
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"Woitschová K.
Wunschwitzova sbírka

Inv. č.: 824 / Oppersdorf

Text: Ihm gnadt Tappfcheren… d‘ Alnercht [?]

Výzdoba: znak Oppersdorfů barevný, s klenotem a přikryvadly, zlacený

Poznámka: originál bez poznámek

List: značně oříznutý, zřetelné lemy obou textových polí
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Woitschová K."
Wunschwitzova sbírka

Inv. č.: 866 / Pentenrieden z Adelshausenu

Text:
Khain Lieb ohn Laidt // Zur gedechtnuss meinem fr[?] Vertrauten Lieben Bruedern, Herrn 
Bernhardino Mosto, Hanns Penderieder Röm[ischer] Kay[serlicher] M[ayes]t[ä]t diener, Vnd 
der Fr[?] drh[?] in Bayrn Hofcamer Cantzley Verwohnter, Geschriben in Prag den letzten 
Aprilis A[nn]o [1]609 etc.

Výzdoba: znak barevný, Wunschwitzův náčrt perem znaku s klenotem a přikryvadly

Poznámka: In einen alten Stam[m]buchlein geschrieben und mit farben gemahlet: ... Copiavi ex citato 
Libello Pragae 19. Sept[embris] An[no] 1737. Godefridus Daniel Liber Baro de Wunschwitz

List: dochován pouze v opise
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"Woitschová K.
Wunschwitzova sbírka

Inv. č.: 873 / Pernklo ze Šenrajtu

Text: 1611 // W[ie] G[ott] M[ich] G[nädig] F[ührt]36 // Hanns Siegmundt Bernklo m[anu] p[ropria]

Výzdoba: znak Pernklů barevný s klenotem a přikryvadly

Poznámka: originál bez poznámek

List: na výšku, vpravo dole číslo 99, poškozený a dolepovaný

 36 Další možnosti čtení: 
W[ie] G[ott] m[ir’s] g[nä-
dig] f[ügt] a W[alle] G[ott] 
m[eine] g[rosse] F[reude].
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Woitschová K."
Wunschwitzova sbírka

Inv. č.: 874 / Pernštejn

Text: 1590 // Johannes A Pernstein m[anu] p[ropria]

Výzdoba: znak Pernštejnů s klenotem a přikryvadly, zlacený, v ozdobné kartuši, textová pole 
s rostlinnými motivy

Poznámka: originál bez poznámek

List: na šířku, vpravo dole číslo 53, na versu vlevo nahoře číslo 145
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"Woitschová K.
Wunschwitzova sbírka

Inv. č.: 891 / z Písnice

Text: Fridrich Carl Graff von Pisnitz den 12 Janu[arii] 1708

Výzdoba: znak Písnických barevný s klenotem a přikryvadly, zlacený, na kartuši

Poznámka: originál bez poznámek

List: na šířku, vpravo dole číslo 15
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Woitschová K."
Wunschwitzova sbírka

Inv. č.: 898 / Ples Heřmanský ze Sloupna

Text: Latere et abstine 1587 // Waczlaw Ples Herzmansky z Slaupna m[anu] p[ropria]

Výzdoba: znak barevný s klenotem a přikryvadly, zlacený

Poznámka: originál bez poznámek

List: na šířku, vpravo dole číslo 19, na versu vpravo nahoře 297
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"Woitschová K.
Wunschwitzova sbírka

Inv. č.: 901 / Poděbradský z Kunštátu

Text: recto: bez textu
verso: W P H V D

Výzdoba: znak Münsterberků barevný s klenotem a přikryvadly, zlacený

Poznámka: recto: Hertzogen in Schlesien zu Münsterberg - aus den Haus Kunstadt

List: oříznutý znak, na versu porušený nekompletní zápis
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Woitschová K."
Wunschwitzova sbírka

Inv. č.: 955 / Radiborský z Chcebuz

Text: Voglsang Anno 1669, die 17. Febr[uarii] // Wilhelm Gotthard Radiborskii uo[n] Sechzebus

Výzdoba: znak Radiborských z Chcebuz s klenotem a přikryvadly, Wunschwitzův náčrt perem pečlivý

Poznámka:
In h[errn] Augustini de Bois, Medicinae Doctoris zu Eger geschriebenen Stammbuchlein, 
welches ich ab A[anno] 1726 besitze, bef indet sich nachfolgende Gedächtnus gemahlet 
und geschrieben: …

List: dochován pouze v opise
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"Woitschová K.
Wunschwitzova sbírka

Inv. č.: 961 / Rašín z Riesenburku

Text: 1623 22 Aprilii / Pan Buh gest ma naděge, A ten kdo mi czo dobryho pržege // Gyndrzych 
Bohabog Rassin z Rysumburgka m[anu] p[ropria]

Výzdoba: znak barevný Rašínů s klenotem a přikryvadly

Poznámka: originál bez poznámek

List: na šířku, vpravo dole číslo 28
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Woitschová K."
Wunschwitzova sbírka

Inv. č.: 964 / Ražický z Vchynic

Text: A[nno] 1587 / Tempora Temporibus Tempera / Jan Neystarssi zewchinicz m[anu] p[ropria]

Výzdoba: znak barevný s klenotem a přikryvadly

Poznámka: originál bez poznámek

List: na šířku, vpravo dole číslo 23, na versu vlevo nahoře číslo 63
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"Woitschová K.
Wunschwitzova sbírka

Inv. č.: 1050 / Šlejnic ze Šlejnic

Text:

recto: Tout par amour rien par force / Zur dienstfr[eundlichen] gedächtniss seinem guten 
freundt, undt Bishgefellen geschrieben in Straßburgk den 18 Jan[uarii] A[nn]o 1621 / Veith 
Vlrich Truchses von Wetzhausen.
verso: Chi Semina virtu racoglie fama. / Zu guter und immerwehrender Gedechnüss 
hinderliess diss seinem wehrter Freunde in Siena den 1 novemb[ris] / 22 Octob[ris] A[nn]o 
1624 / Hanss von Schleinitz p[ropria]

Výzdoba: recto: znak Truchsesů z Welzhaussenu s klenotem a přikryvadly zlacený
verso: znak Šlejniců s klenotem a přikryvadly, zlacený, stříbřený

Poznámka: originál bez poznámek

List: na šířku, v pravém dolním rohu číslo 32
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Woitschová K."
Wunschwitzova sbírka

Inv. č.: 1068 / Schrattenbach

Text: Nihil est ab omni parte beatum // Memoriae ergo paucula haec ascripsit Arg[entinae] 7 
decembris 1619 / Balthasar Baro a Schrattenpach.

Výzdoba: znak Schrattenpachů s klenotem a přikryvadly, zlacený

Poznámka: originál bez poznámek

List: na šířku nápadně menších rozměrů
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"Woitschová K.
Wunschwitzova sbírka

Inv. č.: 1094 / Slavata z Chlumu

Text:
recto: 1592 / G[ut] W[ort] G[gute] S[tatt]37 / Dum spiro spero / Guilhelmus Slawata B[aro] a 
Chlum et Cossnberg.
verso: 1589 / W[ie] G[ott] W[ill] D[ank] G[ott] / Wolff Krzyneczky h[err] v[on] Ronow p[ropria]

Výzdoba:
recto: znak Slavatů s klenotem a přikryvadly, zlacený, na ozdobné kartuši, jako strážci štítu 
mužská a ženská postava v dobových kostýmech
verso: znak Křineckých z Ronova s klenotem a přikryvadly, zlacený, v ozdobné zlacené 
nice

Poznámka: originál bez poznámek

List: na šířku, v pravém dolním rohu číslo 10, v pravém horním rohu číslo 140

 37 Další možnost čte-
ní: G[ottes] W[ort], 
G[ut] S[tatt].
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Woitschová K."
Wunschwitzova sbírka

Inv. č.: 1110 / Solms 1

Text: zřetelné zbytky odstřiženého textu

Výzdoba: znak Solmsů barevný kompletní na kartuši, zlacené

Poznámka: Gr[af] V[on] Solms

List: značně oříznutý v horní polovině zřetelné zbytky textu



2007
Paginae 15

319

"Woitschová K.
Wunschwitzova sbírka

Inv. č.: 1110 / Solms 2

Text:
Dulcia non meruit, qui non gustavit amara. / Haec Jenae scribebat Christophorus Comes 
Solmensis Anno 1595 // Mors tua, Christe, mihi vita est, victoria rog[…] Labe mea moriar 
sanguine viro tuo. / Jenae scribebat Albe[rtus] Otto Comes Solmensis Anno [15]95 25 
Sep[tembris]

Výzdoba: znak Solmsů kompletní zlacený

Poznámka: originál bez poznámek

List: na výšku, poněkud oříznutý
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Woitschová K."
Wunschwitzova sbírka

Inv. č.: 1152 / Stubenberg 1

Text:
recto: 1619 / Chacun a son bone. // George Baron de Stubenberg // 1619 Armis armoris / 
Wolff her von Stubenberg
verso: La vita il f in, il di loda la sera // Diss schrieben Strassburg den 15. Sept[embris] Anno 
1619 / Wilhelm Herr von Gerr

Výzdoba: recto: znak Stubenbergů s klenotem a přikryvadly, zlacený
verso: znak s klenotem a přikryvadly, zlacený

Poznámka: originál bez poznámek

List: na šířku, na rectu číslo 27, na versu číslo 28
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"Woitschová K.
Wunschwitzova sbírka

Inv. č.: 1152 / Stubenberg 2

Text:
1585 / Rebus adversis animum summitere noli. Spem retine spes una hominem nec 
morte re tinguit. // Haec memoriae causa scribebat Andreas Baro a Stubenberg. Patavii 
Antenonie [?] 6 die Mensis Maii Anno ut supra

Výzdoba: znak Stubenbergů kompetní zlacený

Poznámka: originál bez poznámek

List: na výšku, vpravo dole číslo 33
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Woitschová K."
Wunschwitzova sbírka

Inv. č.: 1152 / Stubenberg 3

Text: A[nn]o 1588 Non omnia possumus omnes. // Haec in sui memoriam scribebat Georgius 
Sigismundus Baro a Stubenberg in Wurmberg Patauii die 25. A[ugust]o Anno ut supra

Výzdoba: znak Stubenbergů barevný, na opisu pouze blasonován Wunschwitzem

Poznámka:

In einem alten in Weissen Pergamen eingebundenen Stammbuch Caspari freyherrn Von 
Windischgrätz in 8vo ist zu lesen:… NB. dieses alte Stammbuch besitzet H[err] Leopoldt 
Thaddaeus Von Reichelt, welcher es mir communiciret, worauss ich zu Prag den 2ten 
Octob[ris] An[no] 1728 gegenwärtiges Notatum genom[m]e. Alhier ist das Stubenburgisch 
gantze Wappen mit 3 Helmen und einem Rothe Hertschildlein, wie es die Wurmbergische 
Linea führet, gemaleter zu sehen.

List: dochován pouze v opise
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Inv. č.: 1152 / Stubenberg 4

Text: 1588 / Pietas ad omnia Vtilis. // Georgius Hartman Baro a Stubenberg Scribebat haec 
Patavii anno ut supra.

Výzdoba: znak Stubenbergů barevný kompletní zlacený

Poznámka:

In einem alten in Weissen Pergamen eingebundenen Stammbuch Caspari freyherrns Von 
Windischgrätz in 8vo bef indet sich diesser herr Georg Hartman Herr von Stubenberg, also 
wie auf der Ersten Seite diesses blättleins, aigenhändig eingeschrieben, und sein Wappen 
Vermäg eines Holtzschnitts eingedrucket, das Wappen ist mit seinen gehörigen farben 
illuminiret, davon ist zu Prag den 2ten Octob[ris] An[no] 1728 dieses abgemahlet worden. 
Desgleichen ist im diessem Stammbuch auf einen anderen blatt zu lesen: 1588 Wer Gott 
Vertraut hat wol gepaut Friderich Herr Von Stuberg shrib. Dis zur Fredündlicher gedechtnüs 
in Pado den 19. Martzii. NB. Dieser Friderich ware ein Leiblicher Brud des oben 
erwehneten Gerogrii Hartmanni, und ist sein Wappen in dem Stammbuch eben wie des 
jetzt gedachten Georgii Hartman[n]i gedruckt und illuminiret. Notavi Pragae 2. Oct[obris] 
A[nno] 1728. G[oefridus] D[aniel] L[iber] B[aro] de W[unschwitz]

List: dochován pouze v opise
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Inv. č.: 1189 / Španovský z Lisova

Text: 1600 / Virtutum Viribus Vincenda Voluptas // Vlrich Sspanowsky Von Lysaw m[anu] 
p[ropria]

Výzdoba: znak Španovských z Lisova s klenotem a přikryvadly, zlacený, stříbřený

Poznámka: originál bez poznámek

List: na šířku, vpravo dole číslo 27
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Inv. č.: 1200 / Stoš z Kounic

Text: W C Z W S Z M Z / Diß schrieb ich meiner im besten zu degenchen [!] 1616 Laßla von 
Stosch auf […] […]

Výzdoba: znak Stoš z Kounic s klenotem a přikryvadly, zlacený, v ozdobném rámu

Poznámka: originál bez poznámek

List: na výšku
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Inv. č.: 1206 / ze Švamberka

Text: 1614 / G[ott] M[ein] E[rlöser]38 / Hans Gorg Herr von Schwamberk etc. … p[ropria]

Výzdoba: znak polcený vpravo rožmberský, vlevo švamberský s dvěma přilbami, klenoty 
(rožmberským a švamberským) a přikryvadly stříbřený a zlacený, v rostlinném rámu

Poznámka: originál bez poznámek

List: na výšku, vlepený na větší podlouhlý list, v levém dolním rohu číslo 42

 38 Další možnosti čtení: G[ott] m[ein] 
E[rretter] a G[ott] m[ein] E[rbteil].
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Inv. č.: 1281 / Velemyský z Velemyslovsi

Text:

1607 / Nicht gar zu viel auffs glücke bau, so ist sein gang drumb ihm nicht trau / Virtute 
parta durant // Nobilissimo et doctissimo Iuuenj Domino Johannj Georgio a Glicio et Miltzitz 
scribebat pingaiq[ue] curabat in perpetuam nominis sui memoriam Johannes Guilhelmus 
Welemisky a Welemisslowsy Eques Bohemus Die 27 Junii Anno Domini et Salvatoris nostri 
Jesu Christi 1607.

Výzdoba: znak s klenotem a přikryvadly, zlacený, ve zlaceném rámci, textová pole s rostlinnými 
motivy zlacená

Poznámka: originál bez poznámek

List: na výšku
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Inv. č.: 1361 / Wildenstein

Text: 1619 / E […] […] / Zu gueter gedachtnus geschrieben [im] [W]aldtmünchen den 20 
Septembris Jobst Hieronymus Von Wildenstein […]

Výzdoba: znak Wildensteinů barevný s klenotem a přikryvadly

Poznámka: originál bez poznámek

List: na šířku
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Inv. č.: 1364 / Windischgrätz

Text:
Anno 1592 / Ferendum et Sperandum. Dum Spiro, spero: Sperantem Christe, guberna 
/ Ne mala cum venerint, spesq f idesq cadat. // Perpetuae memoriae ergo, Generoso 
atq[ue] inclyto Do[m]i[n]o D[omino] Caspari a Windischgräz p[er] liq[e]t haec Jenae 10 d[ie] 
Jan[uarii] Sebastian Günther Hager Austriacus

Výzdoba: Wunschwitzův náčrt perem kompletního znaku Windischgrätzů

Poznámka:
In einem alten in Weissen Pergamen eingebundenen Stam[m]buch Caspari freyherrns 
Von Windischgrätz in 8vo: … Notavi ex citato Albo Pragae 2. Octob[ris] A[nno] 1728. 
G[odefridus] D[aniel] L[iber] B[aro] de W[unschwitz]

List: dochován pouze v opise
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Inv. č.: 1369 / Witte z Lilienthalu

Text:
Audi, Vide, Tace, Si vis vivere in Pace, Lusstig in leben, der Todt ist gewiss // Receués ces 
armes de bon coeur non pour leur peu de Valeur, mais pour l‘affection du coeur! Joannes 
Albertus de Witte a Lilienthal

Výzdoba: znak Wittů z Lilenthalu barevný, s klenotem a přikryvadly, Wunschwitzův náčrt perem 
kompletního znaku středně pečlivý

Poznámka:

Im Stammbuch Joannis Alberti Ledniczky von Dollenstein An[no] 1643 aufgerichtet in 
4to oblongo, bef indet sich unter anderen nachfolgende Gedächtnuss: … NB. dieses 
Stam[m]buch habe ich aus der erbschafft des H[errn] Joan[n]is Friderici Caroli Fisher 
erkauffet zu Prag den 22. Martii A[nno] 1706. Godtfridt Daniel freyherr Von Wunschwitz. 
NB: dieses Wappen ist zwahr in besagten Stam[m]buch mit farben gemahlet, jedoch nicht 
ohne einig fehlern, dann es mit dessen beschreibung im DeWittische Diplomate nicht 
gäntzlichen übereinkombt.

List: dochován pouze v opise
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Inv. č.: 1405 / Znějovský z Chocholovic

Text:
Virescit vulnere virtus // Leonardus Korka Cholowsi de Korkinia et Cholouic, Sac[rae] 
Caes[arae] Regiaeq[ue] M[aies]t[a]tis Veteris Urbis Pragen[sis] Judex An[no] 1633 od[er] 
1632.

Výzdoba: Wunschwitzův náčrt znaku Znějovských z Cholovic s písmeny naznačujícími názvy tinktur

Poznámka:
Ex antiquo Stam[m]buch apud Praen[obilis] D[omini] Matthaeides, qui libellus olim fuit 
Cornelii Dworskii: … Descripsi ex citato libello Pragae 10. Nov[embris] 1715. Godefridus 
Daniel Liber Baro de Wunschwitz

List: dochován pouze v opise
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Inv. č.: 1415 / Žakavec ze Žakavy

Text:
1608 4 dne Miesycze Mage […] / […] se […] do toho Sstampuchu mymu milemu […]mu 
bratru […] a towaryssi […] z Bukovan / znenahla kraczy, […] když pan bůh Raczy // Wjlim 
Zakavecz m[anu] p[ropria]

Výzdoba: znak Žákavců ze Žakavy barevný kompletní v rostlinném rámu, zlacený, stříbřený

Poznámka: originál bez poznámek

List: na šířku značně oříznutý, v horní části napodobenina mramoru
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Inv. č.: 1424 / ze Žejdlic

Text: 1587 / Bona Mente / Hertuig Sedlicz

Výzdoba: znak Žejdliců barevný s klenotem a přikryvadly zlacený

Poznámka: originál bez poznámek

List: na šířku, v pravém rohu číslo 39, na versu vpravo nahoře číslo 236
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Inv. č.: 1428 / Žerotín

Text:
recto: 1588 / G[ott] W[ird’s] G[eben]39 // Caspar Melchior Herr von Zerothin auf Cebiw 
ma[nu] p[ropria]
verso: 1583 G[ott] I[st] M[ein] T[rost] // Frydrych Foglar

Výzdoba: recto: znak Žerotínů barevný s klenotem a přikryvadly, zlacený

Poznámka: originál bez poznámek

List: na výšku

 39 Další možnosti čtení: 
G[ottes] W[ille] G[eschehe] 
a G[ottes] W[ert] G[ilt].
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Novohradská židovská matrika 
1800–1876 (1878)

Jiří Oesterreicher
Úvod

N a počátku devadesátých let dvacátého století byla v jiho-
českém pohraničním městě Nové Hrady objevena židovská 
matrika. Její objev korespondoval s jinými „nálezy“, v po-
hraničí v této době poměrně častými, čemuž se jistě nelze 
divit. Poprvé po dlouhých letech byl totiž, díky společensko-

-politickým změnám, oživen zájem o minulost pohraničních regionů, které 
byly před druhou světovou válkou osídleny převážně německy hovořícím 
obyvatelstvem.1 

Nalezená novohradská židovská matrika, přesněji snad matrika malé ži-
dovské komunity v Údolí u Nových Hradů/Niederthal, byla spolu s jinými 
„(znovu)objevenými“ dokumenty uložena na novohradském městském 
úřadě, aniž by byla zaměstnanci města jako židovská matrika identifiková-
na. Zde jsem ji víceméně náhodou objevil v roce 1999 a opsal.2 

V roce 2004 jsem MěÚ Nové Hrady opět požádal o nahlédnutí do této ma-
triky, přitom jsem ovšem zjistil, že požadovaná matriční kniha již na měst-
ském úřadě uchovávána není a že zaměstnanci města nejsou schopni 
určit, kam byla odeslána. Dotazoval jsem se proto různých institucí a jed-
notlivců, např. SÚA Praha, Židovského muzea v Praze, SOA Třeboň, 
SOkA Český Krumlov i SOkA České Budějovice, zda dotčená matrika 

1 Právě Novohradsko je příkladem takového regionu. Poslední velké práce 
o Novohradsku a městě Nové Hrady vyšly německy z pera regionálního histo-
rika Antona Teichla již před více než sto lety, srov. Teichl, Anton. Geschichte 
der Stadt Gratzen, Budweis 1888; Týž. Geschichte der Herrschaft Gratzen, 
Budweis 1899; Týž. Beiträge zur Geschichte der Stadt Gratzen, Budweis 1907. 
2 Zda byla tato matrika tzv. kontrolní matrikou, tedy matrikou uchovávanou dříve 
v našem případě na římsko-katolické faře Nové Hrady – to nejsem schopen ani 
potvrdit, ani vyvrátit. Doplňuji však, že v archivu FÚ Nové Hrady (dnes v SOA 
Třeboň, fond Servité Nové Hrady (1636) 1677–1949) se do dnešních dnů nedo-
chovaly žádné samostatné knihy dokládající existenci židovské komunity v Údolí 
u Nových Hradů a v samotných Nových Hradech, srovnej např. Barborová, Eva. 
Servité Nové Hrady, inventář k fondu č. 1/153 (= SOA Třeboň, Inventáře, kata-
logy a tématické rejstříky k fondům jihočeských archivů, č. 40).
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v současné době netvoří součást jejich fondů, obdržel jsem však nega-
tivní odpovědi. Proto jsem se rozhodl vědecké veřejnosti předložit svůj 
opis zatím (a doufejme, že nikoli nadlouho) ztraceného originálu nejstarší 
novohradské židovské matriky. 

1. Židovské rodiny v Nových Hradech a Údolí do roku 1848
První souhrnné informace o Židech v Nových Hradech, respektive v Údolí 
u Nových Hradů nalezneme v soupisu židovských rodin z roku 1793.3 

Ze soupisu vyplývá, že v roce 1793 pobývala v Údolí, německy „Nieder-
thal“ (v č.p. 24 anebo 29) jediná židovská rodina Jakoba Weidlera, nájem-
ce panské vinopalny. Jakob Weidler „pocházel“ – jak ozřejmuje kolonka 
„Gehören in Schutz nach“ – z Kardašovy Řečice, nebyl tedy zdejším ro-
dákem. Zda byla rodačkou jeho žena Anna, to jisté není. Protože se však 
prvorozený syn Veischl narodil na statku Hermanschlag, což je nejspíše 
německý název vsi Kuří na Kaplicku,4 můžeme předpokládat častější mi-
graci manželského páru. Tato skutečnost však hovoří spíše v neprospěch 
Annina původu z Údolí/Niederthal.5 K identifikaci Annina rodiště nenapo-
máhají v našem případě ani katolické matriky vedené pro Údolí/Niederthal 
a Nové Hrady Servity novohradského kláštera. I do katolických matrik 
bývala totiž někdy, zpravidla na konec matriky, zapisována jména ve far-
nosti usazených Židů, tato praxe se však mezi Služebníky Panny Marie 
evidentně neujala.6 

3 Boháček, Jan – Hálek, Jan – Kučerová, Klára – Mádlová, Vlasta (edd.). Soupis 
židovských rodin v Čechách z roku 1793. I. Loketský kraj, Boleslavský kraj, 
Budějovický kraj, Praha 2002, s. 254–255.
4 Do úvahy je možné zahrnout i dolnorakouskou obec Harmannschlag, vzdá-
lenou vzdušnou čarou asi 35 km od Nových Hradů, ovšem ztotožnění s Kuřím 
se zdá být mnohem pravděpodobnější.
5 Uveďme, že Jakob Weidler a Anna splodili kromě již zmíněného Veischla také 
Josepha, Simona, Helenu, Lisu a Theresii (také uvedeny v soupisu z roku 1793) 
a že s nimi v domácnosti pobývali také dva pacholci (Samson Springel, Samuel 
Komenik) a dvě děvečky (Johanna Isakin, Anna z Hluboké nad Vltavou), všichni 
pocházející z Čech, konkrétně z Prácheňského, Berounského, Táborského a Bu-
dějovického kraje (jako poznámka č.3).
6 Srovnej SOA Třeboň, Sbírka matrik Jihočeského kraje, Matriky Nové Hrady 
cca 1630–1874. Dle výpovědi matrikářky MěÚ Nové Hrady není židovské oby-
vatelstvo uvedeno na zvláštních foliech ani v dosud státní správou používané 
novohradské matriční knize založené v roce 1874. 
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Není snadné určit, kdy přesně se Jakob Weidler a jeho manželka Anna 
v Údolí/Niederthal usadili,7 je však pravděpodobné, že zde před rokem 
1793 žili již několik let, snad i desetiletí.8 Důvodem jejich usazení v Údolí/
Niederthal mohla být ekonomická kalkulace tehdejšího majitele novo-
hradského panství, významného sociálního reformátora doby osvícenství 
hraběte Jana Nepomuka Buquoye, mimo jiné také autora systému prvního 
chudinského zaopatření v Habsburské monarchii.9 

Nechme však již do vyprávění vstoupit novohradskou židovskou matriku. 
Právě z absence příjmení Weidler v námi zkoumané matrice můžeme totiž 
usuzovat, že Weidlerovi před rokem 1801 ves Údolí/Niederthal opustili. 
Vystřídáni byli manžely Millerovými, Jonasem a Rosalií, kterým se 26. pro-
since roku 1800 v domě č.p. 29 narodila dcera Franziska.10 Ovšem s pří-
jmením Miller se na dalších listech matriky nesetkáme. Již v pořadí druhý 
zápis v části matriky určené pro evidenci narozených dětí (a obřezaných 
hochů)11 nás informuje o tom, že Jonas Miller mezi roky 1800 – 1803 
zemřel; Rosalii, vdově po Jonasi Millerovi, se totiž 1. září 1803 v domě 
č.p. 29 narodil syn Markus. Otcem byl její tehdejší manžel, panský aren-
dátor (nájemce) Jakob Schönbaum, syn Markuse Schönbauma, arendá-
tora v Myslkovicích (Myskowitz). 

Rodina Jakoba Schönbauma odešla z Údolí/Niederthal ze zatím nezná-
mého důvodu nejpozději v první polovině třicátých let 19. století. V roce 
1836 již v domě č.p. 29 v Nových Hradech žila rodina Eliase Dubského, 

7 Nezapomeňme, že fond VS Nové Hrady, uložený v SOA Třeboň je stále z větší 
části nezpracovaný. 
8 Pouze u nejstaršího syna Veischla je v seznamu z roku 1793 dále uvedeno, že 
se narodil na panství „Hermanschlag“. U ostatních dětí údaj o místě jejich 
narození uveden není; je tedy pravděpodobné, že se svým rodičům narodily již 
v Údolí/Niederthal. 
9  Z posledních souhrnných prací o Janu Nepomuku Buquoyovi jmenujme ale-
spoň monografii Margarety Buquoyové; Buquoyová, Margarete. Hrabě Jan 
Buquoy. Sociální reformátor doby osvícenství, Feldkirchen –Westerham 2004. 
10 Jonas Miller byl synem židovského obchodníka z Přehořova, Rosalia pak dce-
rou Aarona Weidtmanna, rabína v Myslkovicích.
11 Dodejme však, že zápis o smrti Jonase Millera v novohradské židovské matrice 
nenalezneme.
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nájemce panské vinopalny. Doplňme, že Elias Dubský byl synem Salomo-
na Dubského, vinopalníka z Chlumu u Třeboně.12

Již počátkem dvacátých let devatenáctého století byla židovská komunita 
v Údolí dále posílena. V domě č.p. 2413 se usídlil nový nájemce panské 
vinopalny Nathan Dubský, syn Moysese Dubského, židovského obchod-
níka ze Stráže nad Nežárkou. Mimoto, jak dokazuje jiný záznam v mat-
riční knize – tentokrát v oddělení zemřelých – pobývaly v tomto období 
v domech č.p. 24 a 29 i další osoby. Počátkem roku 1837 zemřela totiž 
např. v domě č.p. 24 děvečka Juliana Schefteles, dcera žida Markuse 
Scheftelese (zapsáno také Steseles), pražského obchodníka a přednosty 
pražské nemocnice.14 

2. Rozšíření židovské komunity v Nových Hradech  
a Údolí po roce 1848 
Zatímco obecně platí, že po roce 1848 nastal značný pohyb židovské 
populace z venkovských obcí do velkých měst, a celá řada menších obcí 
vykazuje proto po roce 1848 úbytek židovského obyvatelstva,15 pozorujeme 
v Údolí/Niederthal a v Nových Hradech pro léta 1848–1876 jev opačný. 
Nejenže se zde počet Židů postupně zvyšoval přirozenou cestou, ale do-
cházelo i k imigraci nových postupně se v Nových Hradech zakupujících 
židovských rodin. Židé se však po roce 1848 neusazovali pouze v centru no-
vohradského dominia, ale také na jeho periferii. Písemné prameny z druhé 
poloviny 19. století hovoří totiž i o Israelitech usedlých v Benešově nad Čer-
nou (Herrschmann, Frischmann, Gans, Schweinfurt), Dobré Vodě u Nových 
Hradů (Steiner), Horní Stropnici (Waldstein, Vorzimmer, Stach), Hrádku u 
Trhových Svin (Kraus), Kaplici (Bloch, Rindt) a Malontech (Stein).16 Měli 

12 Jeho manželkou byla Polepina Furt/Fürt z Horažďovic. S příjmením Furth/
Fürth se v matriční knize setkáváme ještě jednou. V roce 1859 se narodila 
v č.p. 59 Emilia, dcera Abrahama Furtha, který přišel taktéž z Horažďovic.
13 Zastavme se nyní právě u domu č.p. 24. Nejstarší písemný záznam o tomto 
domě nalezneme v novohradské židovské matrice sice až k roku 1825, zároveň 
však je v tomto záznamu dům označen jako židovská modlitebna „Bethhaus“. 
Je proto pravděpodobné, že byl Židy využíván již delší dobu a není nemožné, 
že právě tento dům obývala rodina Jakoba Weidlera.
14 Juliana byla sestrou Josephy, manželky Nathana Dubského. Novohradská ži-
dovská matrika, oddělení zemřelí, fol. I.
15 Židovské matriky HBMa. 1784–1949(1960), Praha 1999, s. 5 (Inventáře a ka-
talogy fondů Státního ústředního archivu v Praze).
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bychom však ihned zdůraznit, že po několik desetiletí trvajícím období „ná-
růstu“ ve druhé polovině 19. století se počátkem století dvacátého početní 
stav židovského obyvatelstva na Novohradsku počal opět snižovat. 17

Jaképak asi „štěstí“ hledalo židovské obyvatelstvo v imigraci do tohoto 
chudého agrárního regionu na periferii Čech a Dolních (eventuelně Hor-
ních) Rakous? Přistěhovat se za průmyslem ani dálkovým obchodem jistě 
nemohli. Nejpravděpodobnějším správným zdůvodněním jejich příchodu 
na Novohradsko zůstává tak víceméně jen onen po několik generací prak-
tikovaný „prožidovsky-osvícený“ postoj rodiny Buquoyů, který však nebyl 
vždy hlásaný veřejně.18 

O prvním nově příchozím židovském páru podává novohradská matrika 
zprávu k roku 1852. Tehdy se totiž Michaelu Steinerovi, novohradskému 
obchodníkovi se zbožím střižným a jeho manželce Sophii19 narodil syn 

16 Sassmann, Alois. Židé na Novohradsku. In: Novohradské hory a Novohradské 
podhůří. Příroda, historie, život, s. 342.
17 Zatímco pro rok 1880 je doloženo jen v Nových Hradech ještě 29 „Izraelitů“ 
(jistě však včetně Židů z Údolí, které až do roku 1886 tvořilo s Novými Hrady 
jednu obec, srovnej např. Teichl, Anton. Geschichte der Stadt Gratzen, Budweis 
1888, s. 106, 316), uvádí Statistický lexikon z roku 1923 pro celý novohradský 
soudní okres již jen 25 Židů. V samotném městě Nové Hrady žilo k roku 1923 
Židů 9, v Údolí/Niederthal 3, v Benešově nad Černou 6 a v (Horní) Stropnici 7. 
Statistický lexikon obcí v Čechách, Praha 1923, s. 328.
18 Na jedné straně židovská matrika (1800–1876) hovoří poměrně často o pan-
ských arendátorech (pachtýřích) a roku 1890 si od rodiny Buquoyů pronajal Žid 
Bernard Kraus z Hrádku u Trhových Svin již dokonce i zemědělský dvůr č.p. 4 
(Sassmann, A., c. d., s. 342); na straně druhé buquoyský archivář A. Teichl 
ve své reprezentativní publikaci Geschichte der Stadt Gratzen mit theilweiser 
Berücksichtigung der Herrschaft Gratzen z roku 1888 existenci židovského oby-
vatelstva doslova zatajuje. Hesla Juden či Israeliten tak ve věcném ani jiném 
rejstříku nenalezneme, pouze na již výše citované straně 106 uvádí k roku 1880 
chtě nechtě mezi údaji o sčítání lidu v Nových Hradech také zmínku o Israelitech. 
19 Pokud byla skutečně jeho manželkou. V židovské matrice je totiž uvedena jako 
Sophia Rind, nikoli jako Sophia Steiner. Protože se však podobný styl zápisu 
objevuje v židovské matrice poměrně často – ani matky dětí již výše zmíněných 
Židů Nathana Dubského a Eliase Dubského nejsou například uvedeny s příjme-
ními Dubský, ale s příjmeními Steseles a Furth - předpokládám, že manželkou 
skutečně byla a že se matrikář jen z nějakého důvodu nechtěl rozepisovat. Důvod 
to mohl být ryze praktický, neboť tím, že zapsal manželku pod dívčím jménem, 
nemusel již znovu vypisovat jméno rodiny, ze které pocházela.
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Heinrich. Steinerovi pobývali v č.p. 128 a my je můžeme považovat za 
zřejmě první židovskou rodinu, která se zakoupila přímo v městě Nové 
Hrady. 

Mezi lety 1852 a 1876 obsadili Židé v Nových Hradech ještě domy č.p.15, 
24, 42, 45 a 52. Jistě se však nestali vlastníky těchto domů, i když některé 
údaje z matrice by tomu nasvědčovaly.20 Pečlivý hraběcí úředník a archi-
vář Anton Teichl uvádí totiž ve své práci Beiträge zur Geschichte der Stadt 
Gratzen pro námi uvedené časové rozpětí jiné, nežidovské majitele těchto 
čísel popisných. Také v Údolí/Niederthal se židovská komunita dále roz-
růstala, Židé zde postupně obsadili i domy č.p. 66 a 75.

Zastavme se nyní u nových židovských příjmení, která v letech 1848 
až 1876 zaznamenává právě novohradská židovská matrika. Kromě již 
zmiňované rodiny Steinerů se v matrice objevují několikrát Schüllerovi,21 

Kreidelovi,22 Rindovi,23 minimálně jedenkrát pak ještě již výše zmínění 
Furthovi/Fürthovi Freundlovi, dále Feigelovi, Wocaszkovi a Schneidero-
vi.24 V matriční knize se pochopitelně objevují také i další příjmení osob 
židovské víry, které měly ke zdejší židovské komunitě určitý vztah, které 
však přímo v Údolí/Niederthal či v Nových Hradech nežily (např. rabíni, 
svědkové snoubenců, svědkové při rituálním výkonu obřízky, či samotný 
její vykonavatel). Nalezneme tu však také jména osob jiné než židovské 
víry. Mimo pečlivě uvedených jmen porodních babiček figurují v matriční 
knize pochopitelně především jména římsko-katolických kněží, kteří byli 
pověřeni dozorem nad jejím vedením. 

20 Sedmnáctého března zemřel v Nových Hradech například Samuel Schüller, 
kterého matrikář charakterizoval jako vlastníka domu „Hausbesitzer und 
Handelsmann in der Stadt Gratzen Nro. 24.“ Novohradská židovská matrika, 
oddělení úmrtí, fol. 1.
21 Jméno Schüller se v matriční knize objevuje poprvé k roku 1854. Novohradská 
židovská matrika, oddělení sňatků, fol. I.
22 Příjmení Kreidl je v novohradské židovské matrice doloženo k roku 1858. 
Novohradská židovská matrika, oddělení narození a obřízky, fol. 6. 
23 Joachim Rind a Maria Rind uvedeni poprvé koncem roku 1857. Novohradská 
židovská matrika, oddělení narození a obřízky, fol. 5.
24 Příjmení Furth se objevuje k roku 1853, příjmení Rind k roku 1857, příjmení 
Feigl k roku 1869, příjmení Voczasek k roku 1875, posledně uvedené příjmení 
Schneider pak k roku 1875. Srov. přílohy č. 4, 5, 8, 10, 11, 12. Doplňme ještě, 
že na počátku 20. století žily v Nových Hradech ještě rodiny Ziegler a Koralek. 
Sassmann, Alois, c. d., s. 342.
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3. Místa původu obyvatel židů uvedených v novohradské 
matriční knize
Již výše jsem poznamenal, že nejspíše až na jedinou výjimku tvořily 
novohradskou židovskou komunitu mezi zkoumanými lety 1790 respek-
tive 1800 až 1876 Židé přišlí z českých zemí. Jak dále vypovídají zápisy 
v matrice (svědci, mohelové), zůstávalo pouto k místu původu (či místa, 
odkud osoba přišla do Nových Hradů či Údolí/Niederthal) zpravidla pevné. 
V první tabulce uvádím orientační přehled předpokládaných míst půvo-
du všech v matrice zaznamenaných osob tvořících židovskou komunitu 
v Nových Hradech a v Údolí/Niederthal. Určujícím kritériem je v prvé řadě 
bydliště otce přišedší osoby (nejspíše však nelze hovořit ani o domovské 
obci). Tabulka však bohužel nemusí být zcela přesná, protože jméno otce 
v některých typech zápisů nebývá uváděno (např. zápisy v matrice ze-
mřelých). 25 

V dalších třech tabulkách prezentuji přehled lokalit, které měly v životě 
novohradské židovské komunity větší či menší význam. Místa, odkud 
do Nových Hradů a Údolí/Niederthal přicházeli židovští rabíni a mohelové, 
místa, kde stála synagoga v níž se například ohlašoval či uzavíral sňatek, 
a konečně také i místa posledního odpočinku. 

25 Podle náhodných zmínek v matriční knize můžeme dokonce usuzovat, že no-
vohradskou židovskou komunitu mohlo tvořit po určitou dobu ještě více rodin 
a osob, které však v matriční knize zaznamenány nejsou. Matriční kniha např. 
náhodně zaznamenává úmrtí Josefy Adlerové, vdovy po zemřelém Michaelovi 
Adlerovi z Votic. Kdy Josefa přišla jako vdova na Nové Hrady a u koho přebýva-
la, to nevíme. Kolem roku 1874 přebývala v Údolí/Niederthal v č.p. 66 také ja-
kási Maria Lechirko, o níž víme opět jen to, že měla v péči Adolfa Beichmanna, 
kojence z dolnorakouského nalezince, který zemřel ve stáří 16 dnů (Novohradská 
židovská matrika, oddělení úmrtí, fol. 2, 3). Podobných případů, tedy nám ne-
známých osob, mohlo být jistě více. 
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26 Dobenreuth (ca 300 obyvatel) se nachází asi 2 km od větší obce Kunreuth, 
ve které je židovská komunita doložena již k roku 1448. Ještě farní zpráva z roku 
1811 hovořila o 149 Židech v Kunreuthu a okolí. V roce 1875 bylo však napo-
čítáno již jen 26 Židů, o pět let později Židé pouze čtyři. V roce 1920 byla pak 

Tabulka I. 
Místa původu členů novohradské židovské komunity 

místa původu, v závorce 
v německém originále

počet 
příchozích 
z tohoto 
místa

jména příchozích 

Přehořov (Prehorzow), okr. Tábor 5

Jonas Miller (1800)
Abraham Steiner (1852)
Sophia Steiner, roz. Rind (1852)
Joachim Rind (1857)
Maria Rind, roz. Rind (1857)

Stráž nad Nežárkou (Platz), okr. 
Jindřichův Hradec 3

Nathan Dubský (1826)
Eva Kreidl, roz. Schüller (1858)
Aron Schüller (1855)

Horažďovice (Horazdowitz), okr. 
Klatovy 2 Polepina Dubsky, roz. Furth (1837)

Abraham Kurth (1859)

Myslkovice (Miskowitz), okr. Tábor 2
Rosalia Miller, roz. Weidtmann 
(1800)
Jakob Schönbaum (1803)

Praha (Prag) 2
Josepha Dubský, roz. Steseles, 
(1826)
Juliana Steseles (Schefteles) (1837)

Dobenreuth, okr. Forchheim 
(Oberfranken, Bavorsko)26 1 Elisabeth Kurt, roz. Rosenbaum 

(1859)

Horní Stropnice (Strobnitz), okr. 
České Budějovice 1 Sigmund Schneider (1875)

Chlum u Třeboně (Chlumetz), okr. 
Jindřichův Hradec 1 Elias Dubský (1837)

Kardašova Řečice (Retschitz), okr. 
Jindřichův Hradec 1 Simon Wotzasek (1859)

Lomnice nad Lužnicí (Lomnitz), 
okr. Jindřichův Hradec 1 Dorothea Schneider, roz. Benesch 

(1875)

Třeboň (Wittingau), okr. Jindřichů 
Hradec 1 Joachim Kreidl (1858)

Votice (Wotitz), okr. Benešov 1 Michael Adler (1878)
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Tabulka II  
Lokality zapojené do života novohradské židovské komunity

svědkové obřízky mohel

Borovany (Forbes), 
okr. České Budějovice
1826, 1829, 1836, 1837, 1837

Borovany (Forbes), 
okr. České Budějovice 
1803, 1818

Chlum u Třeboně (Chlumetz),
okr. Jindřichův Hradec
1837

České Budějovice (Budweis)
1869

Kuří (Hermannschlag), 
okr. Český Krumlov
1829

Dlouhá Ves (Langendorf), 
okr. Klatovy 
1808 

Myslkovice (Miskowitz), 
okr. Tábor 
1803, 1808, 1818

Přehořov (Prehorzow),
okr. Tábor
1852, 1856, 1858, 1859 (3x), 1861

Pohoří na Šumavě (Buchers),
okr. Český Krumlov 
1836, 1837

Rožmberk nad Vltavou (Rosenberg),
okr. Český Krumlov
1864

Přehořov (Prehorzow),
okr. Tábor
1826, 1856, 1859 (2x)

Schelnitz ?, 
okr. Jindřichův Hradec
1829

Stráž nad Nežárkou (Platz),
okr. Jindřichův Hradec¨
1852 

Tučapy (Tuczap),
okr. Tábor 
1826, 1836, 1837, 1837, 1852

Třeboň (Wittingau),
okr. Jindřichův Hradec
1858, 1859, 1861, 1864, 1865

Týn nad Vltavou (Moladautein),
okr. České Budějovice
1865

kunreuthská židovská obec oficiálně zrušena. Andreas Otto Weber, Spuren von 
Jüdischen Leben in Kunreuth (=http://www.geschichte.uni-erlangen.de/landesg/
aktuelles/HEFTTEXT.htm; 8. 2. 2007). Vzdálenost z Dobenreuthu do Chebu je 
asi 180 km.
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Tabulka III

svědkové a poručníci 
u sňatku

oddávající rabín místo sňatku

Borovany (Forbes),
okr. České Budějovice
1825

1825 lokalita neuvedena Borovany (Forbes)
okr. České Buějovice
1825

Myslkovice (Miskowitz),
okr. Tábor
1854

Stráž nad Nežárkou (Platz)
okr. Jindřichův Hradec
1859

Myslkovice (Miskowitz)
okr. Tábor
1854

Praha Smíchov (Prag)
1825

Tučapy (Tuczap),
okr. Tabor
1854

Stráž nad Nežárkou (Platz), 
okr. Jindřichův Hradec
1859

Třeboň (Wittingau),
okr. Jindřichův Hradec
1859

Tučapy (Tuczap), 
okr. Tábor
1854

Tabulka IV

místo pohřbu
České Budějovice
1875

Myslkovice, okr. Tábor
1869

Rožmberk nad Vltavou, okr. Český Krumlov
1806, 1808, 1807, 1819

Staleč?
1878

Stráž nad Nežárkou, okr. Jindřichův Hradec
1831, 1837, 1855, 1856, 1859, 1862, 1864, 1866
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27 V tomto posledním případě bylo místo pohřbu „Begräbnißort“ okomentováno 
takto. „Friedhof in Gratzen, am Orte der Selbstmörder“ (Novohradská židovská 
matrika, oddělení úmrtí, fol. 2). Tuto poznámku považuji za velmi cennou pro 
celkové pochopení tehdejšího postavení příslušníka židovské komunity v majorit-
ní křesťanské společnosti. 

Z výše prezentovaných údajů je dobře patrné, že převážná většina při-
stěhovalých osob pocházela z šířeji pojímaného území jižních Čech. 
Nelze také přehlédnout, že v Nových Hradech a v Údolí zemřelí Židé 
byli minimálně do roku 1869 bez výjimky převáženi na několik desítek 
kilometrů vzdálené židovské hřbitovy a zde pohřbíváni. I tato skutečnost 
jistě přispěla k udržování vazeb mezi místem původu a novým domovem. 
Z celkem šestnácti mezi roky 1800–1876 uskutečněných pohřbů se první 
čtyři konaly na židovském hřbitově v Rožmberku nad Vltavou (nezapo-
meňme, že novohradské i rožmberské panství patřilo v té době shodně 
rodu Buquoyů). Osm následujících na židovském hřbitově ve Stráži 
nad Nežárkou, po jednom v Myslkovicích u Tábora, Českých Budějovicích 
a Stalči (?). Jediný, v matrice k roku 1874 zaznamenaný pohřeb, se konal 
přímo v Nových Hradech.27 
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Fol 1 - začátek

den  26ten 
Dezember 1800

Niederthal  
Nro. 29

Franziska 
Geburtsschein 
ausgestellt zun 
Behüte einer 
Erbchaft  am 8 
feb.  1851

I I Jonas  Miller  
herrschaft. 
Arendator da, 
Sohn des Israeli 
- Handelsmann 
in Prehorzof 
in Böhmen, 
Budweiser  
Kreises, und Anna 
s. Gattin geborene 
Jesephin.

Rosalia, Tochter 
des  Aaron 
Weidtmann, 
Rabbiner in 
Miskowitz, und  
Anna s. Gattin, 
geboren von Dub 
im Budweiser 
Kreise /: Rebecka:/

             ==          == Katharina 
Sigmund von 
Gratzen  geprüft

den  1ten 
September 1803

Niederthal Nro.  
29

Markus I I Jakob Schönbaum, 
herrsch. Arendator 
in Gratzen, Sohn 
des Markus 
Schönbaum 
-  Arendator in 
Miskowitz, Taborer 
Kreis, und der 
Barbara, dessen 
Gattin gebore 
ne Saarer von 
Humpoletz Nro. -.

Rosalia, Tochter 
des  Aaron  
Weidtmann, Rabbi 
ner in Miskowitz, 
und  Anna s. Gattin 
geb: von Dub im 
Budweiser Kreise         

Isak Luirge 
Arendator in 
Forbes

Wolf 
Schönbaum,   
Brandwein-
hauspächter in 
Miskowitz

Katharina 
Sigmund von 
Gratzen geprüft

 den  9ten 
Jänner 1805

Niederthal 
Nro. 29

Rosalia I I Jakob  
Schönbaum, -II-

eadem              == eadem

den  18ten 
Juny 1806

Niederthal 
Nro. 29

Elisabeth         + I I idem eadem              == eadem

den  15ten 
Juli 1807

Niederthal 
Nro. 29

Johanna         + I I idem eadem               == eadem

den  25ten 
July 1808

Niederthal 
Nro. 29

Samuel I I idem eadem Aaron 
Weidtmann, 
Rabbiner nun 
in Langendorf, 
Fürst.  
Schwarzenbg. 
Hrschft.

Weit  Stern 
Handelsmann in 
Miskowitz

eadem

Exh. sunt litt. natal. die 26.  Nov. 1857

Jahr und 
Monatstag   
1800

Ort und Haus 
Nro.

Namen des 
Kindes Jüd. Rel.

Geschlecht

Vater Mutter

Beschneider 
Namen 
und Stand 
desselben

Zeugen bei der 
Beschneidung

Namen ihr  
Hebamme ob 
oder nicht 
geprüft

M: W:
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ner in Miskowitz, 
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geb: von Dub im 
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Isak Luirge 
Arendator in 
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Miskowitz
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Schönbaum, -II-

eadem              == eadem

den  18ten 
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Elisabeth         + I I idem eadem              == eadem

den  15ten 
Juli 1807

Niederthal 
Nro. 29

Johanna         + I I idem eadem               == eadem

den  25ten 
July 1808

Niederthal 
Nro. 29

Samuel I I idem eadem Aaron 
Weidtmann, 
Rabbiner nun 
in Langendorf, 
Fürst.  
Schwarzenbg. 
Hrschft.

Weit  Stern 
Handelsmann in 
Miskowitz

eadem

Exh. sunt litt. natal. die 26.  Nov. 1857

Jahr und 
Monatstag   
1800

Ort und Haus 
Nro.

Namen des 
Kindes Jüd. Rel.

Geschlecht

Vater Mutter

Beschneider 
Namen 
und Stand 
desselben

Zeugen bei der 
Beschneidung

Namen ihr  
Hebamme ob 
oder nicht 
geprüft

M: W:

Fol 1 - pokračování
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Oesterreicher  J ."
Novohradská židovská matr ika

den   5ten
Juli
1810

Niederthal
Nro. 29

Waldburga
Exhib.  sunt  
litt.  natalis  ad 
sub.matrim. A/
nn/o 831.

I I idem eadem

den  25ten
März
1813

Niederthal
Nro. 29

Rachel
oder  Rosa
Ad  thres.  Exhib. 
sunt  litt.  natal.

I I idem eadem eadem

den  20ten
Dezember
1815

Niederthal
Nro. 29

Maria I
Exhib.  sunt  
litt.  natal.

I idem
ob transgred.
ad  f id.  Catholic.  
Ao  836

eadem eadem

den   4ten
September
1818

Niederthal
Nro. 29

Aaron
Adolph
+

I I idem eadem Isak  Luirge
Arendator in 
Forbes

Weit  Stern
Handelsmann
in Miskowitz

eadem

 

Fol 1 - pokračování

Jahr und 
Monatstag   
1800

Ort und Haus 
Nro.

Namen des 
Kindes Jüd. Rel.

Geschlecht

Vater Mutter

Beschneider 
Namen 
und Stand 
desselben

Zeugen bei der 
Beschneidung

Namen ihr  
Hebamme ob 
oder nicht 
geprüft

M: W:
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"Oesterreicher  J .
Novohradská židovská matr ika

den   5ten
Juli
1810

Niederthal
Nro. 29

Waldburga
Exhib.  sunt  
litt.  natalis  ad 
sub.matrim. A/
nn/o 831.

I I idem eadem

den  25ten
März
1813

Niederthal
Nro. 29

Rachel
oder  Rosa
Ad  thres.  Exhib. 
sunt  litt.  natal.

I I idem eadem eadem

den  20ten
Dezember
1815

Niederthal
Nro. 29

Maria I
Exhib.  sunt  
litt.  natal.

I idem
ob transgred.
ad  f id.  Catholic.  
Ao  836

eadem eadem

den   4ten
September
1818

Niederthal
Nro. 29

Aaron
Adolph
+

I I idem eadem Isak  Luirge
Arendator in 
Forbes

Weit  Stern
Handelsmann
in Miskowitz

eadem

 
Fol 1 - konec

Jahr und 
Monatstag   
1800

Ort und Haus 
Nro.

Namen des 
Kindes Jüd. Rel.

Geschlecht

Vater Mutter

Beschneider 
Namen 
und Stand 
desselben

Zeugen bei der 
Beschneidung

Namen ihr  
Hebamme ob 
oder nicht 
geprüft

M: W:
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Oesterreicher  J ."
Novohradská židovská matr ika

1826 den 9ten  
Juli geboren 
den  10ten July  
beschnitten

Vorstadt 
Niederthal

Bernard, 
hebräisch 
Baruch

I I Dubský  Nathan, 
herrschaftlicher 
Brandwein-
hauspächter in der 
Vorstadt, Sohn des 
Moyses Dubský, 
Handlungs- und 
Schutt-Juden 
in Platz,  und 
Franziskas, 
s. Gattin 
geb. Dubský, 
gebürtig aus  
Kardaschow(r)-
zeczytz  Nro. -.

Steseles  Josepha, 
gebürtig aus Prag, 
Nro. - , Toch- ter 
des verstorb. 
Simon Steseles 
Handelsmannes 
in Prag No -  ,und 
Theresia s. Gattin 
geborene Schütz 
aus Prag Nro. - .

Isak  Glaser 
Synagogs 
- Vorbeter und 
Schächter 
in  Tutschab, 
Taborer Kreis

Rind  Adam 
Handelsjud aus 
Prihorschof 
Rabin Simon aus  
Forbes

Apo/../ g(ep)r(ü)ft

den  1ten Juny 
1829 geboren

dtto Markus + I I dtto dtto Leopold  Abeles 
Handelsmann 
in Schelnitz b. 
Neuhaus

Salomon Resch 
Handelsjud 
in Hermanns- 
schlag und Si- 
mon, Rabin aus  
Forbes

dtto

Richtig  besucht bei der kan. 
Visitation  am  14. Sept.  829  

(Vikar /…/ )

den 5ten August  
geboren 12. 
Aug. beschnitten  
1833

dtto Albert hebräisch 
Elias

I I dtto dtto ? ? ?

den 20ten  Juli 
geboren und 
27t. beschnitten    
1836

do Moyses Mauriz I I do dtto Isak  Popper,  
jüdischer  
Buchhändler u. 
Vorleser der 5 
Bücher Moses in 
Tutschab

David Spitz, 
Brandweinhaus- 
pächter in Pu 
chers und Simon 
Rubin, Pächter 
aus Forbes

Josepha Eagstler 
geprüft

den 6ten 
Dezember ber  
837 geboren 
und 13ten 
beschnitten

do Seligmann I I do dtto idem dtto eadem

Jahr und 
Monats-
tag   

Ort und
Haus Nro.

Namen des
Kindes Jüd. Rel.

Geschlecht

Vater Mutter

Beschneider
Namen und
Stand 
desselben

Zeugen 
bei der 
Beschneidung

Namen ihr 
Hebamme ob
oder nicht 
geprüft

M: W:

Fol 2 - začátek
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"Oesterreicher  J .
Novohradská židovská matr ika

1826 den 9ten  
Juli geboren 
den  10ten July  
beschnitten

Vorstadt 
Niederthal

Bernard, 
hebräisch 
Baruch

I I Dubský  Nathan, 
herrschaftlicher 
Brandwein-
hauspächter in der 
Vorstadt, Sohn des 
Moyses Dubský, 
Handlungs- und 
Schutt-Juden 
in Platz,  und 
Franziskas, 
s. Gattin 
geb. Dubský, 
gebürtig aus  
Kardaschow(r)-
zeczytz  Nro. -.

Steseles  Josepha, 
gebürtig aus Prag, 
Nro. - , Toch- ter 
des verstorb. 
Simon Steseles 
Handelsmannes 
in Prag No -  ,und 
Theresia s. Gattin 
geborene Schütz 
aus Prag Nro. - .

Isak  Glaser 
Synagogs 
- Vorbeter und 
Schächter 
in  Tutschab, 
Taborer Kreis

Rind  Adam 
Handelsjud aus 
Prihorschof 
Rabin Simon aus  
Forbes

Apo/../ g(ep)r(ü)ft

den  1ten Juny 
1829 geboren

dtto Markus + I I dtto dtto Leopold  Abeles 
Handelsmann 
in Schelnitz b. 
Neuhaus

Salomon Resch 
Handelsjud 
in Hermanns- 
schlag und Si- 
mon, Rabin aus  
Forbes

dtto

Richtig  besucht bei der kan. 
Visitation  am  14. Sept.  829  

(Vikar /…/ )

den 5ten August  
geboren 12. 
Aug. beschnitten  
1833

dtto Albert hebräisch 
Elias

I I dtto dtto ? ? ?

den 20ten  Juli 
geboren und 
27t. beschnitten    
1836

do Moyses Mauriz I I do dtto Isak  Popper,  
jüdischer  
Buchhändler u. 
Vorleser der 5 
Bücher Moses in 
Tutschab

David Spitz, 
Brandweinhaus- 
pächter in Pu 
chers und Simon 
Rubin, Pächter 
aus Forbes

Josepha Eagstler 
geprüft

den 6ten 
Dezember ber  
837 geboren 
und 13ten 
beschnitten

do Seligmann I I do dtto idem dtto eadem

Jahr und 
Monats-
tag   

Ort und
Haus Nro.

Namen des
Kindes Jüd. Rel.

Geschlecht

Vater Mutter

Beschneider
Namen und
Stand 
desselben

Zeugen 
bei der 
Beschneidung

Namen ihr 
Hebamme ob
oder nicht 
geprüft

M: W:

Fol 2 - pokračování
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Oesterreicher  J ."
Novohradská židovská matr ika

den  8ten  Octo-
ber  837 geboren  
und den16ten 
October 837  
beschnitten 
Exhib. sunt litt. 
Natal. ad off icum  
die  11.  Augusti 
1845

Niederthal Nro.  
29

Leopold I I Dubský  Elias, 
Pächter des 
obrigkeitlichen 
Brandweinhause 
in Niederthal. 
Sohn des 
Salomon Dubský  
Brandweinbrenner 
in Chlumetz Nro. 
11 und dessen  
Gattin Eva 
geborene Stern 
aus  Wittingau, 
Nro -

Polepina  Furth, 
Tochter des 
Leopold  Furth,  
Handelsmann 
in Horazdo- witz  
Nro.  60, und 
dessen Gattin 
Anna, geborene 
Fürth aus Pisek  
Nro.  67.

Isak  Popper 
Bucherhändler in 
Tutschab

Isak   Lauria aus  
Forbes   und 
Salomon Dubsky 
aus  Chlumetz

Szeider (      ) 
geprüft

ite.esse Testor Josephus /Tedebzky/

Jahr und 
Monats-
tag   

Ort und
Haus Nro.

Namen des
Kindes Jüd. Rel.

Geschlecht

Vater Mutter

Beschneider
Namen und
Stand 
desselben

Zeugen 
bei der 
Beschneidung

Namen ihr 
Hebamme ob
oder nicht 
geprüft

M: W:

Fol 2 - pokračování

den  22ten 
September 1849

Niederthal Nro. 
29

Hermine I I Dubský Elias, 
Pächter des 
obrigkeitlichen 
Brandwein- hauses 
in Niederthal Nro.  
29. Sohn des Sal. 
Dubský, Brand- 
weinbrenner in  
Chlumetz  Nro. 11 
u. Dessen Gattin 
Eva geb. Stern a. 
Wittingau Nro.-.

Polepina  Furth, 
Tochter des 
Leopold Fürth, 
Handelsmann in 
Horazdowitz Nro. 
60, und dessen  
Gattin Anna 
geborene Furth 
aus Pisek  Nro. 67.

               ==             == Schneider 
Theresia

den 19ten 
Februar 1851

Niederthal Nro.  
29

Albine I I idem eadem               ==                      == eadem

den  5ten 
Februar 1852

Niederthal Nro.  
29

Heinrich Litterae  
nativit  exhibitae 
ad matrimon. 
Die 14. Augusti  
1879

I I idem eadem Isak  Popper 
Buchhändler in 
Tutschap

Josef  Dubsky, 
Handelsmann 
Platz    und 
Franziska Dub- 
sky,  geb. Giskra

eadem

Fol 3 - začátek
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"Oesterreicher  J .
Novohradská židovská matr ika

den  8ten  Octo-
ber  837 geboren  
und den16ten 
October 837  
beschnitten 
Exhib. sunt litt. 
Natal. ad off icum  
die  11.  Augusti 
1845

Niederthal Nro.  
29

Leopold I I Dubský  Elias, 
Pächter des 
obrigkeitlichen 
Brandweinhause 
in Niederthal. 
Sohn des 
Salomon Dubský  
Brandweinbrenner 
in Chlumetz Nro. 
11 und dessen  
Gattin Eva 
geborene Stern 
aus  Wittingau, 
Nro -

Polepina  Furth, 
Tochter des 
Leopold  Furth,  
Handelsmann 
in Horazdo- witz  
Nro.  60, und 
dessen Gattin 
Anna, geborene 
Fürth aus Pisek  
Nro.  67.

Isak  Popper 
Bucherhändler in 
Tutschab

Isak   Lauria aus  
Forbes   und 
Salomon Dubsky 
aus  Chlumetz

Szeider (      ) 
geprüft

ite.esse Testor Josephus /Tedebzky/

Jahr und 
Monats-
tag   

Ort und
Haus Nro.

Namen des
Kindes Jüd. Rel.

Geschlecht

Vater Mutter

Beschneider
Namen und
Stand 
desselben

Zeugen 
bei der 
Beschneidung

Namen ihr 
Hebamme ob
oder nicht 
geprüft

M: W:

Fol 2 - konec

den  22ten 
September 1849

Niederthal Nro. 
29

Hermine I I Dubský Elias, 
Pächter des 
obrigkeitlichen 
Brandwein- hauses 
in Niederthal Nro.  
29. Sohn des Sal. 
Dubský, Brand- 
weinbrenner in  
Chlumetz  Nro. 11 
u. Dessen Gattin 
Eva geb. Stern a. 
Wittingau Nro.-.

Polepina  Furth, 
Tochter des 
Leopold Fürth, 
Handelsmann in 
Horazdowitz Nro. 
60, und dessen  
Gattin Anna 
geborene Furth 
aus Pisek  Nro. 67.

               ==             == Schneider 
Theresia

den 19ten 
Februar 1851

Niederthal Nro.  
29

Albine I I idem eadem               ==                      == eadem

den  5ten 
Februar 1852

Niederthal Nro.  
29

Heinrich Litterae  
nativit  exhibitae 
ad matrimon. 
Die 14. Augusti  
1879

I I idem eadem Isak  Popper 
Buchhändler in 
Tutschap

Josef  Dubsky, 
Handelsmann 
Platz    und 
Franziska Dub- 
sky,  geb. Giskra

eadem

Fol 3 - pokračování
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Oesterreicher  J ."
Novohradská židovská matr ika

Jahr und 
Monats-
tag   

Ort und
Haus Nro.

Namen des
Kindes Jüd. Rel.

Geschlecht

Vater Mutter

Beschneider
Namen und
Stand 
desselben

Zeugen 
bei der 
Beschneidung

Namen ihr 
Hebamme ob
oder nicht 
geprüft

M: W:

Lustr. Visit can  21.  Juni  1852 (Wobi( )  Epis  vicar f( ) ) I I Steiner  Michael, 
Schnitt- 
waarenhändler in 
Gratzen Nro. 128, 
Sohn des + 
Abraham Steiner, 
Schnittwaaren 
händler in 
Prehorzov  Nro. -  
und der Maria 
dessen Gattin 
geborene  Fastler 
von Tutschap

Rind  Sophia,  
Tochter  des 
Adam Rind, 
Handelsmann in  
Prehoro(v)  und 
dessen Gattin 
Barbara ge 
borene Stein aus  
Gabrielsdorf bei 
Kamenitz

Markus Bloch 
Local Rabiner in 
Prehorov

Jakob Rind 
Elias Dubsky, 
Thomas Steiner 
Handelsleute

eadem

den  27ten 
September 
1852 geboren 
den 4. Okt 
beschnitten

Gratzen 
Nro. 128

Heinrich

    Vidi  30. Maji  1853 wobi( )  Ep(is)  Vicar f( ),

Fol 3 - pokračování

den   24ten 
Juli 1853

Niederthal 
Nro. 29

Mathilde I I Dubsky Elias, 
Pächter des 
hochgräftl. 
Buquoyschen 
Brandweinhäuser 
in Niederthal 
Nro. 29. Sohn des 
Salomon Dubsky, 
Brandwein- 
brenners in 
Chlumetz Nro. /II/ 
und dessen Gattin 
Eva geborene 
Stein aus 
Wittingau Nro. 29.

Popelina  Furth, 
Tochter des 
Leopold Furth, 
Handelsmannes in 
Horazdowitz Nro. 
60, und dessen 
Gattin Anna 
geborene Furth 
aus Pisek Nro.  67.

Scheider  
Theresia von 
Gratzen

den 4ten 
November 1854

Vorstadt 
Niederthal 
Nro. 29

Bertha I I Dubsky, Elias, 
Pächter -II-

            --II--           --//--

Fol 4 - začátek



2007
Paginae 15

355

"Oesterreicher  J .
Novohradská židovská matr ika

Jahr und 
Monats-
tag   

Ort und
Haus Nro.

Namen des
Kindes Jüd. Rel.

Geschlecht

Vater Mutter

Beschneider
Namen und
Stand 
desselben

Zeugen 
bei der 
Beschneidung

Namen ihr 
Hebamme ob
oder nicht 
geprüft

M: W:

Lustr. Visit can  21.  Juni  1852 (Wobi( )  Epis  vicar f( ) ) I I Steiner  Michael, 
Schnitt- 
waarenhändler in 
Gratzen Nro. 128, 
Sohn des + 
Abraham Steiner, 
Schnittwaaren 
händler in 
Prehorzov  Nro. -  
und der Maria 
dessen Gattin 
geborene  Fastler 
von Tutschap

Rind  Sophia,  
Tochter  des 
Adam Rind, 
Handelsmann in  
Prehoro(v)  und 
dessen Gattin 
Barbara ge 
borene Stein aus  
Gabrielsdorf bei 
Kamenitz

Markus Bloch 
Local Rabiner in 
Prehorov

Jakob Rind 
Elias Dubsky, 
Thomas Steiner 
Handelsleute

eadem

den  27ten 
September 
1852 geboren 
den 4. Okt 
beschnitten

Gratzen 
Nro. 128

Heinrich

    Vidi  30. Maji  1853 wobi( )  Ep(is)  Vicar f( ), Fol 3 - konec

den   24ten 
Juli 1853

Niederthal 
Nro. 29

Mathilde I I Dubsky Elias, 
Pächter des 
hochgräftl. 
Buquoyschen 
Brandweinhäuser 
in Niederthal 
Nro. 29. Sohn des 
Salomon Dubsky, 
Brandwein- 
brenners in 
Chlumetz Nro. /II/ 
und dessen Gattin 
Eva geborene 
Stein aus 
Wittingau Nro. 29.

Popelina  Furth, 
Tochter des 
Leopold Furth, 
Handelsmannes in 
Horazdowitz Nro. 
60, und dessen 
Gattin Anna 
geborene Furth 
aus Pisek Nro.  67.

Scheider  
Theresia von 
Gratzen

den 4ten 
November 1854

Vorstadt 
Niederthal 
Nro. 29

Bertha I I Dubsky, Elias, 
Pächter -II-

            --II--           --//--

Fol 4 - pokračování



2007
Paginae 15

356

Oesterreicher  J ."
Novohradská židovská matr ika

Jahr und 
Monats-
tag   

Ort und
Haus Nro.

Namen des
Kindes Jüd. Rel.

Geschlecht

Vater Mutter

Beschneider
Namen und
Stand 
desselben

Zeugen 
bei der 
Beschneidung

Namen ihr 
Hebamme ob
oder nicht 
geprüft

M: W:

Fol 4 - pokračování

 Visi  22.  Maji   855. (Wobisch)  Epis.  vicr. I I Steiner  Michael, 
Schnitt- 
warenhändler in 
Gratzen Nro. 128  
ehemal. Hschft. 
Gratzen, Kreis  
Budweis,  Sohn 
des +  Abraham 
Steiner Schnitt-
warenhändler in 
Prehorof  Nro. 40, 
und der  Maria 
dessen Ehegattin, 
geb. Tastler v. 
Tutschab, Nro. 16.

Rind  Sof ia, 
Tochter des 
Adam Rind, 
Handelsmannes 
in Prehorzov N 16  
ehem. dominium 
Prehorzov,  
k.k. Bzksamt 
Sobeslau, Kreis 
Budweis, und der  
Barbara dessen 
Gattin geb. Stein 
aus Gabrielsdorf  
Nro. 24 bei 
Kamenitz.

Markus Bloch 
Localrabbiner in  
Prehorzov

Leopold Rind 
Handelsmann in 
Prehorzov

do

den  5ten Juli  
1856 geboren 
und den  12. Juli 
beschnitten

Gratzen 
Nro. 128

Aloys

Ite esse testor P. Jos.M. Giskra, Par. Adm.

den  27sten 
Febr. 1857 
geboren

Vorstadt 
Niederthal 
Nro. 29

Sof ia I I Dubsky  Elias, 
Pächter des  
hochgräf l. 
Buquoys  Brand- 
weinhauses in 
Niederthal  Nro. 
29, Sohn des 
Salomon   Dubsky, 
Brandwein-
brenners in 
Chlumetz Nro. 11, 
und der Eva 
dessen Gattin 
geb.  Stein aus 
Wittingau Nro. 29.

Polepina  Fürth, 
Tochter des 
Leopold Fürth, 
Handelsmann 
in Horazdowitz 
Nro. 60, und 
dessen  Gattin 
Anna geborene 
Fürth aus Pisek  
Nro. 67.

Scheider 
Theresia von 
Gratzen geprüft

den  25sten 
November 1857

Vorstadt 
Niederthal 
Nro. 75

Bertha I I Rind Joachim, 
Handelsmann 
gebürtig aus 
Prehorov, Sohn 
des + Aron Rindl 
Handels- mann 
in Prehorov 
Nro. -, und der 
Barbara dessen 
Gattin geborene 
Stein aus Gabrie- 
lendorf Nro. 14 
bei Kamenitz

Maria  Rind, 
Tochter des 
Jakob Rind 
Handelsman- nes 
in Prehorov Nro. 
22 und der Sabina 
dessen Gattin 
geb. Wimmer a. 
Prehorov Nro.-. 

Scheider  
Theresia  von 
Gratzen geprüft

Fol 5 - začátek
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"Oesterreicher  J .
Novohradská židovská matr ika

Jahr und 
Monats-
tag   

Ort und
Haus Nro.

Namen des
Kindes Jüd. Rel.

Geschlecht

Vater Mutter

Beschneider
Namen und
Stand 
desselben

Zeugen 
bei der 
Beschneidung

Namen ihr 
Hebamme ob
oder nicht 
geprüft

M: W:

 Visi  22.  Maji   855. (Wobisch)  Epis.  vicr. I I Steiner  Michael, 
Schnitt- 
warenhändler in 
Gratzen Nro. 128  
ehemal. Hschft. 
Gratzen, Kreis  
Budweis,  Sohn 
des +  Abraham 
Steiner Schnitt-
warenhändler in 
Prehorof  Nro. 40, 
und der  Maria 
dessen Ehegattin, 
geb. Tastler v. 
Tutschab, Nro. 16.

Rind  Sof ia, 
Tochter des 
Adam Rind, 
Handelsmannes 
in Prehorzov N 16  
ehem. dominium 
Prehorzov,  
k.k. Bzksamt 
Sobeslau, Kreis 
Budweis, und der  
Barbara dessen 
Gattin geb. Stein 
aus Gabrielsdorf  
Nro. 24 bei 
Kamenitz.

Markus Bloch 
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Prehorzov

Leopold Rind 
Handelsmann in 
Prehorzov

do

den  5ten Juli  
1856 geboren 
und den  12. Juli 
beschnitten

Gratzen 
Nro. 128

Aloys

Ite esse testor P. Jos.M. Giskra, Par. Adm. Fol 4 - konec

den  27sten 
Febr. 1857 
geboren

Vorstadt 
Niederthal 
Nro. 29

Sof ia I I Dubsky  Elias, 
Pächter des  
hochgräf l. 
Buquoys  Brand- 
weinhauses in 
Niederthal  Nro. 
29, Sohn des 
Salomon   Dubsky, 
Brandwein-
brenners in 
Chlumetz Nro. 11, 
und der Eva 
dessen Gattin 
geb.  Stein aus 
Wittingau Nro. 29.

Polepina  Fürth, 
Tochter des 
Leopold Fürth, 
Handelsmann 
in Horazdowitz 
Nro. 60, und 
dessen  Gattin 
Anna geborene 
Fürth aus Pisek  
Nro. 67.

Scheider 
Theresia von 
Gratzen geprüft

den  25sten 
November 1857

Vorstadt 
Niederthal 
Nro. 75

Bertha I I Rind Joachim, 
Handelsmann 
gebürtig aus 
Prehorov, Sohn 
des + Aron Rindl 
Handels- mann 
in Prehorov 
Nro. -, und der 
Barbara dessen 
Gattin geborene 
Stein aus Gabrie- 
lendorf Nro. 14 
bei Kamenitz

Maria  Rind, 
Tochter des 
Jakob Rind 
Handelsman- nes 
in Prehorov Nro. 
22 und der Sabina 
dessen Gattin 
geb. Wimmer a. 
Prehorov Nro.-. 

Scheider  
Theresia  von 
Gratzen geprüft

Fol 5 - pokračování
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Oesterreicher  J ."
Novohradská židovská matr ika

Jahr und 
Monats-
tag   

Ort und
Haus Nro.

Namen des
Kindes Jüd. Rel.

Geschlecht

Vater Mutter

Beschneider
Namen und
Stand 
desselben

Zeugen 
bei der 
Beschneidung

Namen ihr 
Hebamme ob
oder nicht 
geprüft

M: W:

den 3ten  Juni 
1858 geboren

Gratzen Nro. 24,  
ehel.  hrschft.  
Gratzen Kreis 
Budweis

Adolf        + i I Kreidl Joachim, 
Kaufmann in 
Gratzen, Nro 
24, ehel. Hrsch. 
Gratzen, Sohn 
des Jakob Kreidl 
Handelsmannes in  
Wittingau, Nro. 163 
und der Barbara 
dessen Gattin geb. 
Weiß, aus Altstadt 
Nro. 96.

Schüller Eva, 
Tochter des  
Aron Schüller, 
Handelsman- 
nes in Platz 
Nro. 24, ehel.  
Hrschft. Platz 
k.k. Bezirksamt 
Neuhaus Kreis 
Budweis und der 
Franziska, dessen 
Gattin geb. Feigel 
aus Miskowitz, 
Nro.  37.

Markus  Bloch 
Beschneider und 
Religionsweißer 
aus Prehorzov

Jakob  Kreidl, 
Handelsmann 
in Wittingau und  
seine Gattin 
Barbara

Schneider 
Theresia von 
Gratzen gerpüft

vidi in visit. canonica die 15. Juni 1858. Joann Marchal vic. /../. 

den  23ten 
Februar 1859

Vorstadt 
Niederthal 
Nro.  29,  ehel.  
hrschft.  Gratzen 
k.k. Bzks. 
Gratzen Kreis 
Budweis

Victor I I Dubsky  Elias, 
Pächter des 
hochgräftl. 
Buquoyschen 
Brandweinhauses 
in Niederthal  Nro. 
29. Sohn des 
Solomon Dubsky, 
Brandweinbren- 
ners in Chlumetz  
Nro. 11und 
dessen Gattin Eva 
geborene Stein 
aus Wittingau 
Nro. 29.

Polepina Fürth, 
Tochter des 
Leopold Furth, 
Handelsmannes in 
Horazdowitz Nro. 
60 ehel. Hrschft 
Horazdowitz, k.k. 
Horazdowitzer 
Bzksamt,  Kreis 
Pisek, und dessen 
Gat- tin Anna, geb. 
Fürth aus  Pisek 
Nro. 67.

Markus  Bloch 
Beschneider und 
Religionsweißer 
aus Prehorzov

Albert Furth, 
Wirtschafts 
pächter in  
Gratzen mit  
seine Gattin 
Elisabeth

Ita  esse  testor  
P. Jos. M Giskra

Vidi  in visit.  
Canonica,  die 
25. Maji 1859. 
Joannes Marchal 
vic. Fo.

Fol 5 - pokračování
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"Oesterreicher  J .
Novohradská židovská matr ika

Jahr und 
Monats-
tag   

Ort und
Haus Nro.

Namen des
Kindes Jüd. Rel.

Geschlecht

Vater Mutter

Beschneider
Namen und
Stand 
desselben

Zeugen 
bei der 
Beschneidung

Namen ihr 
Hebamme ob
oder nicht 
geprüft

M: W:

den 3ten  Juni 
1858 geboren

Gratzen Nro. 24,  
ehel.  hrschft.  
Gratzen Kreis 
Budweis

Adolf        + i I Kreidl Joachim, 
Kaufmann in 
Gratzen, Nro 
24, ehel. Hrsch. 
Gratzen, Sohn 
des Jakob Kreidl 
Handelsmannes in  
Wittingau, Nro. 163 
und der Barbara 
dessen Gattin geb. 
Weiß, aus Altstadt 
Nro. 96.

Schüller Eva, 
Tochter des  
Aron Schüller, 
Handelsman- 
nes in Platz 
Nro. 24, ehel.  
Hrschft. Platz 
k.k. Bezirksamt 
Neuhaus Kreis 
Budweis und der 
Franziska, dessen 
Gattin geb. Feigel 
aus Miskowitz, 
Nro.  37.

Markus  Bloch 
Beschneider und 
Religionsweißer 
aus Prehorzov

Jakob  Kreidl, 
Handelsmann 
in Wittingau und  
seine Gattin 
Barbara

Schneider 
Theresia von 
Gratzen gerpüft

vidi in visit. canonica die 15. Juni 1858. Joann Marchal vic. /../. 

den  23ten 
Februar 1859

Vorstadt 
Niederthal 
Nro.  29,  ehel.  
hrschft.  Gratzen 
k.k. Bzks. 
Gratzen Kreis 
Budweis

Victor I I Dubsky  Elias, 
Pächter des 
hochgräftl. 
Buquoyschen 
Brandweinhauses 
in Niederthal  Nro. 
29. Sohn des 
Solomon Dubsky, 
Brandweinbren- 
ners in Chlumetz  
Nro. 11und 
dessen Gattin Eva 
geborene Stein 
aus Wittingau 
Nro. 29.

Polepina Fürth, 
Tochter des 
Leopold Furth, 
Handelsmannes in 
Horazdowitz Nro. 
60 ehel. Hrschft 
Horazdowitz, k.k. 
Horazdowitzer 
Bzksamt,  Kreis 
Pisek, und dessen 
Gat- tin Anna, geb. 
Fürth aus  Pisek 
Nro. 67.

Markus  Bloch 
Beschneider und 
Religionsweißer 
aus Prehorzov

Albert Furth, 
Wirtschafts 
pächter in  
Gratzen mit  
seine Gattin 
Elisabeth

Ita  esse  testor  
P. Jos. M Giskra

Vidi  in visit.  
Canonica,  die 
25. Maji 1859. 
Joannes Marchal 
vic. Fo.

Fol 5 - konec
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Oesterreicher  J ."
Novohradská židovská matr ika

Jahr und 
Monatstag   

Ort und Haus 
Nro.

Namen des 
Kindes Jüd. Rel.

Geschlecht

Vater Mutter

Beschneider 
Namen 
und Stand 
desselben

Zeugen  
bei der  
Beschneidung

Namen ihr  
Hebamme ob 
oder nicht 
geprüft

M: W:

den  1ten 
September 
1859  Exhib. 
sunt  litt. natal. 
ad studia Die  
30. Septembris  
1870

Vorstadt 
Niederthal Nro.  
75

Eduard  I I Rind  Joachim, 
Handelsmann 
gebürtig aus 
Prehorov 
Nro.- Sohn des 
+  Aron Rind, 
Handelsmann in 
Prehorov Nro. -,  
und der Barbara, 
dessen  Gattin 
geborene Stein 
aus Gabrielendorf  
Nro. 14 bei 
Kamenitz

Maria  Rind, 
Tochter des 
Jakob Rind, 
Handelsmannes 
in Prehorov  Nro. 
22 und der Sabina 
dessen Gattin 
geborene Wimmer 
aus Prehorov  
Nro -

Markus  Bloch 
Local Rabbiner 
aus Prehorow

Jakob Rind, 
handelsmann 
in Prehorov und 
dessen Gattin 
Theresia. Jakob  
Rankenstein 
Michael Steiner, 
Simon Vocasek

Schneider 
Theresia von 
Gratzen geprüft

den  3ten 
September 1859

Gratzen Nro.  59 Emilia I I Furth Abraham, 
Handelsmann 
gebürtig aus 
Horazdowitz, 
Nro.-, Sohn des 
+  Veit Furth 
Handelsmannes 
aus Horazdowitz 
und der Barbara 
dessen Gattin 
geborene Kohn 
aus Pisek

Rosenbaum 
Elisabeth, Toch- 
ter des +  Samuel 
Rosenbaum 
Handelsmann in 
Dobenreuth Egerer 
Kreis, und der 
Karolina dessen 
Gattin geb. Este- 
reicher v.Karlsbad

              ==            == Schneider 
The- resia von 
Gratzen geprüft

den  5ten Dzbr  
1859 geboren 
am  12. Dzb 
beschnitten 1859

Gratzen Nro.  
24,  ehel.  
hrschft.  Gratzen 
k.k. Bzksamt 
Gratzen Kreis 
Budweis

Moritz        + i I Kreidl Joachim, 
Kaufmann in 
Gratzen, N. 24, 
ehel. Hrsch. 
Gratzen, Sohn 
des Jakob Kreidl 
Handelsmannes in  
Wittingau, Nro.163 
und der Barbara 
dessen Gattin geb. 
Weiß, aus Altstadt 
Nro. 96.

Schüller Eva, 
Tochter des  
Aron Schüller, 
Handelsmannes 
in Platz Nro. 24, 
ehel.  hrschft. Platz 
k.k. Bezirksamt 
Neuhaus Kreis 
Budweis, und der 
Franziska, dessen 
Gattin geb. Feigel 
aus Miskowitz, 
Nro. 37.

Markus  Bloch 
Beschneider und 
Religionswei3er 
aus Prehorzov

Samuel Kreidl, 
Handelsmann 
in Wittingau und 
seine Gattin 
Eleonora

Schneider 
Theresia von 
Gratzen gerpüft

Vidi in visitat can. die 19. Juni 1860. Iohanes Marchal Vic. For.
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"Oesterreicher  J .
Novohradská židovská matr ika

Jahr und 
Monatstag   

Ort und Haus 
Nro.

Namen des 
Kindes Jüd. Rel.

Geschlecht

Vater Mutter

Beschneider 
Namen 
und Stand 
desselben

Zeugen  
bei der  
Beschneidung

Namen ihr  
Hebamme ob 
oder nicht 
geprüft

M: W:

den  1ten 
September 
1859  Exhib. 
sunt  litt. natal. 
ad studia Die  
30. Septembris  
1870

Vorstadt 
Niederthal Nro.  
75

Eduard  I I Rind  Joachim, 
Handelsmann 
gebürtig aus 
Prehorov 
Nro.- Sohn des 
+  Aron Rind, 
Handelsmann in 
Prehorov Nro. -,  
und der Barbara, 
dessen  Gattin 
geborene Stein 
aus Gabrielendorf  
Nro. 14 bei 
Kamenitz

Maria  Rind, 
Tochter des 
Jakob Rind, 
Handelsmannes 
in Prehorov  Nro. 
22 und der Sabina 
dessen Gattin 
geborene Wimmer 
aus Prehorov  
Nro -

Markus  Bloch 
Local Rabbiner 
aus Prehorow

Jakob Rind, 
handelsmann 
in Prehorov und 
dessen Gattin 
Theresia. Jakob  
Rankenstein 
Michael Steiner, 
Simon Vocasek

Schneider 
Theresia von 
Gratzen geprüft

den  3ten 
September 1859

Gratzen Nro.  59 Emilia I I Furth Abraham, 
Handelsmann 
gebürtig aus 
Horazdowitz, 
Nro.-, Sohn des 
+  Veit Furth 
Handelsmannes 
aus Horazdowitz 
und der Barbara 
dessen Gattin 
geborene Kohn 
aus Pisek

Rosenbaum 
Elisabeth, Toch- 
ter des +  Samuel 
Rosenbaum 
Handelsmann in 
Dobenreuth Egerer 
Kreis, und der 
Karolina dessen 
Gattin geb. Este- 
reicher v.Karlsbad

              ==            == Schneider 
The- resia von 
Gratzen geprüft

den  5ten Dzbr  
1859 geboren 
am  12. Dzb 
beschnitten 1859

Gratzen Nro.  
24,  ehel.  
hrschft.  Gratzen 
k.k. Bzksamt 
Gratzen Kreis 
Budweis

Moritz        + i I Kreidl Joachim, 
Kaufmann in 
Gratzen, N. 24, 
ehel. Hrsch. 
Gratzen, Sohn 
des Jakob Kreidl 
Handelsmannes in  
Wittingau, Nro.163 
und der Barbara 
dessen Gattin geb. 
Weiß, aus Altstadt 
Nro. 96.

Schüller Eva, 
Tochter des  
Aron Schüller, 
Handelsmannes 
in Platz Nro. 24, 
ehel.  hrschft. Platz 
k.k. Bezirksamt 
Neuhaus Kreis 
Budweis, und der 
Franziska, dessen 
Gattin geb. Feigel 
aus Miskowitz, 
Nro. 37.

Markus  Bloch 
Beschneider und 
Religionswei3er 
aus Prehorzov

Samuel Kreidl, 
Handelsmann 
in Wittingau und 
seine Gattin 
Eleonora

Schneider 
Theresia von 
Gratzen gerpüft

Vidi in visitat can. die 19. Juni 1860. Iohanes Marchal Vic. For.
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Oesterreicher  J ."
Novohradská židovská matr ika

Jahr und 
Monats-
tag   

Ort und
Haus Nro.

Namen des
Kindes Jüd. Rel.

Geschlecht

Vater Mutter

Beschneider
Namen und
Stand 
desselben

Zeugen 
bei der 
Beschneidung

Namen ihr 
Hebamme ob
oder nicht 
geprüft

M: W:

Fol 6 - pokračování

den  15ten März  
1861 geboren 
am  22. März 
beschnitten 1861

Gratzen Nro.  
24,  ehel.  
hrschft.  Gratzen 
k.k. Bzksamt 
Gratzen Kreis 
Budweis

Leopold I I Kreidl Joachim, 
Kaufmann in 
Gratzen, N. 24, 
ehel. Hrsch. 
Gratzen, Sohn 
des Jakob Kreidl 
Handelsmannes in  
Wittingau, Nro.163 
und der Barbara 
dessen Gattin geb. 
Weiß, aus Altstadt 
Nro. 96.

Schüller Eva, 
Tochter des  
Aron Schüller, 
Handelsmannes 
in Platz Nro. 24, 
ehel.  hrschft. Platz 
k.k. Bezirksamt 
Neuhaus Kreis 
Budweis, und 
der Franziska, 
dessen Gattin geb. 
Feigel aus Misko- 
witz, Nro. 37.               
Par.  Adm.

Markus  Bloch 
Beschneider und 
Religionswei3er 
aus Prehorzov

Jakob  Kreidl, 
Handelsmann in 
Wittingau

Theresia 
Slowaczek v. 
Gratzen geprüft.

Exhibiunt litt. natal.ad studia die 6. Octobris 1873 
Ita  esse  testor  P. Jos. M Giskra

Vidi in visitatione canonica. Die 19. Juni  
1861.  Iohannes Marchal, vic. For.

den  16ten Juni 
1861 geboren

Gratzen Nro. 42 
ehel. Hrschft. 
Gratzen, k. 
k. Bzks- amt 
Gratzen, Kreis 
Budweis

Anna  Exhib  litt. 
Natal die  3.  
Januarii 1880

I I Rind  Joachim, 
Handelsmann 
gebürtig aus 
Prehorov, Nro. 
- Sohn des 
+  Aron Rind, 
Handelsmann in 
Prehorov Nro. -,  
und der Barbara, 
dessen  Gattin, 
geborene Stein, 
aus Gabrielendorf  
Nro. 14 bei 
Kamenitz

Maria  Rind, 
Tochter des 
Jakob Rind, 
Handelsmann 
in Prehorov 
Nro.12,und der 
Sabina dessen 
Gattin geborene 
Wimmer aus 
Prehorov  Nro.-.

               ==            == Schneider The- 
resia von Grat- 
zen geprüft

Vidi in visit. canonica  die 18. Septembris 1862   Johan Marchal  Vic. for.

Fol 7 - začátek
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"Oesterreicher  J .
Novohradská židovská matr ika

Jahr und 
Monats-
tag   

Ort und
Haus Nro.

Namen des
Kindes Jüd. Rel.

Geschlecht

Vater Mutter

Beschneider
Namen und
Stand 
desselben

Zeugen 
bei der 
Beschneidung

Namen ihr 
Hebamme ob
oder nicht 
geprüft

M: W:

Fol 6 - konec

Fol 7 - pokračování

den  15ten März  
1861 geboren 
am  22. März 
beschnitten 1861

Gratzen Nro.  
24,  ehel.  
hrschft.  Gratzen 
k.k. Bzksamt 
Gratzen Kreis 
Budweis

Leopold I I Kreidl Joachim, 
Kaufmann in 
Gratzen, N. 24, 
ehel. Hrsch. 
Gratzen, Sohn 
des Jakob Kreidl 
Handelsmannes in  
Wittingau, Nro.163 
und der Barbara 
dessen Gattin geb. 
Weiß, aus Altstadt 
Nro. 96.

Schüller Eva, 
Tochter des  
Aron Schüller, 
Handelsmannes 
in Platz Nro. 24, 
ehel.  hrschft. Platz 
k.k. Bezirksamt 
Neuhaus Kreis 
Budweis, und 
der Franziska, 
dessen Gattin geb. 
Feigel aus Misko- 
witz, Nro. 37.               
Par.  Adm.

Markus  Bloch 
Beschneider und 
Religionswei3er 
aus Prehorzov

Jakob  Kreidl, 
Handelsmann in 
Wittingau

Theresia 
Slowaczek v. 
Gratzen geprüft.

Exhibiunt litt. natal.ad studia die 6. Octobris 1873 
Ita  esse  testor  P. Jos. M Giskra

Vidi in visitatione canonica. Die 19. Juni  
1861.  Iohannes Marchal, vic. For.

den  16ten Juni 
1861 geboren

Gratzen Nro. 42 
ehel. Hrschft. 
Gratzen, k. 
k. Bzks- amt 
Gratzen, Kreis 
Budweis

Anna  Exhib  litt. 
Natal die  3.  
Januarii 1880

I I Rind  Joachim, 
Handelsmann 
gebürtig aus 
Prehorov, Nro. 
- Sohn des 
+  Aron Rind, 
Handelsmann in 
Prehorov Nro. -,  
und der Barbara, 
dessen  Gattin, 
geborene Stein, 
aus Gabrielendorf  
Nro. 14 bei 
Kamenitz

Maria  Rind, 
Tochter des 
Jakob Rind, 
Handelsmann 
in Prehorov 
Nro.12,und der 
Sabina dessen 
Gattin geborene 
Wimmer aus 
Prehorov  Nro.-.

               ==            == Schneider The- 
resia von Grat- 
zen geprüft

Vidi in visit. canonica  die 18. Septembris 1862   Johan Marchal  Vic. for.
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Oesterreicher  J ."
Novohradská židovská matr ika

Jahr und 
Monatstag   

Ort und Haus 
Nro.

Namen des 
Kindes Jüd. Rel.

Geschlecht

Vater Mutter

Beschneider 
Namen 
und Stand 
desselben

Zeugen  
bei der  
Beschneidung

Namen ihr  
Hebamme ob 
oder nicht 
geprüft

M: W:

den  22ten Sept.  
(1)862 geboren

Gratzen  Nro. 
24, eh. Hrschft.  
Gratzen  k.k. 
Bzks- amt 
Gratzen  Kreis 
Budweis

Sof ia + Anna I Zwillinge I I  I Kreidl Joachim, 
Kaufmann in 
Gratzen, Nro. 
24, ehel. Hrsch. 
Gratzen, Sohn 
des Jakob Kreidl 
Handelsmannes 
in  Wittingau, 
Nro.  163. und der 
Barbara dessen 
Gattin geb. Weiß, 
aus Altstadt 
Nro.  96.

Aron Schüller, 
Handelsmannes 
in Platz Nro. 24, 
ehel.  hrschft. 
Platz k.k. Bzrksamt 
Neuhaus Kreis 
Budweis u.  der 
Franziska, dessen 
Gattin geb. Feigel 
aus Miskowitz, 
Nro.  37.

               ==             ==   Theresia 
Slowaczek 
v Gratzen geprüft

den  18ten 
Jänner 1864 
geboren und  
25. Jänner 1864 
beschnitten

Gratzen Nro. 
24,  ehel.  
Hrschft.  Gratzen 
k.k. Bzksamt 
Gratzen, Kreis 
Budweis

Adolf  Alois  
Exhib. litt.nat.pro  
Aloisis ad studia, 
die  6. Octobris 
1873 Duplicat ad  
a /../ militare die 
20.Nevemberis 
1883

i Zwillinge I I  I do do Abraham Teeger 
/../ cantor aus 
Rosenberg als 
Beschneider

Jakob Kreidl, 
Handelsmann 
in Wittingau 
und Samuel  
Kreidl, ebenfalls 
Handelsmann 
daselbst

Schneider 
Theresia v 
Gratzen geprüft.

den  17ten März  
1865 geboren 
am  24. März 
beschnitten 1865

Gratzen Nro. 
24,  ehel.  
Hrschft.  Gratzen 
k.k. Bzksamt 
Gratzen, Kreis 
Budweis

Karl  Exhib. 
litt. natal. ad 
studia die 6. 
Octobtris  1873 
Duplicat  die  
13.  Septembris  
1876

I I do do H. Stein aus 
Moldauthein 
Mundarzt als 
Beschneider

do Engstler  Maria 
von Gratzen 
geprüft

Fol 7 - pokračování
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"Oesterreicher  J .
Novohradská židovská matr ika

Jahr und 
Monatstag   

Ort und Haus 
Nro.

Namen des 
Kindes Jüd. Rel.

Geschlecht

Vater Mutter

Beschneider 
Namen 
und Stand 
desselben

Zeugen  
bei der  
Beschneidung

Namen ihr  
Hebamme ob 
oder nicht 
geprüft

M: W:

den  22ten Sept.  
(1)862 geboren

Gratzen  Nro. 
24, eh. Hrschft.  
Gratzen  k.k. 
Bzks- amt 
Gratzen  Kreis 
Budweis

Sof ia + Anna I Zwillinge I I  I Kreidl Joachim, 
Kaufmann in 
Gratzen, Nro. 
24, ehel. Hrsch. 
Gratzen, Sohn 
des Jakob Kreidl 
Handelsmannes 
in  Wittingau, 
Nro.  163. und der 
Barbara dessen 
Gattin geb. Weiß, 
aus Altstadt 
Nro.  96.

Aron Schüller, 
Handelsmannes 
in Platz Nro. 24, 
ehel.  hrschft. 
Platz k.k. Bzrksamt 
Neuhaus Kreis 
Budweis u.  der 
Franziska, dessen 
Gattin geb. Feigel 
aus Miskowitz, 
Nro.  37.

               ==             ==   Theresia 
Slowaczek 
v Gratzen geprüft

den  18ten 
Jänner 1864 
geboren und  
25. Jänner 1864 
beschnitten

Gratzen Nro. 
24,  ehel.  
Hrschft.  Gratzen 
k.k. Bzksamt 
Gratzen, Kreis 
Budweis

Adolf  Alois  
Exhib. litt.nat.pro  
Aloisis ad studia, 
die  6. Octobris 
1873 Duplicat ad  
a /../ militare die 
20.Nevemberis 
1883

i Zwillinge I I  I do do Abraham Teeger 
/../ cantor aus 
Rosenberg als 
Beschneider

Jakob Kreidl, 
Handelsmann 
in Wittingau 
und Samuel  
Kreidl, ebenfalls 
Handelsmann 
daselbst

Schneider 
Theresia v 
Gratzen geprüft.

den  17ten März  
1865 geboren 
am  24. März 
beschnitten 1865

Gratzen Nro. 
24,  ehel.  
Hrschft.  Gratzen 
k.k. Bzksamt 
Gratzen, Kreis 
Budweis

Karl  Exhib. 
litt. natal. ad 
studia die 6. 
Octobtris  1873 
Duplicat  die  
13.  Septembris  
1876

I I do do H. Stein aus 
Moldauthein 
Mundarzt als 
Beschneider

do Engstler  Maria 
von Gratzen 
geprüft

Fol 7 - konec
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Oesterreicher  J ."
Novohradská židovská matr ika

Jahr und 
Monatstag   

Ort und Haus 
Nro.

Namen des 
Kindes Jüd. Rel.

Geschlecht

Vater Mutter

Beschneider 
Namen 
und Stand 
desselben

Zeugen  
bei der  
Beschneidung

Namen ihr  
Hebamme ob 
oder nicht 
geprüft

M: W:

den  15ten 
September 1866 
geboren

Gratzen Nro.  
42 ehel. Hrschft 
Gratzen, k. 
k. Bzks- amt 
Gratzen, Kreis 
Budweis

Johanna + I I Kreidl   Joachim  ut 
supra

Schüller  Eva  ut  
supra

                ==            == Engstler   Maria 
von  Gratzen  ge 
prüft.

den  3ten 
Februar 1868 
den 11ten 
Dezember 1869

Gratzen  Nro. 
24, . ut supra 
Gratzen Nro.  
24,  ut supra

Mathilde Ignatz    
Exhib litt natales 
ad studia  
Die 18. Septem-
bris  1876

I I I I Kreidl  Joachim 
ut supra Kreidl  
Joachim ut  supra

Schüller  Eva, ut 
supra Schüller  
Eva  ut supra

               == 
Dr. Löwi aus 
Budweis

            == 
Rind   
Handelsmann 
hier

ut  supra ut supra 
Ausgetreten aus  
der Isr. Religions 
gemeinde 
et Zuschrift 
k.k.  Bzkstes. 
Hietzi(e)g 
ato16.3.1903

den 14ten 
Februar 1875

Stadt Gratzen 
Nro. 15,

Hermine 
Schneider

I I Schneider 
Sigmund 
Handelsmann, 
Sohn des Samuel 
Schneider, 
Handels mann in 
Strobnitz u dessen 
Gattin, geb. Alina 
Bezirk  Sobeslau.

Dorothea, 
Tochter des 
Simon Benesch, 
Handelsmann in 
Lomnitz u. Dessen 
Gattin  Eleonora 
geb. Fleisch aus 
Prehorov, Kreis 
Tabor.

               ==              == Engstler  Maria 
von Gratzen 
geprüft.

am  13  Jänner  1876  eingeschickt Nach           Hohenfurth ins  Matrikenamt geschickt

Von diesem Jahr angefangen wurden die Matriken für Israeliten in Hohenfurt geführt, und ist ein etweiger

Geburts- Sterbe- oder Trauungsfall an die Israelitische Matrikenamt nach Hohenfurt zu senden. 

Fol 8

den 26ten Juni  
1806

Niederthal  
Nro. 29

Rosalia 
Schönbaum 
Tochter Jakob  
Schönbaum, 
Hrsch. Arend. in 
Gratzen.

I I I 1/2 Jahr Geschwürbrand Rosenberg Buquoysch Herrschaft

den 24ten July  
1808

Niederthal  
Nro. 29

Elisabeth Schön- 
baum, Tochter  
Jakob  --//--

I I 2 J 36 T Lungenentzündung do

Fol 1 - začátek

I.   Zeit des 
Sterbens und 

Begräbnis

Ort und Haus 
Nro.

Namen des 
Verstorbenen Jüd Rel.

Geschlecht
Alter Krankheit Begräbniβ Ort.

M W
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Jahr und 
Monatstag   

Ort und Haus 
Nro.

Namen des 
Kindes Jüd. Rel.

Geschlecht

Vater Mutter

Beschneider 
Namen 
und Stand 
desselben

Zeugen  
bei der  
Beschneidung

Namen ihr  
Hebamme ob 
oder nicht 
geprüft

M: W:

den  15ten 
September 1866 
geboren

Gratzen Nro.  
42 ehel. Hrschft 
Gratzen, k. 
k. Bzks- amt 
Gratzen, Kreis 
Budweis

Johanna + I I Kreidl   Joachim  ut 
supra

Schüller  Eva  ut  
supra

                ==            == Engstler   Maria 
von  Gratzen  ge 
prüft.

den  3ten 
Februar 1868 
den 11ten 
Dezember 1869

Gratzen  Nro. 
24, . ut supra 
Gratzen Nro.  
24,  ut supra

Mathilde Ignatz    
Exhib litt natales 
ad studia  
Die 18. Septem-
bris  1876

I I I I Kreidl  Joachim 
ut supra Kreidl  
Joachim ut  supra

Schüller  Eva, ut 
supra Schüller  
Eva  ut supra

               == 
Dr. Löwi aus 
Budweis

            == 
Rind   
Handelsmann 
hier

ut  supra ut supra 
Ausgetreten aus  
der Isr. Religions 
gemeinde 
et Zuschrift 
k.k.  Bzkstes. 
Hietzi(e)g 
ato16.3.1903

den 14ten 
Februar 1875

Stadt Gratzen 
Nro. 15,

Hermine 
Schneider

I I Schneider 
Sigmund 
Handelsmann, 
Sohn des Samuel 
Schneider, 
Handels mann in 
Strobnitz u dessen 
Gattin, geb. Alina 
Bezirk  Sobeslau.

Dorothea, 
Tochter des 
Simon Benesch, 
Handelsmann in 
Lomnitz u. Dessen 
Gattin  Eleonora 
geb. Fleisch aus 
Prehorov, Kreis 
Tabor.

               ==              == Engstler  Maria 
von Gratzen 
geprüft.

am  13  Jänner  1876  eingeschickt Nach           Hohenfurth ins  Matrikenamt geschickt

Von diesem Jahr angefangen wurden die Matriken für Israeliten in Hohenfurt geführt, und ist ein etweiger

Geburts- Sterbe- oder Trauungsfall an die Israelitische Matrikenamt nach Hohenfurt zu senden. 

den 26ten Juni  
1806

Niederthal  
Nro. 29

Rosalia 
Schönbaum 
Tochter Jakob  
Schönbaum, 
Hrsch. Arend. in 
Gratzen.

I I I 1/2 Jahr Geschwürbrand Rosenberg Buquoysch Herrschaft

den 24ten July  
1808

Niederthal  
Nro. 29

Elisabeth Schön- 
baum, Tochter  
Jakob  --//--

I I 2 J 36 T Lungenentzündung do

I.   Zeit des 
Sterbens und 

Begräbnis

Ort und Haus 
Nro.

Namen des 
Verstorbenen Jüd Rel.

Geschlecht
Alter Krankheit Begräbniβ Ort.

M W

Fol 1 - pokračování
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I.   Zeit des 
Sterbens und 

Begräbnis

Ort und Haus 
Nro.

Namen des 
Verstorbenen Jüd Rel.

Geschlecht
Alter Krankheit Begräbniβ Ort.

M W

den 26ten Juni  
1806

Niederthal  
Nro. 29

Rosalia 
Schönbaum 
Tochter Jakob  
Schönbaum, 
Hrsch. Arend. in 
Gratzen.

I I I 1/2 Jahr Geschwürbrand Rosenberg Buquoysch Herrschaft

den 24ten July  
1808

Niederthal  
Nro. 29

Elisabeth Schön- 
baum, Tochter  
Jakob  --//--

I I 2 J 36 T Lungenentzündung do

den  30ten August 
1807

Niederthal  
Nro. 29

Johanna Schön- 
baum, Tochter  
Jakob  --//--

I I I 1/2 Mo- 
nat

Abzehrung do

den  11ten 
Oktober 1819

Niederthal  
Nro. 29

Aron Adolph, Sohn 
der Rosalia Weid- 
mann, Gattin des 
Jakob  --//--

I 1 J  37 T Abzehrung do

den  22ten 23. 
Oktober 1831

Niederthal  
Nro. 29

Markus, Sohn des 
Nathan Dubsky, 
hrs. Brwhpächter, 
da

2 Ja 4 Mo Ruhr Platz bei Neuhaus

den  24ten 26 
März 1837

Niederthal  
Nro. 29

Schefteles Juliana 
in Diensten da, To- 
chter des Markus 
Schefteles, 
Handdelsjuden u. 
Spitalvorstehers 
in Prag

I I 27 Jahre Nervenf ieber Platz bei Neuhaus

den  27ten Dzbre  
29. 1855

Gratzen Nro. 24 Schüller Aron, 
verehelichter 
Familiant von 
Platz Nro. -.

I I 60 Nervenschleim,  Schlag /plätzlich/ Platz bei Neuhaus

den  17ten März  
1856 den 19ten  
März

Gratzen Nro. 24 Schüller 
Samuel,  ledig, 
Hausbesitzer und 
Handelsmann in 
der Stadt Gratzen  
Nro.24.

I I 30 Lungenblutsturz in Folge 
Lungenschwindsucht

Platz bei Neuhaus

Fol 1 - pokračování
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I.   Zeit des 
Sterbens und 

Begräbnis

Ort und Haus 
Nro.

Namen des 
Verstorbenen Jüd Rel.

Geschlecht
Alter Krankheit Begräbniβ Ort.

M W

Fol 2 - pokračování

den 26ten Juni  
1806

Niederthal  
Nro. 29

Rosalia 
Schönbaum 
Tochter Jakob  
Schönbaum, 
Hrsch. Arend. in 
Gratzen.

I I I 1/2 Jahr Geschwürbrand Rosenberg Buquoysch Herrschaft

den 24ten July  
1808

Niederthal  
Nro. 29

Elisabeth Schön- 
baum, Tochter  
Jakob  --//--

I I 2 J 36 T Lungenentzündung do

den  30ten August 
1807

Niederthal  
Nro. 29

Johanna Schön- 
baum, Tochter  
Jakob  --//--

I I I 1/2 Mo- 
nat

Abzehrung do

den  11ten 
Oktober 1819

Niederthal  
Nro. 29

Aron Adolph, Sohn 
der Rosalia Weid- 
mann, Gattin des 
Jakob  --//--

I 1 J  37 T Abzehrung do

den  22ten 23. 
Oktober 1831

Niederthal  
Nro. 29

Markus, Sohn des 
Nathan Dubsky, 
hrs. Brwhpächter, 
da

2 Ja 4 Mo Ruhr Platz bei Neuhaus

den  24ten 26 
März 1837

Niederthal  
Nro. 29

Schefteles Juliana 
in Diensten da, To- 
chter des Markus 
Schefteles, 
Handdelsjuden u. 
Spitalvorstehers 
in Prag

I I 27 Jahre Nervenf ieber Platz bei Neuhaus

den  27ten Dzbre  
29. 1855

Gratzen Nro. 24 Schüller Aron, 
verehelichter 
Familiant von 
Platz Nro. -.

I I 60 Nervenschleim,  Schlag /plätzlich/ Platz bei Neuhaus

den  17ten März  
1856 den 19ten  
März

Gratzen Nro. 24 Schüller 
Samuel,  ledig, 
Hausbesitzer und 
Handelsmann in 
der Stadt Gratzen  
Nro.24.

I I 30 Lungenblutsturz in Folge 
Lungenschwindsucht

Platz bei Neuhaus
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I.   Zeit
des Sterbens

und Begräbnis

Ort und
Haus Nro.

Namen des
Verstorbenen

Jüd
Rel.

Geschlecht
Alter Krankheit Begräbniβ

Ort.M W

Fol 2 - pokračování

Vidi in visitatione can:  Die /../  Juni  1856 Ioannes  Marchal, 
vic neoc. Administr.

I I 7 Monate Lungenentzündung, N3 laut Todten - 
beschauzettels.

Platz bei Neuhaus

den 10ten Jänner  
1859

Gratzen Nro. 24 Adolf  Kreidl, 
Sohn des 
Joachim Kreidl 
Handelsmannes 
in Gratzen, 
Nro. 24 und der 
Eva geborene 
Schiller aus  Platz  
Nro.  24.

Eta esse testor. P.Jos ( Misiska) /../ Adm. Vidi in visit. Can. 
Die  25  Máji  1839  Ioan. Marchal, vic. F( )

Am  17ten 
Dezember 1875 
gestorben u. 18 
ten begraben in 
Budweis.

Gratzen Nro. 128 Simon 
Wotzasek /../ 
Brandweinschen-
ker, da, gebürtig 
aus Retschitz in 
Böhmen.

Israelis mannlich 75 Lungentuberkulose Nro.  10(5/6) Budweis

Am  13. Jänner 1876 nach Hohenfurt geschi(e)bt.

1878
am 8ten
October
gestorben, 
am 10ten
begraben

Nieder-
thalhof
Nro.  28

Josefa Adler,
Witwe nach dem
verstorb. Michael
Adler aus Wottitz
in Böhmen.

Israelitin weiblich 86 Altersschwä-
che
Nro.131, 
(Horst Stadler)
Stadtarzt

Staleč

Fol 3
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I.   Zeit
des Sterbens

und Begräbnis

Ort und
Haus Nro.

Namen des
Verstorbenen

Jüd
Rel.

Geschlecht
Alter Krankheit Begräbniβ

Ort.M W

Fol 2 - konec

Vidi in visitatione can:  Die /../  Juni  1856 Ioannes  Marchal, 
vic neoc. Administr.

I I 7 Monate Lungenentzündung, N3 laut Todten - 
beschauzettels.

Platz bei Neuhaus

den 10ten Jänner  
1859

Gratzen Nro. 24 Adolf  Kreidl, 
Sohn des 
Joachim Kreidl 
Handelsmannes 
in Gratzen, 
Nro. 24 und der 
Eva geborene 
Schiller aus  Platz  
Nro.  24.

Eta esse testor. P.Jos ( Misiska) /../ Adm. Vidi in visit. Can. 
Die  25  Máji  1839  Ioan. Marchal, vic. F( )

Am  17ten 
Dezember 1875 
gestorben u. 18 
ten begraben in 
Budweis.

Gratzen Nro. 128 Simon 
Wotzasek /../ 
Brandweinschen-
ker, da, gebürtig 
aus Retschitz in 
Böhmen.

Israelis mannlich 75 Lungentuberkulose Nro.  10(5/6) Budweis

Am  13. Jänner 1876 nach Hohenfurt geschi(e)bt.

1878
am 8ten
October
gestorben, 
am 10ten
begraben

Nieder-
thalhof
Nro.  28

Josefa Adler,
Witwe nach dem
verstorb. Michael
Adler aus Wottitz
in Böhmen.

Israelitin weiblich 86 Altersschwä-
che
Nro.131, 
(Horst Stadler)
Stadtarzt

Staleč
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1825 den  1ten 
August

Gratzener 
Vorstadt 
Niederthal 
Nro. 24

Dubsky, 
Nathan, 
herrschaft- 
lich. Arendator. 
Brandwein- 
hauspächter, 
da. Sohn 
des verstorb. 
Mogses 
Dubsky,  
Handelsjuden 
in Platz und 
Franziskas: 
Gattin 
geborene 
-  gebürtig aus 
Kardaschow 
zrczytz  Nro.-.

 ? I I Prag 
Nro.

Steseles 
Josephe, 
gebürtig aus 
Prag Nro. -, 
Tochter des 
verstorb. 
Simon 
Steseles, 
Handels- 
mannes in 
Prag Nro. -, 
und Theresia 
s. Gattin 
gebohrene 
Schutz aus 
Prag Nro.-.

25 
Jahre

I I Ruben Rubin, 
Gütter- 
pachter in 
Forbes.  
Bernard Gut 
aus Smichov 
bei Prag.

Kaudir 
Samuel, 
Kreis- 
rabbiner 
im Taborer 
und 
Budweiser 
Kreise.

Ort der 
Trauung,  
Forbes

des Aufge- 
both Datum 
4.II.18ten De- 
zember 854 
Ort Miskowitzer 
et  platzer 
Synagoge. 
Der Trauungs- 
datum,  22. 
Februar 1854 
im Ort Gratzen

Miskowitz 
Nro. -

Freundl Jakob, 
Handelsmann  
aus Miskowitz 
Nro. -, Sohn 
des Simon 
Freundl aus 
Miskowitz und 
der Mutter 
Franziska 
geborene 
Schwarz aus 
Gausnik Nro.-.

 ? I I Stadt  
Gratzen 
Nro. 24,

Schüller 
Sara, Toch- 
ter des Aron 
Schüller, 
Handelsman- 
nes aus Platz 
Nro. -, und 
der Mutter 
Franziska 
geborene 
Feigel aus 
Miskowitz 
Nro.-.

21 J 
9 M

I I Josef  Fischl 
Handelsmann 
zu Miskowitz, 
Samuel  
Schneifer 
Handelsmann 
zu Tutschap

Enoch 
Schub 
Rabbiner 
zu 
Tutschap

Ehekonzens. 
vom Gemein- 
devorstand zu 
Miskowitz am 
31. zehnten 
1853 f 284 gd

Vidi  22. Maji  855  (   )  Epis. Vicar Fo.

Aufgeboten 
am 29ten 
September 
1ten u. 2ten 
Oktober 1859 
in den Syna- 
gogen zu  Platz 
und  Prehorov, 
getraut am 
9. November 
1859

In dem 
Bethhause 
zu Gratzen 
Nro. 24

Kreidl  
Samuel,  
Schnitt-
warenhändler 
aus Wittingau,  
ehemalige 
herschaftlich 
Wittingau,  
Sohn des 
Jacob  Kreidl, 
Handels- 
mannes in 
Wittingau 
N 163, und 
der Barbara 
dessen Gattin 
geb. Weiß aus 
Altstadt. 

 J30 I I Ort der 
jetzigen 
Wohnung 
Wittingau

Schüller 
Eleonora, 
Tochter 
des + Aron 
Schüller, 
Handels- 
mannes 
aus Platz  N 
-, und der 
Franziska 
dessen  
Gattin 
geborene 
Feigel aus 
Miskowitz.

22 I I Pinkas Stern 
Brandwein- 
brenner aus 
Wittingau und 
Jacob Bein- 
koles aus 
Platz.

Leopold 
Müller, 
fungieren-
der 
Rabbiner 
aus Platz. 

Trauungs 
Bewillig von k. 
k. Kreisamte 
zu  Tabor  
am 14ten 
September 
1859 f /../

Fol :  I 
Jahr  und  
Monatstag

Ort und 
Haus Nro.

Bräutigam 
Namen 
und Stand 
desselben

 Alter  Religion Ledig Wittwer Ort und 
Haus 
Nro.

          Braut Alter Religion L W Beystände 
und Vormund 
Namen mit 
Stand

Trauender 
Rabbiner

Ob und mit 
welcher 
Dispenskat. pro. jüd.   Namen 

und Stand 
derselben

kat. pro. jüd.



2007
Paginae 15

373

"Oesterreicher  J .
Novohradská židovská matr ika

1825 den  1ten 
August

Gratzener 
Vorstadt 
Niederthal 
Nro. 24

Dubsky, 
Nathan, 
herrschaft- 
lich. Arendator. 
Brandwein- 
hauspächter, 
da. Sohn 
des verstorb. 
Mogses 
Dubsky,  
Handelsjuden 
in Platz und 
Franziskas: 
Gattin 
geborene 
-  gebürtig aus 
Kardaschow 
zrczytz  Nro.-.

 ? I I Prag 
Nro.

Steseles 
Josephe, 
gebürtig aus 
Prag Nro. -, 
Tochter des 
verstorb. 
Simon 
Steseles, 
Handels- 
mannes in 
Prag Nro. -, 
und Theresia 
s. Gattin 
gebohrene 
Schutz aus 
Prag Nro.-.

25 
Jahre

I I Ruben Rubin, 
Gütter- 
pachter in 
Forbes.  
Bernard Gut 
aus Smichov 
bei Prag.

Kaudir 
Samuel, 
Kreis- 
rabbiner 
im Taborer 
und 
Budweiser 
Kreise.

Ort der 
Trauung,  
Forbes

des Aufge- 
both Datum 
4.II.18ten De- 
zember 854 
Ort Miskowitzer 
et  platzer 
Synagoge. 
Der Trauungs- 
datum,  22. 
Februar 1854 
im Ort Gratzen

Miskowitz 
Nro. -

Freundl Jakob, 
Handelsmann  
aus Miskowitz 
Nro. -, Sohn 
des Simon 
Freundl aus 
Miskowitz und 
der Mutter 
Franziska 
geborene 
Schwarz aus 
Gausnik Nro.-.

 ? I I Stadt  
Gratzen 
Nro. 24,

Schüller 
Sara, Toch- 
ter des Aron 
Schüller, 
Handelsman- 
nes aus Platz 
Nro. -, und 
der Mutter 
Franziska 
geborene 
Feigel aus 
Miskowitz 
Nro.-.

21 J 
9 M

I I Josef  Fischl 
Handelsmann 
zu Miskowitz, 
Samuel  
Schneifer 
Handelsmann 
zu Tutschap

Enoch 
Schub 
Rabbiner 
zu 
Tutschap

Ehekonzens. 
vom Gemein- 
devorstand zu 
Miskowitz am 
31. zehnten 
1853 f 284 gd

Vidi  22. Maji  855  (   )  Epis. Vicar Fo.

Aufgeboten 
am 29ten 
September 
1ten u. 2ten 
Oktober 1859 
in den Syna- 
gogen zu  Platz 
und  Prehorov, 
getraut am 
9. November 
1859

In dem 
Bethhause 
zu Gratzen 
Nro. 24

Kreidl  
Samuel,  
Schnitt-
warenhändler 
aus Wittingau,  
ehemalige 
herschaftlich 
Wittingau,  
Sohn des 
Jacob  Kreidl, 
Handels- 
mannes in 
Wittingau 
N 163, und 
der Barbara 
dessen Gattin 
geb. Weiß aus 
Altstadt. 

 J30 I I Ort der 
jetzigen 
Wohnung 
Wittingau

Schüller 
Eleonora, 
Tochter 
des + Aron 
Schüller, 
Handels- 
mannes 
aus Platz  N 
-, und der 
Franziska 
dessen  
Gattin 
geborene 
Feigel aus 
Miskowitz.

22 I I Pinkas Stern 
Brandwein- 
brenner aus 
Wittingau und 
Jacob Bein- 
koles aus 
Platz.

Leopold 
Müller, 
fungieren-
der 
Rabbiner 
aus Platz. 

Trauungs 
Bewillig von k. 
k. Kreisamte 
zu  Tabor  
am 14ten 
September 
1859 f /../

Fol :  I 
Jahr  und  
Monatstag

Ort und 
Haus Nro.

Bräutigam 
Namen 
und Stand 
desselben

 Alter  Religion Ledig Wittwer Ort und 
Haus 
Nro.

          Braut Alter Religion L W Beystände 
und Vormund 
Namen mit 
Stand

Trauender 
Rabbiner

Ob und mit 
welcher 
Dispenskat. pro. jüd.   Namen 

und Stand 
derselben

kat. pro. jüd.
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Zusammenfassung
Gratzener jüdisches Matrikelbuch 1800 – 1876 (1878)

Der Geschichte der Stadt Nové Hrady (Gratzen) und der ganzen Region 
des sog. Gratzener Berglandes bleibt die tschechische Geschichtsschrei-
bung noch heute viel schuldig. Es gibt einen elementaren Grund dieses 
sicher tristen Zustandes – die in der Zeit des Kommunismus national-ts-
chechisch geprägte Interpretierung der böhmischen Geschichte. Die Stadt 
knapp an der Grenze zu Oesterreich, in einer agraren böhmischen Pro-
vinz, wo jahrhunderte lang deutsche Sprache in der Mehrzahl gesprochen 
wurde und wo dazu noch tief ins 20. Jahrhundert hinein die traditionelle 
römisch-katholische Kirche bedeutende Rolle spielte, lockte kurz und gut 
im Zeitabschnitt 1945 – 1989 nur wenige tschechoslowakische Historiker. 
Man kann sich deshalb nicht wundern, dass erst in der Zeit nach 1989, 
welche umgekehrt bestimmte Rückkehr zur landes-patriotischen Inter-
pretierung der böhmischen Vergangenheit aufweist, in Gratzen einige 
– früher nicht einmal der Fachöffentlichkeit bekannte - schriftliche Quellen 
„erschienen“. Unter diesen nimmt ohne Zweifel den Rang Nummer eins 
das Gratzener jüdische Matrikelbuch aus den Jahren 1800 – 1876 (78) 
ein. 

Das Matrikelbuch (es ist unklar, ob es sich in dem Fall um das sog. 
Kontrollmatrikelbuch handelt) berichtet uns von einer kleinen jüdischen 
Gemeinde, die sich zuerst in Niederthal (Údolí u Nových Hradů) – einer 
gratzener Vorstadt befand, die jedoch im Laufe der Zeit nach 1848 sich 
auch in Gratzen verbreitete. Ständige Steigerung der Anzahl der jüdischen 
Familien in dem Matrikelbuch ist dann nur durch die Jahrezehnte lang 
praktizierte „projüdische“ Politik des Adelsgeschlechtes Buquoy, Inhaber 
der ausgedehnten Herrschaft Gratzen, zu erklären. Mit der Steigerung des 
deutschen Nationalismus um die Jahrhundertwende sank jedoch wieder 
die Zahl der Juden. So lebten laut Volkszählung im Jahre 1880 in Gratzen 
und Niederthal zusammen 29 Juden, dreiundvierzig Jahre später nur noch 
12. 

Der Notizen im Matrikelbuch zufolge (vergl. Beilagen) sind weiter diese 
elementare Schlüsse zu ziehen. Zum einem - die Juden lebten in Gratzen, 
bzw. Niederthal schon vor 1800 (schriftlich bewiesen 1793). Zum zweiten 
– Juden kamen nach Gratzen und Niederthal in den Jahren 1800 – 1876 
(78) bis aufs einzige Ausnahme aus Böhmen, noch konkreter aus der 
breit wahrgenommenen Region Südböhmens. Endlich – die Gratzener 
Juden blieben in der Regel die ganze Zeit auf die Orte fixiert, woher sie in 
Gratzen und Niederthal angekommen waren oder wo ihre Blutsverwandte 
lebten. Aus den überwiegend südböhmischen Orten Borovany (Forbes), 
Kuří (Harmannschlag), Myslkovice (Miskowitz), Pohoří na Šumavě (Bu-
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chers), Prehorzow (Přehořov), Rožmberk (Rosenberg), Třeboň (Wittin-
gau), Tuczap (Tučapy) um mindestens einige zu nennen, kamen nach 
Gratzen Rabbiner, Beschneider und Zeugen und noch in der Blütezeit der 
jüdischen Gemeinde nach 1848 pflegte man jüdische Verstorbene nicht 
in Gratzen, sondern auf den fernliegenden alten jüdischen Friedhöfen 
zu bestatten. Es bleibt so die Frage offen, ob die gratzener/niederthaler 
Juden sich selbst gar als „Einheimische“, „Gratzener“ oder umgekehrt als 
Fremde, Spätausiedler betrachteten. 
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Výslechy generálů 
Rudolfa Viesta a Jána Goliana

při poslední kampani německé propagandy 
v protektorátním tisku

Pavel Suk

Tato edice má za cíl kromě publikování neprávem opomíjeného 
archivního materiálu z fondu Německého státního ministra 
K. H. Franka seznámit čtenáře s konkrétním příkladem mecha-
nismů německé propagandy v protektorátním tisku. První část 
tvoří záznamy (či spíše výňatky) z výslechů zatčených generálů 

Viesta a Goliana. Tyto záznamy je možné nalézt ve fondu Německého 
státního ministra.1 Na jejich základě probíhala korespondence mezi šéfem 
Hlavního říšského úřadu bezpečnosti Ernstem Kaltenbrunnerem, říšským 
vedoucím SS Heinrichem Himmlerem a německým státním ministrem 
K. H. Frankem (druhá část edice). Tento materiál je možné v českém 
překladu najít jednak ve Vojenském historickém archivu v Bratislavě2, 
tak spolu s dalšími dokumenty a českým překladem výše uvedených 
výňatků z výslechů v Archivu ministerstva vnitra v Praze3. Z těchto doku-
mentů vznikl materiál4, který byl poskytnut novinářům spolu s příkazy jeho 
zpracování (třetí část). Závěrečnou část tvoří publikované texty v českém 
protektorátním tisku. 

Vzhledem k velkému množství materiálu budou na stránkách tohoto 
periodika jen nejdůležitější dokumenty. V první řadě výslechy zajatých 
generálů, dále některé dokumenty vztahující se k výslednému materiálu 
pro propagandistické využití (pokud se podaří nalézt originální dokumen-
ty, budou publikovány v původním, německém znění, v opačném případě 
české překlady z Archivu ministerstva vnitra), podstatná část tiskové 
porady 6. 4. 1945 a ukázky z denního tisku 8. 4. 1945. Dokumenty jsou 
publikovány v původním znění. V případě výslechů zajatých generálů 

1 Národní archiv, NSM, sign. 110-5-41, kart. 53.
2 Vojenský historický archiv Bratislava, sbírka OVDS, K 5.
3 Archiv ministerstva vnitra Praha, sign. 302-125-3.
4 Rozšířená porada německého a českého tisku dne 6. 4. 1945, Národní archiv, 
fond Moravec Emanuel, sign. 39-40-1, kart. 77.
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se mi nepodařilo určit některé osoby nebo místa, proto je zde prostor 
pro odbornou veřejnost nebo badatele. Chtěl bych poděkovat paní Mgr. 
Vlastě Měšťánkové za revizi a opravy německého textu, Mgr. Lucii Jarkov-
ské za vyhledání materiálů v Archivu ministerstva vnitra v Praze a PhDr. 
Martinu Lackovi za vyhledání materiálů ve Vojenském historickém archivu 
v Bratislavě a pomoc při určování některých osob stejně jako PhDr. Marku 
Syrnému. Všechny nalezené dokumenty a tiskové materiály budou v pří-
padě zájmu vydány jako samostatná publikace. 

Dne 3. 11. 1944 byli ve slovenském Bukovci zatčeni německou jednotkou 
Schill vojenští vůdci Slovenského národního povstání, generálové Rudolf 
Viest a Ján Golian. Byli převezeni do Bratislavy, kde absolvovali první 
výslechy. K. H. Frank se snažil přesvědčit5 berlínské bezpečnostní kruhy 
o převezení zajatců k výslechům v Protektorátu, „protože bezpečnostní 
policie a SD v Protektorátu mají odborníky a cenný materiál.6“ S tím zá-
sadně nesouhlasil Kaltenbrunner a generálové byli převezeni do Berlína 
do Hlavního říšského úřadu bezpečnosti, kde byli podrobováni dalším 
výslechům. 

Výslechy byly vedeny v češtině, slovenštině a němčině. Byly natáče-
ny na magnetofonové pásky a z nich několika písařkami přepisovány. 
20. 11. 1944 předložil vedoucí IV. oddělení Úřadu říšského protektora 
(Kulturní politika), SS-Sturmbannführer Martin Paul Wolf K. H. Frankovi 
části z výslechů7 zajatých generálů. Obsahují časté zkomoleniny jmen 
osob a míst včetně překlepů. K tomu Wolf poznamenal, že „překlepy vy-
plývají z části ze špatné slyšitelnosti textu, z části z toho, že písařky neby-
ly informovány záměrně o předmětu jednání.“ V této podobě nedoporučil 
Frankovi záznam využít pro propagandu.8 Předčasné využití informací 
z výslechů na Slovensku kritizoval Frank v dopise Kaltenbrunnerovi již 
12. listopadu9, protože zahraniční československý rozhlas to může „glo-
sovat a tím jejich význam znehodnocovat“. Požádal také o zastavení 

5 Dopis velitele bezpečnostní policie a SD v Protektorátu SS-Standartenführera 
Weinmanna šéfovi operační skupiny „H“ SS-Obersturmbannführerovi Witiskovi 
do Bratislavy 4. 11. 1944 a Frankův dopis Reichsführerovi SS Himmlerovi z té-
hož dne;  AMV, sign. 302-125-3.
6 Tamtéž.
7 Jedná se s největší pravděpodobností o výňatky, které jsou publikovány v této 
edici a uloženy ve fondu NSM, sign. 110-5-41.
8 AMV, sign. 302-125-3.
9 Tamtéž.
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jakéhokoliv využití v tisku, rozhlasu a filmu, „dokud výslechy nepřinesou 
potřebné výsledky“.

Zajatým generálům nepochybně přitížil i jeden z nejaktivnějších českých 
šéfredaktorů, Antonín Jaromil Kožíšek, který byl účastníkem delegace 
protektorátních novinářů na dobytá území SNP.10 Kožíšek totiž 29. 10. na-
lezl dle svých slov v Donovalech v budově hlavního sídla generála Viesta 
a Goliana „kromě láhví od likérů, dopisní papír s hlavičkou gen. Goliana, 
mapy různých českých a moravských krajů, tak jako tajné a přísné důvěr-
né rozkazy česko-slov. vojenských jednotek. Před budovou jsem nalezl le-
žící v blátě a umazané od krve více dalších rozkazů. Abych zamezil tomu, 
aby byl tento materiál úplně zničen /pršelo bez přestávky a na silnici vládl 
čilý ruch/, vzal jsem tento materiál do pečlivé úschovy a panu Leitgebovi 
jsem podal příslušné hlášení. V Praze jsem tyto věci po důkladném vyčiš-
tění a usušení odevzdal Sturmbannführerovi Wolfovi.“11

O tom, jak nacisté, kteří sami tvořili propagandu v Protektorátu, věřili 
té německé, svědčí dopis SS-Standartenführera Roberta Giese, blíz-
kého Frankova spolupracovníka, osobnímu adjutantovi Adolfa Hitlera, 
S-Obersturmbannführerovi Schulzemu, ze dne 7. 12. 1944, kterým ho 
informuje, že při výsleších zajatých generálů byla zjištěna adresa sídla 
československé exilové vlády v Londýně a jejího vyslanectví na Gros-
venor-Place č. 9 a č. 8. V dopise informuje o návrhu K. H. Franka, aby 
vzhledem k úspěchům zbraně V2 byly budovy zničeny, což by mělo v Pro-
tektorátu „politický význam“12.

Materiál, který byl v dubnu 1945 použit v tiskové kampani, byl shromáž-
děn na konci prosince 1944. 28. 12. zaslal Kaltenbrunner Frankovi třetí 
mezizprávu o výsledku výslechů generálů Viesta a Goliana, která obsa-
huje převážnou část následně oficálně publikovaných informací. V lednu 
pak na Frankovu žádost Kaltenbrunner specifikoval část materiálů, kterou 
je možné v tiskové kampani využít. Dopis z 24. ledna 1945 pak nastiňuje 
v podstatě osnovu pro přípravu podkladů pro tisk. Tuto osnovu rozpraco-
valo IV. oddělení (Kulturní politika) pod Wolfovým vedením. Zpracováním 
materiálů měl být pověřen Dr. Hergl.13 Materiál byl připraven a novinářům 

10 Zájezdu se též zúčastnili Jan Scheinost a Karel Werner. Kožíšek na zájezdu po-
řídil množství fotografií, které posléze publikoval  ve společné knize s výše uve-
denými (Banská Bystrica, Praha: Orbis, 1944, I. vydání).
11 Wolfův záznam ze dne 3. 11. 1944. AMV, sign. 302-125-3.
12 AMV, sign. 302-125-3.
13 Dopis Roberta Giese ze dne 28. ledna 1945. AMV, 302-125-3.
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předložen ale až 6. dubna 1945. Na Slovensku již využit být nemohl, 
protože v té době již samostatná Slovenská republika přestala existovat. 
Proto byly výslechy využity pouze v Protektorátu. 

Celá polovina tiskové porady14 6. 4. 1945 byla věnována chystané kampa-
ni. K šéfredaktorům a zástupcům politických časopisů a některých institu-
cí promluvil Martin Wolf, který potvrdil skutečnost, která vyplývá při čtení 
výňatků z výslechů zajatých generálů publikovaných v této edici, a to, 
že „výslechy pak se konaly částečně německy, slovensky a česky“.15 Dále 
přečetl úřední sdělení a přímé pokyny k tomu, jak předložený text použít 
a využít při zaměření obsahu komentářů. Sami Němci hodnotili přeložený 
materiál jako „nesporně důležitý pro zhodnocení tiskem a publicistikou 
vůbec“16. 

Denní český protektorátní tisk splnil německé úkoly v neděli 8. dubna 
1945.17 Deník Telegraf, který byl vydáván v Moravské Ostravě, přinesl 
v neděli pouze krátší zprávu18 a obsáhlý článek19 pak ve svém úterním 

14 Úřad říšského protektora začal pravidelně pořádat tzv. tiskové porady od roku  
1939. Při nich (jejich poslední doložený písemný záznam pochází z 19. 4.  1945) 
sdělovali vedoucí činitelé IV. oddělení ÚŘP (Kulturní politika) českým a němec-
kým novinářům aktuální přehledy politické situace a hlavně příkazy, jak mají 
určité, pro německé kruhy v Protektorátu, důležité události a skutečnosti vyložit 
ve svých úvodnících a komentářích protektorátní veřejnosti. 
15 NA, fond Moravec, sign. 39-40-1, kart. 77, Rozšířená porada německého a 
českého tisku dne 6. dubna 1945
16 Tamtéž.
17 „Svědectví českých emigrantů“ + komentář Karla Wernera „Šest trpce zkla-
maných“ (Nedělní České slovo, roč. XXXVII., č. 14, 8. 4. 1945 I. – III. vydání, s. 
1-3); Ing. Jan Vrba: Zákulisí povstání na Slovensku ve světle výpovědí jeho ve-
doucích činitelů. Nejdůležitější poznatky z dokumentárního materiálu. (Národní 
politika, roč. LXIII, č. 84, 8. 4. 1945, s. 1-2, I. – IV. vydání); O ztroskotaném po-
vstání na Slovensku. Výpovědi generála Viesta a jeho spolupracovníků (Nedělní 
Moravské noviny, roč. 98, č. 84, Brno 8. 4. 1945, s. 1-2); „Pravda o pozadí slo-
venského povstání. Co vypovídali dopadení vojenští předáci puče“ + úvodník 
Antonína Jaromila Kožíška psaný pro tento deník „Co by nás čekalo...“ (Nedělní 
Národní práce, roč. 1945 (7)., č. 84, 8. 4. 1945, s. 1,3,  vydání pro Prahu); 
Vratkost „československé koncepce“ Benešovy. Proč ztroskotalo slovenské po-
vstání. Souhrn výpovědí vojenských předáků povstání.  + komentář Antonína 
Jaromila Kožíška „Moskva proti Československu“, Nedělní list, roč. XIX, č. 84, 
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8. 4. 1945, s. 1, I. – III. vydání); Výstražné dokumenty o povstání na Slovensku. 
Vratkost Benešovy česko-slovenské koncepce. (Nová doba, roč. 51, č. 84, Plzeň 
8. 4. 1945, s. 1); Zákulisí česko-slovenské emigrace (Venkov, roč. XL, č. 84, 
8. 4. 1945, s. 1, I. vydání); Výpovědi předáků slovenského povstání. Komunisté 
chtěli provolat slovenskou sovětskou republiku (Lidový deník, roč. XXXII, č. 84, 
8. 4. 1945, s. 1-2, III. vydání); Pozadí a vývoj povstání na Slovensku. Důležitý 
příspěvek k dějinám války a poučení o životě v nepřátelském táboře. Výpovědi 
vojenských předáků slovenského povstání: generála Viesta, generála Goliana, 
majora Krátkého a majora Souhrady (Nedělní Lidové listy, roč. XXIV (26.), č. 84, 
8. 4. 1945, str. 1); Proč se zhroutilo slovenské povstání. Londýn a Moskva sledo-
valy rozdílné zájmy (Lidové noviny, roč. 53, č. 84, 8. 4. 1945, s. 2, II. vydání)
18 Pozadí povstání na Slovensku objasněno. Výpovědi dopadených důstojníků 
(Telegraf, roč. VII, č. 84, Moravská Ostrava 8. 4. 1945, s. 1).
19 Zákulisí loňského povstání na Slovensku. Poznatky z dokumentárního materiá-
lu. (Telegraf, roč. VII, č. 85, Moravská Ostrava 10. 4. 1945, s. 1-2)
20 Např.: gep (Gustav Pergl): Moskva řídila v pozadí povstání na Slovensku. 
Konečný obraz skutečnosti bansko-bystrického puče. Jak to vypadalo v čs. 
brigádě v Sovětském svazu – Západní spojenci měli jen „obchodní zájem“ 
(Národní práce, roč. 1945 (7.); č. 85, 10. 4. 1945, s. 1, vydání pro Prahu); 
František Frolík: Vojenské příčiny nezdaru slovenského puče (Polední list, roč. 
XIX., č. 85, 10. 4. 1945, s. 1; Ve světle výslechů (Nová doba, roč. 51, č. 85, Plzeň 
10. 4. 1945, s. 1); Pavel Křepela: Krise českého člověka (Večerní České slovo, 
roč. XXVII, č. 75, 10. 4. 1945, s. 1); Rudolf Hudec: Benešův státní ministr o „čsl. 
legiích“ a emigraci (Polední list, roč. XIX., č. 86, 11. 4. 1945, s. 1);  nebo as: 
Okolo jednoho povstání na Slovensku I (Venkov, roč. XL, č. 89, 14. 4. 1945, s. 1, 
I. vydání) a Okolo jednoho povstání na Slovensku II (Venkov, roč. XL, č. 90, 15. 
4. 1945, s. 1, I. vydání).
21 Židé v české emigraci (Arijský boj, roč. VI, č. 15, 14. 4. 1945, s. 1-2)

vydání. Některé deníky se pak tématem zabývaly ještě následující týden.20 
Materiál dále použili i některé týdeníky, např. antisemitský Arijský boj. 21 

Při přepisu textu edice jsme bez zvláštního upozornění opravili překlepy 
jednotlivých písmen ve slovech. Některé věty, zvláště ke konci textu, jsou 
útržkovité, písařkami nepřesně zachycené. Pro větší srozumitelnost jsme 
u těchto vět oproti originálu použili velká písmena na začátku a tečku na 
konci vět. Vlastní jména a místní jména jsme ponechali v podobě, uvede-
né v originálu, neboť dokreslují kolorit dokumentu.
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Zusammenfassung

Die Verhöre der Generale Rudolf Viest und Ján Golian während der 
letzten Campagne der deutschen Propaganda in der Protektorats-
presse.

In dieser Edition wird ein mit Unrecht unterlassenes wichtiges Dokument 
zur Geschichte des Slowakischen Nationalaufstands – ein umfassender 
Auszug von den Verhören der gefangenen Führer des Slowakischen 
Nationalaufstands, der Generale Rudolf Viest und Ján Golian vor den 
nazistischen Sicherheitsorganen zum ersten Mal veröffentlicht. Die 
ganze Edition gibt dem Leser Möglichkeit, sich die Vorstellung über das 
Funktionieren der deutschen Propaganda in der tschechischen Protek-
toratspresse selbst zu machen. Sie beinhaltet die Aufzeichnung von den 
Verhören der gefangenen Generale aus dem Archivbestand des Deuts-
chen Staatsministers, dann das Material des Reichssicherheitshauptamts 
(RSHA) mit der Zergliederung der gewonnenen Informationen und mit der 
Möglichkeit deren Anwendung, sog. Pressekonferenz der deutschen Or-
gane (in Wirklichkeit die Anweisungen zur Bearbeitung in den Artikeln und 
Kommentaren) für die Chefredakteure der tschechischen Tagblätter und 
die Muster der resultierenden Arbeit der Journalisten (der bearbeitete Text 
und Kommentare). Es handelte sich um die letzte Campagne der nazistis-
chen Propaganda in der Protektoratspresse.
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Praha, 1944, prosinec, 7.: Dopis SS-Standartenführera Roberta Giese1 

osobnímu adjutantovi Adolfa Hitlera, SS-Obersturmbannführerovi Schul-
zemu s žádostí o zničení budov československé exilové vlády v Londýně 
na Grosvenor-Place pomocí zbraní V2 s připojeným výňatkem z výslechu 
generálů Rudolfa Viesta a Jána Goliana.

2
St.M. V F - 14-/44g.  Prag, den 7. Dezember 1944.

Geheim2

KR-FS:
An
SS-Obersturmbannführer Schulze,
Persönlicher Adjutant des Führers,
Führerhauptquartier.

Lieber Kamerad Schulze!
SS-Obergruppenführer Frank3 hat bei der Vernehmung des 

in der Slowakei gefangen genommenen Generals der tsche-
cho-slowakischen Emigrantenarmee Viest feststellen können, 
daß sich das Präsidentenpalais der tschecho-slowakischen 
Emigrantenregierung in London am Grosvenor-Place Nr. 9 befin-
det. Daneben (Nr. 8) liegt das Haus der Gesandtschaft dieser 
Emigrantenregierung. Aus einer Meldung über die Zerstörung 
eines Bombenlagers in Burton on Trent durch V 2 - Beschuß 
geht hervor, daß mit dieser Waffe zielsicher geschos-
sen werden kann. Obergruppenführer Frank regt unter die-
ser Voraussetzung an, ob es nicht möglich sei, die genann-
ten Gebäude unter Beschuß zu nehmen. Ein Treffer mit even-
tuellen Personenverlusten könnte von erheblicher politischer 
Bedeutung sein. Vielleicht sind Sie, lieber Kamerad Schulze, 
in der Lage, die Angelegenheit gelegentlich zur Sprache zu 
bringen.

1 SS-Standartenführer dr. Robert Gies (17. 4. 1902 – ?). Jeden z nejbližších spo-
lupracovníků K. H. Franka a šéf jeho sekretariátu. Označován za tzv. šedou emi-
nenci Protektorátu.
2 Otisk úředního razítka Geheim.
3 SS-Obergruppenführer Karl Hermann Frank (24. 1. 1898 – 22. 5. 1946). Od 
roku 1936 zástupce šéfa SdP Konráda Henleina, od března 1939 německý státní 
tajemník pro Čechy a Moravu, od 20. 8. 1943 německý státní ministr pro Čechy 
a Moravu, nejdůležitější činitel německého okupačního režimu. Po válce odsou-
zen k trestu smrti a popraven.
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H e i l H i t l e r !
Ihr

gez. G i e s ,
SS-Standartenführer.

E I N R A U P A CH E S / SSSS4

Auszug aus der Vernehmung der Generale Viest und Golian. 
***

Wo befindet sich das Regierungsgebäude in London? Wo sich 
das Regierungsgebäude in London befindet? Da sitzt Beneš5.

Corner Place.6

Da wohnt er ?

Nein.
Da residiert er?
Nein.
Sondern?
Er residiert draussen!
Wo?
Das kann ich nicht sagen!
Wenn ich es Ihnen sage, dann bestätigen Sie es mir?
Vielleicht!
Haben Sie diese englische Adresse?
Ja - Corner-Place? Ist das so richtig geschrieben?
Nein, Grosvenor-Place wird es geschrieben?!
Die Nummer wissen Sie nicht?
Nein, Nein!
Warum nicht?
Neun, neun!
Wo ist die Gesandtschaft?
Nr. 8 ist die Gesandtschaft! 9 ist Präsidentenbüro, 

Präsidentenkanzlei!
In Nummer 8 sitzt der Lobkowitz!7 Kennen Sie den?

Praha, 1944, listopad, 20.: Dopis vedoucího IV. oddělení Úřadu říšského 
protektora, SS-Sturmbannführera Martina Paula Wolfa německému stát-
nímu ministru pro Čechy a Moravu, SS-Obergruppenführerovi Karlu Her-
mannu Frankovi, kterým předkládá záznamy z výslechu generálů Viesta 

4 Nad tím nečitelný otisk úředního, zřejmě podacího razítka.
5 Edvard Beneš (28. 5. 1884 – 3. 9. 1948), hlavní vůdce československého odboje 
za 2. světové války v zahraničí, prezident ČSR.
6 Správně má být Grosvenor Place.
7 Jedná se zřejmě o Maxmiliána Ervína Lobkowicze (29. 12. 1888 – 1. 4. 1967), 
který působil od roku 1941 do konce války jako vyslanec československé exilové 
vlády ve Velké Británii.
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a Goliana, které byly přepsány písařkami z magnetofonového pásku a zá-
roveň nedoporučuje jejich propagandistické využití v této formě.

Der Leiter der Abteilung IV Prag, den 20. November 1944
Kulturpolitik)8

IV Pro 94 -765/44g9

Herrn 
Staatsminister
SS-Obergruppenführer F r a n k Geheim10

im H a u s e .

Betrifft: Vernehmung der Generale Viest und Golian.
Anlage
Anbei lege ich die vom Generalreferat Rundfunk durchge-

führte Aufnahme des Vernehmungstextes aus Rundfunkfolien 
mit der Bitte um Kenntnisnahme vor. Die Schreibfehler im 
Text erklären sich teils aus der schlechten Abhörbarkeit des 
Textes, teils aus der absichtlich belassenen Unkenntnis der 
Schreibkräfte über den Verhandlungsgegenstand. In der vor-
liegenden Form ist die Rundfunkaufnahme für propagandis-
tische Auswertung ungeeignet, vielmehr müsste nach Abschluss 
der Vernehmung für diese Zwecke dann noch eine gestellte 
Aufnahme erfolgen.

Zum Inhalt der Vernehmung darf ich anregen, noch die 
Frage nachholen zu lassen, aus welchen Gründen General Ingr11 

seine Stellung als „Verteidigungsminister“ aufgeben musste.
Wolf12

Geheim13

Am 6. 10. am 6. Oktober, da war Herr Turanec14 nicht mehr da.

8 Otisk razítka.
9 Psáno ručně.
10 Razítko a ručně připsaná poznámka „Eilt!“.
11 Jan Sergěj Ingr (2. 9. 1894 – 17. 6. 1956), 1940–1944 ministr národní obrany 
československé exilové vlády ve Velké Británii.
12  Vlastnoruční podpis. Martin Paul Wolf (22. 5. 1908–?), vedoucí tiskového od-
dělení a zástupce SD pro Čechy a Moravu, od roku 1942 vedoucí kulturně poli-
tického oddělení Německého státního ministerstva pro Čechy a Moravu.
13  Otisk razítka, připsány ručně poznámky:“ Vernehmung Viest-Golian nach 
Rf-aufn.“ a „Vorlage Obergruppenfuhrer, Wolf 11/11“.
14  Jozef Turanec (7. 3. 1892 – 9. 3. 1957), generál slovenské armády, 29. 8. 1944 
zajat a v září 1944 se zajištěným ministrem národní obrany Slovenské republiky, 
gen. Ferdinandem Čatlošem, eskortován do Sovětského svazu. 
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Und Sie haben sich nicht um das Schicksal Ihres 
Kameraden, des Herrn Turanec gekümmert?

Nur um Herrn General Turjansky15, dass er nicht mehr dort 
ist, dass er nach Russland transportiert wurde. Nichts mehr. 
Von der Anwesenheit Turaneks16 nichts mehr bekannt wurde. Er 
war schon lange weg.

Bevor Sie kamen?
Ja,
Ja, mir scheint wenigstens, dass er schon Anfang 

September transportiert wurde. 
Wann kam er weg?
Genau weiss ich es nicht, aber mir scheint um die Mitte 

des September.
Haben Sie ihn einmal selbst gesehen?
Nein Herr....
Ja warum haben Sie sich eigentlich nicht bemüht, Ihren 

alten General zu sehen?
Nein.
Also er wusste nichts davon, dass er abtransportiert wur-

de?
***

Ja aber ich habe Sie schon gestern gefragt, ob Sie nicht 
die Möglichkeit gehabt hätten, dem Partisanenkommando zu be-
fehlen, dass er hier bleibt?

Nein, die haben wir nicht...
Sie sind doch stärker gewesen mit Ihrem militärischen 

Kommando als das Partisanenkommando!
Theoretisch ja, praktisch nicht.
Ja, und warum nicht praktisch?
Weil unsere Soldaten nicht wollten gegen die Partisanen 

gehen.
Das stimmt aber nicht, Herr Golian. Wir haben Beweise da-

für, dass Ihre Soldaten in gewissen Gebieten sogar gegen 
Partisanen gekämpft haben.

Ja, davon weiss ich nichts.
Sie haben d en Befehl herausgegeben und haben Partisanen 

erschiessen lassen.
Ja das war vorher.
Ja was heisst vorher. Sie haben also die Möglichkeit ge-

habt, Partisanen zu erschiessen. Sie haben sie faktisch er-
schossen.

Davon weiss ich nichts Herr...

15 Může se jednat o generála Jozefa Turance nebo o Ivana Turjanicu (25. 5. 1901 
– ?), důstojníka československé armády, který byl vedoucím činitelem hnutí 
za připojení Podkarpatské Rusi k Sovětskému svazu.
16  Generál Jozef Turanec.
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Aber ich weiss etwas davon. Kennen Sie den Herrn General?
Nein!
Wissen Sie, mit wem Sie sprechen?
Herrn Viest, wissen Sie wer das ist?
Kennen Sie mich? Können Sie sich nicht erinnern? Aus 

Ihrer Vergangenheit können Sie sich erinnern? Aus dem 
Wehrausschuss vielleicht!?

Wehrausschuss. Ich erinnere mich, ich kann mich erinnern, 
ich habe den General irgendwo gesehen, aber ich weiss nicht 
wann und wo. Ich kann mich nicht erinnern.

Na gut. Sie haben am 29. September den František Molinek, 
den Wasiljewitsch Golčap und den Stephan Havelak17 mit einen 
von Ihnen unterzeichneten Befehl erschiessen lassen.

Nein, nein!
Der Befehl kann vorgelegt werden.
Warum, warum geben Sie das nicht zu, Herr Golian, der 

Befehl ist da, ist im Original da.
(slowakisch)
Also er behauptet, dass nicht er den Befehl dazu gegeben 

hätte, sondern Šmitke18, der Führer der Partisanen.
Interessant, also Šmitke. Kennen Sie den Major Alexander 

Korda19?
Jawohl!
Ist das ein Mann von Ihnen?
Jawohl!
Ihnen unterstellt?
Beim Stab gewesen?
Nein, nein, nein, er hatte eine Einheit.
Wie?
Eine Einheit.
Was fur eine Einheit hatte Korda?
No, er hatte 2 Bataillone und 2 Batterien dazu.

17  Štefan Molínek, Golzbar Vasilievič a Štefan Havrla – členové partyzánské-
ho hnutí, kteří zabili a oloupili v noci z 16. na 17. 9. 1944 na mostě v Hájnikoch 
u Sliače 11 osob, z toho 9 Slováků a jejich mrtvoly naházeli do řeky Hron. Mezi 
zabitými byl i poslanec Slovenského sněmu Anton Šalát. Všichni tři byli povstalec-
kým lidovým soudem 25. 9. 1944 odsouzeni k trestu smrti a popraveni. Viz např. 
Rašla, Anton: Polní prokurátor vzpomíná. Praha: Svoboda, 1970, s. 137–139.
18 Karol Šmidke (21. 1. 1897 – 15. 12. 1952), jeden ze dvou předsedů Slovenské 
národní rady v době Slovenského národního povstání, člen Rady obrany 
Slovenska, od listopadu 1944 v ilegalitě.
19 Alexander Korda (18. 4. 1907 – 13. 9. 1958), major, od 1. 10. 1944 podplukov-
ník dělostřelectva, v době povstání velitel jednoho z úseků povstalecké armády, 
9. 11. 1944 zajat Němci a do konce války vězněn v koncentračním táboře. 
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Wo stand er? In welchem Sektor?
Beneschov und Sáca.
Ja also dieser hat im Auftrage Golians gegen die 

Kampfgruppe Vltava diesen Befehl unterzeichnet.
Aber ich habe nichts von diesem Befehl gewusst.
Sie wissen nichts von diesem Befehl? Haben Sie auch gar 

nicht den Auftrag dazu gegeben? Haben Sie nicht irgend einen 
strengen Befehl herausgegeben wegen Zucht, Disziplin und we-
gen Plünderung?

Nur.... (slowakisch)
Was also?
Er sagt, er gab einen Befehl heraus, dass all diejenigen, 

welche von der Truppe davonlaufen, bezw. plündern, dass die 
vors Militärgericht zu stellen sind und von dem abzuurtei-
len sind. Eine sofortige Erschiessung an Ort und Stelle war 
nicht möglich?

Nein.
Nur im Kampf?

Ja, ich wollte nur wissen.... (sprechen 4 auf einmal)
Er sagt, er habe keine Gelegenheit gahabt die 

Verschleppung, bezw. die Verschickung Turanec ś zu verhin-
dern. Die Gelegenheit hat er natürlich wiederholt gehabt.

Ja, das stimmt! Er hat sogar ein Telegramm an die Gattin 
geschickt und hat die Gattin aufgefordert nach Banská 
Bystrica zu kommen. Also jedenfalls auch in der Absicht, 
nicht um ihr die Möglichkeit zu geben mit Turanec zusammen-
zukommen, sondern sie womöglich als Geisel zu behalten. Das 
hat ihm ja Frau Turanec ins Gesicht gesagt. Haben Sie vers-
tanden?

Nein. (slowakisch)
Sie haben ja nicht die Möglichkeit gehabt. Sie hätten sie 

ja können genau so wenig schützen, wie sie den Herrn General 
schützen konnten.

Na sehen Sie, dort war auch der Frau von General Čatloš 
nichts geschehen. xxxx20 Čatloš21 ist ja auch jetzt drüben.

Nein, sie ist in Baňská Bystrica.
Nein, wir machen Ihnen nur den einen Vorwurf, dass Sie 

Ihren Vorgesetzten, den Turanec nicht davor bewahrt haben, 
dass er in die Hände der Partisanen gefallen ist.

(slowakisch)

20  Písmenem „x“ přeškrtnuto zřejmě slovo Frau.
21 Ferdinand Čatloš (7. 10. 1895 – 16. 10. 1972), 1939 – 1944 ministr národní 
obrany Slovenské republiky, 29. 8. 1944 ve svém projevu v bratislavském rozhla-
su vyzval slovenskou armádu, aby nekladla odpor německé armádě, která začala 
obsazovat Slovensko, 2. září však odjel do Banské Bystrice, kde byl zatčen a pře-
vezen s generálem Turancem do Sovětského svazu. 
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Also er meint, er sieht es ein, dass es ein grosser 
Fehler war, aber die Verhätnisse waren gegen ihn, er konnte 
ex nicht verhindern.

Ich möchte dazu noch zwei Fragen stllen. Wer ist der 
Befehlshaber der Kampfgruppe in Hron gewesen, Kommandeur 
der Kampfgruppe in Hron, Kampfgruppe Hron.

(slowakisch)
So viel Decknamen waren dort, dass ich nicht weiss.
Das kann übrigens der Herr General sagen. Wir haben doch 

darüber gesprochen, wir haben Ihnen doch die 6 Kampfgruppen 
vorgehalten und Sie haben sie bestätigt. Da war der 
Oberstleutnant Klar bei dem einen.

Da könnte ich aufzählen.
Die 6. ist Ihnen entfallen?
Die 6. war mir scheint im Innern, im Unter-(oder Mutter-

)land, das war nicht eine Kampfgruppe, sondern eine Reserve 
vielleicht und eine Ausbildung für Marsch und so, die 6.

Der Name ist im Augenblick leider nicht greifbar, es 
steht aber fest, der Kommandeur der Kampfgruppe Hron hat 
folgenden Befehl herausgegeben; in diesem Zusammenhang aus-
serordentlich interessant, dass die Mannschaft ganz oder te-
ilweise jetzt in den Gasthäusern und Bauernhöfen herumlun-
gert und säuft, während an der Front ein paar Einzelkämpfer 
bluten.

(tschechisch)
Am 20.September, nicht im August.
Sie haben das Standrecht verhängt?
Er hat am 20.9. das Standrecht verhängt in einem von ihm 

unterzeichneten Befehl. Es war nicht der Grund dazu, was 
eben vorgelesen wurde warum der Kommandeur der Kampfgruppe 
Hron diesen Befehl gegen Meuterer und Überläufer zu den 
Partisanen herausgegeben hat und Schiessbefehl angeordnet 
hat gegen die Deserteure.

Am 20.9. hat er es herausgegeben.
Am 20.9. Aber da waren Sie noch nicht da?
Er ist erst gekommen am 6.Oktober.
tschechisch)
Also er meint, es soll kein Missverständnis eintreten. 

Dieser Befehl des Standgerichts wurde lediglich herausgege-
ben für die Leute, die davonlaufen, brennen, morden und dgl.

Das waren nämlich die Spannungen zwischen Brigade und 
Partisanen.

Ja.
Wie war denn das Verhältnis von Ihnen zur 

2.Luftlandebrigade? War Ihnen unterstellt gewesen?
Ja.
Also zuerst Ihnen, nicht wahr?
Und die Brigade landete in der selben Zeit als ich kam.
Nur hat er sich früher etwas begonnen.
Ja etwas früher, so 2 Wochen früher.
Naja, drei Wochen hats gedauert.
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Wenigstens 3 Wochen.
Und Sie kamen schon zum Restteil?
Also ich bekam zuerst ein Bataillon.
Wie war denn das Verhältnis zur 2.Luftlandebrigade? 

Das war Ihnen komplett unterstellt? Waren da kei-
ne Spannungen? Zwischen dem Kommando und dem Kommando der 
Luftlandebrigade?

Nein, überhaupt nicht.
Ja wie haben sich denn die Soldaten zur Luftlandebrigade 

verhalten?
Sehr gut.
Gut. Waren gute Kämpfer gewesen?
Ja.
Sind keine Überläufer gewesen?
Ja, aber im grossen und ganzen, die Soldaten waren sehr 

gut. Es ist wahr, dass die Brigade erhielt 800 Mann, die 
nicht von Russland kamen. Der Stand der Brigade war nur 
2100 zuerst. Aber das vorgeschriebene Stand der Brigade war 
2800. Schon in Banská Bystrica erhielten die Brigade noch 800 
Mann. Aus diesen waren einige, die davongelaufen sind

Also aus den neuen?
Aus den neuen.
Aus den Ergänzungen?
Ja.
Und haben Sie da irgendwelche strengen Befehle herausge-

geben?
Nein.
Es liegt ein Artikel vor des selben Kommandeurs die-

ser Kampfeinheit, dass bei der Zivilbevölkerung der Einbruch 
gestattet sei, dass der čsl. Soldat statt zu kämpfen, sich 
herumtreibt und drückt. Im Befehl vom 22.9., der zwei Tage 
kam, wird festgestellt, dass die Moral der čsl. Truppe nicht 
auf der wünschenswerten Höhe sei und zwar vor allem weil 
die Offiziere nichtsgewissenhaft erfüllen. Kennen Sie diesen 
Befehl?

Nein, auch nicht. Das war auch früher als ich kam.
(sprechen wieder alle auf einmal)
Nein, auch so 22.9.
Haben Sie verstanden?
Nicht alles.
Ja, ich werde einmal fortsetzen, man kann es dann zusam-

menfassen. Ich habe noch weitere Befehle. Es ist gegen das 
Herumtreiben der čsl. Soldaten und zwar ist es eins, zwei, 
drei, vier, eigens ausgearbeitete Befehle, dass gegen das 
Herumtreiben der čsl. Soldaten vorgegangen werden müsse. Am 
10.September wurden eigene Militärstreifen gegen marodieren-
de und desertierende čsl. und zwar der Brigade angehören-
de Soldaten herausgegeben. Es wurden Kontrollen gemacht ge-
gen sie. Ferner wurden Angehörige der Brigade wegen Feigheit 
vors Kriegsgericht gestellt, Steckbriefe herausgegeben, zur 
Belebung des Kampfgeistes Kopfpreise und Zigaretten ausge-
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schrieben, 100-500 slowakische Kronen für einen deutschen 
Gefangenen, für Abschuss eines Flugzeuges 5 und Vernichtung 
eines Panzerspähwagens 5000 Kronen, für Vernichtung oder 
Sprengung eines Panzers oder Panzerzuges 10.000 K.

Ja, davon weiss er.
Kennt er diese Befehle?
Jawohl, er kennt sie.
Das widerspricht vollkommen der Meinung des Herrn Viest, 

dass die Truppe tadellos in Ordnung war, keine Deserteure 
da waren, dass sie gut kämpfte. Denn wenn eine Truppe gut 
kämpft, muss man nicht solche Befehle herausgeben.

Da ist irgendein Irrtum, ein Missverständnis.
Ja wieso?
Da ist geschrieben, dass dieser Befehl im 

Sept.herausgegeben wurde.

Im September. Die Brigade war noch nicht da.
Ein Bataillon war aber da.
Nur ein Bataillon, aber erst Ende September. Das 

Bataillon konnte doch nicht...
Gegen wen haben Sie diese Befehle erlassen?
Mir scheint... weil unsere Soldaten haben eine grosse 

Angst vor den Panzern.
Ja, also dann haben Sie denn unterschrieben? oder wer hat 

ihn unterschrieben, den Befehl?
Das weiss ich nicht, oder der Herr General Viest viel-

leicht, was weiss ich.
Ja, ich weiss, ich weiss, wie es kam. Das wurde schon in 

dem Nationalrat beschlossen, ja - das war ein oder zwei Tage 
vor meiner Ankunft und der Befehl wurde herausgegeben. Es 
ist möglich, mit meiner Unterschrift.

Ohne dass Sie selbst unterschrieben haben?
Vielleicht!
Ja, ist es denn bei Euch möglich gewesen, dass man 

Befehle mit der Unterschrift des Generals herausschickt?
Vielleicht, es war am selben Tage herausgegeben.
Ja, aber dieser Befehl zeigt doch deutlich, dass die 

Disziplin in Ihren Reihen nicht gut gewesen ist.
Nein, sie war nicht gut!22

Nur die 2. Brigade war wirklich gut?
Ja, wirklich gut, diese Luftlandebrigade!
Aber trotzdem sind doch so viele überläufer gewesen von 

der Luftlandebrigade?
Ich weiss davon nichts!
- - - (tschechisch!)
Können Sie sich an den Befehl erinnern, an den 

22 Dále přeškrtnut text: „Nur die 2. Brigade war wirklich gut“.
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Tagesbefehl, den Sie unterschrieben haben, das war am 27. 
Oktober? Wie heisst der Befehl? - War es ein langer Befehl 
gewesen?

Ja, ein langer Befehl!
Haben Sie dann den Truppen gesagt, Sie sollen auseinan-

dergehen?
Nicht so deutlich, das habe ich nicht gesagt dort in die-

sem Befehl...
... sondern? Sollten Sie die Waffen niederlegen?
Das auch nicht!
Sondern sich ergeben?
Nein, das auch nicht! Die Art des Kampfes wurde geändert, 

die Einheiten sollen sich in kleine Gruppen teilen und so 
den Kampf fortsetzen. Das war der Sinn!

Es wäre gut, wenn Sie den Befehl einmal rekapitulie-
ren würden. Sie haben ja Zeit, überlegen Sie sich mal, wie 
den Inhalt des Befehles war und schreiben Sie ihn nie-
der. Errinnern Sie sich nur mal daran, Sie werden nachher 
Gelegenheit haben.

Jedenfalls habe ich dort zu Anfang dieses Befehles ange-
führt, was Schlechtes getan wurde, wie sich die Soldaten und 
Offiziere schlecht benommen haben.

An wen haben Sie diesen Befehl herausgegeben? Wer hat ihn 
alles bekommen?

Die Kampfgruppen
Nur an die sechs Kampfgruppen?
Mir scheint ś, nur fünf!
Haben Sie ihn auch an die Partisanengruppe gegeben?
Nein, nicht!
Habt Ihr mit der Partisanengruppe Befehle ausgetauscht?
Kann ich mich nicht erinnern. Das weiss ich nicht, viel-

leicht ja, aber ich weiss es nicht! Ich habe Befehle, die die 
Partisanengruppe herausgeben haben, niemals gesehen.

Wer war der Kommandeur der Partisanen?
Šmidke! - Nicht Kommandeur - Dort hat es Chef des Stabes 

geheissen.
Cheb des Stabes der Partisanen war Šmidke! Er sass nicht 

in Ihrem Stab? Er hatte eienen eigenen Stab?
Ja!
Habt Ihr zusammen operiert?
Nein, Zusammenarbeit war nur so, dass er fast jeden Tag 

oder jeden zweiten Tag zu uns gekommen ist, haben wir so 
über die Situation gesprochen.

Warum war er Ihnen nicht unterstellt? Das wollte Moskau?
Vielleicht, ich weiss nicht!
Kennen Sie den Moskauer Kommissar, der bei Šmidke sass?
Nein!
.... den Sowjet-Kommissar nicht! Einen Oberst? Wie heisst 

er?
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Osmoloff!23

Bitte mal das festzuhalten - so, ist alles festgehalten? 
Er hatte Sonderbefehle von Moskau?

Vielleicht ja!
Das wissen Sie ganz genau!
Aber nicht, mir scheint, nicht von Moskau, von Kiew...
Von Kiew?! - Das ist dasselbe wie Moskau.
Wir haben solche Angelegenheiten, solche Fälle ge-

habt, dass eine Partisanengruppe, mit der wir vielleicht 
Unannehmlichkeiten gehabt haben .... auf einmal wurde uns 
gesagt, ja diese Gruppe ist nicht unterstellt dem Stabe!

Warum war sie nicht unterstellt?
Ich frage mich selbst, wieso? - Wo ist diese Gruppe di-

rekt Moskau unterstellt.
Ja, wie können Sie sich das als kommandierender General 

bieten lassen?
Ja, das war eben eine sehr schwere Lage!
... für Sie - Das kann ich mir vorstellen!
Jedenfalls!
Haben Sie sich nicht durchgesetzt?

...
Sie waren doch in Moskau?
In Moskau wurde nicht über diese Fragen gesprochen und 

ich war in Moskau noch nicht als Kommandeur?
Als Soldat nicht, sondern er war Vertreter der 

Delegation! Wer hat Sie also zum Oberbefehlshaber gemacht?
Dr. Beneš!
Ja, gegen Moskau?
Warum?
Ja, Moskau hat Sie ja nicht als Oberbefehlshaber einge-

setzt sondern Beneš hat Sie eingesetzt!
Ja, die Armee war nicht Moskau unterstellt?
Die Armee war nicht Moskau unterstellt, sondern hat di-

rekt ihre Befehle von London bekommen?
Ja!
Darf ich noch eine Frage stellen? Es handelt sich um die 

Verhaftung der Leute, die nach Slowenska Lubča geschafft 
worden sind. Wer hat diese Verhaftungen vergenommen?

Das war früher! Ja, die sind Mitte September hingeschafft 
worden.

 
 Die Internierten sind Slawen, waren Zivilpersonen, 

Führende der Hlinka-Partei und der Hlinka-Garde und Führer 
der deutschen Volksgruppe

***

23 Jedná se zřejmě o Alexeje Nikitiče Asmolova (30. 3. 1906 – 3. 9. 1981), organi-
zátora partyzánského hnutí na Slovensku, od 6. 10. 1944 prvního zástupce velite-
le Hlavního štábu partyzánských oddílů na Slovensku.
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Innenminister - Dr. Hussa?24

Ja, aber wer hat Sie direkt fortgeführt? Was waren das 
für Leute, das waren doch Partisanen, die sie abgeführt ha-
ben?

Nein? – Wer hat sie festgenommen und dorthin geführt?
Nicht die Soldaten?!
Wann haben Sie denn den Dr. Hussa25 kennengelernt?
am 26. Februar!
Wie sind Sie denn an ihn herangekommen? Wie ist diese 

Bekanntschaft vermittelt worden?
Durch Herrn Oberst Vish!
Wann haben Sie denn den Kratky26 angelockt? Wan ist Kratky 

das erste Mal zu Ihnen gekommen?
Zu mir ungefähr am 20. April!
Welche Befehle brachte damals Kratky von London?

...
Das ist eine Bestellung, und zwar als was sind Sie 

bestellt worden?
Also, im Auftrage des Präsidenten Dr. Benesch beauftrage 

ich Sie zum Führer der militärischen Einheiten!
Welche Vorbereitungen?
Das mussten Sie doch wissen, Sie sassen doch im MNO. 

Wussten Sie doch wohl, dass er bestellt wurde?
Ja!
Und warum wurde Herr Golian gerade bestellt?
Was ich mich erinnere, wir haben bekommen zwei Namen. 

Jetzt kann ich mich nicht mehr erinnern an den zweiten 
Namen. Der eine Name war Oberstleutnant Gollian!

Warum habt Ihr Euch für Golian entschieden?
Ich habe ihn nicht gekannt!
Ja, aber Sie waren massgebend im MNO, Sie waren doch ein 

grosser Mann im Elmeno!
Wir hatten unter den Offizieren eine Umfrage gehalten, wer 

von den zwei ...
Herr Golian war doch wenig bekannt eigentlich?
Wenig bekannt!

24 Gustáv Husák (10. 1. 1913 – 18. 11. 1991), slovenský advokát a spoluzaklada-
tel Slovenské národní rady. V srpnu – září 1944 byl vůdcem Komunistické strany 
Slovenska, v období SNP místopředseda SNR a pověřenec vnitra.
25 Správně Husák.
26 Jaroslav Krátký (8. 10. 1911 – ? - zahynul za neznámých okolností), důstojník 
československé armády v exilu, v březnu 1944 vyslán z Istanbulu na Slovensko, 
kde plnil zpravodajské úkoly a udržoval spojení s československou exilovou vlá-
dou. V době SNP styčný důstojník československého ministerstva národní obrany 
na Velitelství 1. Československé armády. 1. 11. 1944 zajat.
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Er ist doch einer von den jüngeren Offizieren?
Ja!
Und doch nicht so stark aufgefallen, drüben?
Unter den jüngeren Offizieren ja!
Und trotzdem hat man sich entschieden, für27 Herrn Golian. 

Das muss doch einen bestimmten Grund gehabt haben.
Dort waren einige Offiziere, die ihn gekannt haben ...
... für ihn eingetreten sind?
Ja!
Und wer hat nun den Kratky von London hergeschickt?
Ja Ingr selbst - und Kratky kam zurück dann zu ihm am 27. 

April und hat ihm diesen Befehl von Ingr überbracht?
Ja!
Und wie hat dann Ingr Sie zusammengebracht mit Libušta?
Ah! Vish! hat Sie mit Libušta zusammengebracht. Kratky 

selbst hat nie die Vermittlung gespielt zwischen Hussa und 
Ihnen?

Welche Rolle hat Hussa gespielt?
Hussa!
Ja?
Hussa ist ein politischer Führer!
Ja, was für ein Führer?
Von Kommunisten!
Von Kommunisten! Ja, und was hat er für eine Aufgabe ge-

habt?
Was für eine Aufgabe?
Ja, bei diesem ganzen Aufstand - bei den Vorbereitungen 

dieses 
Aufstandes?

***
Ja, hat er auch Befehle von London bekommen, oder hat er 

Befehle von Moskau gehabt?
Wahrscheinlich von Moskau!
Wahrscheinlich von Moskau - ja - nun und hat er Sie da-

mals nicht eingeweiht, welche Befehle er von Moskau bekom-
men hatte?

***
Na, Ihr müsst Euch doch zusammengesetzt haben und 

auch über den ganzen Aufstand gesprochen haben, über die 
Aussichten dieses Aufstandes, über die Vorbereitungen des 
Aufstandes, nicht? .... und über das Ziel?

***
Ja, jetzt frage ich Sie, welches Ziel Sie sich gesetzt 

hatten über diesem Aufstand?
Die Tschecho-Slowakische Republik!
Und warum?
Weil die Zukunft des Slowakischen Volkes nur im Rahmen 

27 Následují škrtnutá slova „den anderen“.



2007
Paginae 15

396

Suk P."
Výslechy gen.  Viesta  a  Goliana

einer tschecho-slowakischen Republik gesehen wird!
Und warum kam er zu der Überlegung?

***
Er ist doch ein Slowake, sagen Sie, er müsste doch stolz 

darauf sein, ein Angehöriger eines selbständigen Staates zu 
sein. Warum kommt er zur Überlegung, dass die Slowakei nur 
innerhalb eines tschecho-slowakischen Staates bestehen kön-
ne?

***
Er ist zu der Überzeugung gekommen, dass nach dem Krieg 

die Slowakei nicht so selbständig bleiben kann wie sie jetzt 
ist, sondern sie soll sich mit jemandem verbünden.

***
Na gut, nach einem Kriege? Nach was für einem Kriege?

***
Na gut, haben Sie von vornherein angenommen, dass 

Deutschland den Krieg verliert, denn Sie sind doch ein 
Schutzstaat des Deutschen Reiches?

***
... und deshalb haben Sie angenommen, dass dieses slo-

wakische Volk nur innerhalb eines tschecho-slowakischen 
Staates bestehen kann?

Ja!
Sie sagten aus wirtschaflichen Gründen?

***
Warum aus wirtschaftlichen Gründen?

***
Sie sagten auch, dass ein Anschluss an Ungarn nicht mög-

lich gewesen wäre, wegen des alten Hasses, der zwischen den 
beiden Völkern besteht und ein Zusammengehen mit Polen eben-
falls nicht?

***
Zwischen den Polen hat eben der Hass ebenso bestan-

den wegen der von den Polen erhaltenen Gebiete und infolge-
dessen: Sie haben eben nur infolge dieser Gleichbestimmung 
der Tschechoslowakei und der Slowakei die Möglichkeit der 
Verbindung allein gesehen.

***
Herr Golian, Sie sagten mir doch unlängst, dass Bursini28 

aufmerksam gemacht hat den Kratky auf Sie.
***

28 Ján Ursíny (11. 10. 1896 – 8. 1. 1972), jeden z vedoucích činitelů nekomu-
nistického odboje na Slovensku v období 2. světové války, spoluzakladatel 
Slovenské národní rady. V období SNP člen Předsednictva SNR a pověře-
nec pro věci hospodářské a zásobovací. Spoluzakladatel a úřadující předse-
da Demokratické strany. V říjnu 1944 člen delegace SNR u prezidenta Beneše 
v Londýně.
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Ja, Bursini, hat Ihnen die Bestellung übergeben, nicht 
der Kratky, alle beide?

***
Und welche Beziehungen haben zwischen Bursini und Hussa 

bestanden?
***

Hussa war nie bei ihm, und hat es vorher doch niemals 
gesagt, dass er mit Hussa gesprochen habe. 

***
Mit Ursini hätte er gesprochen?

***
Den Hussa hatte er in Pressburg gekannt, den 26. April 

hier in Pressburg. Da hatten Sie aber schon vorher mit 
Bursini die Verbindung?

***
Und der Bursini hat Sie zu Hussa geschickt?
Und wo war diese Versammlung?

***
Wer ist Zdena?
Zdena ist Major Kratky!
Wer ist Gamma?
Gamma sind Sie!?
Ja!
Was ist dann der Dr. Jodko29?
Er ist irgendwo im Böhmerwald!
Nein, was er ist?
Advokat!
Und war er früher politisch tätig?

***
Und welche Rolle hat Novokmetsky30 gespielt?

***
Und der war auch schon mit Hussa beisammen vorher?
Vorher? - Ja? - Wahrscheinlich!
Das wissen Sie nicht, den haben Sie erst in 

Transkubistizza31???? gesehen! Der Vish ist doch der Militär-
Führer? - Ja? Nicht?

29 Zřejmě JUDr. Matej Josko (19. 6. 1907 – 11. 6. 1969), člen nekomunistického 
odboje na Slovensku v období 2. světové války. Spoluzakladatel a člen Slovenské 
národní rady. V době SNP vedoucí sekretariátu Předsednictva SNR.
30  Ladislav (Laco) Novomeský (27. 12. 1904 – 4. 9. 1976), básník, publicista a 
politik. V době SNP člen ÚV Komunistické strany Slovenska a Slovenské národ-
ní rady a jejího předsednictva. Člen delegace SNR, která v říjnu 1944 jednala 
v Londýně s prezidentem Benešem.
31 Zřejmě se jedná o zkomoleninu názvu Banská Bystrica.
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Und das ist der Intimus von Šarkoś, der Vish, nicht?
***

Sie haben den Eindruck? - Sie wisseń s doch auch?
.... sein Intimus von Šarkoš gewesen. Sie waren doch 

sehr schlecht gestanden mit Šarkoš. Sie müssen doch seine 
Umgebung soweit kennen - und Vish?

Nein? - Es war ein katholischer Militär-Führer!
***

Nicht der Vish?
Ein katholischer?
Und hat der Ihnen nicht erzählt, ob Šarkoš in der ganzen 

Sache mit zugestimmt hat?

Zum Ende - da ist aber irgendwie mir etwas nicht begreif-
lich - da stimmt etwas nicht?

Wer ist Zdena?
----
Ah, Zdena - Kratky
Kratky ist Tscheche - tschechischer Nationalität.
Was ist denn die Radiostation Wiet?
----
Wo steht die?
----
Der Kratky unterhält eine Radio-Station auf den Tarnnamen 

Wiet! und die steht bei --- stand bei ---- abgerissen ---- 
weg.... Mit wem haben Sie in Moskau gesprochen?

In Moskau?
Nur mit Wišinsky32 und dann mit zwei Herren, einer war 

Jeffsky Knejef33 und der andere, mir scheint, Limitoff34, aber 
ich kann nicht ganz bestimmt erinnern, ob das stimmt. 

Worum drehte sich das Gespräch, worüber wurde gesprochen? 
Mit den Russen?

Das war ....
Zwischen Ihnen und den Russen?
Damals in Whyčisky35 da war - die ganze Delegation war 

dort.

32 Andrej Januarjevič Vyšinskij (1883 – 1954), lidový komisař spravedlnosti, so-
větský státní prokurátor, politik a diplomat, v letech 1949–1953 sovětský ministr 
zahraničních věcí.
33 Zřejmě V. N. Jevstignějev, sovětský generál, náčelník vojenské kanceláře pro 
udržování styků s vojenskými atašé.
34 Zřejmě M. M. Litvinov, sovětský diplomat, 1933 až 1946 náměstek lidového 
komisaře zahraničí.
35 Správně Vyšinskij.
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Die ganze Delegation?
Die ganze Delegation ist empfangen worden und natürlich 

haben wir nur über diese Aufgabe der Delegation gesprochen.
***

Bitte schön -36 würde diese sagen: Empfang der Delegation 
-37 Gespräch in Moskau - ist einmal schon darüber gesprochen 
worden?

Jawohl
Sind das schon Aussagen? ---
.... nur improvisorisch, nur ganz kurz
Diese Delegation hat gar keine militärische Aufgabe, mehr 

eine politische und Verwaltungsaufgabe?
Ja?
Und wer die Delegation selbst war, ist das festgehalten?
Ja, das ist festgehalten?
Ganz genau?
Ja, hat er da etwas gesagt?
Ja
Ich sollte für später der Vorsitzende der Delegation ..... 

und der Němec38.
Der Němec war der Vorsitzende der Delegation
Sie waren der Vertreter des Vorsitzenden?
Ich war der Vertreter
Und der Uhlíř39?
Uhlíř war der politische Berater!
Und Laušman40?
Laušman auch politischer Berater!
Sie haben ja alle schon eine bestimmte Aufgabe gehabt, 

von Beneš zugewiesen, resortsmässig als Stellvertreter des 
Präsidenten zu amtieren und dann haben ja diese Herren jeder 
seine eigene Aufgabe gehabt?

Aber nicht diese politischen Berater!
Sondern nur Němec und Válo41!
Němec war der Vorsitzende gewesen. Ich war sein Vertreter 

36 Následujcí přeškrtnutá slova „über die“.
37 Následuje přeškrtnuté slovo „ist“.
38 František Němec (20. 5. 1898 – 19. 3. 1963), Od srpna 1944 v čele českoslo-
venské vládní delegace pro osvobozená území.
39 František Uhlíř (11. 8. 1900 – 11. 9. 1980), místopředseda exilové Státní rady 
v Londýně, 1944–1945 člen vládní delegace pro osvobozená území. 
40 Bohumil Laušman (30. 8. 1903 – 9. 5. 1963), člen exilové Státní rady v Londý-
ně, 1944–1945 člen vládní delegace pro osvobozená území.
41 Jozef Valo (7. 3. 1898–?), jeden z vedoucích činitelů KSČ v Londýně, člen exi-
lové Státní rady v Londýně. 
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und dort sollten fünf politische Berater sein. Der 5., Dr. 
Hodža42, ist nicht angekommen, nur vier waren dort. Das ist 
der Sohn von Milan Hodža?

Der Sohn?
Der Sohn!
Der Sohn?
Der Sohn!
Der ist nicht angekommen, sondern nur vier waren dort:
Laušman, Uhlíř, Hála43, Valo!
Válo ist Kommunist? Was sind Sie?
Ich war neimals in der Politik!
Also „Benešianer“!!
Uhlíř ist national!
Das weiss ich, ja! Das ist mir bekannt. Warum ist der 

Schn ...? mit nachgeschickt worden Baňská-Bystrica?
Das weiss ich nicht!
Ach, wirklich?
Und was glauben Sie, warum ?
 Ja, wahrscheinlich die Kommunisten waren nicht zufrieden 

mit der Delegation vielleicht!
Soll ich Ihnen sagen, warum der Šverma44 mitgeschickt 

wurde?
Wirklich, ich weiss nicht, aber ich glaube, es ist nur 

meine private Ansicht, dass die Kommunisten vielleicht waren 
nicht zufrieden, dass in der Delegation bloss ein Kommunist 
wie der Valo und dass - alle in der Delegation von London 

gekommen und vielleicht dort einen aus Moskau haben. Das war
***

... als Spitzel?
Vielleicht, das ist meine Meinung, ganz private Meinung.
Glauben Sie das Moskau bereit ist mit dem, mit diesem ab-

geschlossenen Vertrag mit London zu hlaten?
Ich glaube ja.
Warum schickt man denn Šverma nach Baňská Bystrica?
Na, das weiss ich nicht.
Machen Sie sich nicht darüber Gedanken?
... als ich gesagt habe, ich glaube die Kommunisten waren 

nicht damit zufrieden

42 Fedor Hodža (4. 11. 1912 – 1968), syn Milana Hodžy, jeho spolupracovník 
v exilu za 2. světové války, člen exilové Státní rady v Londýně.
43  František Hála (20. 6. 1893 – 27. 8. 1952), katolický kněz, člen exilové Státní 
rady v Londýně, 1944 – 1945 člen vládní delegace pro osvobozená území.
44 Jan Šverma (23. 3. 1901 – 10. 11. 1944), člen komunistického odboje v Moskvě 
za 2. světové války, v září 1944 vyslán na Slovensko jako zástupce moskevského 
vedení KSČ. Zemřel při ústupu povstalců do hor. 
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Ach, gar das was Stalin45 will, aber sie selber wurden 
nicht in der Delegation vertreten.

***
So, warscheinlich gute Šverma dorthin geschickt.
Das ist meine Meinung.
Im Auftrage Stalins und Molotow46 
Nein, sicher, das weiss ich nicht.
Das wissen..
Die Bolschewisten sind aber in die karpatho-Ukraine ein-

marschiert und haben sofort die russische Komunal-Verfassung 
eingeführt, vor 3 Tagen.

Wie verträgt sich das mit dem Pakt den Stalin und Benesch 
abgeschlossen hat.

Da ist jedenfalls nicht im Sinne des Packtes
Aber es ist ein Faktum. Šverma wurden deswegen nach 

Banská Bystrica geschickt, damit er gegen die tschechische 
Delegation aus London die kommunistischen Vorarbeiten trifft 
für Moskau. 

Schon möglich.
Haben Sie sich nicht darüber Gedanken gemacht?
Nein, ich dachte und als ich es nicht sagte .. (husten)
Aber Sie halten es für möglich.
Nicht ausgeschlossen
Schön, (brison?) .... ausserdem Šverma in Baňská Bystrica 

eine Rede gehalten wo er ausdrücklich das slovakische Volk 
als anständiges Volk anerkannt.

Das ist ja die kommunistische These.
Es ----
aber eine Sowjet-Republik und ihr und dem slovakischen 

Volk einen eigenen Staat zubiligen, im Rahmen der Sowjet-
Union. Es steht also vollkommen im Viderspruch mit ...

Der war doch dort
Diese Rede?
In Banská Bystrica eine Rede gehalten, jawohl, die ist 

sogar durch den Runfunk gegeben wir haben das hier aufgenm-
men ich kann Ihnen den Wortlaut zeigen.

Ja, ja, das ist ganz klar.
Das ist Tatsache, ja.
Das wäre sehr interessant.
Das habe ich nie.... (husten)
Wir habeń s unten da!

45 Josif Vissarionovič Stalin (12. 12. 1879 – 5. 3. 1953), maršál a vůdce 
Sovětského svazu.
46 Vjačeslav Michajlovič Molotov (9. 3. 1890 – 8. 11. 1986), 1939 – 1949 sovět-
ský ministr zahraničních věcí.
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Wer ist der ingenieur Slavik47?, Ingenieur Slavik, be-
kannt?

Her Golian, entschuldigen Sie bitte
Wer ist Herr, denn Herr Slavik, Ing. Slavik, nicht be-

kannt?
Nein, ich kenne nur einen Ingenieur Slavik nur in 

Pressburg
Aha, aber der Herr Golian, der hat aber bei Banska 

Bistriza ein Gut
Der hat dort irgendein Besitztum
Ist er fort? - Der Herr Slavik
... ja, ja, kennen Sie einen Herr Bechhold, Golian, 

Bechöld?
Nein, nein, kenne nicht
Ich glaube schon, dass Sie ihn kennen.
Warum sind in der tschechischen Regierung keine 

Kommunisten in London?
Die Kommunisten waren wahrscheinlich unzufrieden mit der 

Delegation!
Die Kommunisten anerkennen wahrscheinlich nicht die 

Regierung 
Ja, aber pro forma!
Ja,
Nur zum Schein! Nur um ein politisches Geschäft zu ma-

chen.
Und wahrscheinlich die Kommunisten dadurch dachten, es 

würde Ihnen nicht schaden, wenn Sie hineingehen
In der Regierung?
In die Regierung
Aber Sie sagten doch unlängst zu mir, es wäre die 

alte Koalition, die zur Sitzung des Ausschusses - des 
Regierungsauschusses

Zur Delegation?
Der alten Koalition!
Ja, das habe ich gesagt
Alte Koalition mit einen Kommunisten
Die standen ja nicht in der Regierung !
Ja, aber ohne Kommunisten und die Regierung ist ohne 

Kommunisten
Glauben Sie dem Gollian noch?
Nein!
Ich würde Ihnen mal vorschlagen, dass was mit Golian noch 

ungeklärt ... (Murmeln)

47 Může se jednat o Vladimíra Slavíka (1884 – 1952), který působil v letech 
1920–1928 v generálním sekretariátu Společnosti národů v Ženevě, v letech 
1940–1944 jako vyslanec u belgické exilové vlády v Londýně a v letech 1944–
1945 jako československý vyslanec v Belgii.
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Ja, ja
Das ist noch technisch zu machen.
Ja, ja
Kollege Remond, übernehmen Sie mal diese Fragestellung!
Wohl, wohl, Moment, Augenblick noch!
Wer hat die Verbindungen gemacht zum General Lušowy48?
General Lušowy, ich weiss nichts!
Sie wurden doch im Sommer dieses Jahres angeworben, um 

Aufträge des General Lušowy um Mittelsmänner nicht direkt 
sondern durch Mittelsmänner!

Nein!
Stabskapitän Steiner49!
Herr General, Sie haben ein zu starkes Wort gebraucht. 

Ich lüge nicht. Ich verwahre mich gegen diese Behauptung. 
Von Rušowy weiss ich nicht. Das ist die Wahrheit.

Er lügt niemals, er verwahrt sich gegen diese Worte!
Er zeugt so einwandfrei wie wir!
Fragen Sie ihn doch, wer ihn im Protektorat angeworben 

hat?
Wer kam zu Ihnen ins Protektorat?
Niemand!
Kennen Sie den Namen Luscha?
Den kenne ich!
Den Namen kennen Sie!
Kennen Sie den Namen Quapil?
Nein, den kenne ich nicht!
Drahowsky?
Auch nicht!
Korest?
Nein!
Wo befindet sich das Regierungsgebäude in London, Wo sich 

das Regierungsgebäude in London befindet? Da sitzt Benes.
Corner Place50.
Da wohnter?
Nein.
Da residiert er?
Nein!
Sondern?
Er residiert draussen! 
Wo?

48 Zřejmě se jedná o generála Vojtěcha Borise Lužu (26. 3. 1891 – 2. 10. 1944), 
vedoucího odbojové organizace Rada 3 a jejího vojenského velitele, který byl za-
střelen protektorátními četníky při přechodu z Čech na Moravu.
49 Zřejmě štábní kapitán gen. štábu Karel Veselý-Štainer (2. 12. 1906 – 27. 11. 
1993), funkcionář odbojové skupiny Rada tří
50 Správně Grosvenor Place.
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Das kann ich nicht sagen!
Wenn ich es Ihnen sage, dann bestätigen Sie es mir?
Vielleicht!
Haben Sie diese englische Adresse?
Ja - Corner-Place51? Ist das so richtig geschrieben?
Nein, nein, wie wird das geschrieben?
Nein, Grosvenor-Place wird es geschrieben!
Die Nummer wissen Sie nicht?
Nein, nein!
Warum nicht?
Neun, neun!
Wo ist die Gesandtschaft?
Nr. 8 ist Gesandtschaft! 9 ist Präsidentenbüro, 

Präsidentenkanzlei! 
In Nummer 8 sitzt der Lobkowitz! Kennen Sie den?

***
Warum sind Sie überhaupt emigriert?
Das sage ich Ihnen nicht! Herr Golian gesagt hat, meine 

Meinung nach der Slowakei als selbständiger Staat inmitten 
von Europa!

Kleiner Staat kann nicht bestehen auf lange Dauer!
Wann sind Sie emigriert?
Meiner Meinung nach am 29. 8. 1939 habe ich Bratislava 

verlassen!
Auf welchem Wege?

***
Budapest, Ja?
Budapest, ja, jawohl!
Mit wem haben Sie als Sie nach London kamen, zuerst zu-

sammengearbeitet?
Mit Beneš!
Sofort mit Beneš?
Den kannten Sie persönlich?
Kennen Sie den Ingr.......
Jawohl!
Den Prchala52?
Nein!
Den kennen Sie nicht?
Wo ist Prchala?
Ist er in London?
Nein!

51 Taktéž.
52 Generál Lev Prchala (23. 3. 1892 – 11. 6. 1963), jeden z představitelů protibe-
nešovské opozice v londýnském exilu.
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Der ist mit dem Hodža53, Osusky54 in der einen Gruppe.
Osusky55 ist selbständig!?
Selbständige Gruppe, oppositionelle Gruppe.
Wo ist Osusky? Auch in London?
Prchala gehört zu Osistky56!

***
Ja, ganz genau!
Beide sind in Opposition! Aber da soll doch, mir scheint, 

zwischen zwei Lagern, aber das mir scheints das dort gibts 
keine Zusammenarbeit zwischen zwei Lagern.

Seit zwei Jahren
2 Jahren
Osistky ist ein anderes Lager und Prchala ist auch ein - 

anderes Lager
---- ist ein ganz selbständiges Lager
Hat der Osusky die Anhänger?
Mir scheint ś sehr wenig!
Kennen Sie das Buch57, das Osusky geschrieben hat?
Ja, ich habe vielleicht zwei Bücher gelesen, zwei oder 

drei sogar
Ja!
Ich kenne die Pravda Vitězí und noch eine!
Sie vertreten die These, dass Beneš immer Staatspräsident 

gewesen ist und die Kontuität seiner Präsidentschaft vertre-
ten Sie auch?

Ja, jedenfalls ist das die einzige Ursache, die diese 
Bewegung im Auslande zu legalisieren ......

Kennen Sie Feierabend58?

53 Milan Hodža (1. 2. 1878 – 27. 6. 1944), 1935–1938 předseda českosloven-
ské vlády, Za 2. světové války působil v exilu ve Švýcarsku, Francii a v USA. 
Formální místopředseda exilové Státní rady v Londýně.
54 Štefan Osuský (31. 3. 1889 – 27. 9. 1973), československý diplomat, účastník 
československého odboje ve Velké Británii, člen Státní rady v Londýně, ministr 
financí, ministr obchodu, průmyslu a živností.
55 Správně Osuský.
56 Taktéž.
57  Jedná se zřejmě o knihu „Pravda víťazí!“, kterou Štefan Osuský vydal v roce 
1944 a která byla též jako protibenešovská zmiňována s pečlivě vybraným úryv-
kem v protektorátním tisku.
58 Ladislav Karel Feierabend (14. 6. 1891 – 15. 8. 1969), protektorátní ministr 
zemědělství. V roce 1940 odešel do exilu do Londýna, kde se stal nejdříve stát-
ním a posléze ministrem financí.
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Ja.
Haben Sie mit ihm gesprochen?
Nein, ich war ja auch nicht in der Regierung!
Er es auch!
Sie waren stell ..... Was waren Sie in der Regierung?
Staatssekretär - Staatsminister für nationale 

Verteidigung!
Was hat Feierabend als er von Prag nach London kam Ihnen 

erzählt, über die Verhältnisse und Zustände im Protektorat?
Sicher hat er doch eine Menge erzählt!
Erst kam er nach Paris!
Erst kam er nach Paris?!
Anfang 40.
Anfang 40 - ich weiss nicht, in welchem Monat!
Ja, es war zu Anfang des Krieges.
Sie hatten damals keine Verbindungen in der Heimat und 

waren sehr hungrig und neugierig über die Zustände im 
Protektorat und haben dem Feierabend und dem Nečas59.

Den Nečas kennen Sie auch?
Ja!
... dem haben Sie doch nach allen Richtungen ausgefragt.
Ich selber?
Ja, Sie und die anderen Herrn, die da sassen.
Jedenfalls habe ich ihn gesprochen. 
Was hat er da erzählt? - Im grossen und ganzen?
Hat er erzählt, es geht alles drunter und drüber, das 

Volk will Aufstände haben, oder hat er erzählt, es ist alles 
ruhig?

Was hat er erzählt?
Ich, wirklich, ich erinnere mich nicht! Ich möchte nicht 

etwas sagen, was nicht wahr ist.
Haben Sie damals den Eindruck gehabt, als Sie mit 

Feierabend gesprochen haben, dass sich die Lage im 
Protektorat konsolidiert hat? 

Dass die Bevölkerung mitarbeitet? Mit den deutschen 
Behörden oder nicht?

Das war ś noch nicht, ein Anlass, das Protektorat, ich 
weiss nicht, mir scheint Ende Dezember 1939.

Kannten Sie den Herrn Eliaš60? Den General Eliaš?

59 Jaromír Nečas (17. 11. 1888 – 30. 1. 1945), předseda protektorátního 
Nejvyššího cenového úřadu. V lednu 1940 emigroval do Londýna, kde byl jme-
nován nejdřív státním a od října 1941 ministrem pro hospodářskou obnovu čes-
koslovenské exilové vlády v Londýně. Z důvodu nemoci v listopadu 1942 odešel 
do ústraní.
60 Alois Eliáš (29. 9. 1890 – 19. 6. 1942), předseda protektorátní vlády, 27. 9. 
1941 po příchodu Reinharda Heydricha do Prahy zatčen, odsouzen k trestu smr-
ti, který byl vykonán až v době heydrichiády.
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Ja, der war ja General!
Kannten Sie ihn persönlich?
Ja!
Hatten Sie Verbindung mit ihm?
Nein!
Also in keiner Verbindung mit Eliaš? Kannten Sie den 

Grafen Borek Dohalsky61?
Den Dr. Borek-Dohalsky? Nein dieser Name ist mir unbe-

kannt!
Kennen Sie ihn überhaupt nicht?
Nein, nicht!
Gehört er in Zusammenhang mit Lobkowitz?62 
Nein, nicht!
(Gelungen)
War der mit Moskau in Verbindung? sogar 1940 durch den 

russischen Gesandten Molotow.
Das war nicht eine direkte Verbindung! Durch diesen 

Gesandten Maisky63 mit Molotow ist Beneš in Kontakt gewesen?
Jawohl, 1940, ja 1940 auch!
Das war nicht ein Kontakt sehr oft .... aber von Zeit zu 

Zeit
Ist Ihnen bekannt, ob die tschechislowakische 

Regierungsdelegation die für Baňská Bistriza bestimmt war, 
ob die der tschechischen Regierung ....

Nein! Die Delegation war nicht bestimmt für Baňská 
Bistriza

Sondern?
es war für diese Gebiete eine freiwillige Armee bestimmt!
Warum sind Sie nach Baňská Bystrica gegangen?
Die Delegation war eine Visite, ein Besuch - ein 

Staatsbesuch -
Wenn der Aufstand nicht zusammengebrochen wäre, dann wäre 

aus der Visite ein Dauerzustand geworden?
Ich glabube nicht!
Ich glaube schon.
Nein, ich glaube nicht daran.
ist die Entsendung der Regieerungsdelegation mit Wissen 

der Alliierten geschehen?
Hat Washington, London und Moskau zu Gesandten gehabt?

61 Zdeněk Bořek-Dohalský (10. 5. 1900 – 7. 2. 1945), redaktor Lidových novin, 
udržoval spojení mezi domácím odbojem a protektorátní vládou. V říjnu 1941 
zatčen gestapem.
62 Následují škrtnutá slova „Nein, nicht!“.
63 Ivan Michajlovič Majskij (19. 1. 1884 – 3. 9. 1975), do roku 1943 sovětský 
velvyslanec v Londýně, od roku 1942 náměstek sovětského ministra zahraničních 
věcí.
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Die Entsendung der Regierungsdelegation nach Báňská 
Bistriza?

Nein!
Überhaupt, mit welchem Wissen der englischen Regierung. 

Wer hat da Mister Eden64 oder wer?
Mister Eden oder wer - wer hat da eine Zustimmung gege-

ben?
Die Regierung - die englische Regierung.
Die Zustimmung wurde durch die Engländer ....... Haben ja 

auch sogar einen Äroplan zur Verfügung gestellt?
Wir sind nach Teheran geflogen?
Waren Sie mit in Teheran?
Jawohl.
Sie waren mit in Teheran?
Ja, mit der Delegation.
Mit der Delegation? Wann?
Das war am 24. August!
Am 24. August sind Sie mit der Delegation in Teheran.
Wir sind nach Moskau geflogen. Da war aber nur eine 

Zwischenstation. Wir haben getankt und sind gleich weiterge-
flogen. Wir haben dort eine Verhandlung eführt. Am 21. ver-
liessen wir London, am 21. 8. und am 24. sind wir nach Moskau 
abgeflogen. In der ersten Station haben wir übernachtet, in 
Kairo! Zweitens in Teheran und in Kairo zwei Nächte!

Wo verhandelten Sie mit der englischen Regierung?
Wir verhandelten mit der tschecho-slowakischen Regierung 

in L (?). 
Mit der englischen Regierung über Ihren Gesandten oder 

wie geht das? Wie wurden die Gespräche geführt zwischen 
Ihnen und den Engländern oder direkt?

Direkt oder Aussenamt Lobkowitz oder Jan Masaryk65 oder 
Masaryk-Willek, mit wem?

Mit Eden, wenn es nötig ist?
Aber Eden empfängt doch den Masaryk gar nicht?
O ja,
Wen er schlecht aufgelegt ist, dürfte er Witze machen????
O nein!
Wo verhandelten Sie?
Es verhandelten Masaryk mit Eden, Masaryk und Rypka66 

64 Anthony Robert Eden (12. 6. 1897 – 14. 1. 1977), 1940–1945 britský ministr 
zahraničních věcí.
65 Jan Masaryk (14. 9. 1886 – 10. 3. 1948), od roku 1940 ministr zahraničních 
věcí československé exilové vlády v Londýně.
66 Hubert Ripka (26. 7. 1895 – 7. 1. 1958), od roku 1941 ministr československé 
exilové vlády v Londýně.
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oder Rybka mit wem?
Das hängt dann davon ab, über welche Angelegenheit es 

sich handelt! Z. B. die Entsendung von Delegationen. Wer hat 
die besprochen?

Ja, diese Delegation wurde mit den Sowjets besprochen! 
Dann mit Majsky.

Majsky ist nicht mehr da!
Ja, Majsky ist nicht mehr da!
Ja,67 mit dem Gesandten der Sowjets bei unserer Regierung. 

Der Sowjetgesandte ..... Guzew68 ist in England.
Und der Lepetew69?
Lepetew ist der Sowjetgesandte bei unserer Regierung!
Ist der Aufstand in der Slowakei auf Weisung 

Beneš́ ausgebrochen oder auf Weisung Moskaus?
Ich glaube, dass er selbständig, spontan...
Ich muss sagen, dass in der Slowakei70 deutsche 

Divisionen71 bereit sind, die Slowakei zu besetzen.
Wer ist der Urheber, wer ist der Autor dieser Gerüchte?
Das weiss ich nicht! Das war nicht hier!
Wer, glauben Sie, ist der Urheber dieser Gerüchte?
Das weiss ich wirklich nicht zu sagen! Das könnte ich 

nicht sagen!
Herr General, ich glaube, sie haben die drei, 

Eventualitäten aufgezählt.
Ja, Ja.
Und diese waren den h eisgen Herr bekannt, die drei 

Eventualitäten.
Und nur der Herr, der auch die Gerüchte in die Welt ge-

setzt hat.
Freilich ist es möglich, das weiss ich nicht.
Eine der Eventualitäten war die Besetzung der Slowakei 

durch deutschen Truppen. Diese Eventualitäten sind von lon-
don - hier haben Sie den Vertrauensmann - in der Slowakei 
durchgegeben worden.

Hier sind diese Eventualitäten aufgefasst worden, als 
Auftakt sollten Weisungen für den Eintritt eines solchen 
Falles, was dann zu geschehen habe, gegeben werden!

67 Následují přeškrtnutá slova „der Sowjetgesandte“.
68 Správně F. T. Gusev, 1943–1946 sovětský velvyslanec ve Velké Británii.
69 Správně V. Z. Lebeděv, 1944–1945 sovětský velvyslanec u československé exi-
lové vlády v Londýně.
70 Následují s největší pravděpodobností tato přeškrtnutá slova „unter diesen 
Nachrichten“.
71 Následuje přeškrtnuté slovo „sind“.
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Glauben Sie, dass der Aufstand Beneš zu bald gekommen 
ist? Zu Früh?

Sie glauben, dass der Aufstand zu früh gekommen ist durch 
Beneš?

Nicht für Beneš - überhaupt. - Nicht für Beneš ist gekom-
men?

Ja, vielleicht für Moskau, nicht?
Oder sogar, ich glaube für Moskau auch? Sie glauben ja?
Ich glaube nicht! Dass das nicht gepasst hat in den stra-

tegischen Plan.
Glauben Sie, dass der Čatloš wusste, dass das Signal zum 

Aufstand gegeben wurde?
Darüber weiss ich gar nicht!
Warum ist Čatloš in Ungnade gefallen bei Ihnen?
Breschoff, der ist schon sehr lange hier ganz falsch! 

Dass er ganz falsch, als er fortging am 31., er hat dem 
Čatloš einen Brief geschickt, einen langen Brief, ich weiss 
nicht wieviel Seiten!

Also halten Sie Čatloš für einen Konjunkturritter, der 
glaubt jetzt in der jetzt geht er auch hinüber. Das war sei-
ne Konzeptiton er anerkennt mit seiner Konzeption-.....

Aber schauen Sie, das verstehe ich nicht ganz, Sie 
sind Protestant und Zatlos72 ist Protestant, Sie sind csl. 
Legionär und Zatloš ist csl. Legionär, nicht?

Jawohl.
Dass Sie sich da nicht finden haben können? Das ist mir 

nicht begreiflich.
Er hat eine Konzeption bekommen imJ. 1939 schon, was mir, 

dachte ich nicht ...
Wo ist Ihr Bruder, Jetzt dürfte er doch in 

Karpathorussland sein? Der Ingeneieur? In Karpathorussland. 
Wie ist er herausgekommen?

Es wurde ihm angeboten in der Delegation dort hier zu ge-
hen, die Eisenbahnadministration zu übernehmen, zu überne-
hmen, zu organisieren.

Was haben Sie persönlich für Verbindungen nach Böhmen und 
Mähren?

Ich gar keine. Niemals. Nicht gehabt.
Warum?
Ich persönlich nicht, persönlich nicht, nein.
Können Sie mir sagen, sagen Sie mal die Wahrheit. ... Beim 

Ihrem Kartenmaterial in Donovaly, oder wie es hiess, warum 
dort Karten

1 : 75.000 aus Mähr. Budweis, Tabor, Neuhaus, Chrudim und 
Polička waren?

Das weiss ich nicht.
Aber Sie waren bei Limbardia (unverstöndlich).

72 Správně Čatloš.
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Das war sehr, ich weiss nicht.
Ah .. Es ist doch auffallend, wennSie einen Aufstand in 

der Slowakei und Befehlshaber in der Mittelslowakei sind, 
wozu brauchen Sie dann Karten von Mähr. Budweis, Tabor, 
Neuhaus, Chrudim und Polička?

Das ich weiss nicht.
Golian hat die Absicht, wenn die Sache nicht gelungen 

wäre, einzuschreiten und nach Mähren hinüber zu gehen. Was 
hatte er für strategische Pläne? Welche strategischen Pläne 
Sie hatten um von hier aus weiter zu operrieren?

Er hätte sehr gern einen strategischen Plan gehabt.
Ich möchte nur wissen, wozu brauchten sie den die Karten?
Ich weiss nichts davon, dass die Karten dort lagen, es 

ist möglich.
Es ist also möglich.
Ich glaube es.
Diese Frage wegen der Karten?
Ja.
Jawohl
Sie haben doch in der Nacht, wo Sie da weg sind, ziemlich 

viel italienischen Wein und Kognac zusammen mit Golian zu-
sammen getrunken?

Nein.
Und haben Sie dort das ganze Kartenmaterial dort leigen 

lassen?
Nein.
Nein?
Ich habe nicht einen Tropfen Alkohol getrunken.
Sie wollten doch wegfliegen?
Nein.
Sie wollten nicht wegfliegen?
Ihr Flugzeug ist doch dort gestanden?
Nein. Nein.
Auf der Höhe, aber wo?
Wo?
Wo?
Ich habe gar keine Möglichkeit gehabt. Ich wollte nicht.
Sie hatten darum gebeten?
Ich habe nicht darum gebeten, denn ich hatte gar kei-

ne Möglichkeit. Dort waren, ich weiss nicht, 2 oder 3 kleine 
Maschinen mehr konnte man ja....

Man ja nicht weit kommen.
Was waren das für Maschinen?
Diese Schul-Maschinen.
Ach, Schul-Maschinen, Doppeldecker!
Ja, Doppeldecker.
Iich habe ja schon einmal gefragt, ob es war ist, dass 

Sie wegfliegen wollten und dass ein russischer Kommissar Sie 
gehindert hat daran, wegzufliegen.

Das ist nicht war.
Ja!
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Ich wollte nicht, aber ich hatte auch keine Gelegenheit. 
Früher ja, aber nicht in den letzten Tagen.

Waren Sie in Donewal73?
Jawohl!
Waren Sie in der Volksschule dort bei der Kirche?
Nein ich war im Hotel.
Im Hotel?
Im Hotel, ja!
Das war Ihr Quartier?
Ja.
Sie waren im Hotel und in der Schule war das Quartier.
Standquartier
Von Golian.
Von Golian. 
Golian war in der Schule.
Dann hat also Golian diesen Durst entwickelt, in der 

Nacht, nicht?
Das weiss ich nicht.
Da muss also Golian nochmals nach diesen Karten aus dem 

Protektorat gefragt werden. 
Es besteht also die Möglichkeit, dass das Kartenmaterial 

aus dem Bestande des Golian ist.
Ich kan ihn ja gleich fragen.
Sie wollten also hier warten, bis der Anschluss kommt?
Ja.
Dann wollten Sie noch, bis das erledigt ist, bis nach 

Bratislava fahren und dann wollten Sie rüber, um noch das 
Protektorat zu besetzen.

Ja.
Kennen Sie diese Pläne, die Golian da entwickelt hat, sind 

Ihnen diese Pläne bekannt, die Golian da zugegeben hat.
Das Warten bis die grosse Armee da ist?
Bis die grosse Armee da ist.
Sonst wäre der ganze Aufstand ja sinnlos gewesen.
Sie müssen ja auch folgendes überlegen.
Dier ersten aus London, als sie eingetroffen waren, und 

zwar am 6. 10. 
Ja
Es hies, es geht nicht um Banská Bystrica, ees geht auch 

nicht um Pressburg, sondern es geht um Brünn, Prag und 
Pilsen. Das ist eine offizielle Verlautbarung der tschecho-
slovakischen Regierung aus London gewesen.

Also muss die tschechoslovakische Armee oder Brigade....
Armee, verzeihen Sie, muss die tschech. Armee den opera-

tiven Plan gehabt haben, von sich aus möglichst rasch nach 
Brünn, Prag und Pilsen zu kommen.

73 Správně Donovaly.
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Das wäre ja nicht möglich mit diesen Kräften. Es waren 
ungefähr 30 Batallione, mit 30 Batallionen kann ja niemand 
diesen Marsch machen.

Sie rechnen mit einem Aufstand im Protektorat?
Bitte.
Und dazu wollte doch die tschechoslowakische Armee den 

Kampf dieser Wiederverordnung und Einverleibung dieser 
Länder führen.

Und jedenfalls, ja aber jedenfalls es wurde wenigstens zu 
früh ausgelöst, es war nicht zubedingt...

Es war nicht zugerichtet.
Zugerichtet. 
Daa hat Golian gesagt, dass die Partisanen zuerst an-

fangen und da wussten Sie nicht was Sie machen sollten, die 
Truppen überschritten die Grenzen am 29. ...... bei Banská 
Bystrica....

Die Russen waren noch weit weg und man wollte eingen-
tlich erst richtig loshauen, wenn die Russen in der Nähe 
von Krakau wären damit die Vereinigung mit den beiden 
Divisionen, die im Osten waren, stattfinden können.

Gut.
Haben Sie denn an einen Ausbruch eines Aufstandes in 

Mähren und in Böhmen geglaubt?
Nein.
Warum?
Weil, ich weiss, sind nicht dazu geeignet.
Sie haben nicht an einen Ausbruch eines Aufstandes geg-

laubt? Auch wenn Sie zum Beispiel die Javorina überschrit-
ten.. usw.

Ich glaube auch, dass die Unruhe kann ja spontan ...
Was glaubten Sie, dass die Unruhen spontan entstehen kön-

nen?
Ich könnte nicht sagen.
Nicht?
Ich weiss nicht.
Sie wissen nicht?
Ich weiss nicht.
Sie glauben und halten auch nicht viel von dieser Sache, 

Sie halten nicht viel davon.
Ich glaube, das ist nicht möglich.
Sie glauben, das ist nicht möglich?
Wenigstens vorläufig nicht.
Warum glauben Sie, ist das nicht möglich?
Weil doch geben es ja hier und in der Slowakei, aber doch 

diese Armee.
Diese Armee, diese slovakische Armee! Sie haben doch dort 

die Regierungstruppe.
Aber die Regierungstruppe ist nicht mehr dorten, wie es 

scheint, als ich weiss..
Haben Sie gehört!
Ich habe so gehört.
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In London!
In London, ja.
Aha, Sie haben doch dort Polizei, Gendarmerie, tsche-

chische Polizei, tschechische Gendarmerie, tschechische 
Regierungstruppe mit den Sokoln!

Ja, aber nicht bewaffnet.
Nicht bewaffnet?
Die Waffen können ja abgeworfen werden.
Ja, das wäre nicht so leicht.
Also Sie glauben, die Tschechen haben keine Lust einen 

Aufstand zu machen!
Ich glaube nicht jetzt.
Wann?
Vielleicht später.
Das sind nur reine Vermutungen und nicht Gewissheiten.
Ja, sie haben sich aber darüber Gedanken gemacht, nicht, 

und über diese Möglichkeiten ist doch im Kreise der tsche-
chosl. Regierung und des Staatsrates und der verschiedenen 
Sektoren oft und oft und immerwieder gesprochen und debati-
ert und diskutiert worden.

.... Ohne Hilfe, ob es von der Slowakei oder ich weiss 
nicht von England oder Russland, wäre es nicht möglich, ist 
meine Ansicht.

Ohne Hilfe von Aussen!
Ohne Hilfe von Aussen wäre es nicht möglich.
Benesch hat doch am 12. Feber 44 diese Hilfe ganz konkret 

versprochen. Sie waren doch dabei damals, nicht, bei der 
grossen Rede die Benesch gehalten hat.

Ja, ich war in dem Staatsrat.
Also waren Sie dabei gessesen, da waren Sie auf der 

Regierungsbank gesessen. Wir haben schon Bilder gesehen da-
von, und da hat der Benesch ganz konkret erklärt, dass er im 
Feber 43, es müssen nur sofort in allen Gemeinden....

1944.
1944, in allen Gemeinden und Bezirken der národní výbor 

geschaffen werden.
Ja.
Es müsste der Aufstand organisiert werden.
Ja.
Und er würde dafür sorgen, dass Hilfe von aussen in das 

Land kommt, und zwar aus der Luft, in dem Führer und Waffen 
abgeworfen werden.

Ja, aber ohne diese Hilfe kann es zu keinen Aufstand kom-
men

Sie glauben dass diese Hilfe kommen kann?
Das weiss ich nicht.
Deswegen haben Sie doch 3 Luftlandebrigaden aufgestellt, 

nicht?
Nur eine nur.
Nur eine?
Nur eine.
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Sie irren.
nur die zweite.
Die anderen stehen doch beim Duklapass!
Aber das sind nicht Luftlandetruppen.
Aber die waren doch als Luftlande-Brigaden...
Nein, nein!
Oh, das weiss ich besser.
Nein, nein, nein!
Mein Lieber...
Verzeihen Sie---
Aber die ist, die war als Luftlande-Brigade aufgestellt, 

die erste, und ist wegen verschiedener Mängel, und auf 
Moskaus Befehl hin, umdisponiert worden und dann als....

Ist nicht richtig.
Ist richtig.
Ist nicht richtig.
So.
Nein.
Nur diese zweite Brigade wurde als Luftlandebrigade auf-

gestellt.
Die ist jetztt zerschlagen.
Ist zerschlagen.
Und was ist das für eine Brigade, die jetzt westlich des 

Dukla-passes steht?
Das war ganz diese gewöhnliche...
Infanterie-Brigade
Infanterie-Brigade.
Die ist auch zerschlagen, wissen Sie das?
Ja, die sei nicht zerschlagen, aber sehr stark angeschla-

gen, sehr schwere Verluste erlitten.
Da ist eine dritte, westlich Lemberg, die dritte Brigade.
Beide waren an der Front bei Dukla.
Die erste und die dritte, und dann ist noch eine vierte 

in Aufstellung begriffen.
Nein, nein.
Nicht?
Nein. Sind nur drei.
3 waren, die dritte formierte einen Korps, einen Armee-

Korps.
Ja, ja.
Aber die zweite Brigade wurde herausgenommen und nach der 

Slowakei geschickt.
Ja, ja.
Die dritte Brigade steht am Duklapass.
War am Duklapass.
Entschuldigen Sie auch noch ---
Wo jetzt sind, weiss ich nicht.
Ja, retablieren.
Möglich.
Ich weiss nur, diese beiden Brigaden haben sehr schwere 

Verluste erlitten, das weiss ich.
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Und wissen Sie etwas über die Existenz einer Einheit die 
im holländischen Raum kämpft?

Ja, das war eine andere Brigade, die in England auf-
gestellt wurde.

Eine Brigade?
Eine Brigade.
Eine tschechische Brigade, eine Panzerbrigade.
Eine Panzerbrigade, aufgestellt in England?
Aufgestellt in England.
Unter wessen Befehl unter wessen Kommando?
General Lischka74.
Lischka?
Wissen Sie da Näheres über die Brigade?
Ja, ich weiss.
Wie stark ist die?
4000 Mann, beiläufig!
4000 Mann?
Ja, ungefährt, oder einbischen mehr.
Was haben die, Schermann-Panzer?
Schermann-Panzer, ja.
Ja.
Und Lischka ist der Kommandeur?
Ja.
Welchen Rang hat Lischka?
General. 
Brigade-General?
Ja, Brigade-General
Wissen Sie etwas über das Schicksal dieser Truppe?
Nein.
Nicht?
Nein.
Wann ist die aufgestellt worden?
Die Brigade wurde vor sehr langer Zeit aufgestellt (?).
Wann kam sie zum Einsatz?
Nun, wie ich verlassen London, war die Brigade am Wege.
Bereit gestellt?
Ja.
Einschiffung?
Ja, zur Transportierung nach Frankreich.
Zur Einschiffung.
Ja, es waren tschechische.
Und zwar Tschechen aus Frankreich und England, die sich 

in Frankreich und England aufgehalten haben. Emigranten 
und tschechische Staatsbürger und vom Protektorat gekomme-

 74 Zřejmě se jedná o generála Aloise Lišku (20. 11. 1895 – 7. 2. 1977), od 1. 9. 
1943 velitele Československé samostatné obrněné brigády.
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ne Leute?
Geflohene emigrierte Leute.
Vom Protektorat.
Ja, schon im Jahre 39 und 40.
Die sind dort aufgestellt worden?
Ja.
Aha, und die auf russischem Boden aufgestellten tsche-

chosl. Brigaden, sind keine Menschen aus London herüberges-
chafft worden?

Nur Offiziere.
Nur Offiziere!
Die in Russland aufgestellten Brigaden haben sich aus dem 

Menschenmaterial, das auf russischem Boden lebte, rekruti-
ert!

Ja, und aus Gefangenen und die sich freiwillig gemeldet 
haben. Dort waren wenige Offiziere, sodass aus England wir 
einige dort schicken müssen. Mir scheints, 150 oder 200 zu-
sammen.

So sehr freiwillig scheinen sich aber die Slowaken doch 
nicht gemeldet zu haben, denn es sind Nachrichten vorhanden, 
auch bei der slovakischen Regierung, dass eine Mitteilung 
gemacht wurde von diesen Leuten. „Wir haben uns anwer-
ben lassen, um wieder in die Heimat zu kommen, gebt uns 
Straffreiheit und wir kommen sofort herüber.“

Wie wollten die das machen?
Nein, als Sie schon hier waren.
Das habe ich nicht verstanden.
Also da waren nicht so sehr viel Freiwillige zur 

Werbung.?
Ja, waren nicht so Freiwillig.
Da waren nicht sehr viel Freiwillige!
Ich war nicht dabei, ich weiss nicht.
Ich glaube die sind alle aus Lagern herausgeholt worden?
Das weiss ich, dass 2000 auf einmal sich gemeldet haben.
Ja, was haben Sie in London, als Sie in London waren für 

Nachrichten über das Attentat auf Adolf Hitler gehört?
Nur was im Rundfunk war, sonst haben wir garnichts 

gehört.
Haben Sie keine besonderen Nachrichten erhalten, wär das, 

was für Hintergründe zu dem Attentat zielten?
Nein, Nein.
Was hatten Sie da für einen Eindruck!?
Was hatten Sie für einen Eindruck? Was hat das für einen 

Eindruck auf Sie gemacht? Diese Nachricht von dem Attentat 
auf Adolf Hitler - als das Attentat auf Adolf Hitler verübt 
worden ist u. zw. von den Offizieren und Generälen.

Was für einen Eindruck? Ja, das ist ja nicht so ...
Hat es freudig auf Sie gewirkt?
Freudig, das ist schwer zusagen, eine so folgenschwere 

Nachricht, das kann ich schwer beschreib en.
Er kann nicht sagen, dass es freudig gewirkt hat, es war 
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nur zu sehen, dass sich eine grosse Angelegenheit entwickelt 
... Im Ganzen, das es wenig, oder nur wenig f reudig aufge-
nommen wurde...

Doch darum geht es nicht, ich möchten etwas anderes wis-
sen. Ich möchte wissen, was Sie nun für einen Grund dazu 
hatten, welche Kräfte hier am Werke sind ob das nur eine in-
nerdeutsche Angelegenheit ist oder ob das von Ausland insze-
niert ist --- in deisem Sinne.

Ich glaube das ist nur wirklich eine deutsche 
Angelegenheit. Eine innerdeutsche Angelegenheit.

Wahrscheinlich schon lange, lange vorbereitet.
Wurde besprochen, dass in Deutschland die Generäle sind 

solche zwischen militärischer und politischer Führung, ich 
glaube, dass vielleicht doch das der Grundist.

Haben Sie in den Gesprächen damls sehr viel über diese 
Dinge gesprochen, haben Sie etwas gehört, dass Verbindungen 
zu ausländischen Faktoren da waren? Dass z. B. die 
Attentäter oder der Kreis der Attentäter mit England oder 
Amerika oder Moskau zusammenarbeiteten?

Ja, darüber wurde im Rundfunk sogar gesprochen, aber ich 
habe nichts gehört.

Ihnen ist nichts bekannt? Ob es wahr oder nicht wahr ist. 
***

Kennen Sie den General Lusa75?
Ich habe ihn nicht gekannt.
Sie haben ihn nicht gekannt. Haben Sie Verbindungen zu 

ihm unterhalten?
Nein.
Welche Verbindungen haben Sie überhaupt nach Böhmen und 

Mähren unterhalten?
Ich habe gar keine Verbindungen gahabt.
Aber welche Verbindungen sind Ihnen bekannt? Wenn Sie 

auch keine persönlichen gehabt haben, aber so haben ja die 
poliltischen Kreise Ihrer Regierung in der Sie selbst sas-
sen, Verbindungen nach Böhmen und Mähren unterhalten.

Verbindung nach dort war jedenfalls. Ich könnte nicht sa-
gen, welche. General Schustr76 hat die Verbingungen. ....

Schauen Sie, wissen das doch, darüber müssen Sie auss-
agen, ah, da hilft Ihnen alles nichts, da müssen Sie sich 
schon den Kopf zerbrechen, da müssen Sie aussagen. Diese 
Frage wird Ihnen immer wieder vorgelegt werden.

Ich weiss, ich bin mir sehr klar darüber, dass diese 
Frage immer wieder gestellt wird.

Wenigstens ich möchte etwas sagen ... vielleicht nicht..

75 Zřejmě se jedná o generála Vojtěcha Borise Lužu.
76 Zřejmě se jedná o generálního velitele československého četnictva generála 
Josefa Šustra ( 1878 – ? )
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Passen Sie auf: Ganz genau und präzise:
Ist Ihnen bekannt, dass zwischen London und dem 

Protektorate Verbindungen bestanden?
Früher ja.
Die Tatsache, dass es Ihnen bekannt ist.
Jawohl, das stimmt schon.
Also es besatnden zwischen London und dem Protektorate 

Verbindungen.
Jawohl, in früherer Zeit.
Ja, was heisst in früherer Zeit?
Im J. 1941 und 42.
42 und 42? Das heisst welche Verbindungen?
Ich weiss nichts über Verbindungen in späterer Zeit. 

Damals..
Wieso wissen Sie nur von Verbindungen vor 41 und 42? Sie 

müssen darüber reden, Sie wissen, ich kann Ihnen nicht hel-
fen. Da müssen Sie aussagen.

Aber ich kann nicht konkret, ich weiss nichts. Herr Menot 
hat dazu gehört und der Politiker auch.

Also Herr Menot (?) hat dazu gehört, auf verschiedenen 
Wegen, über Ankara.

Über Ankara, ja vielleicht, über Istanbul, über Istanbul, 
dann über Bern auch. Bei der war nicht Herr Menot.

Kennen Sie Herrn Kucera77?
Er ist in Stockholm.
Sehr richtig.
Ich kenne ihn nicht.
Über ihn liefen Verbindungen.
Also auch.
Dann kennen Sie einen Herrn Kopecky78. Kopecky ist in 

Bern.
Ja in Bern. Über den liefen auch Verbindungen.
Kucera ist ein direkter Verbindungsmann für Herrn Benes 

und Kopecky ist ein direkter Verbindungsmann für H. Benes, 
ein Vertrauesnmann.

Wer ist die Verbindung zwischen Benes u. Kopecky in Genf? 

77 Správně Kučera. Vladimír Kučera (1891 – 1961), 1939–1945 důvěrník exilo-
vého Československého národního výboru a následně vyslanec československé 
exilové vlády ve Švédsku, kde do 15. 3. 1939 působil jako československý vysla-
nec a poté odevzdal vyslanectví německým orgánům. 1945 československý vysla-
nec ve Švédsku.

 78 Zřejmě se jedná o JUDr. Jaromíra Kopeckého (11. 5. 1899 – 1977), úředníka 
československého ministerstva zahraničních věcí, za 2. světové války českoslo-
venského zástupce u Společnosti národů v Ženevě. Důležitá osoba při předávání 
zpráv mezi odbojovými skupinami na Slovensku a londýnskou československou 
exilovou vládou. 
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Auf welchem Wege?
Das weiss ich nicht ganz.
Auf dem Funkwege oder mit Kurier? Und von Kopecky die 

Verbindungen weiter ins Protektorat?
Das weiss ich nicht.
Kennen Sie einen Herrn Kraina79?
Nein.
Erinnern Sie sich mal.
Diesen Namen habe ich wirklich niemals gehört. Um diese 

Sache habe ich mich nicht gekümmert.
Was macht der Kapitän Šustr? mit Kopecky?
Der macht.. das weiss ich nicht, Kopecky wird eine 

Nachricht bekommen, die tauchen mal noch auf, die dann noch 
im Protektorat in Erscheinung tritt, die weiss Kopecky genau 
und gibt sie weiter. Denn Kopecky legitimiert die entspre-
chenden Bauleute im Protektorat.

Das ist ja möglich, aber überdies müssen Sie einmal sehr 
ordentlich nachdenken.

Wirklich, ich kann über diese Sache nichts sagen.
Was macht Kapitän Schustr80? oder vielleicht ist er jetzt 

schon Major?
Er ist bei Krajora der M. E. O. Mann des Sustikova (?), 

der war der Leiter der Schule zur Ausbildung der Funkagenten 
gewesen.

Der Major Šustr, ist er,81 War nicht in London die ganze 
Zeit, sondern südlich von London sitzt er in einer Schule. 
Funkausbildung.

Ruest (?) ist in Schottland gewesen, an der schottis-
chen Grenze. Hat eine grosse Schule gehabt, Ausbildung der 
Funkagenten und Sabotageagenten. Alle Fallschirmagenten sind 
bei ihm ausgebildet worden.

Šustr. Diesen Namen kenne ich nicht.
Sie kennen ihn nicht persönlich?
Ein dick er Mann, mir scheint, er ist imm ganzen stark, 

wenn ich mich nicht irre.Ziemlich gross, ziemlich beleibt.
Sie kennen ihn also persönlich nicht genau.
Nicht genau. Ich kenne ihn, wenig.
Sie haben aber auch mit ihm gesprochen. Anscheinend.

 79 Zřejmě se jedná o Vladimíra Krajinu (30. 1. 1905 – 1. 6. 1993), významné-
ho představitele domácího nekomunistického odboje (nejdříve v organizaci 
Politické ústředí a po jeho zániku v Ústředním vedení odboje domácího), zatče-
ného gestapem v 15. 1. 1943 a vězněného až do konce Protektorátu.

 80 Zřejmě štábní kapitán Jaroslav Šustr (18. 3. 1908 – 6.11. 1988) důstojník 
II.a posléze III. odboru MNO v Londýně, příslušný pro výcvik parašutistů.

 81 Následuje přeškrtnuté slovo „oder“.
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Ja, ja.
Er hat auch alle möglichen Sachen erzählt, über Dinge, 

die nicht immer stimmten, er war mal im Flugzeug über Prag 
und ging am Wenzelsplatz spazieren.

Das erzählt er Ihnen nur, in Wirklichkeit ist er gar 
nicht dagwesen.

Was macht der Oberst Moravec82 (?)
Der ist auf einem Aufklärungsbüro, Nachrichtenbüro.
Und der Moravec, unterhält der Verbindungen ins 

Protektorat?
Ja, jedenfalls ist er... gehört das zu seinen Aufgaben. 

Ja.
Bis wann?
Bis 1941 Verbindungen.
Wieso erklären Sie sich, dass die Verbindungen plötzlich 

abrissen?
Im Protektorat, nach dem Attentat auf Heydrich wur-

den strenge Maßnahmen getroffen und dabei wurden sämtliche 
Rundfunkgeräte beschlagnahmt.

Das weiss ich nicht.
Wieviel. Funkgeräte dort waren aber jedenfalls die 

Funkgeräte die waren weg. 
Wann sind sie wieder angeknüpft worden, die Verbindungen?
Das weiß ich nicht mehr.
Wer weiß da Bescheid, General Ingr oder was, der Ingr, 

der Albiner und Morawetz.
Ja.
Im großen Ganze.
Dann kommt noch eine Frage.
Ich wollte auch nicht wissen diese Sache ich niemals wen-

dete mich an Ingr.
Ich möchte etwas wissen.
Wie sollte dann die neue tschechoslowakische Republik 

aussehen?
......... wo Tschechen und Slowaken und die Karpatorussen 

sollten eine gewisse Selbständigkeit, also Dezentralisation 
genießen.

So änlich wie im Pittsburger Vortrag.
Nicht so sondern eine Autonomie.
Nicht Autonomie, ich möchte nicht Autonomie sagen.
Sondern.
Zivilisation, Landesausschuß, Landesausschüsse?
Ja so etwas.
Und eine Regierung in Prag?
Ja.

 82 Jedná se zřejmě o Františka Moravce (23. 7. 1895 – 26. 7. 1966), přednostu 
zpravodajského odboru exilového ministerstva národní obrany v Londýně.
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Daß weiß ich nicht genau.
Ja, sie haben sich mit den anderen Herren darüber unter-

halten.
Aber es sind verschiedene Meinungen.
Nicht unterhalten.
Was wollte er denn mit den Deutschen machen.
Das ist eine sehr schwere Frage.
Wieso.
Das hat sich so schwer beantwortet.
Wir haben schon darüber gesprochen.
Mehrere Vorschläge, Vorschläge.
Na z. Bsp. einige Grenzbereinigungen.
Berichtungen.
Berichtigung.
Oder Berichtigungen.
Berichtigungen, daß mit der Tschechoslowakei sollte ir-

gend ein Gebiet Gebiete abtreten.
Abtreten an Deutschland.
Wieso, Deutschland soll doch vernichtet werden?
Nein.
Bitte um Entschuldigung.
Blos Nazideutschland soll vernichtet werden, das Regieme.
Das ist die Meinung der westen Mächte.
Besten Märchte.
Westmächte.
Der Westmächte ja.
So und mit diesen abgetretenen Gebiet ein gewisser, 

gewisser Aussiedlung der Andersen.
Das Ganze war konkret.
Sie haben vielleicht z. Bsp.
Es wurde so mitgemacht.
3 1/4 Millionen sind insgesamt.
Insgesamt.
Insgesamt ja.
Diese abtetretenen Gebiete könnten vielleicht die 

Deutschen wählen 3 1/4 Millionen eine ----
Die Deutschen wollen mit diesen 3 1/4 Millionen noch 1 1/

2 Mill so ist das, wären schon mehr als 2 Millionen und eine 
Million bleibt brig.

Das ist ein politischer Faktor mehr, das wäre nicht so 
ein großer politischer Faktot, das ist ein Plan ja?

Der andere Plan Übersiedlung.
Aussiedlung.
Aussiedlung wohin?
Aussiedlung nach Deutschland.
Nach Deutschland?
Und der dritte Plan Aussiedlung nach Russland?
O nein.
Und der dritte über eine Kulturautonomie.
Da sind Sie aber im Rückstand, das ist längst, längst ab-

geschrieben, dieser dritte Plan ist überhaupt nicht aktuell, 
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der ist nicht aktuell, der ist längst abgetragen.
Herr Benesch persönlich.
Oder Autonomie, ja?
Ja, auch richtig, aber er wollte die Autonomie schon jetzt 

garantiert haben.
Das war ja später, das macht der Herr Benesch vor, der 

sagt nur, der Jacksch83 will den Anschluß haben, damit die 
entsprechende Oposition herauskommt.

Der Jacksch will gar keinen Anschluß haben sondern der 
will die Autonomie des Sudetendeutschtums haben und verlangt 
Beteiligung an den Friedensverhandlungen.

So ist es.
Und Herr Benesch erzählt der Regierung und dem tschechis-

chen slowakischen Staatsrat in London, daß der Jacksch ein 
Programm hat für Anschluß, das stimmt aber nicht, das hat er 
gar nicht.

Aber ihr wisst ja auch, daß der Jacksch Verbindungen mit 
nach dem Sudetengau

Nicht doch.
Ich auch.
Ich weiss nichts Konkretes.
Ja, aber wenn wir das Gespräch schon angeschnit-

ten haben, da interessiert mich auch noch etwas, sie, die 
Tschechischen, halten sich alle für den Nabel der Welt

Für den Nabel der Welt?
***

Das ist kein Tunder.
Wie.
Glauben Sie, das es um die Tschechische Frage in London, 

Moskau, Washington geht? Daß die sich ernstlich um die 
Tschechische Frage kümmern? Oder glauben Sie, daß der 
Roosevelt, Churchill und Stalin andere Sorgen haben?

Ja, ich glaube, die haben auch andere Sorgen aber 
die Tschechoslowakische Jugend glaubt sie irgendwie, 
die haben vor allem die Sorgen der Wiedererrichtung der 
Tschechoslowakischen Republik.

Na jedenfalls ... muss für sich selbst.
Das ist doch eine tolle Illusion, glauben Sie nicht?
Nein, ich glaube nicht.
Sie glauben nicht, daß das eine tolle Illusion der tsche-

choslowakischen Regierung in London ist?
Glauben Sie die Westmächte und Stalin wollen wirklich 

eine Tschechoslowakische Republik wieder errichten
Ich hoffe ja.
Woraus wollen Sie hoffen? Sie haben, wo haben Sie einen 

 83 Wenzel Jaksch (25. 9. 1896 – 27. 11. 1966), za I. republiky poslanec 
Národního shromáždění, za 2. světové války vůdce německé sociální demokracie 
v exilu ve Velké Británii.
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Anhaltspunkt das zu glauben, wirklich zu glauben als, als, 
als Tscheche oder Slowake?

Ich glaube.
Sie glauben?
Ich glaube nicht, das ist eine Illusion
Das ist ja auch schlecht für Sie, sehr schlecht für Sie, 

diese Illusion dieser Glaube, daß ein tschechoslowakischer 
Staat wieder entstehen könnte und das die westen Alliierten 
oder Moskau an der Wiedererstehung eines tschechoslowakis-
chen suvenirären Staates ein Interesse haben, das ist eine 
furchtbare Illusion der tschechoslowakischen Regierung in 
London.

Das, das kann ich wirklich, kann nicht antworten.
Na Herr General wir haben aber doch schon darüber gespro-

chen?
Ich glaube daß die neue Tschechische Republik sehr stark 

unter sowietischem Einfluß stehen wird, daß die sogar, daß 
die sogar zu der sowietischen Einflußzone gehören wird.

Ach ja, das habe ich angenommen.
Wirklich?
Daß die Sowjets Einfluß haben in Europa wirklich.
Wenn Deutschland besiegt wird ja.
Jedenfalls der Sowieteinfluß wird auch nach Westen ver-

schoben.
Verschoben.
Jedenfalls.
Glaube aber in dem Moment ist doch dann die tschecho-

slowakische Republik keine so eigenständige und suveräne 
Republik mehr, sondern sie ist ein Anhängsel.

***
Das ist Ihnen aber immernoch lieber, lieber Anhängsel an 

die Sowietunion.
Anhängsel der, das möchte ich nicht haben, eines unser, 

unser Bestreben unser Bestreben einen selbständigen Staat 
haben.

Nach alter Facon ?
Nein organisiert.
Aber suverä.
Suverän ja.
Das sich vielleicht an das Sowjetunion kann anlehnen.
Anlehnen aber wir möchten nicht haben, daß nur der Sowjet 

den Krieg gewinnen.
Das trauen Sie selbst nicht Moskau fragen.
Ja aber das bedeutet nicht, daß ich einer, vielleicht ein 

Komunist oder Bolschewist bin
Hm.
Das nicht.
Was wollen. Sie machen, wenn das Volk durch eine 

Volksabstimmung nach der suveränen Tschechoslowakei zur 
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Sowjetrepublik erklärt.
Ich glaube das nicht.
Sie glauben das nicht.
Nein
........ Budweis ja auch noch das besitzt ja auch dem 

Moskau, Gottwald84, Šverma
Der ist in Moskau.
Walo usw. die Pläne das aber
Walo .... ist auch nicht
Wissen Sie, daß die komunistische Partei der Slowakei mit 

der Sozialdemokratischen Partei der Slowakei auch bereits 
vereinigt hat.

 Und ein komunistisches
Das habe ich ja erzählt.
Und ein komunistisches Manifest herausgegeben hat.
Sie haben auch Vereinigte unter die Nahme komunistische 

Partei
Ja, das wissen Sie ganu, soweit ein schöner Anfang. Wissen 

Sie, wie man Volksabstimmugen macht, wissen Sie das?
O ja.
Kennen Sie die Esten und Letten, wissen Sie, wie es in 

Finnland zugeht.
Uberall.....
In der Slowakei in Böhmen und Mähren, das glau-

ben Sie, für .... das kann man doch machen, man kann doch 
Volksstimmung machen

Na ja.
Nicht.
O ja.
Glauben Sie, daß diese Methoden die nun da in Europa und 

überall wo der Bolschewismus einmarschiert dann Methode 
werden, glauben Sie, daß das wegen der Freundschaft zwis-
chen Benesch und Stalin man ausgerechnet in Užhorod oder in 
Kaschau stehen bleibt damit.

Nein ich glaube nicht, daß unser Volk für ein bolschewis-
tisches Regieme wäre ........

Das Volk hat aber bei dieser Volksabstimmung keinen all-
zugroßen Einfluß.

Aber doc.
Bitte.
Aber doch.
Glauben Sie.
O ja.
Ernstlich.
Ernstlich.

 84 Klement Gottwald (23. 11. 1896 – 14. 3. 1953), vůdce komunistického odboje 
v Moskvě.
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Ach, das glauben Sie.
Ja, das glaube ich.
Trotz der baltischen Provinzen, trotz Finnland, trotz 

Rumänien, trotz Bulgarien?
Mit den baltischen Staaten das war, mir scheint, das war 

ganz, ganz anders, das wurde besetzt, militärisch.
Das wird auch militärisch besetzt, Sie können ja mit 3 

Brigaden nicht besetzen, sie brauchen ja die rote Armee.
Durchaus nicht.
Die rote Armee muß doch in Pilsen einmarschieren.
Aber deshalb habe ich gesagt, gesagt Herr General, daß 

wir, das wir wollten, wollten
Wollten.
Möglich, daß die Sowjets
Wollten
Das die Sowjets den Sieg
Erringen.
Erringen.
Also brauch sie die Westmächte.
Wo sollen auch den die Engländer und Amerikaner mit den 

Bolschewisten treffen? In Mährisch Trübau, oder wo?
Ja, was weiß ich nicht.
Oder Berlin.
Aber, aber jedenfalls das nicht, nur einer dieser 2 

Parteien, Parteien werden das ......
Das Übergewicht hat.
Das Übergewicht hat.
Soll ein Palast
Palazzo, Bau.
Den Amerikanern ist doch der Einfluß im Baiern zugespro-

chen nicht? 
Das weiß ich nicht.
Den Engländern, so haben Sie gestern gesagt.
Ich habe irgendwo gelesen.
A ha.
Das haben Sie gestern einem Herrn gesagt, der mit 

dem .... Köpno aus dem Ostministerium aus dem neuen 
Tschechoslowakischen in Bauskobitz? Die Zeit gesprochen hat, 
also zum Nationalrat nicht, der hat wieder nichts mit diesen 
Engländern und Amerikaner die dort waren gesprochen und

Die wissen nen kak ?? (sic!)
Ja, die haben in der West und haben sie das erklärt, daß 

Baiern, Amerika
Ich habe irgendwo gelesen, daß wie das verteilt war, das 

Baiern, Rheinland und Preußen zu England und Ostpreußen und 
Westdeutschland

Weißrone ??
Je
Zu, zu Russland sein, das sind die 3 Vormärschstädte 

...... mit Böhmen und Mähren geht es auch so, Zonen, das 
treffen sie sich irgendwo in Mähren.
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***
Aber er will es haben.
Er will doch, daß das Protektorat und die Slowakei nicht 

nur von der roten Armee besetzt wird, sagten Sie doch eben?
Na ja, ich habe gesagt, daß nicht ..., das wir hoffen, daß 

nicht nur die rote Armee wird siegreich sein, denn auch die 
Westmächte

Na ja, und wenn die rote Armee aber in Pilsen steht dann 
geht sie doch nicht mehr raus oder ja?

O ja.
Geht wieder raus?
Ja.
Na, natürlich.
Glaube wenigstens
Sie glauben es, das kann ein großer Irrtum sein.
Aber jedenfalls ziehen sie eine an Russland angelehn-

te suveräne tschechoslowakische Republik den wirklichen 
Verhältnissen vor?

Ja.
Das steht einwandfrei fest.
Ja.
Und werden der Welt beweisen, daß sie im Stande sind, 

nicht nur aus Sowjetrussland
Das Experiment von 1918 für eine Neuordnung in Europa 

nochmal machen wird, hat sich Ihrer Meinung nach die tsche-
choslowakische Republik ...... in Europa die alte bleiben.

Warum denn nicht.
Donnerwetter nochmal, da ist ja das Neueste, deswegen ist 

doch der Krieg ausgebrochen.
O nein.
Sondern.
Nicht deshalb.
Weswegen denn.
Wegen ....
War noch eine der, der Russland Sudetendeutschen abge-

treten, Benesch erklärt doch das immerwieder, das wieder-
holt er doch eigentlich in Manifesten usw. erklärte dass die 
Münchener Konferenzen

Das das München?
Ja, das ist doch dasselbe, die Münchner Konferenz ist 

doch ein Schlußstein in dem Versagen einer staatsmännischen 
Politik der Herr Benesch ist, oder nicht.

Jedenfalls ist es ein Unglück.
Barum.
 

Aber es war doch nicht nur ein tschechisches nationales 
Unglück, sondern es war doch ein europäisches Unglück. Die 
Tschechoslowakie ist, sehen Sie, denken Sie mal darüber nach 
ja? Und das will man nun wieder machen? Dasselbe, was man 
1918 gemacht hat, das wollen wir nun wieder machen? 7 1/2 
Millionen Tschechen und 2 ˝ Million Slowaken wollen ange-



2007
Paginae 15

428

Suk P."
Výslechy gen.  Viesta  a  Goliana

sichts der Welt ..... entscheiden und Auseinandersetzungen 
mit Kontinente und Sphären um die es heute geht, wollen der 
Welt wiederum eine Tschechoslowakische Republik aufzie-
hen und vordemonstrieren, das ist ähnich das was ich sag-
te, der Nabel der Welt, wie es heißt, dem Nabel der Welt, 
nicht? In ...... hoffen sind Illusionen und Phantasien vor-
handen, die sich unglaublich 7 1/2 Millionen Tschechen 
und 2 1/2 Millionen Slowaken wollen 1918 wieder rückholen. 
Unterdessen ist eine Welt in Trümmer gegangen, unterdessen 
sind Räume zum Kampf angetreten, unterdessen geht es um wel-
tweit Entscheidungen und 7 1/2 Millionen Tschechen wollen 
1918 wieder herstellen.

.......... vielleicht ist das unsere Illusion ........ wir 
werden sehen

Haben Sie darüber nicht mal nachgedacht!
Ob wir richtig
Ob die Illusion waren oder nicht.
Aber darum müssen Sie sich doch mal Gedanken machen.
Wissen Sie, mit wem Sie gesprochen haben?
Nein.
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Národní archiv v roce 2006
Eva Drašarová

Úvod

Tak už je to zase tady. Vrcholné euforické pocity nad zlezením 
hory běžných povinností, jež se kombinují s pýchou nad tím, 
co se dokázalo ještě navíc. Bilancování většinou strhává odpo-
vědného pracovníka k podobným emočním projevům. Zastave-
ní v nepřetržitosti nakrátko dá spatřit velmi jasnozřivě cíle, jinak 

poněkud zastřené v běžném kolotání rutiny všedních dnů. Co na tom, 
že se cíle proměňují a nahrazují novými a novými. Ty rudimentární, vy-
plývající z podstaty existence, zůstávají. Udělali jsme hodně pro sebe, pro 
svůj archiv, obor, náš stát a v rámci kolegiální sounáležitosti i pro vzdálené 
přátele. A pochválit kolegyně a kolegy musíme, protože to za nás nikdo 
neudělá a ne každý se dočká medaile za zásluhy. A my jsme pyšní už teď, 
byť současně víme i o všem, co se zrovna nevyvedlo tak rychle, jak jsme 
chtěli, či zcela podle našich představ.

Očekávali jsme toužebně prachobyčejný, průměrný rok. Nebyl extrémní, 
ale dělo se přesto hodně. Nadále jsme kladli velký důraz na oblast předar-
chivní péče. V budoucnu by se nám to mělo vrátit. Přesto by tato oblast 
žádala mnohem silnější personální sestavu pro klasické i elektronické 
dokumenty. Vedoucí oddělení nestátních fondů dokonce mluví o ztrátě dy-
namiky akvizic. Byla ovšem v tomto případě vyrovnána masivními výsled-
ky při zpracování dosud získaného. Přesto se můžeme pochlubit řadou 
významných přejímek, koupí, darů i depozit. Prioritou, daleko překračující 
úzký oborový zenit, byla příprava na projekt e-archiv. 

Zpracování archiválií přešlo do slušného tempa a finalizace přestala být 
pouhou metou. Veškeré úsilí bylo zarámováno do příslušného velmi zda-
řilého pokynu. A badatelé získávají od nás informace doslova všemi póry, 
tedy i přes povedenou novou tvář webové stránky. Oč více se individuálně 
věnujeme požadavkům veřejnosti, o to méně času je na archivní pořádá-
ní a inventarizaci. A o to více úsilí vynaložíme na přípravu archiválií pro 
požadavky občanů. Pracovní úsilí se tedy nikterak nesnížilo vzhledem 
k úkolům badatelské agendy a ke snaze o co nejlepší propagaci Národ-
ního archivu mezi odbornou i laickou veřejnost. Začarovaný kruh, který 
se stal po personálních pouštěních žilou předchozích let spíše perma-
nentní smyčkou na krku. Přesto nebo právě proto držíme nadále cíl – co 
nejvíce pomůcek na internetu (včetně knihovnických katalogů) a možnost 
přímého objednávání touto cestou. Z přísného bezpečnostního sevření 
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resortní počítačové sítě jsme se vymaňovali postupně a dokončení v roce 
2007 je reálné. Bude možné nabídnout i obrázky nejfrekventovanějších 
archiválií – ke stávajícím digitalizačním projektů (stará evidence obyva-
telstva, indikační skicy, Fotoarchiv K. H. Franka) přistoupil ještě jeden, 
mezinárodní, pro klášterní listiny a první krůčky v rámci knihovnických 
grantů VISK 6 a 7.

Odstraňování následků povodně v roce 2002 již probíhá rutinním sušením 
firmou Belfor a následnou dezinfekcí v Národním archivu. Ukončení se 
předpokládá v roce 2009. Novum je zahájení restaurátorských a kon-
zervátorských prací na vybraných poškozených archiváliích. Symbolicky 
se začalo s písemnostmi Státního soudu padesátých let 20. století. Podě-
kování patří vedení odboru archivní správy za neúnavné prosazování této 
povinnosti a připomínání zodpovědnosti. Tři kolegové restaurátoři získali 
i exotické zkušenosti z oblasti výuky v kurdském Arbílu. Napříště se však 
raději soustředí na budování restaurátorských kurzů při Národním archivu, 
jež dostalo zelenou na poradě ředitelů.

Nenásilné vtažení do mnoha vědeckých projektů renomovaných výzkum-
ných pracovišť, realizace vlastních vědeckých ambicí a naplňování i spe-
ciálních vládních úkolů se neustále rozšiřuje a naráží na hranice fyzické 
kapacity jednotlivců. Že se to děje převážně již mimo sféru pracovních 
úkolů a po pracovní době opakuji, s rozpačitými pocity – potěšením, bez-
mocí i obavami, již poněkolikáté.

Personální podmínky
Národní archiv měl v loňském roce 144 systemizovaných míst.

Řada pracovníků archivu pokračovala v roce 2006 v dalším vzdělávání. 
Na Filozofické fakultě UK v Praze úspěšně obhájili disertační práci Jaro-
slav Pažout na oboru československé dějiny (téma disertační práce Čes-
koslovenské a západoevropské studentské hnutí, školitel Jan Rychlík) 
a Milan Vojáček na oboru hospodářské a sociální dějiny (téma disertační 
práce Velkostatek Maleč v riegrovské éře, školitel Jaroslav Čechura) a do-
sáhli titulu Ph.D. Postgraduální studium dokončil rovněž Václav Bartůšek 
na Pedagogické fakultě UK (téma disertační práce Výuka v piaristických 
školách, školitel Karel Rýdl). Jaroslav Šulc dosáhl titulu PhDr. na FF UK 
po obhajobě rigorózní práce Třicetiletá válka a vývoj venkovské sociální 
struktury na panství Brandýs nad Labem v 16.–18. století (školitel Eduard 
Maur). V doktorském studiu pokračují další čtyři pracovníci archivu. V ro-
ce 2007 bude zakončeno bakalářské studium na Vysoké škole chemicko-
-technologické v Praze dvou restaurátorů. Dvě kolegyně úspěšně ukončily 
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Archivní kurz, další dva kolegové ukončili středoškolské studium maturitní 
zkouškou. Někteří pracovníci se i v minulém roce účastnili kurzů výpočetní 
techniky v Institutu pro místní správu v Benešově a navštěvovali kurs an-
gličtiny organizovaný v prostorách archivu. 

Celkové množství uložených archiválií 
K 31. 12. 2006 spravoval NA ve své základní evidenci celkem 1639 ar-
chivních souborů v rozsahu 116 256,37 bm (oproti stavu k 31. 12. 2005 
se jedná o nárůst o 66 archivních souborů a 1400,38 bm). V roce 2006 
bylo provedeno celkem 536 aktualizací evidenčních listů NAD, které se 
týkaly 387 archivních souborů. 234 aktualizací bylo provedeno prostřed-
nictvím vnějších a vnitřních změn, 302 aktualizace pak přímou editací 
evidenčních listů. Do evidence archivních pomůcek bylo v roce 2006 
zapsáno celkem 19 nových archivních pomůcek, zrušeny byly 2 pomůcky. 
K 31. 12. 2006 měl Národní archiv ve své péči celkem 1 národní kulturní 
památku a 25 archivních kulturních památek, z nichž jedna („Soubor nej-
starších archiválií k dějinám ČVUT z let 1705–1744“) z fondu Stará mani-
pulace byla za AKP nově prohlášena dne 12. 12. 2006.

Za povšimnutí stojí i vzestup počtu institucí, od nichž byly v roce 2006 ar-
chiválie přejímány, ať už v důsledku skartačního nebo mimoskartačního ří-
zení: z celkového počtu 51 institucí to bylo ve 27 případech vůbec poprvé, 
kdy Národní archiv od těchto původců nebo od jejich přímých předchůdců 
archiválie přejímal. Není náhodou, že mezi poprvé předávajícími institu-
cemi se vyskytují často ty, u kterých byly v předchozích letech prováděny 
Národním archivem státní kontroly. 

Do druhotné evidence NAD předalo v roce 2006 údaje ze své základní 
evidence celkem 18 archivů a 1 kulturně vědecká instituce. Celkem 6 ar-
chivů předalo v roce 2006 Národnímu archivu 43 stejnopisů svých archiv-
ních pomůcek v listinné podobě. 
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Přehled archivních souborů, 
ke kterým byly v roce 2006 převzaty archiválie
(hvězdičkou jsou vyznačeny soubory, jejichž EL NAD byly v roce 2006 
nově založeny)

Archiv Syndikátu novinářů, Praha 1308 1 0,12 1

Archivní registratura 241 1 31,5 373

Archivy českých zrušených klášterů za 
Josefa II.

33 2 0,24 21

Augustiniáni obutí - provincialát a konvent, 
Praha

34 1 14,3 800

Bartošek Karel, JUDr. 1581 1 12 97

Bartošík Adolf 1436 1 1,5 2

Czech Trade, Česká agentura na podporu 
obchodu, Praha *

1638 1 2 24

Černý Bohumil, PhDr., CSc. 1223 1 0,48 4

Česká f ilharmonie, Praha * 1662 1 0 1

Česká f inanční, s. r. o., Praha * 1625 4 170 1422

Česká komora, Praha 178 1 0 0

Česká správa sociálního zabezpečení, 
Praha

1549 3 1,98 14

Česká stomatologická komora, Praha * 1626 1 2,1 25

Česká školní inspekce, Praha * 1647 1 10 136

Československé cirkusy, varieté a 
lunaparky, Praha

970 1 4,2 34

Český normalizační institut, Praha * 1665 1 1,5 9

Český telekomunikační úřad, Praha * 1672 1 0,7 9

Český úřad zeměměřický a katastrální, 
Praha *

1656 1 0,12 1

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 
Praha *

1661 1 5 38

Fakultní Thomayerova nemocnice s 
poliklinikou, Praha *

1639 1 2 13

Federální ministerstvo dopravy a spojů, 
Praha *

1627 1 0,05 3

Název archivního souboru Číslo 
NAD

Počet 
přírůstků

Počet 
bm

Počet 
EJ
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Federální ministerstvo dopravy, Praha 1256 3 29,5 210

Federální ministerstvo spojů, Praha 1115 2 1,47 16

Federální úřad pro normalizaci a měření, 
Praha *

1668 1 7 52

Fond národního majetku ČR, Praha * 1641 1 70 484

Františkáni - provincialát a konvent, Praha 38 3 5,69 138

Galerie Oskar Krause, Švýcarsko * 1637 1 0,1 1

Generální ředitelství cel Ministerstva f inancí 
ČR, Praha

1570 1 0,01 1

Geodetický a kartograf ický podnik, n. p., 
Praha *

1648 1 3,5 58

Geodetický a topograf ický ústav, Praha * 1650 1 0,25 4

Geodetický ústav, Praha * 1649 1 2,8 46

Havlín Otokar, Ing. 1504 1 1,56 13

Horní soud Jáchymov a jeho substituce 226 1 0,06 1

Institut klinické a experimentální medicíny 
II, Praha *

1612 1 1,5 11

Institut klinické a experimentální medicíny, 
Praha

1552 1 3 15

Institut technické inspekce Praha * 1673 1 4 42

Investa, organizace zahraničního obchodu, 
Praha

1122 1 0,5 5

Karlsson Blanka, PhDr., PhD. 1371 1 0,6 5

Kartograf i cké nakladatelství, Praha * 1653 1 0,02 1

Kartograf i cký a geodetický fond, Praha * 1651 1 0,25 3

Kartograf i cký a reprodukční ústav, Praha * 1652 1 0,36 4

Kartograf i e, n. p., Praha * 1654 1 1,25 15

Kočí Přemysl, Prof. * 1614 1 2,5 18

Komise pro cenné papíry, Praha * 1642 1 1 5

Komora auditorů ČR, Praha * 1670 1 0,1 1

Konpo, s. r. o., Praha 1595 8 176,5 1466

Kosta Heinrich Georg J., Prof., Dr. 1508 2 0,36 3

Křenkovi František a Leontina * 1636 1 0,6 5

Název archivního souboru Číslo 
NAD

Počet 
přírůstků

Počet 
bm

Počet 
EJ
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Křížovníci s červenou hvězdou - generalát 
a konvent Praha

195 1 0,24 3

Lederer František, PhDr. * 1616 1 0,24 2

Mezinárodní společnost lůžkových vozů a 
velkých evropských expresních vlaků, a. s. 
- Reprezentace pro ČSR, Praha *

1619 1 1 9

Ministerstvo dopravy III, Praha 1246 1 5 53

Ministerstvo   f inancí ČR, Praha 1603 3 8,55 75

Ministerstvo  f inancí ČSR, Praha 1277 1 44,5 385

Ministerstvo   f inancí I, Praha 517 1 2 17

Ministerstvo   f inancí II, Praha 1027 1 12 87

Ministerstvo kultury ČR, Praha 1576 1 0,88 106

Ministerstvo kultury ČSR/ČR, Praha 995 1 5,65 46

Ministerstvo lesního a vodního 
hospodářství, Praha

776 1 0,24 2

Ministerstvo pošt a telegrafů, Praha 429 1 0,2 1

Ministerstvo pošt a telekomunikací, Praha 1245 1 0,01 1

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČSSR/
ČSFR, Praha

1513 1 137 1112

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 
Praha

1511 1 0,1 1

Ministerstvo průmyslu ČSR, Praha * 1667 2 19,5 156

Ministerstvo spotřebního průmyslu, Praha 1174 1 1 6

Ministerstvo spravedlnosti ČR, Praha 1534 1 15,5 183

Ministerstvo stavebnictví, Praha 1148 1 4 30

Ministerstvo školství a kultury, Praha 994 1 0,75 5

Ministerstvo vnitra ČR, Praha 1285 1 0,1 1

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha 1533 1 4,5 35

Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha * 1658 1 0,36 3

Mlynář Zdeněk, Prof. JUDr. 1423 1 7,3 45

Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1234 2 10,2 18

Národní bezpečnostní úřad, Praha 1600 1 0,25 2

Národní fronta ČSSR - ústřední výbor, 
Praha

1268 1 9,5 74

Název archivního souboru Číslo 
NAD

Počet 
přírůstků

Počet 
bm

Počet 
EJ
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Národní informační středisko ČR, Praha 1491 1 0,1 1

Národní lékařská knihovna, Praha 1592 1 0,7 8

Národní pozemkový fond, Praha 772 1 0,02 1

Nemocnice na Homolce, Praha * 1607 1 0,6 5

Nikolajev Semjon Nikolajevič, JUDr. * 1634 1 2 387

Nosek Václav * 1635 1 7 28

Pleskotová Eva * 1615 1 3,1 25

Policejní ředitelství Praha I 874 1 1,65 12

Policejní ředitelství Praha II 1420 8 8,51 82

Politika 21, Praha * 1659 1 0,48 7

Privum, Lysá nad Labem * 1632 1 4 40

První východní a. s. v likvidaci, Praha * 1624 1 1,5 14

Psychiatrické centrum, Praha * 1610 1 4,25 51

Republikánská Unie, Praha * 1646 1 0,75 7

Revmatologický ústav, Praha 1523 2 1,9 17

Rodomská prefektura řádu Striktní 
observance, Praha *

1643 1 0,01 1

Sbírka map a plánů Národního archivu 324 1 0,7 40

Sbírka výstřižků 1205 1 1 8

Správa dálkových kabelů, Praha * 1631 1 0,2 2

Správa pošt a telekomunikací, s. p., Praha * 1628 2 2,2 52

Správa železniční dopravní cesty, s. o. 
- Stavební správa Praha *

1633 1 2,5 24

Státní fond životního prostředí, Praha * 1608 4 13,5 145

Státní komise pro vědeckotechnický a 
investiční rozvoj, Praha *

1623 1 0,1 1

Státní opera Praha * 1663 1 0,12 1

Státní plavební správa, Praha 1359 1 0,7 14

Státní sanatorium, Praha 1033 2 0,9 7

Státní ústav památkové péče a ochrany 
přírody, Praha

930 5 57,5 878

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha * 1640 1 0,12 1

Stavební obnova železnic ČR, Praha * 1618 1 0,4 2

Název archivního souboru Číslo 
NAD

Počet 
přírůstků

Počet 
bm

Počet 
EJ



2007
Paginae 15

436

Drašarová E."
Národní  archiv v roce 2006

Strana za životní jistoty, Praha * 1605 1 5 50

Středisko cenných papírů, Praha * 1660 2 4,5 17

Svazarm - český ústřední výbor, Praha 1162 1 0,6 5

Syndikát novinářů ČR, Praha * 1620 1 0,24 2

Tauský Vilém 1353 2 0,08 3

Technická ústředna spojů, Praha * 1630 1 0,1 1

Tělovýchovná jednota Sokol Zürich 1462 1 0,1 1

TESTCOM, Technický a zkušební ústav 
telekomunikací a pošt, Praha *

1671 1 2 21

Tisková sbírka 382 1 1,24 10

Úřad pro státní informační systémy, Praha * 1621 1 0,8 8

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví, Praha *

1666 2 1,5 10

Úřad pro zahraniční obchod, Praha 811 1 0,01 1

Úřad předsednictva vlády ČSSR/ČSFR, 
Praha

865 1 0,5 51

Úřad říšského protektora, Praha 1005 1 0,12 1

Úřad vlády ČSR/ČR, Praha 855 1 4 28

Ústav hematologie a krevní transfuze, 
Praha *

1613 1 0,2 3

Ústav silniční a městské dopravy, Praha 860 1 0,1 1

Ústav vědeckých lékařských informací, 
Praha

1593 1 4,3 34

Ústav zdravotnických informací a statistiky 
II, Praha

1544 1 0,75 7

Ústavní soud ČR, Brno * 1617 1 2,75 27

Ústředí vědeckých, technických a 
ekonomických informací

1512 1 0,8 8

Ústřední ředitelství spojů, Praha * 1629 2 2 91

Ústřední správa spojů, Praha 1116 1 0,01 1

Vězeňská služba ČR, Praha 1588 3 3,17 30

Vrchní horní úřad Jáchymov 217 1 0,01 3

Vysoká škola politická ÚV KSČ, Praha 1227 1 0,12 1

Výzkumný ústav chorob revmatických, 
Praha

1522 2 3,1 23

Název archivního souboru Číslo 
NAD

Počet 
přírůstků

Počet 
bm

Počet 
EJ
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Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 
Praha *

1664 1 7 13

Výzkumný ústav psychiatrický, Praha * 1611 1 0,25 2

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a 
okrasné zahradnictví, Průhonice *

1669 1 1 8

Výzkumný ústav spojů, Praha 1168 1 6,6 31

Výzkumný ústav vodohospodářský, Praha 770 1 1 15

Zeměměřický úřad, Praha * 1657 1 0,4 10

Zeměměřický ústav, Praha * 1655 1 0,5 5

Železniční rozvojové středisko, Praha 1378 1 11 91

Židovské kontrolní matriky 144 2 0,07 3

Celkem: 140 archivních souborů (z toho 64 
nových)

188 1047,27 10585

Počet zkontrolovaných protokolů podle § 52 písm. i) a podle § 79 odst. 2 
písm. f) archivního zákona

Název archivu Počet protokolů 
podle § 52 písm. i)

Počet protokolů 
podle § 79 odst. 2 

písm. f)

Archiv Akademie věd České republiky 26

Archiv České národní banky 4  

Archiv hlavního města Prahy 218 

Archiv Národního muzea 25

Archiv Senátu ČR 1  

Celkem 56 218

Název archivního souboru Číslo 
NAD

Počet 
přírůstků

Počet 
bm

Počet 
EJ
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V roce 2006 pokračovala aktualizace seznamu původců náležejících 
do předarchivní péče archivu, od ledna byl tento seznam uveřejněn na 
internetové stránce Národního archivu. Ke konci roku 2006 je evidováno 
na uvedeném seznamu 338 veřejnoprávních původců. U 151 původců 
(převážně příspěvkových organizací z oblasti kultury, školství a zdravot-
nictví, rozmístěných většinou mimo Prahu) byla předarchivní péče z tech-
nických a organizačních důvodů postoupena příslušnému oblastnímu 
(zemskému) archivu. 

Jako v minulém roce probíhala jednání ohledně spisových norem u ve-
řejnoprávních původců, ukázala se však jako nezvládnutelné plošně 
konzultovat a připomínkovat všechny normy u všech původců, kde by 
toho bylo třeba. Řada již vydaných norem se navíc ukázala jako stále 
nevyhovující a v některých případech původci neměli zájem o nápravu. 
Celkově lze však hodnotit tuto činnost z hlediska preventivní předarchivní 
péče velmi pozitivně. Díky spolupráci 5. se 4. oddělením byl uspokojivě 
zvládnut výběr archiválií poškozených povodní r. 2002 na Ministerstvu 
průmyslu a obchodu, Českém statistickém úřadě a Ministerstvu zeměděl-
ství. Převzaty byly elektronické archiválie – databáze evidencí koncertů 
České filharmonie. 

Pomáhali jsme i při zpracování spisových norem soukromoprávních pů-
vodců (Občanská demokratická strana, Všeodborový archiv Českomorav-
ské konfederace odborových svazů, Ochranný svaz autorský, Česká obec 
sokolská). V rámci tohoto úkolu probíhaly pravidelné konzultace s řádem 
premonstrátů, salesiánů, augustiniánů a diakonií ČBCE (Českobratrské 
církve evangelické). Byl dokončen vzorový spisový a skartační řád pro řá-
dové archivy ve spolupráci s řádem Premonstrátů. S dalšími subjekty jsme 
konzultovali dílčí problémy související se správou dokumentů a archiválií, 
s evidencí Národního archivního dědictví, skartacemi a výběrem archiválií 
i úřední a badatelské potřeby archivářů soukromoprávních původců (např. 
Česká obec sokolská, Junák, Komunistická strana Čech a Moravy, Křes-
ťanská a demokratická unie - Česká strana lidová, Nadace Český fond 
umění, občanské sdružení Naděje, TJ Sokol Libochovice, Sdružení tech-
nických sportů a činností, Společnost pro soudobou dokumentaci, Svaz 
českých a moravských bytových družstev).

Státní kontroly u původců byly realizovány u České filharmonie, Národní-
ho památkového ústavu, Národního divadla, Státní opery, Laterny Magiky 
a Ministerstva pro místní rozvoj. 

 Časově a odborně mimořádně náročné (včetně posouzení právních as-
pektů) bylo završení jednání o třech významných archivních souborech. 
Jedná se na prvním místě o uložení vzácného rukopisu zednářské Ro-
domské prefektury řádu Striktní observance z konce 18. století (složitelem 
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je Veliká lóže České republiky), o získání archivu JUDr. Semjona Nikolaje-
viče Nikolajeva a dalších osob z okruhu emigrantů z Ruska po roce 1917 
– příslušníků strany eserů v exilu (kromě Nikolajeva jde např. o archiválie 
J. K. Breško-Breškovské, listy A. Kerenského ad.) a v neposlední řadě 
o delimitaci dodatků k fondu Zdeněk Mlynář, které v rozporu se smlouvou 
uzavřenou naším archivem a manželkou původce z roku 2000 převzal 
v roce 2005 Archiv Národního muzea (díky pochopení vedení muzea a ar-
chivu a souhlasu rodiny došlo k delimitaci). Z ostatních akvizičních přírůst-
ků je třeba upozornit alespoň na nově získanou pozůstalost někdejšího 
ředitele Národního divadla v Praze prof. Přemysla Kočího (zprostředkoval 
doc. PhDr. Martin Kučera, CSc.), ministra vnitra Václava Noska, PhDr. 
Františka Lederera, publicistky a politické analytičky z okruhu ODS Evy 
Pleskotové, archiváře ing. Otokara Havlína či přírůstky současných politic-
kých subjektů (Politika 21, Republikánská unie, Strana za životní jistoty). 
Potěšitelné je, že nadále pokračovalo přebírání archiválií spolků a organi-
zací Čechů ve Švýcarsku.

Zpracování archiválií 
V souladu s plánem práce se archiv v roce 2006 zaměřil na ukončování 
některých dlouholetých projektů, zpracování kmenových fondů a na zpří-
stupňování digitalizovaných fondů – indikačních skic, řádových listin, 
policejních přihlášek. 

Ve II. oddělení probíhá závěrečná fáze inventarizace fondu Prezidium mi-
nisterské rady Vídeň (ukončena bude 2007), plynule probíhá inventariza-
ce složitého fondu Ředitelství císařských rodinných a soukromých statků 
Praha (dokončeny byly inventáře k částem Administrace toskánských stat-
ků – Zvoleněves a Účetní materiál, probíhalo pořádání části Administrace 
toskánských statků – společné). Pokračovala prohloubená inventarizace 
fondu Staré montanum. Pozastaven byl projekt databáze Spolky a jeho 
dosavadní výsledky byly zpřístupněny badatelům na internetu (katalog 
spisů z let 1856–1910 z fondu České místodržitelství. 

Ve III. oddělení bylo dokončeno zpracování fondu Archiv Huberta Ripky, 
zahájeno bylo pořádání fondu Úřad říšského protektora – státní tajemník 
K. H. Frank. Zahájeno bylo rovněž zpracování dodatků k hospodářským 
fondům, dokončen byl Ústřední svaz československé dopravy. Pokračo-
vala reinventarizace fondu Sčítání obyvatelstva 1939 (dokončena bude 
v roce 2007). V rámci dlouhodobého projektu byly zahájeny práce na Ka-
talogu a rejstřících k protokolům schůzí 13. československé vlády (tj. únor 
1934 – červen 1935). 
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Ve IV. oddělení pokračovala inventarizace fondu Ministerstvo zdravotnictví 
1945–1968 a fondu ÚV KSČ - Kancelář Generálního tajemníka G. Husá-
ka. Zahájeno bylo třídění a pořádání fondu ÚV KSČ - Kancelář tajemníka 
Oldřicha Švestky. Pro naléhavé účely nahlédací a badatelské agendy byly 
vyhotoveny částečné soupisy následujících fondů: Státní úřad pro věci 
církevní, Kancelář Generálního komisaře výstavy Montreal 1967, Minis-
terstvo kultury, Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, Ústřední 
národní pojišťovna, Státní úřad sociálního zabezpečení, Fond národní 
obnovy, Ministerstvo vnitřního obchodu, Ministerstvo průmyslu. 

V VI. oddělení byla dokončena několikaletá inventarizace fondů Minister-
stvo zahraničních věcí – výstřižkový archiv III a Archiv Syndikátu novinářů. 
Průběžně pokračovaly práce na zpřístupnění fondů Sbírka map a plánů, 
Rodinný archiv toskánských Habsburků (části Leopold II., Ludvík Salvá-
tor, Sbírka map a plánů a Sbírka fotografií, grafiky a tisků). Pokračovaly 
rovněž práce na zpřístupnění fondů Beran Rudolf, Clementis Vladimír, 
JUDr., Kárných Miroslav a Margita a Tigrid Pavel. Nově bylo zahájeno 
třídění fondu Syndikát novinářů ČR, fondové části Archiv Syndikátu novi-
nářů – členská evidence a rovněž třídění nově získaného fondu Nikolajev 
Semjon Nikolajevič JUDr. Dokončena byla rovněž revize Sbírky staničních 
kronik spojená s jejím bezpečnostním snímkováním. 

V VIII. oddělení probíhalo zpracování otevřených souborů Sbírka pozitivů, 
Sbírka negativů a Sbírka mikrofilmů. Do databáze JANUS byla uložena 
data archivních souborů Vilím Blažej, fotografie z let 1949–1976; Schenk 
Antonín, JUDr. - fotodokumentace, fotografie z let 1908–1964; Archiv 
České strany národně sociální – obrazové a zvukové záznamy, Praha, 
1897–1999 (práce na tomto souboru budou pokračovat i v r. 2007). Dále 
pokračovaly práce na zpracování archivních souborů Fotoarchiv ČTK 
– fotografie a negativy 1920–1936, Bruner-Dvořák Rudolf, skenován byl 
archivní soubor Fotoarchiv K. H. Franka, celkem bylo pořízeno 4 949 
skenů. Pro velký badatelský zájem byly zahájeny práce na katalogizaci 
archivního souboru Alexandrijské mikrofilmy. V r. 2006 bylo zpracováno 
19 svitků mikrofilmů, které nebyly v minulosti zpracovány a neexistovala 
k nim žádná data a dalších 10 svitků, k nimž byly v minulosti pořízeny 
rámcové regesty. Bylo dokončeno třídění fondu Krátký film, Praha. Záro-
veň byl pořízen základní soupis filmových titulů tohoto fondu. Nově byly 
zahájeny třídící práce, včetně čištění a nové adjustace, archivního soubo-
ru Ústřední dopravní institut.

Ze zvukových dokumentů byly roztříděny zvukové záznamy a videozázna-
my archivního souboru Mlynář a provedeny jejich přepisy pro dárce. Byly 
zahájeny práce na přepisu Zvukových záznamů radionaslouchací služby, 
a to ve spolupráci s Českým rozhlasem. 
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Soupisy 
Práce na soupisu pečetí pokračovaly podle plánu ve pětičlenném stabili-
zovaném kolektivu. Bylo popsáno celkem 1 198 ks pečetí. 

Zpřístupněno bylo 35 neuspořádaných mikrofilmů získaných v minulosti 
z Ústředního archivu NDR v Postupimi. Vznikl tak tématický soupis dílčí 
části archivní sbírky Sbírka mikrofilmů s názvem Soupis vybraných bo-
hemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi (1934–
1945).

Seznam schválených archivních pomůcek
Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků. Administrace tos-
kánských statků, spisové pododdělení Zvoleněves 1630–1850 (1889), 
Jiřina Juněcová, inventář, 2006, 41 s., ev. č. pom. 1640.

Ministerstvo zdravotnictví – zasedání kolegia ministra 1952–1968, Milena 
Marešová, prozatímní inventární seznam, 2005, 59 s., ev. č. pom. 1641.

Ministerstvo zdravotnictví – materiály pro schůzi vlády 1955–1968, Milena 
Marešová, prozatímní inventární seznam, 2005, 4 s., ev. č. pom. 1642.

Ministerstvo zdravotnictví ČSR – materiály pro schůzi vlády 1969–1989, 
Milena Marešová, prozatímní inventární seznam, 2005, 12 s., ev. č. 
pom.1643.

Ministerstvo zdravotnictví ČSR – zasedání kolegia ministra 1969–1986, 
Milena Marešová, prozatímní inventární seznam, 2005, 19 s., ev. č. pom. 
1644.

Státní úřad sociálního zabezpečení – zasedání kolegia ministra-předsedy 
1945–1963, Milena Marešová, prozatímní inventární seznam, 2005, 31 s., 
ev. č. pom. 1645.

Státní úřad pro věci církevní – zasedání kolegia ministra-předsedy 
1953–1956, Milena Marešová, soupis dokumentů, 2005, 21 s., ev. č. pom. 
1646.

Státní úřad pro věci církevní – dodatky 1949–1956, Milena Marešová, dílčí 
inventář, 2005, 11 s., ev. č. pom. 1647.

Ministerstvo školství a kultury – zasedání kolegia ministra 1956–1966, Mi-
lena Marešová – Alena Šimánková, prozatímní inventární seznam, 2005, 
74 s., ev. č. pom. 1648.
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Švehla Antonín 1907–1934 (1942), Filip Paulus, katalog, 2006, 90 s., ev. 
č. pom. 1649.

Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků – účetní materiál 
1622–1918 (1919), Jiřina Juněcová, inventář, 2006, 482 s., ev. č. pom. 
1650.

Likvidační komisař pro ministerstvo železnic Vídeň (1896) 1918–1923 
(1925), Miroslav Kunt, inventář, 2006, 27 s., ev. č. pom. 1651.

Ústřední svaz československé dopravy – dodatky (1919) 1940–1949 
(1951), Tomáš Jirásek, Michal Prádl, inventář, 2006, 23 s., ev. č. pom. 
1652.

Likvidační komisař ministerstva zahraničních věcí Vídeň 1920–1921 
(1924), Jan Krlín, inventář, 2006, 7 s., ev. č. pom. 1653.

Generální ředitelství stavby dálnic Praha – dodatky (1927) 1938–1951 
(1962), Zdeňka Kokošková, Miroslav Kunt, Jaroslav Pažout, dílčí inventář, 
2006, 40 s., ev. č. pom. 1654.

Intendance Německého zemského divadla v Praze 1798–1921, Pavla 
Lutovská, inventář, 2006, 21 s., ev. č. pom. 1655.

Zemský výbor Praha – železniční oddělení (1870) 1894–1913 (1925), 
Anna Skýbová, Anita Křepelková, Miroslav Kunt, dílčí inventář, 87 s., ev. 
č. pom. 1656.

Využívání archiválií

Počet 
bada-
telů 
celkem

Z toho 
cizinců

Počet 
badatel-
ských
návštěv

Počet 
správních 
řízení 
podle §38 
odst. 2

Počet 
zapůjče-
ných evi-
denčních 
jednotek

Počet 
vypůjče-
ných evi-
denčních 
jednotek

Počet 
rešerší 
pro 
úřední 
potřebu

Počet 
rešerší 
pro sou-
kromé 
účely

2292 302 13371 40 46 182 1682 956

Badatelny
V uplynulém roce došlo k mírnému poklesu badatelů ve studovně 1. od-
dělení (o 59), avšak k masivnímu nárůstu uskutečněných badatelských 
návštěv (7257). 

V roce 2006 navštívilo centrální studovnu na Chodovci celkem 1 341 re-
gistrovaných badatelů (1 387 badatelských témat). V centrální studovně 
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na Chodovci bylo v roce 2006 uskutečněno celkem 6 114 badatelských 
návštěv. Největšímu zájmu se stále těší složitý fond ÚV KSČ a fondy 
z oboru dopravy a spojů.

Úsek informatiky prováděl rutinní správu informačního systému Badatelna 
a jeho optimalizaci, ve spolupráci s dodavatelskou firmou došlo k imple-
mentaci IS Badatelna do nového databázové prostředí (MS SQL 2005). 
V roce 2006 byl software rozšířen o nové prvky. Zprovozněn byl samostat-
ný úsek přípravny 4. oddělení Národního archivu a současně byla ve spo-
lupráci s dodavatelskou firmou zahájena technická příprava provozu IS 
Badatelna na 1. oddělení NA, která bude pokračovat i v roce 2007. Záro-
veň pokračovala technická příprava veřejného objednávkového systému, 
který by měl v budoucnu část badatelské agendy přenést do prostředí 
internetu. V roce 2007 se počítá se spuštěním zkušebního provozu.

Správní činnosti 
V roce 2006 bylo v podacím deníku NA evidováno celkem 4204 čísel 
jednacích. Z celkového počtu bylo 1682 rešerší pro úřední potřebu a 956 
rešerší pro soukromé účely. Nižší množství žádostí oproti minulému roku 
bylo zaznamenáno u agendy týkající se věznění v době nacistické okupa-
ce. Stabilizovalo se množství dotazů na zjišťování národnosti a státního 
občanství. V naprosté většině se jednalo o dotazy státních úřadů či orgá-
nů samosprávy. Početná zůstává i agenda zjišťování posledního bydliště 
osob, a to často v kombinaci se státoobčanských šetřením, kde rovněž 
jako tazatelé převažují instituce. Naopak žádosti o zjištění národnosti 
a státního občanství ze sčítacích operátů předkládají ve velké většině 
soukromé osoby, které potřebují nejčastěji potvrdit českou nebo němec-
kou národnost. Časově velmi náročné jsou různé žádosti institucí i sou-
kromých osob o zjištění údajů ze zemědělsko-lesnických fondů. I nadále 
se prováděly rešerše k nezvěstným občanům, po nichž pátral Český čer-
vený kříž. Pokračovala agenda odškodnění za smrtelná zranění a ublížení 
na zdraví v souvislosti se vstupem vojsk cizích armád do Československa 
v roce 1968. 

Vlastní výstavy
Gestorem výstavy Doba vlády Karla IV. a jeho rodiny v archivních 
dokumentech, konané v Národním archivu na Chodovci ve dnech 
20. 4. – 21. 5. 2006 bylo 1. oddělení (včetně katalogu). Kromě toho se po-
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dílelo na koordinaci doprovodných programů výstavy Karel IV. císař z Boží 
milosti. Kultura a umění za vlády posledních Lucemburků 1347–1437, ko-
nané na Pražském hradě ve dnech 16.1. – 21.5. 2006.

Spolupráce a zápůjčky exponátů na cizí výstavy
Mária Uhorská (Slovenská národná galéria), Bratislava.

Hudba v Praze 1760 (České muzeum hudby), Praha. 

Praha lucemburská (Archiv hlavního města Prahy), Clam-Gallasův pa-
lác, Praha.

Praha Mozartova. Kulturní a společenský život v Praze 1780–1800 (Ar-
chiv hlavního města Prahy a Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci 
s firmou BVA), Clam-Gallasův palác, Praha.

450. výročí příchodu jezuitů do Čech (Národní knihovna Praha).

Sága moravských Přemyslovců (Muzeum města Brna a Vlastivědné 
muzeum v Olomouci).

750 let Broumova v archivních dokumentech, Broumovský klášter.

Slezsko, perla v České koruně (Národní galerie v Praze), Valdštejnská 
jízdárna, Praha. 

Voršilky v Praze (Řád Voršilek, Praha).

Parlament v zrcadle času (Kancelář Senátu, Národní muzeum Praha), 
Senát Parlamentu České republiky, Praha.

Albrecht z Valdštejna a jeho doba (Senát Parlamentu ČR, VHÚ Praha).

Básník a král – Bohuslav Hasištejnský v zrcadle jagelonské doby 
(Správa Pražského hradu), Císařská konírna Pražského hradu.

Sedací nábytek na Pražském hradě (Správa Pražského hradu).

Český průmysl a obchod ve Francii 19.–20. století (Státní oblastní 
archiv v Praze), výstavní sál Národního archivu, Praha. 

Tajemství paravánu následníka trůnu (Státní oblastní archiv v Praze), 
výstavní sál Národního archivu, Praha. 

Mravnost nade vše (Muzeum policie České republiky).

Policisté a četníci (Muzeum policie České republiky). 

Zločinnost v Čechách (Muzeum policie České republiky).
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Antonín Švehla – hostivařský rodák a československý státník (Společ-
nost Antonína Švehly).

Alois Eliáš – hrdina a státník (Památník osvobození Praha – Vítkov). 

Ženy v boji 1939–1945 (Společnost Ludvíka Svobody, Univerzita obrany 
Brno, Městská část Brno – Královo Pole) 

Příběhy bezpráví (Společnost Člověk v tísni v rámci projektu Jeden svět 
na školách) 

Zločiny komunismu - lidé proti lidem (Muzeum čs. opevnění K-S 14 
Králíky a Vojensko-historický klub Erika Brno a Národní archiv, bunkr Krá-
líky) - období stalinské justice na Králicku a Pardubickém kraji.

Putovní výstava Pocta všem, kteří vzdorovali – byla nadále instalována 
v jednotlivých pobočkách KPV, byla doplňována a upravována podle po-
třeby.

Erik Kolár a jeho svět loutek (divadelní oddělení Národního muzea). 

Mozart 2006 – Experimentální osvícenství a latentní romantika ve Vídni 
konce 18. století. (Da Ponte Institut, Wien a Albertina Museum, Wien.)

Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation 962 bis 1806. Altes Reich 
und neue Staaten 1495–1806 (Kulturhistorsches Museum Berlin, Kul-
turhistorisches Museum Magdeburg), Magdeburg.

Die Kaisermacher. Frankfurt am Main und die goldene Bulle 1356–1806 
(Historisches Museum) Frankfurt n. M. 

Bayern-Böhmen. Bavorsko-Čechy: 1 500 let sousedství (Haus der 
Bayerischen Geschichte, Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst Haus der Bayerischen Geschichte), Státní muzeum, 
Zwiesel; 25. května–14. října 2007.

Alžběta Durynská – Evropská světice (Nadace hradu Wartburg a Uni-
verzita Friedricha Schillera v Jeně.), Hrad Wartburg, Eisenach; 7. červen-
ce–19. listopadu 2007

Daring to resist (Museum of Jewish Heritage New York).

Sedmdesátiny Václava Havla (Ministerstvo zahraničních věcí, na jednot-
livých ambasádách).
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Spolupráce s médii
Byla zahájena celoroční série rozhovorů o Národním archivu pro časopis 
Policista. Řada článků pak vyšla u příležitosti výstavy Národního archivu 
o Karlu IV. V souvislosti s restaurátorskou misí v Iráku vystoupil v České 
televizi, v rádiu Leonardo a v rádiu Svobodná Evropa ing. Ďurovič. K výro-
čí okupace Československa v roce 1968 vystoupil PhDr. J. Pažout ve vy-
sílání Českého rozhlasu na téma mezinárodního kontextu Pražského jara. 
Spolupráce byla navázána se dvěma televizními studii v Ostravě, která 
připravují dokumentární cyklus „Příběhy železné opony“. V roce 2006 ten-
to cyklus získal celostátní ocenění. Intenzivní spolupráce probíhala s re-
žisérem Martinem Vadasem na přípravě rekonstrukce politického procesu 
s M. Horákovou a spol., který vysílala Česká televize v létě 2006. Trvale 
spolupracujeme s K. Vlachovou a M. Šandovou na přípravě televizních 
dokumentárních pořadů. Podklady a odbornou konzultaci pro připravova-
ný film o Miladě Horákové hledala ve 4. oddělení studentka FAMU Natálie 
Kocábová. 

Průběžně po celý rok jsme vyhledával Národní archiv požadované doku-
menty pro Lidové noviny, Respekt, Mladá fronta Dnes. 

Exkurze
V roce 2006 se uskutečnilo v archivu 68 exkurzí, jichž se zúčastnilo 
celkem 1 299 osob. Jako tradičně převažovaly exkurze pro posluchače 
vysokých škol (FF-UK archiváři, historici, PedF-UK, Jihočeská univerzita 
ČB, Masarykova univerzita Brno, Fakulta restaurování univerzity v Pardu-
bicích, Kladenská univerzita 3. věku), pro posluchače středních škol se 
zaměřením na historii a veřejnou správu, pro členy ČGHSP a pracovníky 
PIS.

Internetové stránky Národního archivu 
V roce 2006 došlo k realizaci nového řešení webových stránek Národní-
ho archivu. Cílem bylo uplatnění aktuálních standardů v oblasti webové 
prezentace z hlediska technického řešení (XHTML, CSS, ASP), designu 
a struktury, tak aby byla zajištěna budoucí kompatibilita webu v kontextu 
prudkého rozvoje informačních technologií. Byla navržena nová struktu-
race webu (devět základních rubrik), která na jedné straně zohledňova-
la požadavky jeho uživatelů a na druhé straně respektovala zvolenou 
informační strategii. Ta sledovala potřebu hierarchizované prezentace 
informací pro široké spektrum uživatelů z řad laické i odborné veřejnos-
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ti. Pro potřeby prvouživatelů byl proto navržen systém „průvodců“, který 
poskytuje základní penzum relevantních informací o činnostech archivu, 
badatelé a odborná veřejnost pak mají možnost získat hlubší informace 
v tematicky členěných rubrikách.

Zahraniční styky 
Celkový počet realizovaných zahraničních služebních cest pracovní-
ků Národního archivu v roce 2006 činil 23 cest (17 cest plánovaných 
a 6 neplánovaných). Tématicky se zahraniční služební cesty pracovníků 
NA týkají několika okruhů: bohemikální výzkum, účast na mezinárodních 
konferencí a seminářích, účast na zasedáních mezinárodních komisí, zís-
kávání zkušeností v oblasti archivnictví v zahraničních archivech, prezen-
tace Národního archivu a českého archivnictví v zahraničí.

Národní archiv se každoročně podílí i na přijetí zahraničních hostů. 
Tato přijetí jsou realizována odborem archivní správy MV ČR. Většinou 
se jedná o archivní studium a zájem o seznámení se s odbornou činností 
Národního archivu.

Přehled zahraničních služebních cest pracovníků Národního 
archivu za rok 2006
Dr. Ing. Ďurovič Michal, Bartl Benjamin 
SRN/Lipsko 13. – 15. 3. 2006 (účast na konferenci Preserving our writte, 
cultural heritage – a national task within a European framework)

PhDr. Kokošková Zdeňka 
SRN/Berlin 9. – 14. 4. 2006 (plnění grantového projektu GA ČR Nacistic-
ká okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava)

PhDr. Matušíková Lenka 
Velká Británie/Londýn 26. 4. – 1. 5. 2006 (zasedání ,, Endangered Archi-
ves Programme Advisory Panel“(komise pro hodnocení projektů v rámci 
Programu na záchranu ohrožených archivních fondů při Lisbeth Rusing 
Charitable Fund); konzultace v rámci projektu ,,Economic Mentalitis 
of Czech Peasants,1550–1750“ (Univerzita Cambridge))

PhDr. Pazderová Alena, Mgr. Křečková Jitka 
Rakousko/Vídeň 31. 5. – 1. 6. 2006 (účast na zasedání účastníků projek-
tu digitalizace církevních listin ,,Monasterium“ konaném v archivu Haus-, 
Hof- und Staatsarchiv ve Vídni)
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PhDr. Sedláčková Helena 
Itálie/Bolzano 6. – 12. 6. 2006 (účast na zasedání mezinárodní sfragistic-
ké komise při Mezinárodní archivní radě)

Ing. Paulusová Hana 
Skotsko/Edinburgh 26. – 30. 7. 2006 (účast na páté mezinárodní konfe-
renci IPC a součastně první mezinárodní konferenci skupiny Book&Pa-
per organizace The Instituce of Conservation (ICON))

Dr. Ing. Ďurovič Michal, Nováček Dušan, Zajačiková Zuzana 
Irák/Irbil 15. 6. – 7. 7. 2006 (Spolupráce na zprovoznění restaurátorské-
ho pracoviště v Irbilu)

PhDr. Kalina Tomáš, Ing. Kunt Miroslav 
SR/Bratislava 26. – 30. 6. 2006 (výměna zkušeností z oblasti předarchiv-
ní péče, informace k problematice elektronických dokumentů)

PaedDr. Brom Bohumír 
Slovensko/Levoča 19. – 22. 6. 2006 (10. archivní dny v SR (ve spoluprá-
ci s Českou archivní společností))

Mgr. Křečková Jitka 
Maďarsko/Budapešť 10. – 12. 9. 2006 (návštěva františkánských klášterů 
v Maďarsku, prohlídka výstavy o sv. Janu Kapistránovi ve Vojenském 
muzeu v Budapešti v souvislosti s koordinací evropského projektu digita-
lizace církevních listin ,,Monasterium“).

PhDr. Pažout Jaroslav 
SRN/ Berlin 20. – 26. 9. 2006 (výzkum dokumentů ve Spolkovém archivu 
vztahujícím se k nacistické politice v Protektorátu Čechy a Morava v le-
tech 1943–1945)

Mgr. Vojáček Milan, Blodigová Alexandra 
Rumunsko/Timisoara 28. 9. – 4. 10. 2006 (výzkum bohemikálních pí-
semností ve fondech rumunských státních archivů, průzkum písemných 
dokumentů české menšiny v Rumunsku)

Mgr. Machková Zora 
Francie/Paříž 8. – 14. 10. 2006 (dokončení akvizice fondu Karel Bartošek 
a průzkum archivu Sokol Paříž)

PhDr. Gregorovičová Eva 
Itálie/Florencie 26. 9. – 13. 10. 2006 (průzkum vztahů mezi fondem 
Rodinný archiv toskánských Habsburků a fondy Státního archivu ve Flo-
rencii)
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PhDr. Pazderová Alena 
Itálie/Řím 6. – 30. 10. 2006 (výzkum bohemik v Archivio di Stato Roma 
s ohledem na edici korespondence papežského nuncia v Praze Cesare 
Speciana v 1592–98, kolace textů edice Specianovy nunciatury z let 
1592–93 ve Vatikánském tajném archivu, studium fondů rukopisného 
oddělení Vatikánské knihovny) 

PhDr. Kalina Tomáš, Ing. Miroslav Kunt 
SRN/Berlin 9. – 13. 10. 2006 (konzultace předarchivní péče, fungování 
správního archivu, dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů)

Mgr. Vojáček Milan, Mgr. Koláčný Jaroslav  
Rakousko/Vídeň 9. – 20. 10. 2006 (výzkum bohemikálních písemností 
ve fondech Rak. státního archivu do roku 1918 pro přípravu ,,Průvodce“)

PhDr. Krlín Jan PhD. 
Slovinsko/Lublaň 8. – 14. 10. 2006 (výzkum bohemik týkajících se obdo-
bí kolem 1. světové války v materiálech bývalých rakouských minister-
stvech předaných Slovinsku)

Mgr. Kahuda Jan 
SRN/Koblenz 15. – 22. 10. 2006 (heuristika v Landeshauptstaatsarchiv 
Koblenz vztahující se k historii rodu Metternichů pro zpracování fondu 
Národního archivu)

Dr. Ing. Ďurovič Michal 
Itálie/Florencie 8. – 10. 11. 2006 (účast na konferenci ARCHIVI SOM-
MERSI (následky povodní))

PhDr. Pazderová Alena 
Itálie/Milán 26. 11. – 3. 12. 2006 (kolace textů edice Specianovy nuncia-
tury z let 1592–1593 v Ambrosiánské knihovně v Miláně) 
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Ing. Paulusová Hana, Straka Roman 
Polsko/Varšava, Krakov 20. – 24. 11. 2006 (návštěva resturátorského 
pracoviště a sekce hromadného odkyselování Národní knihovny ve Var-
šavě a Jagellonské univerzitní knihovny v Krakově)

PhDr. Kokošková Zdeňka 
SRN/Berlín 18. – 24. 11. 2006 (vládní projekt Dokumentace osudů aktiv-
ních odpůrců nacismu, Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy 
a Morava 1943–1945)

Vědecký výzkum

Elektronické dokumenty
Vědecký výzkum byl hlavní náplní pracoviště pro dlouhodobé ukládání 
dokumentů úseku informatiky 5. oddělení. Hlavním úkolem v roce 2006 
byla příprava zadávací dokumentace projektu a vypsání soutěže na doda-
vatele projektu. Ze zástupců mimo archiv (ministerstva, archivní správa, 
Česká národní banka, Relsie, s.r.o.) byla ustavena přípravná skupina, 
která průběžně konzultovala zadávací dokumentaci a někteří její členové 
byli jmenováni i do hodnotící komise nabídek. Skupina měla k dispozici 
řadu materiálů připravených úsekem informatiky, mj. souhrn „Dlouhodobé 
uchovávání elektronických (digitálních) dokumentů v zahraničí“.

Národní archiv dne 27. 9. 2006 vypsal veřejnou zakázku na vytvoření 
projektu pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování doku-
mentů v digitální podobě (digitální archiv). Úkolem dodavatele má být 
vypracování studie proveditelnosti, která bude následně použita při bu-
dování digitálního archivu v rámci nového veřejného zadání. Zadávací 
řízení proběhlo formou zjednodušeného podlimitního řízení. Byl osloven 
vybraný okruh potenciálních dodavatelů (15) a dokumentace i s výzvou 
zveřejněna na internetových stránkách. Pro formální nedostatky všech 
nabídek musela však být soutěž zrušena a bude v lednu 2007 opakována 
na základě mírně upravené zadávací dokumentace a ve formě otevřené-
ho výběrového řízení. 

Z ostatních prací je potřeba zmínit spolupráci s Ministerstvem informatiky, 
pro které úsek zpracoval zadání projektu výzkumu a vývoje „Dlouhodo-
bé uchovávání elektronických dokumentů se zaručeným elektronickým 
podpisem“. Pracovník úseku se zúčastnil též práce hodnotitelské komise, 
archiv by měl mít první průběžnou zprávu k dispozici v únoru 2007.
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Razantně přibylo konzultací s různými úřady i firmami týkajícími se elektro-
nické spisové služby a ukládání elektronických dokumentů. Tak se např. 
dva pracovníci zúčastnili s přednáškou zákaznického dne firmy Gordic, 
byla připravena analýza řešení ukládání e-mailů pro Vojenský ústřední 
archiv aj. Miroslav Kunt se podílel na práci skupiny pro přípravu elektronic-
ké spisové služby Ministerstva vnitra. Bohumil Chalupa pracovně přeložil 
normu ISO 15489 Record management, Miroslav Kunt a Karel Koucký 
vytvořili překlad popisu datové struktury pro výměnu elektronických spi-
sů v oblasti justice z německého projektu DOMEA. Intenzivní byla účast 
na konferencích. 

Historie, pomocné vědy historické, dějiny správy
Pokračovaly práce v rámci projektu „Reflexe a sebereflexe ženy v české 
národní elitě 2. poloviny 19. století“ financovaného z grantu GA ČR (řešitel 
Milan Vojáček). Proběhla dvoudenní mezinárodní vědecká konference, 
byl přípraven sborník z konference. Probíhá přepis rukopisu Zápisků 
M. Červinkové-Riegrové, další přípravné ediční práce a heuristika. 

Spolupracovali jsme s Terezínskou iniciativou při přípravě materiálu 
ke skenování dokumentů osob postižených holocaustem. 

Někteří pracovníci, především 3. a 4. oddělení, se zapojili do projektu Do-
kumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé 
světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Česko-
slovensku proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu ve smyslu usnesení vlá-
dy České republiky č. 1081 ze dne 24. 8. 2005, zadaného Ministerstvem 
zahraničních věcí. Byly prováděny rešerše ve fondech Národního archivu, 
Archivu KPR, Archivu BS MV, VHA - VÚA, Archivu MZV a Archivu ČSSD, 
v zahraničí pak ve Spolkovém archivu v Berlíně, Zemském archivu v Ber-
líně, Zemském archivu Braniborska v Berlíně a v Archivu Ministerstva 
zahraničí SRN. Byly zahájeny přípravy na soupisu právních předpisů (He-
lena Nováčková), tématickém soupisu z fondu MV-NR (Jaroslav Pažout: 
sign. B 2111 – Korespondence s OSK a ONV, Alena Skipalová: sign. VII R 
– repatriace a reemigrace), edici dokumentů pro veřejnost (Zdena Kokoš-
ková) a výběru dokumentů určených pro přípravu putovní výstavy. Středo-
školáci přepisovali dobové seznamy německých antifašistů z jednotlivých 
fondů Národního archivu; po revizi byly předávány Jiřímu Bernasovi, který 
je importoval do databáze (vlastní databázi vytvořil po stránce technické). 
Dne 13. – 15. listopadu se konala v Ústí nad Labem mezinárodní konfe-
rence v rámci zmíněného vládního projektu č. 1081/2005 s názvem …i oni 
byli proti. Zdena Kokošková a Alena Nosková vystoupily s referátem na té-
ma Archivní prameny vrcholných státních a politických orgánů ČR k pro-
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blematice osudů německých antifašistů a zajišťování realizace usnesení 
vlády č. 1081 z 24. 8. 2005. 

V roce 2006 dokončovali Zdena Kokošková a Jaroslav Pažout grant Na-
cistická okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava 1943–1945 (edi-
ce dokumentů), který je společným projektem Národního archivu a Ústavu 
pro soudobé dějiny AV ČR.

Helena Nováčková a Ivan Šťovíček připravili k tisku ve spolupráci s Ústa-
vem mezinárodních vztahů a Historickým ústavem AV ČR edici Doku-
menty čs. zahraniční politiky (1940–41), svazek č. 1 (červen 1940–duben 
1941). 

Alexandra Blodigová a Jaroslav Bubeník pokračovali ve spolupráci 
na grantovém úkolu GA ČR Český tisk v době protektorátu (řešitelka Bar-
bara Köpplová). Dále se podíleli na projektu Centra mediálních studií FSV 
UK, jehož cílem je vydání slovníku významných novinářských osobností. 
Slovník byl závěrem roku dokončen a odevzdán do nakladatelství. Ale-
xandra Blodigová se zapojila do projektu občanského sdružení Nezávislá 
knihovna a čítárna Libri prohibiti Zahraniční krajanské tisky.

Bohumír Brom spolupracoval na mezinárodním projektu (řešitel Eduard 
Kubů) Cold War and Neutrality: East – West Economic Relations in Eu-
rope, v rámci něhož připravil společně s E. Kubů příspěvek přednesený 
na Světovém kongresu hospodářských historiků v Helsinkách s názvem 
„Role čs. obchodu s neutrálními zeměmi v období gradující studené války 
1949–1953“. Pokračovala spolupráce s Kabinetem dokumentace a his-
torie Institutu vzdělávání vězeňské služby ČR (Alena Šimánková, Lucie 
Gaberdénová), s Národním zemědělským muzeem (Jana Pšeničková - 
příprava odborných sborníků), s Českou křesťanskou akademií a zástupci 
Řecko-katolické církve (Alena Šimánková, Lucie Gaberdénová - podíl 
na publikované práci Mgr. Vojtěcha Vlčka týkající se politické perzekuce 
diecézních kněží a na připravované práci o politické perzekuci zástupců 
řádu redemptoristů A. D. Mandzáka), s Úřadem dokumentace a vyšetřo-
vání zločinů komunismu (Alena Šimánková- příprava Sešitů 2 „Tresty smr-
ti vykonané v Československu v letech 1918 – 1989“, doplněné vydání).
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Péče o fyzický stav archiválií
V roce 2006 byly řešeny pracovníky výzkumného úseku oddělení péče 
o fyzický stav archiválií (mnohdy ve spolupráci s restaurátory) následující 
výzkumné úkoly:

1. Vlastnosti kancelářského recyklovaného papíru. 
Výsledky byly zpracovány do závěrečné zprávy a byly publikovány v Ar-
chivním časopise. Rovněž jsou k dispozici na webových stránkách NA.

2. Studium vlastností některých vybraných lepidel. 
Úkol je dokončen. Zprávy jsou k dispozici v 10.oddělení.

3. Stanovení optimální koncentrace pracího a dezinfekčního pro-
středku při praní filmových pásů. 
Úkol byl dokončen. Zpráva byla přednesena na 13. semináři restaurátorů 
a historiků v Třeboni.

4. Studium vytvrzení plísněmi poškozené fotografické želatiny. 
Úkol byl dokončen, zpráva byla přednesena na 13. semináři restaurátorů 
a historiků v Třeboni.

5. Studium enzymatické aktivity plísní izolovaných v archivních 
depozitářích. 
Probíhá sběr a izolace typických plísni, u kterých jsou hodnoceny jejich 
schopnosti enzymaticky poškozovat archiválie.

6. Studium metody hromadného odkyselování papíru metodou CSC 
BOOK SAVER.  
Výsledky byly zveřejněny na 13. semináři restaurátorů a historiků v 
Třeboni.

7. Vlastnosti azobarviv používaných pro barvení papíru. 
Úkol byl dokončen. Zpráva je k dispozici v 10.oddělení.

8. Studium vlivu mikrovlnného sušení na fyzikálně-chemické a mik-
robiologické vlastnosti různých druhů papíru. 
Úkol byl dokončen. Výsledky byly publikovány společně s ing.Hájkem, 
autorem technologie mikrovlnného sušení v srpnu 2006 na mezinárodní 
konferenci v Budapešti.

9. Vlastnosti fixačního prostředku „Protecting spray 680. 
Závěrečná zpráva je přístupna na webových stránkách NA.

10. Vlastnosti kancelářských papírů -kopírovací papír SKY Laser a 
multifunkční papír EFFECTO.  
Ověření mechanických, chemických a optických vlastností papírů. Závě-
rečné zprávy jsou k dispozici v 10.oddělení.
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11. Analýza železogalových inkoustů a barevné vrstvy fondů Desek 
zemských a Desek dvorských pomocí rentgenfluorescence. 
Průzkum prvkového složení inkoustů a pigmentů z fondu desek zem-
ských a desek dvorských. Práce probíhala ve spolupráci s FJFI‚ ČVUT 
v Praze. Výsledky byly zveřejněny na 13. semináři restaurátorů a histori-
ků v Třeboni. Zprávy budou k dispozici v 1. a 10. oddělení archivu. Jeden 
výtisk bude předán Katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření 
FJFI ČVUT v Praze.

12. Čištění a restaurování skleněných negativů. 
Úkol byl dokončen a prezentován na 13. semináři restaurátorů 
a historiků.

13. Vliv viditelného světla na archiválie. 
Tato práce je řešena v rámci několikaletého PSG studia na Ústavu 
chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha. V roce 2007 
by měly být experimenty ukončeny a sepsána doktorská práce. 

Pedagogická činnost
Počátkem roku pokračovala výuka pro studenty archivnictví FF UK 
na základě smlouvy mezi Národním archivem a katedrou pomocných 
věd historických a archivního studia FF UK (předměty Spisová služba, 
předarchivní péče a výběr archiválií; Seminář ke zpřístupňování archiválií; 
Archivní provoz a technika a Archivní legislativa). Na výuce se podíleli pra-
covníci téměř všech oddělení. Některé z přednášek byly zařazeny rovněž 
do archivního kurzu konaného na půdě Národního archivu na jaře 2006. 
Spolupráce spočívala i ve zpracování osobních fondů či podílem v rámci 
ročníkové práce na indexaci policejních přihlášek. Dále jsme se účastnili 
přednášek pro studenty FAMU. Rektorát FAMU uvažuje o rozšíření vzá-
jemné spolupráce v příštím roce.

Pracovníci oddělení péče o fyzický stav archiválií se podíleli na výuce 
studentů Střední průmyslové školy grafické v Praze, Ústavu chemické 
technologie restaurování památek VŠCHT v Praze, Ústavu historických 
věd Pedagogické fakulty Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové 
a Střední škole elektrotechniky a strojírenství - obor knihař. 

Fyzický stav archiválií 
Průběžně probíhaly průzkumy fyzického a mikrobiologického stavu fon-
dů dle požadavků správců. Bylo provedeno 446 mikrobiologických stěrů 
stěrů, u pozitivních nálezů byla provedena identifikace mikroorganismů. 
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Uskutečnilo se 107 stěrů u povodňových materiálů (zde bylo prováděno 
širší spektrum analýz, včetně identifikace bakterií).

Mikrobiologická laboratoř zajišťovala i individuální dezinfekce jednotlivých 
archiválií, které neprošly etylenoxidovou komorou (fotografie, jednotlivé 
knihy). Celkem bylo vydezinfikováno 8 archivních krabic.

Oddělení péče o fyzický stav archiválií zajišťovalo přejímání vysušených 
povodňových archiválií od firmy Belfor k dezinfekci (měření rovnovážné 
vlhkosti) a předávání archiválií po dezinfekci (mikrobiologické stěry) 
jednotlivým ministerstvům podle schváleného harmonogramu. Vedlo též 
kompletní předávací dokumentaci.

Analytickou metodou dle ČSN ISO 417 - Stanovení zbytkového thiosíranu 
ve zpracovaných fotografických materiálech metodou s methylenovou 
modří – je průběžně sledována kvalita zhotovených bezpečnostních mi-
krofilmů.

Dále byly provedeny a vyhodnoceny mikrobiologické stěry pro následující 
organizace: Státní oblastní archiv Třeboň, Státní okresní archiv Hodonín, 
Státní okresní archiv Chrudim, Státní okresní archiv Kutná Hora, Státní 
okresní archiv Brno - venkov (Rajhrad), Vojenský ústřední archiv, Archiv 
Kanceláře prezidenta republiky, Archiv hl. m. Prahy, Národní lékařská 
knihovna, Vědecká knihovna Olomouc, Národní muzeum, Muzeum hud-
by, Židovské muzeum v Praze, Pedagogické muzeum v Praze, Památník 
písemnictví, České muzeum výtvarných umění, Regionální muzeum 
v Chrudimi, Ústav dějin umění AV ČR, Památník Lidice, Fakulta restauro-
vání Univerzity Pardubice.

Mikrografie
Bezpečnostní snímkování probíhalo podle plánu schváleného na konci 
roku 2005. Snímkování, v tabulce posledního uvedeného archivního sou-
boru (Pomocný výbor pro uprchlíky v Paříži), provádí pracovnice Muzea 
Holocaustu. 

V roce 2006 bylo zahájeno bezpečnostní snímkování originálů protokolů 
schůzí vlád 1. československé republiky uložených v archivním fondu 
Prezidium ministerské rady. 

Práce na evidenci a kontrole bezpečnostních kopií archiválií jsou dlou-
hodobé, probíhají z 50% ručně – vedením přírůstkových knih a karet 
a ze zbývajících 50% v textovém editoru, kdy jsou vytvářeny tabulky pře-
hledů a konsignace. U nově zavedených bezpečnostních negativů jsme 
zrušili ruční evidenci – tedy vedení přírůstkové knihy a využíváme opět 
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textový editor, který nám však neumožňuje pořizovat potřebné výstupní 
sestavy. 

K negativům jsou průběžně pořizovány náhledy v analogové nebo v di-
gitální podobě (Fotoarchiv K.H. Franka, LEICA – k posledně uvedenému 
bylo zhotoveno 2223 ks náhledových zvětšenin).

Digitalizace
Bylo navázáno na digitalizační práce na fondu Stabilní katastr-indikační 
skici zahájené koncem roce 2005. V uplynulém roce bylo připraveno k di-
gitalizaci 336 kartonů (součástí přípravy byly evidenční práce a vytřídění 
skic k restaurování), zdigitalizováno bylo 258 kartonů, z nichž bylo poříze-
no 29 000 ks skenů. Zbylých 78 kartonů IS (cca 9000 skenů) je připraveno 
k okamžité digitalizaci. 

V rámci mezinárodního projektu Monasterium, podporovaného EU v rám-
ci programu Culture 2000, úspěšně proběhlo zabezpečení a realizace 
digitalizace 6 098 ks církevních listin do r. 1526 (fond Archivy zrušených 
klášterů 1 752 ks, Augustiniáni 129 ks, Benediktini Břevnov 258 ks, Bene-
diktini Emauzy 2 ks, Dominikáni 46 ks, Františkáni 174 ks, Kapucíni 3 ks, 
Křižovníci s červenou hvězdou 551 ks, Maltézští rytíři 2 489 ks, Premon-
stráti 224 ks, Archiv pražského arcibiskupství 67 ks, Kapitula vyšehradská 
400 ks, Kapitula Všech svatých 3 ks). Kromě církevních listin bylo zdigi-
talizováno dalších 1020 ks z různých fondů zemské, politické a finanční 
správy (Finanční prokuratura 75 ks, České gubernium 885 ks, Desky 
zemské 27 ks, Česká dvorská komora 29 ks, České oddělení dvorské ko-
mory 4 ks). Celkem bylo v r. 2006 zdigitalizováno 7 118 ks listin. Ve dnech 
22. – 23. 11. 2006 se uskutečnilo v budově 1. oddělení pracovní zasedání 
projektu Konsortium-Monasterium, na němž byly vyhodnoceny výsledky 
digitalizačních prací a hlavní gestor projektu dr. Thomas Aigner poděko-
val pracovníkům oddělení za nadstandardní součinnost. Vedení projektu 
Monasterium pověřilo v červnu 2006 dr. Pazderovou a mgr. Křečkovou 
(gestorky projektu v NA) gescí projektu v archivech ČR.

V roce 2006 došlo k výraznému posunu a velmi úspěšně se rozvíjí i pro-
jekt digitalizace policejních konskripcí. Ve dvou etapách bylo na internetu 
zpřístupněno 108 kartonů tj. cca 100 000 přihlášek (písmena A-Enge-
lhert). V roce 2006 bylo nasnímáno 100 kartonů (cca 100 000 ks) kon-
skripcí a indexováno 92 kartonů (cca 90 000 ks). Pracovnice 2. oddělení 
se významně podílí i na přípravě přihlášek k digitalizaci – připravuje pouze 
konkrétní přihlášky k rozlepení, následně je řadí zpět do kartonů. Projekt 
bude i v roce 2007 patřit k významným činnostem 2. oddělení.
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Konzervace a restaurování
Práce související s odstraňováním následků povodní z roku 2002 pokra-
čovaly postupným naplňováním usnesení vlády ČR číslo 216 z března 
2003. Vysušování zmražených dokumentů firmou Belfor s. r. o. a jejich 
předávání k dezinfekci do Národního archivu po celý rok probíhalo bez 
problémů. V polovině roku 2006 byly připraveny na základě podepsané 
rámcové Dohody o spolupráci při konzervaci a restaurování dokumentů 
zasažených povodněmi v roce 2002 prováděcí dohody o restaurová-
ní. Tyto dohody byly předány v srpnu 2006 Městskému soudu v Praze 
a v listopadu Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu průmyslu a obchodu 
a Českému statistického úřadu. Po zapracování připomínek byly dohody 
ze strany Národního archivu podepsány, ale do dnešního dne nebyly 
podepsány partnerskými stranami. I přes tuto zatím nepříznivou situaci 
Národní archiv rozhodl v listopadu 2006 zahájit restaurování soudních 
spisů Státního soudu Praha, které byly postiženy ve spisovně Městského 
soudu v Praze-Troji. 

Dne 28. 7. 2004 schválila vláda ČR v návaznosti na jednání mezi minis-
terstvy kultury České republiky a Iráku usnesením č. 757 návrh programu 
Pomoci obnově dědictví Irácké republiky. V první fázi z prostředků věno-
vaných na konkrétní projekty tohoto programu bylo v Institutu konzervá-
torských a restaurátorských technik v Litomyšli a následně i v Národním 
archivu koncem roku 2004 vyškoleno dvanáct iráckých restaurátorů 
a vybudováno nové mikrografické pracoviště v Irácké národní knihovně 
a archivu v Bagdádu. Druhá fáze pomoci se uskutečnila v roce 2006 
na základě vládního usnesení č.1519 z 23. listopadu 2005 k návrhu 
na poskytnutí peněžitých darů v rámci Programu pomoci obnově kultur-
ního dědictví Irácké republiky a spočívala ve vybavení specializovaného 
pracoviště na restaurování a konzervování knih a archiválií a v zajištění 
odborného kursu zaměřeného na praktické restaurátorské techniky využi-
telné pro záchranu cenných archivních fondů. Vzhledem k velmi napjaté 
bezpečnostní situaci v Iráku proběhly práce související s přípravou re-
staurátorského pracoviště a zprovozněním jednotlivých konzervátorských 
technologií v knihovně Salahddinovy univerzity v Irbilu v autonomní oblas-
ti iráckého Kurdistánu. Společnost Gema Art Group a.s na základě pro-
jektu, který vypracovali odborníci z Oddělení péče o fyzický stav archiválií 
Národního archivu v Praze, kompletně vybavila konzervátorské a restau-
rátorské pracoviště a zajistila i jeho dodávku přímo na místo kursu. Kurz 
pod vedením Michala Ďuroviče z Národního archivu proběhl v měsících 
červnu a červenci. Dalšími lektory kurzu byli Zuzana Zajačiková (Národní 
archiv), Dušan Nováček (Národní archiv), Jiří Vnouček (Dánská královská 
knihovna Kodaň), Zuzana Švarcová (Národní technické muzeum Praha) 
a Zbyněk Heřmánek (Národní technické muzeum Praha). 
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Ve dnech 29. 5. až 2. 6. proběhlo na základě pozvání Národního archivu 
zasedání Committee on Preservation of Archives in Temperate Clima-
tes, které se zaměřilo především na dopracování společného materiálu 
Guidelines on Exhibiting Archival Materials. Doprovodným programem 
zasedání komise byl jednodenní seminář, který organizoval Národní ar-
chiv ve spolupráci s Národním technickým muzeem. Na tento seminář 
navazoval druhý den workshop. Seminář byl zaměřen na konzervování 
a restaurování vodou poškozených archivních a knihovních dokumentů 
s důrazem na fotografické materiály. Na tento seminář by byli kromě členů 
komise pozváni přední evropští odborníci na konzervování fotografických 
materiálů Bertrand Lavédrine z Francie a Clara von Waldhausen z Ho-
landska, která vedla zmíněný workshop. Jejich vystoupení bylo doplněno 
o praktické zkušenosti členů komise a českých restaurátorů. Následovaly 
exkurze v Národním technickém muzeu (vysoušecí pracoviště), Národním 
archivu, Národní knihovně a vysoušecím pracovišti firmy Belfor v Jirnech. 

Za významný počin minulého roku lze považovat spolupráci s Katedrou 
dozimentrie a aplikace ionizujícího záření Fakulty jaderné a fyzikálně 
inženýrské ČVUT při identifikaci pigmentů a inkoustů pomocí rentgenfluo-
rescence. Tato spolupráce by zaměřena především na důkladný průzkum 
prvkového složení železogalových inkoustů rukopisů českých Desek zem-
ských a Desek dvorských a pigmentů.

V únoru 2006 byla podepsána mezi Národním archivem a Královskou 
kanonií premonstrátů na Strahově Dohoda o součinnosti při realizaci 
konzervátorských prací, na jejímž základě byla zahájena systematická 
konzervace 580 listin a pečetí, které jsou uloženy v Národním archivu. 

Získané zkušenosti z výstavby nové budovy Národního archivu byly 
formou konzultací, osobních návštěv, účastí na jednáních a kontrolních 
dnech předávány kolegům z Moravského zemského archivu, který se 
v současné době staví v Brně. Pro tuto stavbu byla vypracována řada 
posudků na dodavatele některých technologií a materiálů.

První týden v srpnu proběhl v Třeboni tradiční již XIII. Seminář restaurá-
torů a historiků. Seminář byl organizován pracovníky 10. oddělení a zú-
častnilo se ho přibližně 200 účastníků, kolegové zde vystoupili s třinácti 
příspěvky. 

Obě restaurátorská pracoviště pokračovala systematickém restaurování 
archiválií podle schváleného plánu, který byl operativně doplňován dle 
potřeby (restaurátorské zásahy probíhaly zejm. ve fondech Řád mal-
tézských rytířů, Řád křižovníků, Řád piaristů, Řád redemptoristů, Desky 
zemské, Řád premonstrátů, Nová manipulace, Lužické spisy, Rodinný 
archiv Metternichů, Archiv České koruny, Národní výbor 1848, Rodinný 
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archiv toskánských Habsburků, Ředitelství státních lesů a statků Praha, 
restaurování fotografií).

V létě byla provedena kontrola fyzického stavu dosud usušených spisů 
Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu, Městského 
soudu Praha a Českého statistického úřadu. Byl proveden odhad množ-
ství archiválií, které bude nutno restaurovat, upřesněny kalkulace nákladů 
na restaurování pro jednotlivé typy archivních materiálů a od 1. 11. 2006 
byly zahájeny restaurátorské práce a dosud byly konzervovány a restau-
rovány následující spisy z fondu Státní soud Praha. 

Knihovna
Knihovna Národního archivu plnila v roce 2006 úkoly v oblasti péče o his-
torické knihovní fondy a sbírky, svěřené jí do správy, a v oblasti tvorby 
oborově zaměřeného knihovního fondu. Knihovna Národního archivu pů-
sobila a působí dle §13 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmín-
kách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, jako 
základní knihovna se specializovaným fondem.

V oblasti vědecké a odborné činnosti byla opět velká pozornost věnová-
na průzkumu bohemik (starým tiskům a tiskům 19. a 1. pol. 20. století) 
– všem typům a druhům dokumentů (především seriálům a vzácným mo-
nografiím, úřednímu a neoficiálnímu tisku, učebnicím, ad.) jak ve vlastních 
dílčích historických knihovních fondech knihovny, tak v odborných knihov-
nách z příbuzných vědních oborů.

Průzkum byl opět zaměřen nejen směrem ke způsobům zpracování 
a zpřístupnění těchto dokumentů knihovními systémy používanými 
v knihovně archivu a ke zpracování přehledu fyzického stavu dokumentů 
v rámci dokumentů NA, tj. dlouhodobých plánů bezpečnostního snímko-
vání (a digitalizace) a restaurace a konzervace archiválií (a knihovních 
dokumentů) Národního archivu, ale zaměřil se i na využití výsledku 
průzkumu pro přípravu podkladů a vlastní zpracování dokumentace pro 
podání žádosti o poskytnutí dotací v rámci výběrového řízení v programu 
Veřejné informační služby knihoven (VISK) vyhlašovaného Ministerstvem 
kultury pro rok 2006 (granty byly přiděleny a v roce 2006 úspěšně řešeny) 
a pro rok 2007 - a to v podprogramech VISK 6 – národní program digitální-
ho zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica 
a VISK 7 – národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování 
dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru s názvy projektů „Zá-
mecká knihovna Valdštejnů na zámku v Doksech – signatura A 75 – letáky 
o třicetileté válce“ a „Sibiřské tisky“ – tj. projektu kompletního reformáto-
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vání seriálových tiskovin (novin a časopisů) tištěných v Rusku během let 
1914–1920 a pro československé legie na Rusi – a pro případnou spolu-
práci knihovny Národního archivu na dalších národních projektech.

Velký blok času byl i v roce 2006 věnován redakci katalogů, která v ně-
kterých případech zároveň probíhá i jako příprava katalogů ke skenování 
a k indexaci záznamů, za účelem připojení jejich elektronické verze 
v podobě „Obrázkových katalogů“ do vyhledávání v prostředí RELIEF 
na Intranetu knihovny NA (tj. na Intranetu NA a s výhledem roku 2007 již 
i na internetu na WWW NA) – a ve většině případů pak probíhá formou 
průběžné péče o katalogy nebo formou jednorázových redakčních akcí 
(katalogy příručních knihoven, předmětové klasické katalogy a katalogy 
seriálů k dílčím fondům knihovny NA, atd.) .

Zpracovávání dílčích fondů knihovny bylo opět spojeno s rozborem fondů 
a sbírek (Knih. Piaristická, Sbírka novin, Knih. Svazu protifašistických bo-
jovníků, Knih. Kybalova, Knih. Valdštejnská a fondu Mediatéka knihovny 
NA).

K 31. 12. 2006 spravuje knihovna Národního archivu celkem 483061 kni-
hovních jednotek, za rok 2006 bylo registrováno 2615 přírůstků, zpracová-
no 12233 katalogizačních záznamů a knihovnu navštívilo 705 čtenářů.
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Publikační činnost Národního archivu 
a jeho pracovníků za rok 2006

Anna Vindušková 

Články a recenze
001 
BACÍLKOVÁ, Bronislava : Ochrana depozitářů před biologickými škůdci. 
In: Depozitáře – obecné zásady : seminář STOP 2006. – Praha : 
Společnost pro technologie ochrany památek, 2006, S. 16–19.

002 
BACÍLKOVÁ, Bronislava : 
Study on the Effect of Butanol Vapours and other Alcohols on Fungi. 
In: Restaurator. – Vol. 27, Nr. 3 (2006), S. 186–199.

003 
BARSANTI, Danilo : Mezi Pisou a Prahou : Řád svatého Štěpána v 
Čechách / překlad Eva Gregorovičová. 
In: Pag. Hist. – Č. 14 (2006), S. 143–184.

004 
BARTŮŠEK, Václav : [Benešov]. 
In: Arch. Čas. – Roč. 56, č. 4 (2006), S. 328. 
Rec na: Benešov / Eva Procházková. – Praha – Litomyšl : Paseka, 2005. 
– 84 s., 159 čb. fotogr.

005 
BARTŮŠEK, Václav : [Encyklopedie hradišť v Čechách]. 
In: Středočes. Sbor. hist. – Sv. 28–29 (2002–2003 (2005)), S. 188. 
Rec na: Encyklopedie hradišť v Čechách / Vladimír Čtverák, Michal 
Lutovský, Miloslav Slabina, Lubor Smejtek. – Praha : Libri, 2003. – 432 s.

006 
BARTŮŠEK, Václav : [Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních 
společností katolické církve v českých zemích].  
In: Středočes. Sbor. hist. – Sv. 28–29 (2002–2003 (2005)), S. 188–189. 
Rec na: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické 
církve v českých zemích. Díl 1–2, Řády rytířské a křižovníci. Řeholní 
kanovníci / Milan M. Buben. – Praha : Libri, 2002. – 2 sv. (215 s., 164 s.)
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007 
BARTŮŠEK, Václav : [Kladsko]. 
In: Arch. Čas. – Roč. 56, č. 4 (2006), S. 323–324. 
Rec na: Kladsko : proměny středoevropského regionu : historický atlas. III., 
CD–ROM / Ondřej Felcman, Eva Semotanová. – Praha – Hradec 
Králové : Historický ústav AV ČR – Univerzita Hradec Králové, 2005. 
– 194 s., 8 obr. v textu, 2 obr. příl., 51 map. l .

008 
BARTŮŠEK, Václav : [Latinská a česká literatura na pomezí Čech, 
Moravy a Slezska]. 
In: Středočes. Sbor. hist. – Sv. 28–29 (2002–2003 (2005)), S. 200. 
Rec na: Latinská a česká literatura na pomezí Čech, Moravy a Slezska / 
Josef Tříška. – Litomyšl, 2002. – 258 s.

009 
BARTŮŠEK, Václav : [Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech]. 
In: Středočes. Sbor. hist. – Sv. 28–29 (2002–2003 (2005)), S. 190–191. 
Rec na: Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech. Díl 1, A–M / Jiří Úlovec. 
– Praha : Libri, 2003. – 504 s., obr. v textu 

010 
BARTŮŠEK, Václav : [Osudy moravské církve v 18. století]. 
In: Středočes. Sbor. hist. – Sv. 28–29 (2002–2003 (2005)), S. 199. 
Rec na: Osudy moravské církve v 18. století. Díl 2 / Rudolf Zuber. 
– Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2003. – 605 s.

011 
BARTŮŠEK, Václav :[Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven 
v České republice].  
In: Knihovna. – Roč. 16, č. 2 (2005), S. 105. 
Rec na: Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České 
republice / Marie Tošnerová a kol. – Praha : Archiv Akademie věd, 
Komise pro soupis a studium rukopisů, 2004. – 720 s., 93 bar. fotogr.

012 
BARTŮŠEK, Václav :[Sázavsko]. 
In: Středočes. Sbor. hist. – Sv. 28–29 (2002–2003 (2005)), S. 212–215. 
Rec na: Sázavsko : historie, tradice a současnost. Sv. 1–10. – Praha : 
Aven, 1993–2003.

013 
BARTŮŠEK, Václav : [Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. Sv. 42]. 
In: Arch. Čas. – Roč. 56, č. 1 (2006), S. 60. 
Rec na: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. Sv. 42. – Benešov : 
Státní okresní archiv Benešov, 2002. – 284 s.
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014 
BARTŮŠEK, Václav : [Slovník pro historiky a návštěvníky archivů]. 
In: Knihovna. – Roč. 16, č. 2 (2005), S. 105–106. 
Rec na: Slovník pro historiky a návštěvníky archivů / Václav Rameš. 
– Praha : Libri, 2005. – 432 s.

015 
BARTŮŠEK, Václav : [Technické památky v Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku]. 
In: Středočes. Sbor. hist. – Sv. 28–29 (2002–2003 (2005)), S. 191–192. 
Rec na: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl 1–3 
/ Hana Hlušičková a kol. – Praha : Libri, 2001–2003.

016 
BARTŮŠEK, Václav : [Tiskařská bohemika ze 16.–18. století ve 
Vatikánské knihovně a v knihovně Angelice v Římě]. 
In: Středočes. Sbor. hist. – Sv. 28–29 (2002–2003 (2005)), S. 200–201. 
Rec na: Tiskařská bohemika ze 16.–18. století ve Vatikánské knihovně 
a v knihovně Angelice v Římě / Hana Beránková. – Praha : Knihovna 
Akademie věd ČR, 2002. – 419 s. 

017 
BARTŮŠEK, Václav : [Z Českého ráje a Podkrkonoší]. 
In: Středočes. Sbor. hist. – Sv. 28–29 (2002–2003 (2005)), S. 215–216.

Rec na: Z Českého ráje a Podkrkonoší. Sv. 1–16. – Semily : Státní 
oblastní archiv v Litoměřicích – Státní okresní archiv Semily, 1988–2003.

018 
BARTŮŠEK, Václav : Architekti, stavitelé a zedníci na Benešovsku. 
In: Jiskra. – Roč. 47, č. 7 (15.2.2006), S. 3.

019 
BARTŮŠEK, Václav : Benešovské gymnázium v prvním období své 
existence (1703–1778). 
In: Sbor. vlastivěd. Pr. Podblanicka. – Sv. 43 (2003 (2005)), S. 37–116.

020 
BARTŮŠEK, Václav : Co se můžeme dočíst o podblanických klášterech 
a o jedné vraždě před 375 lety. 
In: Jiskra. – Roč. 47, č. 45 (8.11.2006), S. 3. 
Rec na: Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích. Díl 1–3 / 
Milan M. Buben. – Praha : Libri, 2002–2006
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021 
BARTŮŠEK, Václav : Co znamenal listopad pro piaristy nejen v Benešově. 
In: Jiskra. – Roč. 47, č. 44 (1.11.2006), S. 3.

022 
BARTŮŠEK, Václav : Dějiny v datech a dějiny národů. 
In: Jiskra. – Roč. 47, č. 52 (27.12.2006), S. 3. 
Rec na: Dějiny zemí Koruny české v datech : dodatky říjen 1999 
– červen 2006 / František Čapka. – Praha : Libri, 2006. – 125 s. 
Rec na: Morava / František Čapka. – Praha : Libri, 2006. – 125 s.

023 
BARTŮŠEK, Václav : Drak Plíživák pomáhá běžcům. 
In: ČAS v roce. – [Sv.] 2005 (2006), S. 179.

024 
BARTŮŠEK, Václav : Drak zoceluje archivní běžce. 
In: ČAS v roce. – [Sv.] 2005 (2006), S. 181.

025 
BARTŮŠEK, Václav : Když staré knihy vyprávějí ...  
In: Lilie. – Roč. 16, č. 2 (3.2.2006), S. 10. 
Rec na: Když staré knihy vyprávějí : kulturně–historické obrázky nejen 
z piaristické knihovny v Litomyšli / Oldřich Kašpar. – Litomyšl : Regionální 
muzeum v Litomyšli, 2005. 

026 
BARTŮŠEK, Václav : Kritický rok piaristického gymnázia 1705 (per 
aspera ad astra). 
In: Výroční zpráva Gymnázia Benešov za školní rok 2004/2005. 
– Benešov : Gymnázium Benešov, [2006], S. 31–32.

027

BARTŮŠEK, Václav : Lišily se barokní a klasicistní učebnice tvarem 
nebo obsahem ? : několik postřehů na základě fondů knihovny NA 
v Praze. 
In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy 
a Slezska 2005 : architektura knihy (forma, obsah a jejich tvar) : sborník 
z 14. odborné konference, Olomouc, 22.–23. listopadu 2005. – Brno 
: Sdružení knihoven ČR : Vědecká knihovna v Olomouci, 2006, S. 
161–175.
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028

BARTŮŠEK, Václav : Nad seznamem studentů pražského piaristického 
gymnázia z roku 1778. 
In: Pag. Hist. – Č. 14 (2006), S. 31–88.

029 
BARTŮŠEK, Václav : Osobnosti Podblanicka v Biografickém slovníku 
českých zemí – Bene–Bez. 
In: Jiskra. – Roč. 47, č. 24 (14.6.2006), S. 3.

030 
BARTŮŠEK, Václav : Z dalších smutných osudů památek 
na Podblanicku. 
In: Jiskra. – Roč. 47, č. 13 (29.3.2006), S. 3. 
Rec na: Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech. Díl 2, N–Ž. – Praha : Libri, 
2005. – 761 s.

031 
BENEŠOVÁ, Emilie : Dlouhodobý plán bezpečnostního snímkování 
fondů Národního 
archivu. 
In: Pag. Hist. – Č. 14 (2006), S. 654–661.

032 
BLODIGOVÁ, Alexandra: České archiválie v Chorvatsku. 
In: ČAS v roce. – [Sv.] 2005 (2006), S. 110–120.

033 
BLODIGOVÁ, Alexandra – KUKLÍK, Jan – NĚMEČEK, Jan : Pátrání po 
originálu mnichovské dohody. 
In: Lid. Nov. – Roč. 19, č. 233 (23.9.2006), S. III příl. Orientace.

034 
BLODIGOVÁ, Alexandra : Poklady archivu Svazu Čechů v Chorvatsku. 
In: Přehl. kult., lit. a škol. otázek. – Č. 24 (2006), S. 51–61.

035 
BLODIGOVÁ, Alexandra : Sbírka Československé státní školy ve Velké 
Británii. 
In: Pag. Hist. – Č. 14 (2006), S. 644–646.
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036 
BROM, Bohumír : Der Zugang zu Quellen über tschechoslovakisch–
österreichische Wirtschaftsbeziehungen zwischen 1945 und 1989 in 
tschechischen Archiven. 
In: Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs. Sonderband 9, 
„Zarte Bande“: Österreich und die europäischen planwirtschaftlichen 
Länder / hrsg. von Gertrude Enderle–Burcel, Dieter Stiefel, Alice 
Teichova. – Wien : Österreichisches Staatsarchiv, Generaldirektion, 
2006, S. 303–310.

037 
BUBENÍK, Jaroslav : [Neveřejné úzkorozchodné dráhy v Čechách]. 
In: Arch. Čas. – Roč. 56, č. 2 (2006), S. 164–166. 
Rec na: Neveřejné úzkorozchodné dráhy v Čechách : soupisy z let 1909 
a 1925–1930 / Miroslav Kunt, Tomáš Kalina. – 1. vyd. – Praha : Státní 
ústřední archiv, 2004. – 252 s.

038 
ČUMLIVSKI, Denko : Archiv České koruny : součást státního pokladu 
Karla IV. / D.Č. 
In: Doba vlády Karla IV. a jeho rodiny v archivních dokumentech : 
20. dubna – 21. května 2006, Národní archiv – Archivní areál Chodovec 
/ autor výstavy, katalogu a prostor. řešení Denko Čumlivski. – Praha : 
Národní archiv, 2006, S. 9–20.

039 
ČUMLIVSKI, Denko : K výstavě a katalogu. 
In: Doba vlády Karla IV. a jeho rodiny v archivních dokumentech : 
20. dubna – 21. května 2006, Národní archiv – Archivní areál Chodovec 
/ autor výstavy, katalogu a prostor. řešení Denko Čumlivski. – Praha : 
Národní archiv, 2006, S. 6–7.

040 
ČUMLIVSKI, Denko : Katedrála sv. Víta, Karlštejn, chrám sv. Bartoloměje 
v Kolíně, Vlašský dvůr v Kutné Hoře v obrazové dokumentaci Národního 
archivu : [článek] / D.Č. 
In: Doba vlády Karla IV. a jeho rodiny v archivních dokumentech : 
20. dubna –  21. května 2006, Národní archiv – Archivní areál Chodovec 
/ autor výstavy, katalogu a prostor. řešení Denko Čumlivski. – Praha : 
Národní archiv, 2006, S. 61–81.
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041 
ČUMLIVSKI, Denko – ĎUROVIČ, Michal : Péče o fyzický stav archiválií 
v Národním archivu. / D.Č a M.Ď. 
In: Doba vlády Karla IV. a jeho rodiny v archivních dokumentech : 
20. dubna – 21. května 2006, Národní archiv – Archivní areál Chodovec 
/ autor výstavy, katalogu a prostor. řešení Denko Čumlivski. – Praha : 
Národní archiv, 2006, S. 83.

042 
ČUMLIVSKI, Denko : Unikáty českých středověkých archivů a registratur 
uložené v Národním archivu. / D.Č. 
In: Doba vlády Karla IV. a jeho rodiny v archivních dokumentech : 
20. dubna – 21. května 2006, Národní archiv – Archivní areál Chodovec 
/ autor výstavy, katalogu a prostor. řešení Denko Čumlivski. – Praha : 
Národní archiv, 2006, S. 21–42.

043 
DRAŠAROVÁ, Eva : Národní archiv v roce 2005. 
In: Pag. Hist. – Č. 14 (2006), S. 551–599.

044 
DRAŠAROVÁ, Eva : Úvodní slovo. 
In: Doba vlády Karla IV. a jeho rodiny v archivních dokumentech : 
20. dubna – 21. května 2006, Národní archiv – Archivní areál Chodovec 
/ autor výstavy, katalogu a prostor. řešení Denko Čumlivski. – Praha : 
Národní archiv, 2006, S. 5.

045 
DRNOVCOVÁ–BARTOŠOVÁ, Hana – KOLÁČNÝ, Jaroslav : Soupis 
archivních pramenů k Tomáši Garriguovi Masarykovi a jeho rodině 
v Národním archivu. 
In: Masaryk. Sbor. – Sv. 13 (2004–2006 (2006)), S. 399–433.

046 
ĎUROVIČ, Michal – KŘESŤAN, Jiří : Archivy zahraničních Čechů: kam 
s nimi ? : (Ze zkušeností Národního archivu). 
In: Morava viděna z vnějšku = Moravia from World Perspective. [Sv.] II, 
Výběr přednášek z 22. světového kongresu Československé společnosti 
pro vědy a umění, Univerzita Palackého v Olomouci, 26. června až 4. 
července 2004 / k vyd. připr. Tomáš Motlíček & Miloslav Rechcígl, Jr.. 
– Ostrava : Repronis, 2006, S. 393–398.

047 
GOTTFRIED, Libor : Digitalizace indikačních skic stabilního katastru. 
In: Pag. Hist. – Č. 14 (2006), S. 678–684.
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048 
GOTTFRIED, Libor : Rukopis Pulkavovy kroniky z Národního archivu. / 
L.G. 
In: Doba vlády Karla IV. a jeho rodiny v archivních dokumentech : 
20. dubna –  21. května 2006, Národní archiv – Archivní areál Chodovec 
/ autor výstavy, katalogu a prostor. řešení Denko Čumlivski. – Praha : 
Národní archiv, 2006, S. 57–60.

049 
GREGOROVIČOVÁ, Eva : Per la biblioteca di Venceslao de Křižanov, 
professore nell‘Universita di Praga nel Quattrocento. 
In: Letteratura, verita e vita : studi in ricordo di Gorizio Viti / a cura di 
Paolo Viti. – Roma : Edizioni di Storia e Letteratura, 2005, S. 173–185.

050 
GREGOROVIČOVÁ, Eva : Rodinný archiv toskánských Habsburků : 
pramen k historii řádu Svatého Štěpána. 
In: Pag. Hist. – Č. 14 (2006), S. 91–141.

051 
GREGOROVIČOVÁ, Eva : Sbírka fotografií v Rodinném archivu 
toskánských Habsburků. 
In: Hist. Fotogr. – Roč. 6 (2006), S. 5–28.

052 
GREGOROVIČOVÁ, Eva : Sokol Paříž – významné depozitum 
Národního archivu v Praze. 
In: Arch. Čas. – Roč. 56, č. 1 (2006), S. 1–16.

053 
GREGOROVIČOVÁ, Eva : Život a dílo Ludvíka Salvátora : výstava 
z Rodinného archivu toskánských Habsburků. 
In: Pag. Hist. – Č. 14 (2006), S. 697–703.

054 
54. HONCOVÁ, Jaroslava : Rozhovor s PhDr. ing. Jaroslavou Honcovou, 
CSc. / s dr. Honcovou rozmlouval Jan Kahuda 
In: ČAS v roce. – [Sv.] 2005 (2006), S. 122–125.

055 
CHALOUPKOVÁ, Maria : Soutěž vzpomínkových, historických 
a dokumentačních prací ČSBS a NA. 
In: Pag. Hist. – Č. 14 (2006), S. 692–693.
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056 
JUNĚCOVÁ, Jiřina : Edice JZD. 
In: Pag. Hist. – Č. 14 (2006), S. 721–724. 
Rec na: Zemědělské družstevnictví : kolektivizace zemědělství. – Praha : 
Státní ústřední archiv, 1995–2005.

057 
JUNĚCOVÁ, Jiřina : Vzpomínka na dr. Josefa Křivku. 
In: Posláním zemědělsko–lesnický archivář a agrární historik : in 
memoriam PhDr. Josefa Křivky, CSc / editoři Jana Pšeničková, Olga 
Roháčová, Jiří Šouša. – 1. vyd. – Praha : Spolek zemědělského muzea 
ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem, 2006, S. 57.

058 
KAHUDA, Jan : [Československý exil a krajanské hnutí ve Švýcarsku v 
letech 1945–1989.  
In: Soudobé Děj. – Roč. 12, č. 3–4 (2005), S. 850–852. 
Rec na: Československý exil a krajanské hnutí ve Švýcarsku v letech 
1945–1989. Sv. 1, Od května 1945 do srpna 1968 / Miloš Trapl, Arnošt 
Skoupý, Miloš Kouřil. – Olomouc : Centrum pro československá exilová 
studia při katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2004. 
– 111 s.

059 
KAHUDA, Jan : [Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po 
současnost]. 
In: Geneal. herald. Listy. – Roč. 26, č. 1 (2006), S. 75–76. 
Rec na: Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost 
/ Jan Janák, Zdeňka Hledíková, Jan Dobeš. – Praha : Nakladatelství 
Lidové noviny, 2005. 

060 
KAHUDA, Jan : [Karel Beránek]. 
In: Arch. Čas. – Roč. 56, č. 2 (2006), S. 166–167. 
Rec na: Karel Beránek : výbor prací z let 1958–1999 / uspoř. Karel 
Beránek, Věra Beránková. – 1. vyd. – Praha : Národní archiv, 2005. 
– 275 s.

061 
KAHUDA, Jan : [Knihy na dvoře Rožmberků]. 
In: Geneal. herald. Listy. – Roč. 26, č. 1 (2006), S. 76–77. 
Rec na: Knihy na dvoře Rožmberků / Lenka Veselá. – Praha : 
Scriptorium, 2005. – 359 s.
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062 
KAHUDA, Jan : [Příběh Knihy o Kosti]. 
In: Geneal. herald. Listy. – Roč. 26, č. 1 (2006), S. 74–75. 
Rec na: Příběh Knihy o Kosti / Josef Pekař ; editoři Jaroslav Čechura a 
Jana Čechurová. –Praha : Argo, 2005. – 195 s.

063 
KAHUDA, Jan : [Slovník pro historiky a návštěvníky archivů]. 
In: Geneal. herald. Listy. – Roč. 25, č. 3–4 (2005), S. 74–76. 
Rec na: Slovník pro historiky a návštěvníky archivů / Václav Rameš. 
– Praha : Libri, 2005. – 432 s.

064 
KAHUDA, Jan : [Studie k dějinám československého archivnictví]. 
In: Geneal. herald. Listy. – Roč. 25, č. 3–4 (2005), S. 77. 
Rec na: Studie k dějinám československého archivnictví / Zdeněk 
Šamberger ; redakce Jan Kahuda. – 1. vyd. – Praha : Národní archiv, 
2005. – 364 s. 

065 
KAHUDA, Jan : Bildungsweg des Staatskanzlers Metternich. 
In: Adelige Ausbildung : die Herausforderung der Aufklärung und 
die Folgen / edd. Ivo Cerman, Luboš Velek. – München : Martin 
Meidenbauer, 2006, S. 193–198.

066 
KAHUDA, Jan : Čtyři genealogická zastavení v Národním archivu. 
In: Geneal. herald. Listy. – Roč. 25, č. 3–4 (2005), S. 60–62.

067 
KAHUDA, Jan : Exkurze České archivní společnosti do západočeských 
archivů. 
In: ČAS v roce. – [Sv.] 2005 (2006), S. 18–20.

068 
KAHUDA, Jan : K životnímu jubileu PhDr. Josefa Kollmanna. 
In: Arch. Čas. – Roč. 56, č. 2 (2006), S. 147–148.

069 
KAHUDA, Jan : Kniha o dějinách Archivu hlavního města Prahy. 
In: Geneal. herald. Listy. – Roč. 26, č. 4 (2006), S. 81–83. 
Rec na: Archiv hlavního města Prahy : kapitoly z dějin 1851–2001 / 
František Holec. – Praha : Scriptorium, 2006. – 272 s.
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070 
KAHUDA, Jan – VOJÁČEK, Milan : Mikrokosmos společné historie : 
krajanské archivy ve Vídni. 
In: Arch. Čas. – Roč. 56, č. 3 (2006), S. 200–203.

071 
KAHUDA, Jan : Nad zápisky Jaromíra Čelakovského. 
In: Geneal. herald. Listy. – Roč. 26, č. 2 (2006), S. 92–93. 
Rec na: Moje zápisky 1871–1914 / Jaromír Čelakovský ; editoři Luboš 
Velek a Alice Velková. – Praha : Archiv hl. města Prahy – Výzkumné 
centrum pro dějiny vědy –Scriptorium, 2004. – 438 s.

072 
KAHUDA, Jan : Paměti Micu Coudenhove–Kalergi. 
In: Geneal. herald. Listy. – Roč. 26, č. 4 (2006), S. 80–81. 
Rec na: Paměti hraběnky Micu Coudenhove–Kalergi, která žila na zámku 
v Poběžovicích = Memoiren von Gräfin Mitsu Coudenhove–Kalergi, die 
auf dem Schloss in Ronsperg gelebt / edd. Ladislava Váňová, Alena 
Vondrušová. – Domažlice : Nakladatelství Českého lesa, 2006. – 184 s.

073 
KAHUDA, Jan : Poslední pocta PhDr. Marii Liškové. 
In: ČAS v roce. – [Sv.] 2005 (2006), S. 163–164.

074 
KAHUDA, Jan : Sborník prací Josefa Křivky. 
In: Geneal. herald. Listy. – Roč. 26, č. 3 (2006), S. 79–80. 
Rec na: Posláním zemědělsko–lesnický archivář : in memoriam PhDr. 
Josefa Křivky, CSc. / editoři Jana Pšeničková, Olga Roháčová, Jiří 
Šouša. – Praha : Spolek zemědělského muzea ve spolupráci s Národním 
zemědělským muzeem, 2006. – 686 s.

075 
KAHUDA, Jan : Vzpomínkové setkání k nedožitým osmdesátým 
narozeninám PhDr. Jaroslava Honce.  
In: Geneal. herald. Listy. – Roč. 25, č. 3–4 (2005), S. 48–52.

076 
KAHUDA, Jan : Za Jaromírem Charousem. 
In: ČAS v roce. – [Sv.] 2005 (2006), S. 165–166.

077 
KAHUDA, Jan : Zemřel ing. Otokar Havlín. 
In: ČAS v roce. – [Sv.] 2005 (2006), S. 169–170.
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078 
KAHUDA, Jan : 11. konference archivářů ČR v Chrudimi. 
In: ČAS v roce. – [Sv.] 2005 (2006), S. 23–28.

079 
KAHUDA, Jan : 15. valná hromada České archivní společnosti. 
In: ČAS v roce. – [Sv.] 2005 (2006), S. 10–15.

080 
KAHUDA, Jan : 16. valná hromada České archivní společnosti. 
In: Arch. Čas. – Roč. 56, č. 2 (2006), S. 142–145.

081 
KALINA, Tomáš – ŠULC, Jaroslav : Evidence veřejnoprávních původců v 
předarchivní péči Národního archivu. 
In: Pag. Hist. – Č. 14 (2006), S. 624–633.

082 
KALINA, Tomáš: Pracoviště Národního archivu pro dlouhodobé 
uchovávání a zpřístupňování ED – koncepce a legislativní východiska. 
In: Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005. – Praha : Národní 
technické muzeum, 2006, S. 36–38. – (Rozpravy Národního technického 
muzea v Praze; Sv. 195).

083 
KALINA, Tomáš : Pracoviště pro dlouhodobé uložení elektronických 
dokumentů v Národním archivu : (koncepce, aktuální stav, perspektivy). 
In: Zprav. Pob. ČIS NA. – Č. 49 (2006), S. 109–112.

084 
KALINA, Tomáš – KAHUDA, Jan – ŠULC, Jaroslav : Seminář 
západočeských archivářů Srní 2005.  
In: Arch. Čas. – Roč. 56, č. 2 (2006), S. 140–141.

085 
KOKOŠKOVÁ, Zdeňka : [Studie k dějinám československého 
archivnictví]. 
In: Pag. Hist. – Č. 14 (2006), S. 733–734. 
Rec na: Studie k dějinám československého archivnictví / Zdeněk 
Šamberger ; redakce Jan Kahuda. – 1. vyd. – Praha : Národní archiv, 
2005. – 364 s.

086 
KOKOŠKOVÁ, Zdeňka : Připomenutí 60. výročí konce druhé světové 
války v Národním archivu. 
In: Pag. Hist. – Č. 14 (2006), S. 688–691.
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087 
KOKOŠKOVÁ, Zdeňka : Zpráva o průzkumu dokumentů ze zámku ve 
Zbirohu. 
In: Pag. Hist. – Č. 14 (2006), S. 643–644.

088 
KOKOŠKOVÁ, Zdeňka – PAŽOUT, Jaroslav : Zpřístupnění souboru 
mikrofilmů s dokumenty k problematice okupace českých zemí v letech 
1938–1945. 
In: Pag. Hist. – Č. 14 (2006), S. 652–653.

089 
KOUCKÝ, Karel : [Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793]. 
In: Pag. Hist. – Č. 14 (2006), S. 711–714. 
Rec na: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793. Sv. I–V. 
– Praha : Národní archiv, 2002–2005. 

090 
KOUCKÝ, Karel : Poddanský seznam města Sedlčan z roku 1713. 
In: Podbrdsko. – Sv. 13 (2006), S. 111–129.

091 
KOUCKÝ, Karel – MÍK, Roman : Projekty k dlouhodobému uchovávání 
elektronických dokumentů v zahraničí – výběr. 
In: ISSS : Internet ve státní správě a samosprávě : setkání věnované 
úloze informačních technologií ve státní správě a samosprávě. – [Praha] 
: [Triada, spol. s.r.o.], 2006. – S. 145–149.

092 
KRLÍN, Jan : [Malefične svobodščine Ljubljančanov]. 
In: Arch. Čas. – Roč. 56, č. 2 (2006), S. 171. 
Rec na: Malefične svobodščine Ljubljančanov = Deren von Laibach 
Malefitz Freyhaittn : ljubljanski kazenski sodni red 1514. – Ljubljana : 
Zgodovinski arhiv. – Graz : Institut für österreichische Rechtsgeschichte 
und europäische Rechtsentwicklung der Karl–Franzens–Universität, 
2004. – 219 s. 

093 
KRLÍN, Jan : Narodni svet v Ljubljani leta 1918, problematika oblikovanja 
novih državnih struktur na ozemlju današnje Slovenije v obdobju 
od oktobra do decembra 1918 in primerjava s podobnim razvojem 
v čeških deželah. 
In: Arhivi. – Roč. 29, č. 2 (2006), S. 341–352.
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094 
KRLÍN, Jan : Zpráva o XXI. ročníku Jarního běhu. 
In: ČAS v roce. – [Sv.] 2005 (2006), S. 177–178.

095 
KŘEČKOVÁ, Jitka : Archiv břevnovského kláštera. 
In: Pag. Hist. – Č. 14 (2006), S. 11–29.

096 
KŘEČKOVÁ, Jitka : K péči Národního archivu o klášterní dokumenty. 
In: Pag. Hist. – Č. 14 (2006), S. 639–643.

097 
KŘEČKOVÁ, Jitka : Regular holdings in the National Archives of the 
Czech Republic. 
In: Alte Archive – Neue Technologien / Hg. von Thomas Aigner und Karin 
Winter. – St. Pölten : DASP St. Pölten, 2006, S. 213–222.

098 
KŘESŤAN, Jiří : [„Praz‘ki archivy“ u Kyjevi ta Moskvi]. 
In: Čes. Čas. hist. – Roč. 104, č. 1 (2006), S. 186–187. 
Rec na: povojenni rozšuky i vyvezennja emigracijnoji archivnoji Ukrajiniky 
/ Patricia Kennedy Grimsted. – Kyjiv : Deržavnyj komitet archiviv 
Ukrajiny, 2005. – 250 s.

099 
KŘESŤAN, Jiří : [„Spoznal som svetlo a už viac nechcem tmu... „]. 
In: Soudobé Děj. – Roč. 13, č. 1–2 (2006), S. 290–292. 
Rec na: „Spoznal som svetlo a už viac nechcem tmu …“. – Bratislava : 
Veda, 2005. – 400 s.

100 
KŘESŤAN, Jiří :[Československo–francouzské vztahy v diplomatických 
jednáních 1940–1945].  
In: Arch. Čas. – Roč. 56, č. 3 (2006), S. 233–234. 
Rec na: Československo–francouzské vztahy v diplomatických jednáních 
1940–1945 / editoři Jan Němeček, ved. kol., Helena Nováčková, Ivan 
Šťovíček, Jan Kuklík. – 1. vyd. – Praha : Státní ústřední archiv : Státní 
ústřední archiv : Karolinum, 2005. – 647 s.

101 
KŘESŤAN, Jiří : [Českoslovenští uprchlíci ve studené válce]. 
In: Soudobé Děj. – Roč. 13, č. 1–2 (2006), S. 285–286. 
Rec na: Českoslovenští uprchlíci ve studené válce : dějiny American 
Fund for Czechoslovak Refugees / Vojtěch Jeřábek. – Brno : Stilus, 
2005. – 298 s.
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102 
KŘESŤAN, Jiří : [Češi na Tahiti a Markézách]. 
In: Čes. Čas. hist. – Roč. 104, č. 1 (2006), S. 177–178. 
Rec na: Češi na Tahiti a Markézách / Vladimír Ustohal. – Brno : 
Akademické nakladatelství CERM, 2005. – 264 s.

103 
KŘESŤAN, Jiří : [Komunismus, levicová kultura a česká politika 1890–
1938]. 
In: Soudobé Děj. – Roč. 12, č. 3–4 (2005), S. 842–843. 
Rec na: Komunismus, levicová kultura a česká politika 1890–1938 / 
Ladislav Cabada. – Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2005. – 200 s.

104 
KŘESŤAN, Jiří :[Kronika komunistického Československa]. 
In: Čes. Čas. hist. – Roč. 104, č. 1 (2006), S. 187–189. 
Rec na: Kronika komunistického Československa : doba tání 1953–1956 
/ Karel Kaplan. – Brno : Barrister & Principal, 2005. – 776 s.

105 
KŘESŤAN, Jiří : [Monstrproces „Stříteský a spol.“ Litomyšl 1950]. 
In: Soudobé Děj. – Roč. 12, č. 3–4 (2005), S. 840–842. 
Rec na: Monstrproces „Stříteský a spol.“ Litomyšl 1950 : historická 
studie o síle a slabosti poválečného člověka / Martin Boštík. – Litomyšl : 
Regionální muzeum v Litomyšli, 2004. – 84s.

106 
KŘESŤAN, Jiří : [Německo a Československo]. 
In: Čes. Čas. hist. – Roč. 104, č. 2 (2006), S. 444–445. 
Rec na: Německo a Československo / Edvard Beneš ; ediční příprava 
Eva Broklová. – Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2005. – 252 s. 

107 
KŘESŤAN, Jiří : [O tom, co bylo]. 
In: Soudobé Děj. – Roč. 12, č. 3–4 (2005), S. 846–847. 
Rec. na: O tom, co bylo / Zoe Klusáková–Svobodová. – Praha : Mladá 
fronta, 2005. – 216 s.

108 
KŘESŤAN, Jiří : [Odkaz Josefa Hlávky]. 
In: Čes. Čas. hist. – Roč. 104, č. 3 (2006), S. 687–689. 
Rec na: Odkaz Josefa Hlávky : historie České akademie věd a umění, 
Hlávkových studentských kolejí, Nadání Josefa, Marie a Zděnky 
Hlávkových, jakož iNárodohospodářského ústavu / Jiří Pokorný. – Praha 
: Academia, 2005. – 303 s.
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109 
KŘESŤAN, Jiří : [Politické strany]. 
In: Soudobé Děj. – Roč. 13, č. 1–2 (2006), S. 286–287. 
Rec na: Politické strany : vývoj politických stran a hnutí v českých zemích 
a Československu 1861–2004. Sv. 1–2. / Jiří Malíř, Pavel Marek a kol.. 
– Brno : Doplněk, 2005. – 1828 s.

110 
KŘESŤAN, Jiří : [Sborník Archivu Ministerstva vnitra 2 a 3, 2004 a 2005]. 
In: Arch. Čas. – Roč. 56, č. 2 (2006), S. 159–160. 
Rec na: Sborník Archivu Ministerstva vnitra. Č. 2. – Praha : Odbor 
archivní a spisové služby MV ČR. – Praha : Odbor archivní a spisové 
služby MV ČR, 2004. – 340 s.  
Rec na: Sborník Archivu Ministerstva vnitra. Č. 3. – Praha : Odbor 
archivní a spisové služby MV ČR. – Praha : Odbor archivní a spisové 
služby MV ČR, 2004. – 340 s.

111 
KŘESŤAN, Jiří : [V šat bílý odění]. 
In: Čes. Čas. hist. – Roč. 104, č. 1 (2006), S. 183–184. 
Rec na: V šat bílý odění : zápasy a oběti Akademické Ymky 1938–1945 : 
vzpomínky, svědectví a záznamy vyprávění / Milena Šimsová. – Benešov 
: EMAN, 2005. – 256 s. 

112 
KŘESŤAN, Jiří : [Vozvraščenije „Smolenskogo archiva“]. 
In: Arch. Čas. – Roč. 56, č. 3 (2006), S. 246–247. 
Rec na: Vozvraščenije „Smolenskogo archiva“ = The Return of the 
„Smolensk Archive“ : sbornik statej / red. Jekaterina Jur‘jevna Genijeva, 
Patricia Kennedy Grimsted, Karina Aleksandrovna Dmitrijeva, Marianna 
Tax Choldin. – Moskva : Rossijskaja političeskaja enciklopedija, 2005. 
– 352 s.

113 
KŘESŤAN, Jiří : [Z bojů o Rukopisy]. 
In: Masaryk. Sbor. – Sv. 13 (2004–2006 (2006)), S. 467–468. 
Rec na: Z bojů o Rukopisy : texty z let 1886–1888 / T.G. Masaryk ; 
editorka Jana Svobodová. – Praha : Masarykův ústav AV ČR – Ústav 
T.G. Masaryka, 2004. – 688 s. 

114 
KŘESŤAN, Jiří : [Zaslepená generace]. 
In: Čes. Čas. hist. – Roč. 104, č. 1 (2006), S. 184–186. 
Rec na: Zaslepená generace : paměti starého bolševika / Arnošt Kolman. 
– Brno : Host, 2005. – 428 s.
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115 
KŘESŤAN, Jiří : Grantový projekt KSČ a radikální socialismus 
v Československu 1918–1989.  
In: Pag. Hist. – Č. 14 (2006), S. 675–678.

116 
KŘESŤAN, Jiří : Jean–Paul Sartre jako zrcadlo století a úlohy 
intelektuála. 
In: Soudobé Děj. – Roč. 12, č. 3–4 (2005), S. 751–757. 
Rec na: Sartrovo století : filozofické zkoumání / Bernard–Henri Lévy ; 
přel. a poznámkami opatřil Michal Novotný. – Brno : Host, 2003. – 472 s.

117 
KŘESŤAN, Jiří : Jiří Jožák odešel. 
In: Arch. Čas. – Roč. 56, č. 4 (2006), S. 312.

118 
KŘESŤAN, Jiří : Jubilant Jiří Jožák. 
In: Arch. Čas. – Roč. 56, č. 2 (2006), S. 154–156.

119 
KŘESŤAN, Jiří : Návštěvníci před objektivem. 
In: Hist. Fotogr. – Roč. 6 (2006), S. 75. 
Rec na: Hosté vítaní (i nevítaní) = Invited and Uninvited Guests / Hana 
Řeháková, Dušan Veselý, Pavel Augusta. – Praha : Gallery, 2005. – 200 s. 

120 
KŘESŤAN, Jiří : Osobní archiv generála Aloise Eliáše jako pramen 
poznání jeho mimořádné osobnosti. 
In: Generál Alois Eliáš (1890–1942) : voják – diplomat – politik : 
příspěvky z vědeckého semináře konaného dne 28. března 2006 
v Praze. – 1. vyd. – Praha : Úřad vlády ČR : Vojenský historický ústav 
Praha, 2006, S. 44–53. 

121 
KŘESŤAN, Jiří : Předarchivní péče Národního archivu 
u soukromoprávních původců v roce 2005.  
In: Pag. Hist. – Č. 14 (2006), S. 634–638.

122 
KŘESŤAN, Jiří : V bludišti chyb, omylů, tragédií – a nadějí. 
In: Soudobé Děj. – Roč. 13, č. 1–2 (2006), S. 127–152. 
Rec na: Paměti : nejen o zákulisí Pražského jara / Čestmír Císař. 
– Praha : SinCon, 2005. – 1285 s.
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123 
KŘESŤAN, Jiří : Zdeněk Nejedlý a Jan Žižka z Trocnova. 
In: My Jan bratr Žižka : sborník z kolokvia „Jan Žižka a Žižkov“, které se 
konalo 11. října 2004 / uspoř. Jaroslav Hrdlička a Jan B. Lášek. – Brno : 
L. Marek, 2006, S. 49–57.

124 
KŘESŤAN, Jiří : Zpráva o XXVI. Běhu za zdravím. 
In: ČAS v roce. – [Sv.] 2005 (2006), S. 180–181.

125 
KUNT, Miroslav : Dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů 
v novém archivním zákonu. 
In: Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005. – Praha : 
Národní technické muzeum, 2006. – S. 32–35. – (Rozpravy Národního 
technického muzea v Praze; Sv. 195).

126 
KUNT, Miroslav – BERNAS, Jiří : Elektronické úřadování v archivní 
legislativě a spisových normách ústředních úřadů. 
In: ISSS : Internet ve státní správě a samosprávě : setkání věnované 
úloze informačních technologií ve státní správě a samosprávě. – [Praha] 
: [Triada, spol. s.r.o.], 2006. – S. 169–173.

127 
KUPROVÁ, Renata – DUDEK, Lukáš : Vědecké sympozium České 
archivy a prameny k dějinám zahraničních Čechů.  
In: Arch. Čas. – Roč. 56, č. 4 (2006), S. 297–298.

128 
KYPTA, Jan – ŠULC, Jaroslav : Kachle ze dvora Votelež u Kouřimi 
: ke kultuře bydlení v hospodářském dvoře na přelomu středověku 
a raného novověku. 
In: Památ. stř. Čech. – Roč. 20, č. 2 (2006), S. 3–29.

129 
MACHKOVÁ, Zora : Osobní archiv Pavla Tigrida. 
In: Pag. Hist. – Č. 14 (2006), S. 651–652.

130 
MATUŠÍKOVÁ, Lenka : 
Licences for the Baptism of Jews Granted by the Archbischopric 
Consistory to the Jesuite College in Prague‘s Old Town, 1664–1755. / 
transl. S. Hattersley. 
In: Jud. Bohem. – Roč. 41 (2006), S. 261–322.
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131 
MATUŠÍKOVÁ, Lenka :Výstava v Národním archivu : „Návrat ke kořenům 
– běh života v archivních dokumentech. Back to One‘s Roots – Our 
Ancestor‘s Everyday Lives as Shown in Archival Documents“. 
In: Pag. Hist. – Č. 14 (2006), S. 693–696.

132 
OULÍKOVÁ, Petra : [Karel Beránek : výbor z prací 1958–1999]. 
In: Pag. Hist. – Č. 14 (2006), S. 730–733. 
Rec na: Karel Beránek : výbor prací z let 1958–1999 / uspoř. Karel 
Beránek, Věra Beránková. – 1. vyd. – Praha : Národní archiv, 2005. 
– 275 s.

133 
OULÍKOVÁ, Petra : Historie objektu = Storia dell‘edificio. 
In: Vlašská kaple v Praze = La capella della Congregazione degli italiani 
a Praga / a cura di Genny Di Bert. – Praha : SIAD Group, 2006, S. 25–59.

134 
OULÍKOVÁ, Petra : Výstavba a výzdoba Klementina v letech 1556–1773. 
In: Jezuité a Klementinum / kol. aut. pod vedením Aleny Richterové 
a Ivany Čornejové. – 1. vyd. – Praha : Národní knihovna : Česká 
provincie Tovaryšstva Ježíšova, 2006, S. 31–35.

135 
PAULUS, Filip : [Jan Šrámek]. 
In: Čes. Čas. hist. – Roč. 104, č. 3 (2006), S. 674–675. 
Rec na: Jan Šrámek : kněz – státník – politik / ed. Pavel Marek. 
– Olomouc : Moneta, 2004. – 417 s.

136 
PAULUS, Filip – KŘESŤAN, Jiří : Paměti a vzpomínky ve fondech 
Státního ústředního archivu v Praze. 
In: Paměti a vzpomínky jako historický pramen / editor Milada Sekyrková. 
– Praha : Národní technické muzeum, 2006, S. 167–178.

137 
PAULUSOVÁ, Hana : Vlastnosti kancelářského recyklovaného papíru. 
In: Arch. Čas. – Roč. 56, č. 1 (2006), S. 29–39. 
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138 
PAZDEROVÁ, Alena : La Boemia multiconfessionale e la nunziatura 
di Cesare Speciano a Praga. 
In: Kaiserhof – Papsthof (16.–18. Jahrhundert) / hrsg. von Richard Bösel, 
Grete Klingenstein, Alexander Koller. – Wien : Österreichische Akademie 
der Wissenschaften, Historisches Institut beim Österreichischen 
Kulturforum in Rom, 2006, S. 24–32.

139 
PAZDEROVÁ, Alena : Projekt edičního zpracování korespondence 
Cesare Speciana, papežského nuncia na císařském dvoře v Praze 
v letech 1592–1598. 
In: Pag. Hist. – Č. 14 (2006), S. 662–675.

140 
PAZDEROVÁ, Alena : Životní jubileum PhDr. Elišky Čáňové. 
In: Arch. Čas. – Roč. 56, č. 2 (2006), S. 149–150.

141 
PAŽOUT, Jaroslav : [Československo–francouzské vztahy 
v diplomatických jednáních 1940–1945]. 
In: Pag. Hist. – Č. 14 (2006), S. 715–719. 
Rec na: Československo–francouzské vztahy v diplomatických jednáních 
1940–1945 / editoři Jan Němeček, Helena Nováčková, Ivan Šťovíček, 
Jan Kuklík. – 1. vyd. – Praha : Státní ústřední archiv : Státní ústřední 
archiv : Karolinum, 2005. – 647 s.

142 
PAŽOUT, Jaroslav – SEDLÁKOVÁ, Monika : Zpřístupnění fondu 
Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu. 
In: Pag. Hist. – Č. 14 (2006), S. 199–256.

143 
PŠENIČKOVÁ, Jana – ŠOUŠA, Jiří : K životním osudům a dílu českého 
archiváře a historika Josefa Křivky. 
In: Posláním zemědělsko–lesnický archivář a agrární historik : 
in memoriam PhDr. Josefa Křivky, CSc / editoři Jana Pšeničková, Olga 
Roháčová, Jiří Šouša. – 1. vyd. – Praha : Spolek zemědělského muzea 
ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem, 2006, S. 13–40.

144 
PŠENIČKOVÁ, Jana – ŠOUŠA, Jiří : Úvod. 
In: Posláním zemědělsko–lesnický archivář a agrární historik : 
in memoriam PhDr. Josefa Křivky, CSc / editoři Jana Pšeničková, Olga 
Roháčová, Jiří Šouša. – 1. vyd. – Praha : Spolek zemědělského muzea 
ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem, 2006, S. 7–8.
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145 
SEDLÁČKOVÁ, Helena : Zpráva o zasedání prozatímní sekce MARu v 
Praze (29.5.–3.6.2005). 
In: Pag. Hist. – Č. 14 (2006), S. 685–686.

146 
SEDLÁKOVÁ, Monika : Janowitz (Vrchotovy Janovice). 
In: Der Ort des Terrors : Geschichte der nationalsozialistischen 
Konzentrationslager. Bd. 4, Flossenburg, Mauthausen, Ravensbrück 
/ Hrsg. Wolfgang Benz, Barbara Distel. – München : C.H. Beck, 2006, 
S. 157–160.

147 
SEDLÁKOVÁ, Monika – KAHUDA, Jan : Poskytování služeb v 
nizozemských archivech. 
In: Zprav. Pob. ČIS NA. – Č. 49 (2006), S. 41–45.

148 
ŠIMÁNKOVÁ, Alena – NOSKOVÁ, Alena : Americký dar Národnímu 
archivu. 
In: Pag. Hist. – Č. 14 (2006), S. 647–650.

149 
ŠŤOVÍČEK, Ivan : Ministerstvo vnitra, Londýn : zpráva o zpracovaném 
fondu. 
In: Pag. Hist. – Č. 14 (2006), S. 187–197.

150 
ŠULC, Jaroslav : Na okraj prvního svazku druhého vydání Soupisu 
poddaných podle víry z roku 1651, Boleslavsko 1–2. 
In: Pag. Hist. – Č. 14 (2006), S. 703–710. 
Rec na: Soupis poddaných podle víry z roku 1651 : Boleslavsko. Sv. 1–2 
/ zprac. a úvod naps. Alena Pazderová. – 2. dopln. vyd. – Praha : 
Národní archiv, 2005. – 2 sv., 739 s. 

151 
ŠULC, Jaroslav : Theatrum Europaeum a další cenné prameny k dějinám 
raného novověku, zpřístupněné on–line na webu Univerzitní knihovny 
v Augsburgu. 
In: Kuděj. – Roč. 8, č. 1 (2006), S. 93.

152 
ŠULC, Jaroslav : Třicetiletá válka a všední den venkovské společnosti 
v Čechách (se zřetelem k situaci na komorních panstvích a ve středním 
Polabí). 
In: Čas. Nár. Muz. Řada hist. – Roč. 175, č. 1–2 (2006), S. 41–78.
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153 
VINDUŠKOVÁ, Anna : Publikační činnost Národního archivu a jeho 
pracovníků za rok 2005. 
In: Pag. Hist. – Č. 14 (2006), S. 600–623.

154 
VOJÁČEK, Milan : Konskripce (1850–1914) – pobytové přihlášky 
pražského policejního ředitelství. 
In: Geneal. herald. Listy. – Roč. 26, č. 4 (2006), S. 86–87.

155 
VOJÁČEK, Milan : Projekt digitalizace pobytových přihlášek pražského 
policejního ředitelství. 
In: Zprav. Pob. ČIS NA. – Č. 49 (2006), S. 133–135.

156 
VOJÁČEK, Milan : Zamýšlené edice Zápisků Marie Červinkové–Riegrové 
a Pamětní knihy Malče. 
In: Paměti a vzpomínky jako historický pramen / editor Milada Sekyrková. 
– Praha : Národní technické muzeum, 2006, S. 295–301.

157 
WAAGE, Vladimír : [Historická fotografie]. 
In: Pag. Hist. – Č. 14 (2006), S. 734–747. 
Rec na: Historická fotografie : sborník pro prezentaci historické fotografie 
ve fondech a sbírkách České republiky. 1–5. – Hradec Králové : Muzeum 
východních Čech. – Praha : Národní archiv, 2001–2005.

158 
WAAGE, Vladimír : Národní archiv Praha : tříletý provoz studovny třetího 
tisíciletí. 
In: Zprav. Pob. ČIS NA. – Č. 49 (2006), S. 65–74.

Monografické publikace
159 
ARCHIV České koruny = Archivum Coronae Regni Bohemiae: editio 
diplomatum phototypica : edice faksimilií. Díl IV/5,6, 1369–1378 / 
k vyd. připr. Věra Beránková, Denko Čumlivski ; úvod přel. do lat. Karel 
Beránek, do něm. Rudolf Sander, do angl. Zuzana Kalinová ; odpověd. 
red. Lenka Matušíková. – 1. vyd. – Praha : Národní archiv, 2006. – 119 s. 
– ISBN: 80–86712–38–9 /textová část/
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160 
ČUMLIVSKI, Denko : Doba vlády Karla IV. a jeho rodiny v archivních 
dokumentech : 20. dubna – 21. května 2006, Národní archiv – Archivní 
areál Chodovec / autor výstavy, katalogu a prostor. řešení Denko 
Čumlivski ; editor katalogu Alena Pazderová ; úvod Eva Drašarová ; 
na katalogu spoluprac. Emilie Benešová, Jaroslav Bubeník, Denko 
Čumlivski, Eva Drašarová, Michal Ďurovič, Libor Gottfried, Jitka 
Křečková, Pavla Lutovská, Helena Nedbalová, Alena Pazderová, 
Renata Pisková, Pavel Sedláček, Helena Sedláčková ; fotografie Jiřina 
Kopčáková, Jitka Křečková, Alexandr Paul st., Jan Rendek ; angl. 
překlad Zuzana Kalinová. – Praha : Národní archiv, 2006. – 97 s. – ISBN: 
80–86712–36–2.

161 
HISTORICKÁ fotografie : sborník pro prezentaci historické fotografie 
ve fondech a sbírkách České republiky. Roč. 6 / ved. redaktor Emilie 
Benešová & Jiří Zikmund. – Praha : Národní archiv. – Hradec Králové 
: Muzeum východních Čech, 2006. – 84 s. – ISBN: 80–86712–39–7. 
– ISSN: 1213–399X.

162 
HORYNA, Mojmír – OULÍKOVÁ, Petra : Kirche des heiligen Ignatius 
von Loyola : Prager Neustadt / aus dem Tschechischen übertragen 
von Petronilla Cemus. – Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 
2006. – 38 s. – ISBN: 80–7195–061–0.

163 
HORYNA, Mojmír – OULÍKOVÁ, Petra : Kirche zum Allerheiligsten 
Salvator und Welsche Kapelle : Prager Altstadt / aus dem Tschechischen 
übertragen von Petronilla Cemus. –Kostelní Vydří : Karmelitánské 
nakladatelství, 2006. – 39 s. – ISBN: 80–7195–071–8.

164 
HORYNA, Mojmír – OULÍKOVÁ, Petra : Kostel Nejsvětějšího Salvátora 
a Vlašská kaple : Praha–Staré Město. – Kostelní Vydří : Karmelitánské 
nakladatelství, 2006. – 39 s. – ISBN: 80–7195–070–X.

165 
HORYNA, Mojmír – OULÍKOVÁ, Petra : Kostel sv. Ignáce z Loyoly : 
Praha–Nové Město. – Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 
2006. – 38 s. – ISBN: 80–7195–060–2.
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166 
HORYNA, Mojmír – OULÍKOVÁ, Petra : The Church of St Ignatius 
of Loyola : Prague–New Town / from Czech translated by Ivan Gutierrez. 
– Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2006. – 38 s. – ISBN: 
80–7195–062–9.

167 
HORYNA, Mojmír – OULÍKOVÁ, Petra : The Church of the Holy Savior 
and the Italian Chapel : Prague–The Old Town / from Czech translated 
by Ivan Gutierrez. – Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2006. 
– 39 s. – ISBN: 80–7195–072–6. 

168 
INFORMATIVNÍ přehled : výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných 
věd historických a příbuzných oborů. Č. 24 / šest. Anna Vindušková, 
Marie Šatochinová; excerpce Jaroslav Koláčný, Anna Vindušková, Hana 
Paulusová. – 1. vyd. – Praha : Státní ústřední archiv, 2005. – 140 s. 
Verze z 6.12.2006, dostupné též z http://www.nacr.cz/D–bibl4.htm

169 
INFORMATIVNÍ přehled : výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných 
věd historických a příbuzných oborů. Č. 25 / sest. Anna Vindušková, 
Marie Šatochinová ; excerpce Anna Vindušková, Eva Gregorovičová, Jan 
Krlín, Josef Pospíšil, Jaroslav Koláčný. – Praha : Národní archiv, 2006. 
Verze z 8.11.2006, dostupné z http:/nacr.cz/D–knih/G–bibl3.htm

170 
JEZUITÉ a Klementinum / kol. aut. pod vedením Aleny Richterové 
a Ivany Čornejové. – 1. vyd. – Praha : Národní knihovna ČR : Česká 
provincie Tovaryšstva Ježíšova, 2006. – 199 s. 
Publikace vydaná při příležitosti 450. výročí příchodu jezuitů do 
zemí Koruny české. V kolektivu autorů je Petra Oulíková, pracovnice 
Národního archivu. 
ISBN: 80–7050–485–4

171 
KUNT, Miroslav – KALINA, Tomáš : Neveřejné úzkorozchodné dráhy 
v Čechách : edice soupisů z let 1909 a 1925–1930. – 2. vyd. – Praha : 
Národní archiv, 2006. – 252 s. – ISBN: 80–86712–40–0.
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172 
NÁRODNÍ archiv : krátký průvodce / kol. aut. (Emilie Benešová, Eva 
Drašarová, Tomáš Kalina, Zdeňka Kokošková, Jiří Křesťan, Alena 
Nosková, Alena Pazderová, Roman Straka, Marie Šatochinová, Anna 
Vindušková, Milan Vojáček, Vladimír Waage; redakce Emilie Benešová. 
– 1. vyd. – Praha : Odbor archivní správy MV ČR, 2006. –43 s. – ISBN: 
80–86466–07–8.

173 
NOVÁČKOVÁ, Helena – SKIPALOVÁ, Alena : Katalog a rejstříky 
k protokolům schůzí 12. československé vlády (1. Malypetrovy) : 
2.11.1932 – 14.2.1934 / k vyd. připr. Helena Nováčková a Alena 
Skipalová. – Praha : Národní archiv, 2006. – 157 s. – ISBN:  
80–86712–33–8.

174 
OD uznání československé prozatímní vlády do vyhlášení válečného 
stavu Německu 1940–1941 (16. červen 1940 – 28. duben 1941). Sv. B/2/
1 / edds. Jan Němeček, ved. kol., Jan Kuklík, Helena Nováčková a Ivan 
Šťovíček. – Praha : Ústav mezinárodních vztahů –Historický ústav AV 
ČR, 2006. – 422 s. – (Dokumenty československé zahraniční politiky ; 
Sv. B/2/1). – ISBN: 80–86506–55–X.

175 
OULÍKOVÁ, Petra : Klementinum : průvodce. – 1. vyd. – Praha : Národní 
knihovna ČR, 2006. – 75 s. 
Fotoarchivy: Národní archiv, Archivum Romanum Societatis Iesu. 
– ISBN: 80–7050–491–9.

176 
OULÍKOVÁ, Petra : The Klementinum : a Guide. – 1. vyd. – Prague : 
National Library of the Czech Republic, 2006. – 75 s. 
Fotoarchivy: Národní archiv, Archivum Romanum Societatis Iesu. 
– ISBN: 80–7050–492–7.

177 
PAGINAE historiae : sborník Národního archivu. Č. 14 / překlad a úprava 
něm. resumé Jaroslav Koláčný. – 1. vyd. – Praha : Národní archiv, 2006. 
– 250 s., 52 s. fotogr. – ISBN: 80–86712–37–0. – ISSN: 1211–9768.

178 
POSLÁNÍM zemědělsko–lesnický archivář a historik : in memoriam 
PhDr. Josefa Křivky, CSc. / editoři Jana Pšeničková, Olga Roháčová, Jiří 
Šouša; předmluvu do lat. přel. Karel Beránek ; tech. red. Jan Kahuda. – 
1. vyd. – Praha : Spolek zemědělského muzea ve spolupráci s Národním 
zemědělským muzeem, 2006. – 692 s.
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179 
PUBLIKAČNÍ činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2005 / 
sest. Anna Vindušková. 
Verze z 25.4.2006, dostupné z http://nacr.cz/D–knih/G–bibl2.htm

180 
SEZNAM docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 
2006 / zprac. Jana Nováková. – 1. vyd. – Praha : Národní archiv, 2006. 
– 32 s. – ISBN: 80–86712–42–7. 
Verze z 3.8.2006, dostupné též z http://www.nacr.cz/D–knih/G–bibl–
serialy.htm

181 
SOUPIS vedut vzniklých do roku 1850. Sv. I/1, Národní archiv / 
uspoř. a k vyd. připr. Michal Wanner ve spolupráci s Josefem Horou 
a pracovníky Národního archivu; zpracovatelé záznamů Jaroslav 
Bubeník, Libor Gottfried, Eva Gregorovičová, Jan Krlín, Jitka Křečková 
a Petra Oulíková. – 1. vyd. – Praha : odbor archivní správy MV ČR, 
2006. – 719 s. – ISBN: 80–86466–05–1.

182 
SOUPIS židovských rodin v Čechách z roku 1793. [Sv.] VI/1, Praha 
1792, Praha 1794 / zprac., editor a věd. red. Ivana Ebelová, lektorovala 
Lenka Matušíková. – 1.vyd. – Praha : Národní archiv, 2006. – 379 s. 
– ISBN: 80–86712–34–6.

183 
SOUPIS židovských rodin v Čechách. [Sv.] VI/2, Dodatky a generální 
rejstřík / zprac. a věd. red. Ivana Ebelová, lektorovala Lenka Matušíková. 
– 1. vyd. – Praha : Národní archiv ve spolupráci s katedrou PVH a 
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Rukopis pražské rodomské prefektury
Jan Podškubka

N árodní archiv České republiky převzal dne 11. října 2006 
od Veliké lóže České republiky do úschovy unikátní rukopis, 
který je vzácným dokladem více než dvousetleté tradice pů-
sobení řádu svobodných zednářů v českých zemích. Jedná 
se o soupis členů Rodomské prefektury.

Předkládaný rukopis pražské Rodomské prefektury se objevil v roce 2000 
v dražbě londýnského aukčního domu Christies, kde byl prodán jako he-
raldický rukopis antikvariátu H. P. Kraus v New Yorku. Zednářský badatel 
Jan Podškubka jej objevil v internetovém katalogu společnosti. Navázal 
kontakt s tehdejším majitelem Joshuou Liptonem. Zároveň na něj upozor-
nil Velikou lóži České republiky. Společnost jej ale nebyla schopen prodat, 
neboť cena byla příliš vysoká. Antikvariát se dostal do finančních potíží 
a nakonec byl celý jeho inventář 5. 12. 2003 dražen u aukčního domu 
Sotheby´s v New Yorku. Za pomoci zednářských institucí v USA se dostal 
rukopis do Prahy.

Nalezený seznam členů pražské prefektury nese název: „Verzeichniss 
aller zu dem hochwürdigen exemten Praefectur Capit[el]s Rodomskoy 
gehörigen F[reymaurer]. O[rdens]=Brüder nach ihrer ancienneté“. Ru-
kopis pochází pravděpodobně ze sbírek zednářského archivu, který byl 
uložen na zámku v Déghu (také Dég, Déeg). Tuto bohatou a velmi cennou 
kolekci na konci 18. století shromáždil svobodný zednář František Xaver 
Adam von Aigner.

František Xaver Adam von Aigner (1751–po roce 1805) sloužil v armá-
dě. 16. dubna 1784 byl přijat do zednářské lóže v Temešváru. Aigner byl 
hejtmanem Esterházského pěšího pluku, který byl na podzim roku 1790 na 
cestě do rakouských nížin. V Praze onemocněl a nakonec byl nucen odejít 
do předčasného důchodu. Aigner se tehdy začal opětovně a intenzivněji 
zabývat svobodným zednářstvím. V Praze se připojil k bratrům striktní 
observance. 1. ledna 1791 byl přijat do noviciátu, a o dva dny později byl 
pasován na rytíře s řádovým jménem Eques ŕ Pannonia. 

Kdy přesně začala sbírka zednářských akt a rituálů vznikat, není dnes již 
možné zjistit, mohlo by se ale jednat o počátek devadesátých let 18. stole-
tí. Sbírka samotná vznikla přes Aignerovy kontakty k bratřím, kteří náleželi 
k různým zednářským systémům. 
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František Adam von Aigner byl při skupování archivních sbírek finančně 
podporován Antonínem hrabětem Festeticsem. Pravděpodobně v roce 
1805 Aigner ukončil shromažďování zednářských archivů. Ve stejném 
roce se sbírka pravděpodobně dostala do majetku hrabat Festeticsů, kteří 
ji uložili na svém zámku v Déghu v Maďarsku. Tehdy sbírka podle Abafiho 
obsahovala okolo 10 000 archivních jednotek. Festeticsové neumožňovali 
studium těchto materiálů, jedinou výjimkou byl devět let trvající studijní po-
byt Ludvíka Aignera (1840–1909), na jehož základě (pod pseudonymem 
Abafi) publikoval rozsáhlou práci „Geschichte der Freimaurei in Öster-
reich-Ungarn“. 

Po smrti Aignera-Abafiho zůstal archiv více než 20 let uzavřen. Také ředi-
tel archivu, Karel von Lautner zemřel brzy po majiteli zámku Paulu hraběti 
Festeticsovi, vdova po něm Františka hraběnka Pálffy věrně a svědomitě 
opatrovala důvěrná akta. Nový majitel zámku Alexander hrabě Festetics 
budovu přestavěl a archiv přestěhoval do vedlejší budovy a úplně jej od-
dělil od knihovních sbírek v zámecké knihovně.

O pozdějších osudech zednářského archivu nemáme spolehlivé informa-
ce. V minulosti se vyskytlo několik teorií. Podle nichž byla sbírka zničena 
během druhé světové války. Podle Karla R. H. Fricka byly však některé 
položky prodány ve dvacátých letech do jednoho vídeňského antikvari-
átu. Naproti tomu francouzský historik Antoine Faivre v úvodu ke knize 
„La Franc-Maçonnerie templičre et occultiste aux 18e et 19e sičcles“ píše, 
že archiv v Déghu byl před 2. světovou válkou přemístěn do maďarského 
národního archivu, kde byl v roce 1945 těžce poškozen bombardováním. 
Malá část dokumentů skončila v městském archivu v Budapešti. Část ko-
pií spisů, které byly kdysi uložené na zámku v Déghu jsou dnes uloženy 
v centrálním archivu v Budapešti.

Spisy z Déghu jsou dnes součástí archivu Maďarské veliké lóže, který je 
uložen Maďarském centrálním archivu. Archiv veliké lóže byl po rozpadu 
svobodného zednářství v Maďarsku v roce 1920 předán státnímu archivu. 
Při opětovném zahájení prací v roce 1945 byl vrácen. Roku 1950 po opě-
tovném zákazu svobodného zednářství přešel opět do majetku státního 
archivu.

Rodomská prefektura byla součástí striktní observance, což byl jeden 
ze zednářských systémů, který se rozšířil hlavně v Německu a střední 
Evropě a u jehož zrodu stál Karl Gotthelf svobodný pán Hund und Al-
tengrotkau (1722–1776). Základním tématem striktní observance je 
templářská legenda, jelikož členové odvozovali svůj původ od církevního 
rytířského řádu, který založil Hugo z Payns a dalších sedm francouzských 
rytířů v roce 1119 v Jeruzalémě na ochranu křesťanských poutníků. Ra-
kousko tvořilo v templářské soustavě striktní observance několik provincií, 
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které se dělily na podpřevoráty či diecéze a tyto pak na prefektury. Ně-
které prefektury byly exemptní tzn. závislé pouze na Hundovi. Prefektury 
byli například v těchto městech: Berlín – Templin, Praha – Rodomskoy, 
Drážďany – Gommern, Vídeň – St. Pölten. V roce 1782 svolal vévoda 
Ferdinand z Braunschweigu zednářský konvent do města Wilhelmsbadu, 
aby byla učiněna přítrž roztříštěnosti svobodného zednářství, vzájemné 
nenávisti, nesmyslným legendám, šarlatánství a praxi, „která neodpovídá 
mravům a duchu tohoto století“. Po mnoha jednáních zde byl ukončen 
systém „striktní observance“ a byla odmítnuta legenda o spojení středo-
evropských templářských rytířů se soudobým zednářstvím. Z rukopisu 
Rodomské prefektury však víme, že po roce 1782 bylo přijato 25 bratří. 
Je tedy možné, že všichni členové neuposlechli závěry konventu a praco-
vali rituálně dále.

Předkládaný rukopis pražské Rodomské prefektury obsahuje záznamy 
o všech 83 členech prefektury Rodomskoy. V rukopisu jsou uvedena 
jména členů, světské úřady, hodnostní stupeň v rámci systému striktní 
observance, řádová jména v latině, data přijetí a povýšení do jednotlivých 
stupňů a funkcí. Až na vyjímky je u členů připojen nádherně iluminovaný 
zednářský erb. Záznamy jsou psány na jednadvaceti dvoulistech. Text je 
na pravé i levé straně rozdělen na tři sloupce, kde na levé části je uvedeno 
pořadové číslo, světské jméno a úřad, řádové jméno a den přijetí ve dvou 
formách zednářské a světské. Na pravé straně jsou pak zapsány informa-
ce o povýšení, poznámky a erb. Zápisy začínají přijetím Karla Wilhelma 
svobodného pána v. Skölen (1713–1795), který byl do prefektury přijat 
26. 5. 1764 a končí Petrem Bielkem, který byl přijat 13. 11. 1791.

Členství v prefektuře bylo rozděleno do několika stupňů a to: 

Famulus Ordinis, 

Amicius et Socius, 

Armiger, 

Eques a Eques Professus. 

Do stupně Famulus Ordinis byli bez vyjímky přijímáni pouze služební 
bratři, kteří byli řádně přijati mezi členy, avšak vykonávali v lóži jen po-
mocné práce. Byli to zpravidla služební zámožnějších bratrů. Mezi členy 
nalezneme Johanna Augustina Dworžaka (1741–?), sloužícího u pražské-
ho bankéře Petera Pradatsche nebo Josepha Khuse (1745–?), sloužící 
u hraběte Künigla.

Amicius et Socius. odpovídá českému překladu druh a bratr. Do tohoto 
stupně byli většinou přijímáni příslušníci humanitních povolání a to lékaři, 
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ale i příslušníci církve. Mezi členy tohoto stupně nalezneme například Aloi-
se Fickerta (1740–1818), kněze řádu Augustiniánů. Působil jako převor 
u sv. Tomáše v Praze. V roce 1799 byl zvolen děkanem teologické fakulty 
Karlo-Ferdinandovy Univerzity. Dále zde nalezneme Ignáce Cornovu 
(1740–1822), doktora filosofie a profesora poetiky na staroměstském 
gymnáziu. Pocházel z rodiny zchudlého italského obchodníka, který se 
usadil v Praze. V letech 1784–1795 řádným profesorem všeobecných dě-
jin na pražské univerzitě, kde přednášel univerzální dějiny. Jeho vysoko-
školské působení vyvrcholilo v akademickém roce 1789/1790, v němž se 
stal děkanem filozofické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity. Je autorem 
„Geschichte des Waiseninstituts zum heiligen Johann dem Täufer in Prag“ 
(Prag, 1785), rovněž je mu připisováno dílo „Betbuch für Freymaurer“. 

Armiger odpovídá českému ekvivalentu zbrojnoš. V tomtoo stupni na-
jdeme především právníky, obchodníky a bankéře. Mezi ně patřil známý 
pražský klenotník Jakob Andreas Koberwein (1715–1804). Dále to byli 
významní obchodníci a bankéři Joseph Franz Martinelli (1729–1778), 
Johann del Curto von Mohrenbach (1756–1793) a Peter Pradatsch 
(1746–?). Setkáme se tu zde i s JUDr. Johannem Nepomukem v. Vignet 
(1745–1807), sekretářem u pražského merkantilního a směnečného sou-
du, který v akademickém roce 1801/1802 byl zvolen děkanem právnické 
fakulty v Praze. Do tohoto stupně byl zasvěcen mj. i známý pražský na-
kladatel a knihkupec Wolfgang Christian Gerle (1744–1825). Patřil mezi 
nejvýznamnější pražské knihkupce a nakladatele. obstarával velmi levně 
zahraniční knihy, převážně francouzské provenience. Jeho nákladem vy-
šla celá řada důležitých spisů. V roce 1779 publikoval obsáhlý moderní 
katalog knih vydaných do roku 1778, v němž zavedl novou klasifikaci věd. 
Svým nákladem vydával v letech 1771–1788 různé časopisy, nutno však 
říci, že ne s finančním úspěchem. Rozvoj knihkupeckého a nakladatelské-
ho kolosu zednáře Jana Ferdinanda v. Schönfelda (1750–1821) pravdě-
podobně zapříčinilo pád jeho firmy. 

Do rytířského stupně Eques byli přijímáni výhradně bratři, kteří se mohli 
prokázat šlechtickým titulem tzn. prostí šlechtici, rytíři, svobodní páni, 
hrabata a knížata. Za zmínku jistě stojí členství Thaddäuse Nepomuka 
Bonifáce svobodného pána Steinbach und Kranichstein (1751–1791), 
posledního opata cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou. Další 
významnou postavou je bezesporu Michael Leopold svobodný pán Bri-
gido von Marenfels und Bresoviz (1742–1816) faráře v Levoči. V letech 
1788–1807 působil ve funkci biskupa v Lublani. V letech 1807–1816 bis-
kupem ve Spiši na Slovensku. V rukopise je také zapsán Johann Joseph 
Emanuel hrabě Canal de Malabaila (1745–1826). V Praze na Vinohra-
dech založil známou veřejnou zahradu (1787) pojmenovanou po něm 
Kanálka. Zde byla zřízena první výzkumná botanická stanice, a dokonce 
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posluchárna, kde se o botanice přednášelo. Jeho nákladem vyšla čtyř-
svazková „Flora Bohemica iconibus illustrata“, kterou vytvořil F. Schmidt. 
Canal sám publikoval práce z botaniky „Abhandlung über das Johannis-
korn und die deutsche Moorhirse“, také propagoval výrobu cukru z řepy, 
a dokonce založil pokusný cukrovar. 

V rukopise máme rovněž doloženo členství nejvýznamnější postavy 
tehdejšího svobodného zednářství u nás. Není jim nikdo jiný než Caspar 
Hermann hrabě Künigl (1745–1824). Syn nestora zednářství 18. století 
u nás, Šebestiána hraběte K. (1720–1783) a jeho manželky Marie Terezie 
rozené hraběnky Czerninové z Chudenic. Nejdříve působil jako hejtman 
Loketského kraje. V roce 1776 byl jmenován apelačním radou. V roce 
1792 jmenován do funkce rady zemského gubernia a hejtmana panské-
ho stavu v Chebu. Roku 1764 byl ve Vídni přijat do řádu svobodných 
zednářů. Jeho další členství ve vídeňských lóžích nemáme doloženo. 2° 
byl afilován 18. 10. 1764 v Klatovech, 3°: 16. 9. 1765, Skotský Mistr: 24. 
10. 1766, člen staroskotské lóže od 21. 10. 1772. Kašpar Heřman dále 
patřil mezi členy lóže U tří korunovaných hvězd, kde působil jako depu-
tovaný provinciální velmistr. V roce 1786 byl zvolen stoličním mistrem 
lóže, dále byl členem lóže Casimir u tří a devíti hvězd, kde je v roce 1790 
doložen jako skotský velmistr a stoliční mistr lóže U devíti hvězd. Zároveň 
byl jmenován komisařem prefektury Gommern pro regularizaci všech lóží 
c. k. dědičných zemích. V roce 1775 byl jmenován (svobodným pánem 
Hundem) prefektem Rodomské prefektury. Za své zásluhy byl rovněž jme-
nován čestným podpřevorem Rodomské prefektury. V letech 1782–1786 
velmistrem provinciální české lóže. Kašpar Heřman hrabě K. patřil ke za-
kladatelům sirotčince u sv. Jana Křtitele v Praze.

Dále se mezi členy Rodomské prefekury setkáváme s příslušníky zná-
mých šlechtických rodů Martinitz, Nigroni von Riesenbach, Reuss v. 
Plauen, Swéerts-Sporck, Buquoy v. Longueval, Thun-Hohenstein, Schaff-
gotsch, Salm-Reifferscheid-Hainspach, Schlik, Silva-Tarouca, Clary-Ald-
ringen, ale i s rody u nás méně známými Skölen, Schmidburg, Peterelli, 
Beecken, Reitzenstein.

V současné době se připravuje vydání reprezentační publikace o rukopisu 
Rodomskoy.
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Soudní spis 
Dr. Milady Horákové a spol.

Alena Nosková – Alena Šimánková

Totalitní režim, který se dostal k moci po únoru 1948 vytvořil 
a přijal dva represivní zákony, které pod pojmem ochrany lido-
vě demokratické republiky skrývaly možnost tvrdého potlačení 
jakéhokoliv jednání, které mohlo být označeno jako velezrádné, 
protistátní, záškodnické a pobuřující. 

Zákonem č. 232/1948 Sb. vznikl Státní soud pro celé území Českoslo-
venské republiky se sídlem v Praze a samostatná oddělení měl v Brně 
a Bratislavě. Z důvodové zprávy k tomuto zákonu vyplývá, že byl vytvořen 
proto, aby bylo zajištěno jednotné posuzování trestných činů podle záko-
na č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky. 

Soudní proces s Dr. Miladou Horákovou a spol., který se před Státním 
soudem odehrál v květnových a červnových dnech 1950, byl spolu s ná-
slednými procesy počtem odsouzených a výší udělených trestů největším 
a nejkrutějším v naší poválečné historii. 

Soudní spis o tomto procesu získal Národní archiv (dříve Státní ústřední 
archiv) v roce 1997 v rámci přejímky spisů Generální prokuratury od Nej-
vyššího státního zastupitelství. V té době byl prvním a jediným spisem 
Státního soudu, který jsme vlastnili. 

Jeho struktura vypovídala o soudním řízení z počátku padesátých let. 
Obsahuje žalobu a s ní související dokumenty, nařízení hlavního líčení 
včetně obsazení senátu, obsáhlý zápis o hlavním líčení, stenografické 
protokoly a rozsudky Státního soudu a odvolacího soudu. Ve spise je dále 
uložena žádost otce Čeňka Krále a dcery Jany o udělení milosti zaslaná 
prostřednictvím Nejvyššího soudu prezidentu republiky. Následuje řízení 
o výkonu absolutního trestu, jehož součástí byly usnesení senátu o pořadí 
výkonu trestu, oznámení o neudělení milosti a doba výkonu trestu. Odsou-
zeným byla dána možnost vyslovit poslední přání, která zachytil soudní 
zapisovatel a existuje rovněž úřední záznam o projevech odsouzených 
před výkonem trestu. Závěr spisu tvoří nařízení o výkonu trestu odnětí 
svobody u ostatních odsouzených, porozsudková agenda spojená s hra-
zením nákladů soudního řízení a majetkové záležitosti odsouzených. 

Celkové vyznění obsahu svědčí o hrůzné politické režii použití v našem 
soudnictví a je zásadním svědectvím o nezákonnostech padesátých let. 
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Tuto skutečnost doplňují dokumenty uložené ve fondech Ministerstva 
spravedlnosti, Státní prokuratury, Generální prokuratury, Správy Sboru 
nápravné výchovy a ÚV KSČ. K nejcennějším patří tři dochované magne-
tofonové pásky uchovávající autentická poslední slova obžalovaných před 
vynesením rozsudku a obsáhlý spis Generální prokuratury, který doku-
mentuje pokus o revizi tohoto procesu v roce 1968 a obsahuje podrobné 
výpovědi některých odsouzených. 

Špatný fyzický stav soudního spisu a současný zájem odborné veřejnosti 
o jeho studium vyvolal snahu využít všech odborných znalostí konzerváto-
rů a restaurátorů Národního archivu pro jeho záchranu. V současné době 
probíhají náročné práce, které mají za cíl předat tuto vzácnou památku 
budoucím generacím. 

Více než desetiletou snahu archivářů o shromáždění a trvalé uložení 
celého fondu Státního soudu provázely nemalé překážky. Jako největší 
překážkou se ukázalo rozptýlení originálů spisů po celé republice v rámci 
rehabilitací a složitá jednání o jejich získání. Povodeň v roce 2002 ohrozi-
la u části z nich samotnou fyzickou existenci. Ačkoliv značnou část fondu 
chrání depozitář Národního archivu na Chodovci, přece jen část spisů 
dosud čeká na popovodňové rozmrazení a ukončení jednání o možnosti 
jejich převzetí. 
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Digitalizace církevních listin v rámci 
evropského projektu Monasterium

Jitka Křečková

N árodní archiv v Praze se v roce 2005 zapojil do projektu 
Monasterium, který koordinuje Institut zur Erforschung 
und Erschließung kirchlicher Quellen se sídlem v St. Pölten 
v Rakousku. Projekt je financován rakouským spolkovým 
ministerstvem pro vzdělání, vědu a kulturu, Evropskou unií 

(Culture 2000), četnými kláštery a dodatečně získávanými finančními 
prostředky ze státních i soukromých zdrojů zúčastněných zemí. Kromě 
Rakouska a České republiky do projektu vstoupilo Bavorsko, Slovinsko, 
Maďarsko, Chorvatsko, Slovensko a Itálie. Cílem projektu je zdarma 
prostřednictvím webové stránky zpřístupnit široké badatelské veřejnos-
ti co nejvíce listin i jiných typů dokumentů (např. rukopisů a aktového 
materiálu) především ze středoevropských klášterů a biskupství. Díky 
nekomplikovanému nahlížení do originálních pramenů je webová stránka 
www.monasterium.net využitelná nejen pro vědce různých vědeckých 
oborů s historickým zaměřením, ale i pro výuku na univerzitách. 

V konsorciu projektu, které se schází 2x ročně, zasedají zástupci jednotli-
vých zemí. Za Českou republiku to jsou PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jit-
ka Křečková, pracovnice I. oddělení Národního archivu v Praze. 

Management projektu provádějí zkušení historici a archiváři, kteří mají 
zkušenosti s podáváním žádostí o granty z EU a kteří se tímto zabývají 
profesionálně. Technické zabezpečení projektu je na vysoké úrovni. Vlast-
ní digitalizaci v jednotlivých archivech provádí zkušený odborný pracovník 
Monasteria na speciálním skeneru s příslušenstvím. Ze strany příslušné-
ho archivu se očekává organizované nanášení listin a spolupráce s tímto 
pracovníkem během skenování. Denně se zdigitalizuje cca 200 – 250 ks 
listin. Důraz je kladen na aversy a reversy listin, skenován je i text pod pli-
kou. Vzhledem k charakteru projektu, zaměřeného na textové části listin, 
jsou pečeti skenovány pouze dohromady s listinou, nikoliv každá zvlášť. 
Listiny jsou digitalizovány v rozlišení 400 dpi, obrázky v tomto rozlišení 
zůstanou uloženy v diecézním archivu v St. Pölten. Na webové stránky 
jsou zhotovené obrázky originálních dokumentů vkládány ve zmenšené 
podobě. Kromě nich jsou k dispozici jejich stručné regesty, vědecké popi-
sy a komentáře, které vypracuje příslušný archiv. Doprovodné texty jsou 
vkládány v národních jazycích, do budoucna se počítá s jejich přeložením 
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do němčiny, popř. i angličtiny. Z prostředků Monasteria je hrazen jak pobyt 
pracovníka obsluhujícího skener, tak přepisy doprovodných textů k digita-
lizovaným písemnostem do speciálního programu. 

Digitalizace listin v I. oddělení Národního archivu proběhla v období 
od 4. září do 15. listopadu 2006. Byly digitalizovány listiny datované do ro-
ku 1526, které jsou součástí mnoha důležitých archivních fondů církevní 
provenience. Do projektu bylo zahrnuto i několik fondů necírkevních, 
jejichž listinné sbírky se však církevní problematiky z větší části týkají. 
Celkem bylo zdigitalizováno 7 118 listin z 13 církevních a 5 necírkevních 
archivních fondů: Archiv pražského arcibiskupství (APA) – 67 listin, Archiv 
kolegiátní kapituly vyšehradské, Praha (KVš) – 400 listin, Archiv kolegi-
átní kapituly Všech svatých na Pražském hradě (KVs) – 3 listiny, Archivy 
českých klášterů zrušených za Josefa II. (AZK) – 1752 listin, Augustini-
áni obutí – provincialát a konvent, Praha (ŘA) – 129 listin, Benediktini 
– klášter Břevnov, Praha (ŘBB) – 258 listin, Benediktini – klášter Emauzy, 
Praha (ŘBE) – 2 listiny, Dominikáni – provincialát a konvent, Praha (ŘDo) 
– 46 listin, Františkáni – provincialát a konvent, Praha (ŘF) – 174 listin, 
Kapucíni – provincialát a konvent, Praha (ŘK) – 3 listiny, Křižovníci s čer-
venou hvězdou – generalát a konvent, Praha (ŘKř) – 551 listin, Maltézští 
rytíři – české velkopřevorství, Praha (ŘM) – 2489 listin, Premonstráti 
– klášter Strahov, Praha (ŘP) – 224 listin, Česká finanční prokuratura Pra-
ha – listiny (FP-L) – 75 listin, České gubernium – guberniální listiny, Praha 
(ČG-L) – 885 listin, Úřad desk zemských, Praha (ÚDZ) – 27 listin, Česká 
dvorská kancelář, Praha, Vídeň (ČDK) – 29 listin, České oddělení dvorské 
komory, Vídeň (ČDKM) – 4 listiny.

Všechny zdigitalizované listiny budou postupně zpřístupňovány na webo-
vé stránce www.monasterium.net, jako první jsou zde již k dispozici listiny 
fondu Benediktini Břevnov.

Bude-li badatel potřebovat např. pro publikační účely vyobrazení listiny 
ve větším rozlišení, než bude dostupné na webové stránce, musí se ob-
rátit na Národní archiv, popř. požádat o povolení majitele příslušného 
fondu. Pracovníci Národního archivu mu za mírný poplatek zhotoví kopii 
vyobrazení na CD. 

Během příštích pěti let se počítá s rozšířením projektu i na listiny z archiv-
ních fondů uložených v dalších archivech České republiky. Konkrétně jde 
kromě dalších fondů Národního archivu (celkem 11 643 listin) o listinné 
fondy Moravského zemského archivu v Brně (3 687 listin), Zemského 
archivu v Opavě (3 900 listin), Státního oblastního archivu v Třebo-
ni (2 972 listin), Státního oblastního archivu v Plzni (450 listin), Státního 
oblastního archivu v Litoměřicích (245 listin), Státního oblastního archivu 
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v Praze (193 listin) a Státního oblastního archivu v Zámrsku (102 listin). 
Na závěr tohoto pětiletého období by mělo být v České republice zdigitali-
zováno cca 23200 listin převážně církevní provenience. 

Již na podzim roku 2007 by měla začít druhá fáze digitalizace v Národním 
archivu, do které je zařazeno celkem výše zmíněných cca 11 643 listin. 
I. oddělení Národního archivu plánuje zdigitalizovat dalších 9 253 listin. 
Přednostně bude dokončena digitalizace listin po roce 1526 z fondů, 
ze kterých jsou již naskenovány listiny do roku 1526, nově se počítá s lis-
tinami Archivu České koruny. Konkrétně jde o tyto fondy:

Archiv České koruny (AČK) – 2525 listin, Archiv pražského arcibiskupství 
(APA) – 695 listin, Archiv kolegiátní kapituly vyšehradské, Praha (KVš) 
– 133 listin, Archiv kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě 
(KVs) – 5 listin, Archivy českých klášterů zrušených za Josefa II. (AZK) 
– 691 listin, Augustiniáni obutí – provincialát a konvent, Praha (ŘA) – 133 
listin, Benediktini – klášter Břevnov, Praha (ŘBB) – 234 listin, Benediktini 
– klášter Emauzy, Praha (ŘBE) – 36 listin, Dominikáni – provincialát a kon-
vent, Praha (ŘDo) – 25 listin, Františkáni – provincialát a konvent, Praha 
(ŘF) – 224 listin, Jezuitica (JS) – 29 listin, Kapucíni – provincialát a kon-
vent, Praha (ŘK) – 173 listiny, Křižovníci s červenou hvězdou – generalát 
a konvent, Praha (ŘKř) – 411 listin, Maltézští rytíři – české velkopřevorství, 
Praha (ŘM) – 632 listin, Milosrdní bratři – provincialát a konvent, Praha 
(ŘMB) – 10 listin, Piaristé – provincialát a koleje, Praha (ŘPi) – 15 listin, 
Premonstráti – klášter Strahov, Praha (ŘP) – 355 listin, Voršilky – konvent, 
Praha (ŘV) – 23 listin, Česká finanční prokuratura Praha – listiny (FP-L) 
– 361 listin, České gubernium – guberniální listiny, Praha (ČG-L) – 1419 
listin, Úřad desk zemských, Praha (ÚDZ) – 466 listin, Česká dvorská kan-
celář, Praha, Vídeň (ČDK) – 420 listin, České oddělení dvorské komory, 
Vídeň (ČDKM) – 245 listin.

Ve II. oddělení Národního archivu by mělo být zdigitalizováno 141 listin 
z archivního fondu Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků 
Praha – oddělení listiny, v VI. oddělení jde o 2 250 listin ze dvou archivních 
fondů – Rodinný archiv Metternichů (2 185 listin) a Rodinný archiv toskán-
ských Habsburků (61 listin).   

Dne 10. října 2007 proběhne veřejná prezentace projektu v Národním ar-
chivu, během které budou představeny výsledky digitalizace listin z fondů 
I. oddělení všem zájemcům z řad archivářů, historiků a pedagogických 
pracovníků. Prezentace proběhne ve spolupráci s rakouskou stranou 
projektu. Budou demonstrovány ukázky práce s programem, v diskusi 
bude čas i na dotazy všeho druhu. Akce proběhne ve velkém sále v hlavní 
budově Národního archivu na Chodovci.
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Dosavadní spolupráce Národního archivu s projektem Monasterium 
se velmi osvědčila. Podařilo se totiž s minimálními finančními nároky 
a ve velmi krátkém časovém úseku provést digitalizaci velkého počtu 
listin, která by se vlastními silami protáhla na dlouhé roky. Lze si jen přát, 
aby další plánovaná digitalizace proběhla podobným způsobem. Byly pro 
ni vybrány listiny z nejdůležitějších církevních i jiných fondů České repub-
liky, které svým významem přesahují regionální rámec a jsou nezbytné 
pro hlubší poznání církevních dějin střední Evropy. Kromě vlastního cíle 
projektu, tj. odborného zpřístupnění historického materiálu jednotlivých 
církevních institucí široké badatelské veřejnosti, je nutné zdůraznit i další 
positivum, jímž je ochrana fyzického stavu významných listin. V mnohých 
případech odpadne zapůjčování listin v originále, což usnadní práci bada-
telnám a zejména ochrání originály před poškozením. 
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Projekt Dokumentace osudů 
aktivních odpůrců nacismu

Zdeňka Kokošková

N árodní archiv se zapojil do projektu, jehož zadání, tzn. do-
kumentace osudů německých antifašistů z Československa, 
bylo formulováno vládou ČR.

V prvním období řešení vládního projektu se pracovníci 
Národního archivu věnovali zejména rešerším v archivních 

fondech, které lze z hlediska projektu chápat jako klíčové. Jedná se pře-
devším o fondy ústředních státních úřadů a institucí uložené v Národním 
archivu (např. Ministerstvo vnitra – Nová registratura, Ministerstvo vnitra 
– Nosek, části fondu ÚV KSČ), tak i o fondy uložené v Archivu Ministerstva 
zahraničních věcí, v Archivu bezpečnostních složek Ministerstva vnitra 
a Archivu ČSSD. Z českých archivů byl proveden výzkum ještě v Archivu 
Kanceláře prezidenta republiky a ve Vojenském historickém archivu.

V rámci projektu uskutečnili pracovníci NA zahraniční cesty do Berlína, 
kde provedli rešerši ve Spolkovém archivu, v Zemském archivu v Berlíně, 
v Zemském archivu Braniborska v Berlíně a v Politickém archivu Minis-
terstva zahraničí a do Mnichova, kde studovali v Institutu pro soudobé 
dějiny, Zemském archivu Bavorska, Arcidiecezálním archivu a v Archivu 
KT Dachau.

Vyhledávali jsme dokumenty obecného charakteru, které dávaly odsunu 
antifašistů právní rámec, vypovídaly o postoji státních orgánů k samotné 
realizaci odsunu a k naplňování vydaných předpisů. Dále jsme se soustře-
dili na písemné prameny k postavení Němců v poválečné ČSR a k udě-
lování československého státního občanství, k problematice smíšených 
manželství, k posuzování postojů členů německých rodin zejména v le-
tech 1938-1945, k přesunům německého obyvatelstva do vnitrozemí. 

Vyhledávali a shromažďovali se dílčí i souhrnné situační zprávy o průběhu 
odsunu antifašistů, statistické údaje, ale i zajímavé případy jednotlivých 
rodin. Prameny využitelné pro jednotlivé výstupy projektu (edice pro veřej-
nost, putovní výstava a expozice, soupis předpisů apod.) byly soustřeďo-
vány a dále označovány, kopírovány, případně zachycovány na základě 
přesných citací. Celkem tak prohlédli pracovníci NA za minulé období 
téměř 600 archivních krabic z nejrůznějších fondů.
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Samostatným úkolem však bylo vytvoření podrobné ústřední počítačové 
databáze, která se průběžně plní jmény německých antifašistů a potřeb-
nými údaji k doložení jejich protinacistického postoje z příslušných archiv-
ních fondů. Na konci roku 2006 byly do databáze naimportovány údaje 
k 20 000 osobám, v polovině roku 2007 již čítaly téměř 50 000 záznamů.

Bylo zahájeno soustřeďování veškerých seznamů antifašistů z různého 
období a z různým lokalit Čech a Moravy (tj. od přidělování antifašistic-
kých legitimací, přes individuální vystěhování jednotlivých rodin, organizo-
vané transporty antifašistů, soupisy rodin, které chtěly zůstat v republice, 
seznamy přezkušovaných osob prostřednictvím příslušných odborů mi-
nisterstva vnitra). Tyto seznamy se mají přepisovat a ukládat do zmíněné 
počítačové databáze, která je přístupná na internetu pro všechny spolu-
řešitele projektu. 

Jako doprovodné téma jsme do výzkumu zahrnuli i soustředění údajů tý-
kajících se členů jednotlivých církví německé národnosti (postoje za oku-
pace, osudy v poválečném Československu).

 V listopadu 2006 se pracovníci NA účastnili první mezinárodní konference 
řešitelů projektu v Ústí nad Labem. Zdeňka Kokošková a Alena Nosková 
vystoupily s referátem na téma Archivní prameny vrcholných státních 
a politických orgánů ČR k problematice osudů německých antifašistů 
a zajišťování realizace usnesení vlády č. 1081 z 24. 8. 2005. Na podzim 
letošního roku představí spolu s kolegy z Muzea v Ústí nad Labem putovní 
výstavu jako jeden ze základních produktů projektu.



2007
Paginae 15

501

"Kunt M.
Informatika  a  konference NA

Informatika 
a konference Národního archivu

Miroslav Kunt

N árodní archiv se zúčastňuje nebo je i spolupořadatelem tří 
každoročních významných akcí týkajících se informačních 
technologií a digitální „paměti národa“.

Již po několikáté se pracovníci NA zúčastnili prestižní meziná-
rodní konference ISSS v Hradci Králové (3.–4. dubna 2006), 

tentokrát si referáty připravili Karel Koucký – Roman Mík na téma Projekty 
k dlouhodobému uchovávání v zahraničí – výběr a Jiří Bernas – Miroslav 
Kunt na téma Elektronické úřadování v archivní legislativě a spisových 
normách ústředních úřadů. Přednášky byly prosloveny v rámci bloku 
„Co po nás zbude...“ – dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů 
garantovaného Ministerstvem vnitra.

Vzhledem k velkému zájmu o dané téma, uskutečnil Národní archiv 
ve svých prostorách konferenci „CNZ – Co po nás zbude“ dne 18. září 
2006. Její organizaci a sponzory zajistila firma Relsie, s.r.o. s kterou jsme 
již dříve spolupracovali a jejíž zástupce Jan Heisler konferenci kvalifiko-
vaně moderoval. Díky sponzorům – Adobe (generální partner), Telefónica 
O2, IBM, Autocont. Velký ohlas i zájem sponzorů vytvořil předpoklady 
pro opakování konference v příštích letech. Po uvítání zástupkyní ředi-
telky Dr. Alenou Noskovou vystoupili s úvodními referáty Michal Wanner 
a Blanka Szunyogová z Odboru archivní správy MV na téma „modelových 
požadavků na systémy správy elektronických dokumentů“ (MOREQ) 
a evropského Fóra DLM. Za generálního sponzora, firmu Adobe, promlu-
vil Michal Metlička. Následoval příspěvek pracovníků Národního archivu 
Miroslava Kunta a Jiřího Bernase na téma přípravy projektu digitálního 
archivu a působnosti Národního archivu v této oblasti. Spolupráci Národ-
ního archivu s Ministerstvem informatiky zmínil jeho zástupce Vít Lidin-
ský, který také navázal na předchozí příspěvek kritikou platné legislativy. 
Bohumil Chalupa z Národního archivu přiblížil technologii Univerzálního 
Virtuálního Počítače (UVC), principu využívaného v řešeních dlouhodobé 
archivace v Holandsku. Na něho navázal Miroslav Cink ze společnosti 
IBM, která je autorem UVC a představil systém DIAS implementovaný 
v Holandské královské knihovně.

Ludmila Celbová z Národní knihovny ČR (NK) představila aktuální pro-
blematiku projektu Webarchiv kladoucího si za cíl každoroční „sklizení“ 
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a archivování webové domény cz. V současné době má NK asi 1,7 TB dat 
a některé „historické weby“ již zpřístupňuje čtenářům. Tomáš Gec z Ústa-
vu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity hovořil o digitalizačních 
projektech, zejména Manuscriptorium a Kramerius a možnosti budoucí 
„české digitální knihovny“.

Praktické realizace a problémy dlouhodobého uchovávání elektronických 
dokumentů ve veřejné správě komentovali Jaroslav Svoboda z Odboru 
informatizace veřejné správy, Libor Klapala z Generálního ředitelství cel 
a Jiří Svoboda z Ministerstva místního rozvoje. Walter Pavliš a Jan Janota 
ze společnosti Autocont představili systém nasazený u Ústavního soudu 
ČR a Ivo Kramoliš (IBM) seznámil s produktem IBM ContentManagement 
(nasazen např. v České národní bance).

Nedalekou budoucnost elektronické archivace naznačil ve svém příspěv-
ku „PDF jako standard pro archiválie“ Václav Sedláček ze Západomorav-
ské vysoké školy Třebíč, když přiblížil formát PDF/A, dnes celosvětově 
uznávanou normu pro dlouhodobé uchovávání digitálních dat.

Význam outsourcingu v této oblasti připomněl zástupce Telefónica O2 
Czech Dag Jeger.

Na závěr následoval kulatý stůl zúčastněných. Všichni se shodli, že bez 
papíru se naše společnost neobejde, na druhou stranu všechny dokumen-
ty vytisknout také nelze (nebo je to nesmyslné).

Poslední konferencí roku byla společná akce Svazu knihovníků a infor-
mačních pracovníků, Národní knihovny a Národního archivu „Archivy, 
knihovny, muzea v digitálním světě“ (5. až 6. 12. 2006). Z bohatého 
programu se zmiňme pouze o několika příspěvcích (podrobnosti i o před-
chozích ročnících konference viz http://www.skip.nkp.cz). Hned první 
referující Miroslav Bartošek z Masarykovy univerzity v Brně ve svém 
příspěvku Technologie digitálních knihoven zmínil propastný rozdíl mezi 
standardizací a informatizací v archivech a knihovnách: „...archivy jsou 
tam, co byly knihovny před 10 lety.“ Věnoval se dále zejména metadatům 
využití jejich jednotlivých definic: klasická knihovnická struktura (MARC) je 
příliš složitá a vyžaduje profesionály, není vhodná pro digitální prostředí. 
Doporučil přejít k autorské samokatalogizaci. Protokol Z39.50 je hodnocen 
jako zastaralý, v současnosti nahrazovaný OAI-PMH, jehož předností je 
jednoduchost, snažší implementace a také rozšiřitelnost i mimo knihovny.

V příspěvku Evropské digitální repozitáře a perspektivy Národní digitální 
knihovny jako spolehlivého digitálního repozitáře Bohdana Stoklasová a 
Anna Nerglová přiblížili ukládání elektronických dokumentů (zejména di-
gitalizovaných ) v různých zemích Evropy. Stejně jako v příspěvku M.Bar-
toška („knihovny se musí přizpůsobit nové generaci uživatelů“) zaznělo 
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mj.: „Musíme vidět uživatele, kteří chtějí všechno hned, jednoduše a nej-
lépe na mobilu.“ Referující přiblížili také připravovanou Národní digitální 
knihovnu, jejíž základem by se měly stát projekty Webarchiv, Kramerius 
a Manuscriptorium financované z programů VISK.

Velký zájem vzbudil příspěvek Staré mapy a software zdarma Petra Přida-
la z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity Brno. Přesvědčivě dokázal, 
že téměř zdarma je možné zpracovávat a internetově zpřístupnit digitali-
zované mapy a plány. Jako jádro zpřístupňovacího řešení uvedl software 
Zoomify, známý a používaný i v Národním archivu. Jím používaný princip 
(tzv. pyramidový JPEG, resp. TIFF) je ostatně pravděpodobně nejvhodněj-
ším řešením pro zpřístupňování velkoobjemové rastrové grafiky.

Archivy zastupovali svými příspěvky zejména Michal Wanner z Archivní 
správy MV, který představil standard pro předávání archivních pomůcek 
v elektronické podobě definovaný jako DTD schéma. Postup digitalizace 
ve Státním oblastním archivu v Děčíně a zpřístupňování dat badatelům 
nastínili Otto Chmelík a Ondřej Smíšek. Miroslav Kunt z Národního archi-
vu a Jan Heisler ze společnosti Relsie, s. r. o. referovali o problematice 
dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů a také o konferenci 
„Co po nás zbude“.

Velkému zájmu se těšila přednáška Víta Richtera z Národní knihovny 
o novelizovaném autorském zákonu. Hlavním problémem při zpřístupnění 
digitalizovaných tisků zůstává potřeba dohody s kolektivními správci au-
torských práv (a nutná novela zákona), která by umožnila paušální platby 
v případě zveřejňování děl anonymních, nezjistitelných autorů či jejich 
dědiců, popř. děl vytvořených množstvím autorů, které nelze jednotlivě 
dohledat (noviny, časopisy).

Na závěr konference se uskutečnila panelová diskuse se zástupci všech 
typů paměťových institucí zmíněných v názvu.
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Program VISK 
„Veřejné informační služby knihoven“ 

v knihovně Národního archivu
Dagmar Spáčilová – Václav Bartůšek

N ový Knihovní zákon 257/2001 Sb. o veřejných knihovnách 
a podmínkách jejich provozování je moderní právní nor-
ma, která mimo jiné upravuje informační funkce veřejných 
knihoven. Pro věk informační společnosti koncipuje veřejné 
základní i specializované informační služby knihoven na zá-

kladě principu zajištění rovného přístupu k veřejným knihovnickým a infor-
mačním službám. 

Programy vědy a výzkumu v oblasti knihovnictví, které jsou směrované 
do oblasti ochrany historických knihovních fondů a zároveň do oblasti 
poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb jsou víceleté 
a jsou zaměřené především na zpřístupňování knihovních dokumentů 
formou digitalizace primárních dokumentů ale i digitalizace historických 
klasických lístkových katalogů. S využitím moderních informačních a ko-
munikačních technologií jde o synchronizaci dvou protichůdných úkolů 
každé instituce spravující historickou dokumentaci – ochrana dokumentu 
versus poskytování dokumentů a informací občanům a právnickým sub-
jektům. 

Jedním z nástrojů plnění státní informační politiky v oblasti knihovnictví je 
program „Veřejné informační služby knihoven (VISK)“. Program VISK byl 
rozvržen do 9 podprogramů, sledujících dosažení cíle komplexní moderni-
zace veřejných informačních služeb na základě současných informačních 
technologií. Je nutné zdůraznit, že jde o program s finanční spoluúčastí 
řešitelů dílčích projektů, kdy maximální možná výše dotace ze státního 
rozpočtu činí 70 % celkových realizačních nákladů projektu řešitele. V pro-
gramu VISK knihovna Národního archivu (dále jen knihovna NA) v roce 
2006 realizovala své dva první projekty.
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Podle zásad podrogramu VISK 6 (Memoriae Mundi Series Bohemica)1 
byla realizována první etapa projektu digitalizace starých tisků z fondu 
knihovny NA „Zámecká knihovna Valdštejnů na zámku v Doksech – sig-
natura A75 – letáky o třicetileté válce“.

Celkové náklady projektu činily 119.693,- Kč, z čehož bylo 77.000,- Kč 
kryto dotací ze státního rozpočtu a 42.693,- Kč byla celková výše finanční 
spoluúčasti Národního archivu. Digitalizováno bylo celkem 25 drobných 
tisků v rozsahu 756 obrazů (= stran). Tématicky se vybrané dokumenty 
týkaly většinou popravy 27 českých pánů na Staroměstském náměstí 
v Praze v roce 1621, bitvy na Bílé Hoře 8. 11. 1620, případně i dalších 
událostí nebo činů tehdejších panovníků Fridricha Falckého i Ferdinanda 
II a šlechty v prostoru střední Evropy. Jedná se o drobné tisky (letáky 
a knihy menšího rozsahu) bohemikálního charakteru, které představují 
nepostradatelné dokumenty pro bádání o období třicetileté války a pozná-
ní celkového charakteru té doby vůbec. 

Vzhledem ke kvalitě zachování dokumentů z tohoto období můžeme též 
považovat digitalizaci za velmi vhodnou. Napomůže se tím i výzkumu 
charakteru dokumentů z knihovědného hlediska a bude možné kvalitně 
zmapovat i výtvarnou výzdobu tisků. Ta, ačkoliv není bohatá, je přesto 
poněkud originální a v dalších obdobích se již v těchto formách tisků 
neopakuje. Je velmi důležité, že budeme moci podchytit alespoň částeč-
ně výtvarný vývoj starých tisků v určitých obdobích třicetileté války, což 
se během dalších etap digitalizace bude moci rozšířit na období celých 
třiceti let. Digitalizovaný materiál se pak může stát i jakýmsi vzorníkem 
pro materiál dosud nedigitalizovaný nebo dokonce možná i pomůckou při 
práci s nezpracovaným materiálem, kterého je v historických knihovních 
fondech některých institucí stále ještě poměrně dost. 

Po splnění předepsaných a zákonných podmínek pro využívání materi-
álu bude možno pracovat s ním nejen v historickém výzkumu, ale bude 
možné materiál využít i v dalších oblastech seznamování široké veřejnosti 
s tehdejším českým, středoevropským i evropským kulturním dědictvím. 
Materiál bude moci být využíván jako podklad pro líčení zajímavých udá-

1 VISK 6 je národní program, jehož cílem je zajistit ochranu a zpřístupnění vzác-
ných dokumentů (rukopisů a starých tisků) v digitální podobě. Je součástí kultur-
ní politiky ČR v oblasti ochrany a zpřístupnění kulturního dědictví a je zapojen 
do programu UNESCO Paměť světa. Výsledky programu jsou prezentovány 
a zpřístupněny v národní databázi MANUSCRIPTORIUM. V současné době je 
v databázi zpřístupněno 2020 digitalizovaných rukopisů a starých tisků a 96 his-
torických map.
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lostí, ať v originálech nebo překladech i jako zdroj výzdoby příslušných 
knih, jak to např. můžeme vidět v literárních překladech u nás ze 70. let 
20. stol. (srv. např. Kroniky válečných dob. Ed. Zdeňka Tichá, Mladá Fron-
ta, Praha 1975, 160 s, zdobeno dobovými rytinami). Také při výstavách 
mohou tyto prameny po digitálním zpřístupnění tvořit stále větší součást 
jejich expozic2 a jistě se můžou v různých formách počítačových výstupů 
stát i součástí expozic muzejních. Ty následně mohou vyvolat i zvětšený 
ohlas v odborné veřejnosti.3 Také v zahraničí vznikají samostatné práce, 
které se tímto druhem literatury zabývají i jako zvláštním publicistickým 
žánrem.4 

Přínosem pro knihovnu NA bylo také zdigitalizování starého tisku Das 
Jetzt=lebende Königreich Böhmen … od cisterciáckého učence P. Mau-
ritia Vogta.5 Knihovna NA zde využila laskavé nabídky firmy AiP Beroun 
na digitalizaci jednoho starého tisku zdarma mimo projekt digitalizace letá-
ků o třicetileté válce. V digitální formě se povedlo pro badatelské úsilí za-
chytit značné množství mědirytin, které mají význam pro výzkum různých 
lokalit v Čechách nejen z hlediska umělecko-historického, ale i pro pozná-
ní vývoje historické geografie před vydáváním Schallerovy topografie.6 
Také text této knihy má podobný význam a je součástí výzkumné činnosti 
knihovny NA i I. odd. NA v této oblasti.

2 Srov. např. katalog výstavy Der Winterkönig Friedrich V. der letzte Kurfüst aus 
der Oberen Pfaltz. Haus der Bayerischen Geschichte, Augsburg, 2003, 376 s., 
1 CD.
3 Hubková, Jana. Letáky o Fridrichovi Falckém jako pramen k vývoji a vnímá-
ní české otázky… disertační práce obhájená 13. 9. 2006 u prof. Lenky Bobkové, 
která se sama problematikou třicetileté války rovněž zabývá.
4 Viz Frauke, Adrians. Journalismus im 30 jährigen Krieg. UVK Medien, 
Konstanz 1999, 196 s.
5 Vyd. Franckfurt und Leipzig: Johann Ziegern, 1712. , počet stran [8], 143 a 32 
obrazových příloh.
6 Schaller, Jaroslaus. Topographie des Königreichs Böhmen…, Theil 1–16, 
Universalregister. K. k. Normalbuchdruckerei, od 4. Th. Schönfeld, 1785–1791.
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V rámci zásad programu VISK 7 (Kramerius)7 byla v roce 2006 realizová-
na první etapa projektu digitalizace novin „Sibiřské tisky“. Celkové náklady 
projektu činily 43.490,17 Kč, z čehož bylo 28.000,- Kč kryto dotací ze stát-
ního rozpočtu a 15.490,17 Kč byla celková výše finanční spoluúčasti Ná-
rodního archivu. Byly komplexně digitalizovány tři tituly – Československý 
denník, Československý válečný zpravodaj a Houpačky (o celkovém 
rozsahu 2942 stran).

Název projektu byl převzat z literatury – ze statě Františka Richtera „Gra-
fika v československých legiích v Rusku“ 8, kde byl s největší pravděpo-
dobností použit poprvé a také naposledy. Jak ale dále ze statě vyplývá, 
je tato tisková bohemikální produkce skutečným fenoménem své doby, 
svého určení i místa vzniku.

V plném slova smyslu šlo o „ruční výrobu“  novin a časopisů, krásné 
literatury a poezie i literatury naučné, grafiky včetně poštovních známek 
a bankovek, příležitostných pohlednic, ale i drobných zpráv a politických 
proklamací a provolání, vojenských hlášení apod. Autor výše zmíněné 
statě, František Richter, nar. 5. 8. 1897 v Nelahozevsi, byl poručíkem, pří-
slušníkem IV. praporu a bývalým sekretářem (tajemníkem) Českosloven-
ské Národní Rady, Odbočky v Rusku9 – přímým účastníkem popisovaných 
skutečností.

7 VISK 7 je národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování doku-
mentů (novin, časopisů a v poslední době i monografií 19. a 20. století) ohro-
žených degradací kyselého papíru. Cílem programu je záchrana a zpřístupnění 
bohemikálních dokumentů ohrožených rozpadem papírového nosiče. Originální 
dokumenty jsou zachraňovány tzv. komplexní digitalizací – tj. pořízením mik-
rofilmu minimálně dvou generací (archivní negativ a matriční negativní kopie 
pořízená na přímo kopírující mikrofilm) a následnou digitalizací originálního 
dokumentu z mikrofilmu. Výsledky programu jsou prezentovány a zpřístupněny 
v národní databázi KRAMERIUS.
8 Richter, František. Grafika v československých legiích v Rusku. Ročenka česko-
slovenských knihtiskařů, X, 1927, s. 109–126 + nestr. obr. příl. č. 10–17.
9 Seznam sibiřské armády. Kancelář Československých legií v Praze. Praha: 
Melantrich, b.r. 165 s.; Pichlík, Jan – Klípa, Bohumír – Zabloudilová, Jitka. 
Českoslovenští legionáři (1914–1920), Praha 1996, 282 s.; ale Biografický 
slovník českých zemí: heslář. Část III, Ke–Ři. Praha 1999, 359 s. (Neprodejné) 
– uvádí u hesla Richter, František * 21. 8. 1889 (= srovnej s datem naroze-
ní uváděné v dobovém dokumentu „Seznam sibiřské armády“) – † 27. 6. 1944, 
účastník 1. a 2. odboje.
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Součástí přípravy projektu „Sibiřské tisky“ byl vedle studia literatury také 
bibliografický průzkum národních registrujících bibliografií a průzkum 
katalogů knihoven České republiky. Zjišťovali jsme především možnost 
doplnění scházejících čísel (ročníků) titulů, které se dochovaly ve fondech 
knihovny NA – tj. tituly: Čechoslovan, Československé besedy, Česko-
slovenský denník, Československý válečný zpravodaj, Československý 
voják, Houpačky, Sirotek, Slovenské hlasy, Zprávy Československé 
revoluční rady dělníků a vojáků. Bylo zjištěno, že národní registrující bib-
liografie (Česká národní bibliografie a Souborná databáze PER – česká 
a moravská periodika) buď tyto tituly neuvádí vůbec nebo uvádí záznamy 
neúplné s chybnými datacemi atd. Během bibliografickolokačního průzku-
mu a přípravy projektu „Sibiřské tisky“ navázala knihovna NA spolupráci 
s knihovnou Vojenského historického ústavu. Tato knihovna vlastní ve 
svých fondech (jako zatím dosud jediná zjištěná knihovna v ČR) téměř 
kompletní titulovou skladbu seriálových dokumentů – sibiřských tisků.

Skutečnost, že shrnující pohled na tuto část českých (československých) 
dějin chybí potvrdilo i jednání pražské konference „Československé le-
gie v Rusku“. Ta se měla týkat především nevojenské stránky působení 
československých legií na Rusi, stránky dosud málo poznané a přece 
pro svou dobu a všechny zúčastněné tak důležité.10 Jednání konference 
ale konstatovalo, že pro hlubší poznání právě historie nevojenského půso-
bení legií v Rusku schází autentický materiál.

Na základě všech zjištěných skutečností jsme vypracovali projekt záchra-
ny sibiřských tisků a to především seriálových dokumentů (novin a časopi-
sů), který si klade několik cílů: 

- v první řadě nám jde o zabezpečení ochrany originálních dokumentů, 
(dnes jen vzácně zastoupených ve fondech knihoven České republiky) 
a zároveň o jejich zpřístupnění historickému a historiografickému bádání

- v rámci výzkumu bohemik zveřejnit cenné informace o zcela výjimečné 
skupině tištěných bohemik 1. poloviny 20. století také formou podrobných 
bibliografických popisů dokumentů pro národní registrující bibliografie

- zapojit tištěné autentické „legionářské“ dokumenty z Ruska do rámce ar-
chivních dokumentů uchovávaných v archivech České republiky a doplnit 
tak scházející článek dějin činnosti československých legií na Rusi

10 Československé legie v Rusku : sborník příspěvků z kolokvia 9. 5. 2001 v Pra-
ze. Uspořádal Václav Veber, Praha 2003, 151 s.
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- a v neposlední řadě si v projektu záchrany těchto bohemikálních tiskovin 
„vyráběných“ a distribuovaných pro dobu a dosažený technický rozvoj 
zcela netypickým způsobem, který z těchto tiskovin činil do jisté míry 
unikáty již v době jejich vzniku a působení, klademe za cíl zviditelnit tyto 
dokumenty jako samostatnou, zcela výjimečnou kapitolu dějin českého 
knihtisku a literární a žurnalistické tvorby a zavést pojem „sibiřské tisky“ 
jako oficiální označení pro všechny tyto dokumenty (seriálové i monogra-
fické)

V prosinci 2006 byla úspěšně dokončena realizace první etapy projektů 
programu VISK 6 a VISK 7. Knihovně NA byly předány digitalizované 
dokumenty, v případě projektu „Sibiřské tisky“ také mikrofilmy dokumen-
tů tří generací. Vedle získaných prvních zkušeností s projekty záchrany 
a zpřístupnění vzácných dokumentů formou přímé nebo tzv. komplexní 
digitalizace dokumentů v měřítku národních projektů, je pro knihovnu NA 
rovněž velkým přínosem získání přístupu do národních databází „Manu-
scriptorium“ a „Kramerius“. Po vyřešení technických podmínek dálkového 
přístupu k těmto vzdáleným informačním zdrojům z prostředí počítačové 
sítě Národního archivu vkročí informační služby knihovny NA dalším kro-
kem do 21. století. 

V průběhu roku 2006 a v lednu 2007 byla zpracována pokračování obou 
projektů podle zadávací dokumentace Ministerstva kultury ČR a Národní 
knihovny a byly podány žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 
na zajištění realizace projektů knihovny NA v roce 2007.
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Seminář a výstava k 375. výročí 
příchodu piaristů do českých zemí

Václav Bartůšek

O uvedení piaristů do českých zemí se vedla v 1. třetině 
17. století dlouhá a komplikovaná jednání, která vlastně 
probíhala po dvou liniích pro Čechy (od roku 1622), zejmé-
na později prostřednictvím pražského arcibiskupa hraběte 
Arnošta Vojtěcha kardinála Harracha, neúspěšně, a později 

též pro Moravu prostřednictvím knížete Františka kardinála Dietrichštejna 
(1570-1636), olomouckého biskupa. Také on začínal kdysi v Římě v pa-
pežských službách Klimenta VIII. Znal se osobně i s Josefem Kalasan-
ským, zakladatelem piaristického řádu, kterému byly stejně blízké názory 
sv. Filipa Neri jako jemu. Pozvání piaristů, aby zajišťovali vzdělávání mo-
ravské mládeže, se mu zdálo bezpečnou zárukou pro úspěšný průběh 
rekatolizace Moravy. Nakonec, po velmi komplikovaných jednáních, která 
vedl olomoucký světící biskup Jan Gramay (1579-1632), titulární biskup 
uppsalský, původem z Antverp, s Josefem Kalasanským, pozval piaristy 
jako učitele na gymnázium na svém panství v Mikulově, které zde pro 
ně založil a prozatím tu též zabezpečil provizorní výuku. První piaristé 
přišli do Mikulova 2. června 1631. Do vyučování se zapojili takřka ihned 
po svém příchodu, kdy zde ještě pobývali v budově městského špitálu. 
Jejich působení vyvolalo velmi rychle (již do poloviny září 1631) vlnu žá-
dostí o povolání piaristů do dalších míst v Čechách, na Moravě a případně 
i ve Slezsku.

V červnu roku 2006 uplynulo od této významné události 375 let. Z podně-
tu statutárního zástupce Českomoravské piaristické provincie P. Jerzyho 
Szwarce (Georgia Petra Szwarce a Matre Dei de Perpetuo Succursu) bylo 
rozhodnuto toto významné výročí oslavit. Účast na oslavách přislíbil i ge-
nerál piaristického řádu P. Jesus Maria Lecea (Sáinz a Matre Dei) a jeho 
zástupce, P Joszef Ruppert (Iosephus Ruppert a S. Josepho), generální 
asistent pro evropské provincie piaristického řádu. K oslavám se připojily 
další instituce nejen z Moravy, ale i z Čech. Právě díky těmto okolnostem 
mohlo dojít k velmi důstojným oslavám výročí nejen přímo v místech, 
kde vznikly první piaristické koleje v Mikulově a ve Strážnici, kde dodnes 
tento řád spravuje farnosti sv. Martina a Panny Marie, která je spojena 
s osvícenskými tradicemi piaristického řádu a do jisté míry i s násilným 
přerušením jeho činnosti v roce 1950. Oslavy proběhly počátkem června 
2006. Slavnostní bohoslužebné obřady se sloužily v Mikulově na Moravě 
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dne 3. 6. 2006 a ve Strážnici dne 4. 6. 2006. Slavnost v Praze, která byla 
především reprezentována pořádáním semináře a výstavy k 375. výro-
čí příchodu piaristů do českých zemí, navázala potom dne 5. 6. 2006. 
Ve dnech 3. a 4. června navštívili Moravu i generál piaristického řádu se 
svým zástupcem. Chtěli rovněž navštívit také seminář v Praze, avšak 
z prodloužení pobytu v České republice sešlo kvůli neodkladným povin-
nostem obou představených řádu piaristů v Římě. 

Do organizace oslav v Praze se zapojilo hned několik institucí. Na pořádání 
semináře k 375. výročí příchodu piaristů do českých zemí se kromě Čes-
komoravské provincie Řádu zbožných škol – piaristů, jednalo především 
o Národní archiv v Praze, který poskytl sál pro hlavní jednání, dále pak 
o Společnost pro výzkum 18. století Akademie Věd České republiky, Ná-
rodní knihovna České republiky v Praze – Slovanská knihovna, Centrum 
pro evropskou kulturu Mikulov, Muzeum Podblanicka se sídlem ve Vlašimi 
a Vyšší odborná škola a SPŠ elektrotechnická Františka Křižíka Na Příko-
pě 16. Výstavu Z dějin a výuky piaristů v 17. – 21. století ve střední Evro-
pě zajišťovala též kromě Národního archivu v Praze a Národní knihovny 
České republiky v Praze – Slovanská knihovna, kde se výstava pořádala, 
i Českomoravské provincie Řádu zbožných škol – piaristů.

Jednání semináře k 375. výročí příchodu piaristů do českých zemí začalo 
tedy dne 5. června v 10.00 hod. dopoledne v přednáškovém sále Národ-
ního archivu v Praze na Chodově. Po pozdravu statutárního zástupce 
Českomoravské piaristické provincie P. Jerzyho Szwarce, který zároveň 
tlumočil i pozdrav generála Řádu piaristů a jeho zástupce následoval i po-
zdrav paní ředitelky Národního archivu PhDr. Evy Drašarové, CSc. Tím 
byl otevřen po hlavním referátu blok dalších příspěvků spolu s diskusí. 
Odpoledne pak bylo věnováno vzpomínce na významné členy piaristic-
kého řádu a prohlídce původních prostor (dnes tzv. auly) Vyšší odborné 
školy a SPŠ elektrotechnické Františka Křižíka Na Příkopě 16 v Praze. 
Jejich památku připomněli především P. J. Szwarc, P. P. Kollár a V. Bar-
tůšek. S pozdravem se připojil také pan ředitel školy Ing. Jan Hildebrand. 
Po přesunu do Národní knihovny ČR - Slovanské knihovny si v pražském 
Klementinu prohlédli účastníci semináře výstavu doprovodnou Z dějin 
a výuky piaristů v 17. – 21. století ve střední Evropě. Celá akce pak byla 
zakončena návštěvou Collegia Mariana, jehož prostory spravuje stejno-
jmenná nadace a kde působí Vyšší škola uměleckohistorického hudeb-
ního i výtvarného zaměření. Tato instituce, která sídlí v bývalém klášteře 
servitů na Starém Městě pražském spolupracuje s Pedagogickou fakultou 
Univerzity Karlovy v Praze při realizaci oboru Sbormistrovství chrámové 
hudby a pořádá interpretační semináře staré hudby.V rámci činnosti této 
instituce bylo realizováno také několik školních barokních divadelních her, 
mezi nimi i jedna piaristická.
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Hlavním příspěvkem semináře bylo vystoupení Václava Bartůška z Ná-
rodního archivu v Praze a Martina Svatoše z Kabinetu klasických studií 
Filosofického ústavu Akademie věd České republiky v Praze Výuka v pi-
aristických a jezuitských školách 1620 – 1778. Autoři se snažili přiblížit 
širšímu kruhu odborné veřejnosti výuku ve středních i základních školách, 
i s jejími případnými přesahy na vyšší stupně církevního školství, které 
na území českých zemí v době baroka a těsně po ní působily, a obsáh-
nout nejzákladnější směry výuky, charakterizovat je a nastínit tehdejší 
školní systém. Šlo vlastně o jakési shrnutí dosavadních výzkumů v tomto 
oboru. Václav Bartůšek se věnoval výuce v oblasti praktických znalostí, 
přírodních a exaktních věd. Připomenul např. specifika působení arit-
metických tříd piaristů apod. Martin Svatoš se zaměřil na oblast výuky 
humanitních předmětů především na tehdejších latinských školách – gym-
náziích a rozdíly ve výuce mezi jezuity a piaristy v jejich nejvyšších třídách 
– poetice (= 5. třída) a rétorice (= 6. třída), zejména při používání učebnic 
a školní četby, především z latiny a řečtiny v 17. a 18. století. Svatoš připo-
mněl např. i využívání známé učebnice Jana Amose Komenského Janua 
linguarum reserata u jezuitů i u piaristů. Zdůraznil rovněž, že vzhledem 
k východiskům a cílům piaristického řádu byl systém výuky u piaristů 
obsáhlejší a komplexnější než v jezuitském řádě. Postupoval totiž od ele-
mentární výchovy a výuky malých chlapců přes praktické discipliny vhod-
né pro řemeslníky a úředníky až po klasická studia šířená prostřednictvím 
latinského humanismu po filozofii a teologii.

Výukou dějepisu u piaristů v 18. a 19. století se zabýval dlouholetý badatel 
v této oblasti Milan Skřivánek, litomyšlský emeritní archivář. Věnoval se 
gnoseologickým a metodologickým principům pozdního osvícenského 
piaristického dějepisectví a nejen jejich uplatňování v historických dílech, 
ale i při výuce zejména při přednáškách ve filozofickém studiu, které bylo 
v Litomyšli znovu otevřeno v 1. polovině 19. století. Autor se věnoval 
i nejdůležitějším osobnostem tehdejší litomyšlské historiografie. Jed-
nalo se především o P. .Adaucta Josepha Calasanctia a S. Geramano, 
vlastním jménem Františka Mikuláše Voigta (*14. 5. 1733, Horní Litvínov, 
†18. 10. 1787, Mikulov), P. Františka Mikuláše Titzeho, P. Alexia Frantze 
a S. Benedicto (*20. 12. 1745 Rychnov nad Kněžnou, †22. 9. 1813, Lito-
myšl, P. Kajetana Neuhause a S. Elisabeth, P. Osvalda Schneidera a S. 
Placido (*1. 5. 1773, Posberk, později působil ve Vídni) a P. Germana 
Presidenta (*15. 4. 1790, Litomyšl, †2. 12. 1866 Litomyšl), který své 
posluchače seznamoval i s tehdejší filozofií počátků 19. století a s jejími 
představiteli (I. Kanta, J. G. Herdera a G. V. F. Hegela).

Odpoledne následoval blok dalších příspěvků. V něm zaujalo především 
vystoupení Aleše Filipa a Václava Hortvíka Mapa česko-moravsko-slez-
ské provincie řádu piaristů z roku 1780, které bylo doplněno celou řadou 
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diapozitivů, nejen z výseků z této mapy, ale i dalšími obrázky lokalit spoje-
ných s činností piaristů zejména na Moravě ale i v Čechách a ve Slezsku. 
Mapa se nachází ve sbírkách Regionálního muzea v Mikulově. Signoval 
ji piarista P. Urban Maywald a S. Valeriano (1744–1797). Ten sice ne-
mohl konkurovat specializovaným kreslířům a grafikům své doby, ale 
osvědčil velké výtvarné schopnosti. Díky dobré informovanosti o podobě 
jednotlivých řádových kolejí vytvořil dílo, které nepozbylo aktuálnosti. 
Svědčí o tom i reprodukce jeho vedut v nedávno vydané Encyklopedii 
moravských a slezských klášterů, ed. Dušan Foltýn, Libri, Praha 2005. 
Na příspěvek navázalo rovněž i samostatné vystoupení mikulovského 
archivního fotografa Václava Hortvíka K lokaci kaple P. Marie, sv, Anny, 
sv. Máří Magdaleny a sv. Erasma, která byla založena roku 1360 na před-
městí Mikulova, dostala se do těsné blízkosti piaristického areálu, kam 
však kvůli finančním problémům nemohla být začleněna a zanikla roku 
1785 na základě patentu Josefa II., též doplněné mnohými zajímavými 
obrazovými materiály a plány z Mikulova. 

Neméně zajímavý a velmi přínosný byl také příspěvek Pavly Semerádové 
z Collegium Marianum – Týnské vyšší odborné školy Praha. Ten se tý-
kal gratulační kantáty z roku 1671, z piaristické koleje ve Slaném. Byla 
věnována jejímu rektorovi P. Thomasovi Kosteleckému a S. Venceslao 
(* 1638 Hradec Králové, + 29.4. 1681Mikulov), významnému a učenému 
řádovému spisovateli. Složil a napsal ji pro něj smečenský děkan Jan 
Václav Augustus. Hudební kultura v piaristické koleji byla na velmi vysoké 
úrovni, jak dokazuje i dílo jejího někdejšího rektora P. Adalberta Hieronima 
Pelikana a S. Michaele (*Litomyšl, 1643, †28.10. 1700 Slaný), který byl 
známým propagátorem řádu, ale též vynikajícím hudebním skladatelem. 
Z této koleje se dochovaly dodnes i významné prameny k dějinám hudby, 
např. inventář hudebnin z roku 1713.

Ve svém vystoupení - P. Ambrož František Stříteský (*9. 12. 1912 Horní 
Újezd u Litomyšle, †16. 12. 1989 Litomyšl), poslední provinciál České 
provincie řádu piaristů - Martin Boštík z Regionálního muzea a galerie 
v Litomyšli přiblížil účastníkům semináře život i dílo posledního piaristy 
narozeného v Čechách, který zastával funkci provinciála. P. František 
Ambrož Stříteský, který přišel díky komunistické zvůli v padesátých 
letech minulého století málem o život, může být právem pokládán za 
nejvýznamnějšího českého piaristu 20. století. Podobné zaměření měl 
také diskusní příspěvek Dalibora Štyse, Dějiny Řádu zbožných škol – pi-
aristů ve 20. století. Pan D. Štys se krátce zmínil o vývoji řádu v českých 
zemích a stručně i na Slovensku od počátku 20. století a zejména pak 
ve 2. polovině 20. století v období od násilného přerušení řádové činnosti 
v roce 1950 do obnovení ve Strážnici v roce 1994 a restitučních snah pi-
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aristického řádu zhruba do roku 1997. Zhodnocení vztahů mezi piaristy 
z českých zemí a ze Slovenska, kteří během své historie již téměř 365 
let (od založení koleje v Podolinci v r. 1642) žili v rozdílných územních 
podmínkách a později i v různých piaristických provinciích, ale v těžkých 
obdobích dějin řádu si vždy pomáhali, provedl P. Pavol Kollár z piaristické 
koleje v Prievidzi, který působí na Katolické univerzitě v Ružomberoku. 
Odborný asistent Masarykovy Univerzity v Brně Jiří Mihola proslovil dis-
kusní příspěvek z oblasti výuky o piaristickém řádu a řeholních institucích 
vůbec na filozofické fakultě této univerzity.

V návaznosti na seminář probíhala v Národní knihovně a ve Slovanské 
knihovně v Praze, ve výstavní chodbě ve 3. patře budovy v Klementinu 
výstava Z dějin a výuky piaristů v 17. – 21. století ve střední Evropě. Ve-
řejnosti byla přístupná v obvyklé otevírací době od 1. června do 22. čer-
vence 2006. Výstava přibližovala v pěti vitrínách a na třech nástěnných 
panelech a dvou prosklených skříních vývoj dějin výuky a kultury v pia-
ristickém řádu vůbec. Důraz byl kladen zejména na řádové školství před 
reformami panovnice v roce 1778. Názorně na základě kopií z řádových 
školních matrik a katalogů a dalších pedagogických dokumentů se zde 
mohl návštěvník seznámit s tím, jak probíhala řádová výuka – kolik členů 
řádu se jí zúčastnilo, jak byly početné různé školní třídy, jak probíhala kla-
sifikace apod. Připomínala se i nejnovější literatura z oboru. Panely byly 
věnovány vývoji piaristického řádového divadla, přehledu výstavní tradice 
o piaristech v Národní knihovně a ve Slovanské knihovně v Praze od roku 
1999 až do současnosti (2006). Za spolupráci při přípravě výstavy, která 
navázala na delší tradici předcházejících výstav, přednášek i seminářů, 
je třeba poděkovat především panu řediteli této knihovny Lukáši Babkovi 
a paní Martě Hrabákové.

K tématu semináře i výstavy je vhodné se ještě vracet i v roce 2007 i dal-
ších letech, neboť i nyní si uvědomujeme hloubku klíčových témat, jimž 
byly tyto akce věnovány. Jedná se především o souvislosti s výročími 
z dějin piaristického řádu, která připadají na rok 2007, zejména 450 let 
od narození zakladatele piaristického řádu sv. Josefa Kalasanského, které 
si připomeneme v den jeho památky 25. srpna letošního roku a 240 let 
od jeho svatořečení. Důležité je si také připomenout 410 let od zahájení 
bezplatné školní výuky piaristického řádu v Římě. Letos uplyne rovněž 
435 let od narození bl. Pietra Casaniho, prvního asistenta piaristického 
řádu a 360 let od jeho úmrtí. V březnu uplyne rovněž 350 let od vyhláše-
ní inkolátu, ve kterém císař Ferdinand III. souhlasil s trvalým usídlením 
piaristů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Tato výročí si můžeme 
připomínat jako významná, je však třeba si uvědomit, že příchod piaristů 
do českých zemí vlastně otevřel brány k jejich oslavám u nás. Letošní 
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jubilejní rok piaristů bude ukončen 27. listopadu 2007, kdy si připomínáme 
„Patrocinium sv. Josefa Kalasanského“. Toho totiž v roce 1948, při výročí 
úmrti světce, papež Pius XII. prohlasil za Patrona před Bohem všech křes-
ťanských všeobecných škol na celém světě.
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„Reflexe a sebereflexe ženy v české 
národní elitě 2. poloviny 19. století“

Mezinárodní vědecká konference 
Clam-Gallasův palác, Praha

Milan Vojáček

N árodní archiv pořádal ve dnech 23.–24. listopadu 2006 me-
zinárodní vědeckou konferenci „Reflexe a sebereflexe ženy 
v české národní elitě 2. poloviny 19. století“. Konference se 
konala ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy, který 
umožnil konání akce v příjemném prostředí přednáškového 

sálu v Clam-Gallasově paláci v Husově ulici. Během dvoudenního jednání 
zaznělo 17 referátů, které byly doplněny diskusí a další rozpravou.

V prvním jednacím bloku zazněly referáty rakouských badatelek, které re-
prezentovaly zahraniční přístup k problematice ženských dějin. V referátu 
vídeňské badatelky Brigitty Baader-Zaar byl popsán vývoj volebního práva 
v Předlitavsku s důrazem na ženské volební právo. Ellinor Forster z uni-
verzity v Innsbrucku analyzovala právní postavení žen v manželství a jeho 
různé interpretace. Karin Schneider načrtla obraz potenciálního prostoru 
pro ženské aktivity v provinčním městě Dornbirn ve Voralbergu.

V následujícím bloku přiblížila Alice Velková jednotlivé životní strategie 
žen hospodařících v 1. polovině 19. století na venkovských usedlostech. 
Milena Secká přiblížila činnost Amerického klubu dam a Luboš Velek ana-
lyzoval reakce na kandidaturu a volbu Boženy Vikové-Kunětické za po-
slance Zemského sněmu. Referáty Heleny Kokešové a Martiny Maříkové 
přiblížily kapitoly ze života Marie Červinkové-Riegrové – vztah Riegrové 
k Eduardu Albertovi a její cestu do Itálie v roce 1888. Na závěr prvního dne 
jednání zazněla v příspěvku Magdaleny Pokorné zajímavá sebestylizace 
Boženy Němcové vytvořená na základě její rozsáhlé korespondence.

Druhý den jednání začal příspěvkem Libuše Heczkové, která se zaměřila 
na fenomén „nové ženy“ a reakcemi na něj z řad generace zasloužilých 
vůdkyň ženského hnutí. Martina Halířová analyzovala problematiku ne-
manželských dětí a vnímání jejich matek společností. Lucie Swiercze-
ková ukázala, s použitím rozsáhlého fotografického materiálu, ženu jako 
sportovkyni. Kateřina Kuthanová se soustředila na autoportréty malířek 
působících v 2. polovině 19. století v Čechách a jejich sebereflexi. Irena 
Štěpánová a Ludmila Sochorová plasticky vykreslily příběhy Terezy Lang-
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hausové-Novákové a Marie Fingerhutové-Storchové. Zároveň ukázaly 
jejich reflexi prožívaných událostí a určitou sebereflexi, ale i reflexi těchto 
žen jejich okolím. Příspěvek Marie Bahenské upozornil na problematiku 
vztahů mezi jednotlivými ženskými spolky. Pavla Vošahlíková vymezila a 
prezentovala problematiku volného času, zábavy a rozptýlení žen ve sle-
dovaném období.

Všechny přednesené referáty jsou v rozšířené verzi připraveny k tisku. 
Sborník z konference bude vedle těchto přednesených příspěvků obsa-
hovat i příspěvky, které na jednání nezazněly. Jedná se o článek Heleny 
Kokešové věnující se vztahu Marie Červinkové a Terezy Svatové, dále 
o článek Romana Horkého o ženském spolkovém hnutí v Nymburce 
a příspěvek Mileny Lenderové o reflexi identity v ženských denících 
19. století.
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1 Charakteristika archivního souboru je obsažena především v příspěvcích Jany 
Pasákové a Jiřího Křesťana, uveřejněných ve sborníku citovaném v následujícím 
odkazu.
2 Generál Alois Eliáš (1890–1942). Voják – diplomat – politik. Příspěvky z vě-
deckého semináře konaného dne 28. března 2006. Praha, Úřad vlády ČR 2006, 
72 s. 
3 Do sborníku přispěli Petr Hofman, Marek Junek, Jiří Křesťan, Zdenko 
Maršálek, Pavel Minařík, Jana Pasáková, Eduard Stehlík, Jan B. Uhlíř a Josef 
Žikeš. Na semináři vystoupil se svým příspěvkem také Zdeněk Stodola.

Ve středu zájmu veřejnosti: 
generál Alois Eliáš

Jiří Křesťan

Jménu generála Aloise Eliáše se dostalo v roce 2006 nebývalé 
publicity. V předchozím roce totiž předala Jana Pasáková Vojen-
skému historickému ústavu urny s popelem někdejšího minis-
terského předsedy a jeho choti Jaroslavy. O záležitost se začali 
zajímat vrcholní představitelé České republiky, média a posléze 

i širší veřejnost. Pracovníci Národního archivu nebyli zaskočeni náhlým 
vzedmutím „eliášovské vlny“. V tomto archivu je od roku 1980 uložen 
osobní fond Alois Eliáš, soustřeďující především premiérovy dokumenty 
zabavené gestapem v úřadu Předsednictva vlády po jeho zatčení v roce 
1941. Od roku 1995 jsme byli v kontaktu s historikem Tomášem Pasákem, 
jemuž předala Jaroslava Eliášová manželův i svůj vlastní archiv a některé 
osobní památky. Vůli předčasně zesnulého Tomáše Pasáka začala v roce 
2003 naplňovat jeho choť Jana Pasáková. V tomto roce začala předávat 
k trvalému uložení Národnímu archivu pozůstalost manželů Eliášových, 
obsahující především vzácné osobní doklady, korespondenci a dokumen-
ty memoárové povahy.1

Dne 28. března 2006 se konal vědecký seminář „Generál Alois Eliáš 
(1890–1942). Voják – diplomat – politik“, jehož svolavatelem se stal Úřad 
vlády České republiky. Přesto, že seminář byl organizačně připraven 
v tempu poněkud hektickém, zazněly nakonec v jeho průběhu příspěvky, 
které přinesly cenné informace o bývalém předsedovi vlády. Publikovaný 
sborník,2 do něhož přispělo 9 historiků, archivářů a muzejních pracovníků,3 

se stane zajisté inspirativním pramenem pro všechny zájemce o osobnost 
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Aloise Eliáše a hodnocení odkazu jeho života a díla. Především zásluhou 
Jany Pasákové nezůstala v průběhu semináře opomenuta ani osobnost 
účastnice druhého odboje Jaroslavy Eliášové, věrné souputnice svého 
manžela a strážkyně jeho odkazu.

V době konání semináře bylo již rozhodnuto, že dojde k důstojnému ulo-
žení uren s popelem manželů Eliášových, které od roku 1981 uchovávali 
Pasákovi ve svém bytě. Volba padla na Národní památník na pražském 
Vítkově.4 Za účasti předsedy vlády České republiky Jiřího Paroubka, mi-
nistra obrany Karla Kühnla a dalších významných osobností politického 
a kulturního života proběhl slavnostní obřad s vojenskými poctami,5 jehož 
se za Národní archiv zúčastnili ředitelka archivu Eva Drašarová a pracov-
níci 6. oddělení Jan Kahuda a Jiří Křesťan. Národní archiv se v období 
zvýšeného zájmu o osobnost Aloise Eliáše podílel na přípravě řady medi-
álních výstupů (publikovaných v denním tisku a v televizi).

Archiváři Národního archivu budou i nadále věnovat uchování odkazu 
manželů Eliášových potřebnou pozornost – i v době, kdy pozornost pub-
licistů a veřejnosti se přelije již jiným směrem. Naší samozřejmou povin-
ností je uchování svědectví o životě a boji Aloise a Jaroslavy Eliášových 
budoucím generacím.

4 Volba místa uložení ostatků manželů Eliášových v kolumbáriu Národního pa-
mátníku na Vítkově, v prostorách u hrobu neznámého vojína, se nesetkala ze-
jména v odborných kruzích s jednoznačně kladným ohlasem. Národní archiv 
se ovšem na volbě místa žádným způsobem nepodílel. Sám Alois Eliáš vyjádřil 
přání, aby byl pochován v hrobě rodičů.
5 K průběhu vzpomínkového aktu srov.: Břešťan, Robert. Generál Eliáš se po le-
tech dočkal úcty. In: Hospodářské noviny, č. 89, 9. 5. 2006, s. 5; Daníček, Jiří. 
Tři generálové. In: Národní osvobození, č. 12, 2006, s. 5; Drahoňovský, Tomáš. 
Eliáš se obětoval pro vlast. In: Lidové noviny, roč. 19, č. 107, 9. 5. 2006, s. 3; 
Gazdík, Jan. Státní pohřeb po 64 letech. Mladá fronta Dnes, roč. 17, č. 107, 9. 
5. 2006, s. A7; La Sala, Zdeňka. Generál Eliáš pohřben s poctami po 64 letech. 
In: Právo, roč. 16, č. 107, 9. 5. 2006, s. 3.
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Mezinárodní vědecké sympozium 
„České archivy a prameny k dějinám 

zahraničních Čechů“
Jiří Křesťan

Ve dnech 27.–28. června 2006 se v Českých Budějovicích 
konalo mezinárodní vědecké sympozium „České archivy 
a prameny k dějinám zahraničních Čechů“. Bylo součástí pro-
gramu 23. světového kongresu Československé společnosti 
pro vědy a umění (Czechoslovak Society of Art and Sciences, 

New York), jejíž dlouholetý prezident Miloslav Rechcígl dal k uspořádání 
setkání prvotní impuls. Nad kongresem převzali záštitu prezidenti Čes-
ké a Slovenské republiky Václav Klaus a Ivan Gašparovič. Uspořádání 
sympozia se ujali Jan Kahuda a Jiří Křesťan (Národní archiv) a Milena 
Secká (Náprstkovo muzeum v Praze), kteří mohli dále využít podpory 
Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí Senátu Parlamentu ČR, Komise 
pro dějiny Čechů v zahraničí Akademie věd ČR a v neposlední řadě Stát-
ního oblastního archivu v Třeboni – Státního okresního archivu v Českých 
Budějovicích, který poskytl pro první den jednání své prostory (druhý den 
se účastníci sešli na Jihočeské univerzitě) a připravil zajímavou exkurzi 
po budově archivu. Sympozia se aktivně zúčastnily téměř dvě desítky 
referentů z Austrálie, České republiky, Slovenska, Švýcarska a Velké 
Británie. Další tři desítky zájemců se sympozia zúčastnily jako posluchači, 
účastníci diskusí nebo moderátoři jednání, mezi nimiž nechyběli například 
ředitel odboru archivní správy Ministerstva vnitra Vácslav Babička či zá-
stupkyně ředitelky Národního archivu Alena Nosková.

Příspěvky, které na sympoziu zazněly,1 směřovaly do několika tematických 
oblastí. Především obohatily účastníky o informace o pramenech k zahra-

1 Podávám pouze stručnou informaci, neboť v roce 2007 bude Národním archi-
vem publikován sborník příspěvků ze sympozia, obohacený navíc několika refe-
ráty, jež nemohli jejich autoři z různých důvodů na setkání přednést (Alexandra 
Blodigová, Hana Klínková, Vilém Prečan, Václav Sluka, Miloslav Rechcígl Jr., 
Viktor Velek). Informace o sympoziu byla již pohotově publikována: Kuprová, 
Renata – Dudek, Lukáš. Vědecké sympozium České archivy a prameny k dějinám 
zahraničních Čechů. Archivní časopis 56, 2006, č. 4, s. 297–298.
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ničním Čechům, které jsou ve správě archivů v České republice.2 Petr 
Kotyk přehledně shrnul akvizice Literárního archivu Památníku národního 
písemnictví po roce 1989, pocházející z prostředí zahraničních Čechů a 
exulantů (celkem charakterizoval 39 fondů). Informaci o historicky cen-
ném fondu Ústřední sdružení Čechů a Slováků z Ruska, který je uložen 
v Archivu hlavního města Prahy, podala Jana Pažoutová. V příspěvku 
Jany Poddané byl zhodnocen významný zisk Státního okresního archivu 
v Pardubicích – části archivu Sdružení českých dobrovolníků ve Francii a 
osobního archivu profesora Josefa Fišery. Milena Secká charakterizovala 
cenný soubor novinových výstřižků z let 1856–1951, který je uložen v Ná-
prstkově muzeu v Praze pod původním názvem – Čechové mimo vlasť. 
Josef Cihlář a Tomáš Jelínek se zaměřili na dokumenty, které jsou uloženy 
v Institutu A. B. Svojsíka občanského sdružení Junák a které vypovídají 
o dějinách zahraničního československého skautingu. V referátu Milady 
Sekyrkové se mohli seznámit účastníci sympozia s problémem rozptýlení 
archivního souboru jednoho původce na příkladu pozůstalosti historika 
Otakara Odložilíka, jehož dochované části jsou uloženy v Archivu Akade-
mie věd ČR, Státním okresním archivu Kroměříž a na University Archives 
and Record Center University of Pennsylvania ve Philadelphii. Nad otáz-
kou optimálního uložení a evidence archiválií krajanských organizací se 
ve svém vystoupení zamyslel Stanislav Brouček, který současně navrhl 
zřídit centrální evidenci badatelských projektů v oblasti výzkumu dějin 
zahraničních Čechů.

Druhý tematický blok můžeme vidět v příspěvcích, které charakterizují 
prameny ve správě zahraničních archivů, institucí a organizací, jež vypo-
vídají o dějinách Čechů a Slováků v zahraničí. Slavomír Michálek předložil 
cennou informaci o fondech Czechoslovak National Council of America, 
uložených v Cedar Rapids, která se ovšem neomezila pouze na archivní 

2 Pokud bude čtenář sborníku Národního archivu Paginae historiae postrádat 
v následujícím výčtu referátů vystoupení, obsahující přehled pramenů k zahra-
ničním Čechům, uložených v tomto archivu, a shrnutí výsledků spolupráce s kra-
jany, připomínám, že referáty na tato témata zazněly v docela nedávné minulosti: 
Křesťan, Jiří. The Central State Archives in Prague and the Czechs Abroad. 
In: Rechcígl, Miloslav, Jr. (ed.). Czech and Slovak American Archival Materials 
and their Preservation. Praha 2004, s. 33–36; Týž. Spolupráce Státního ústřed-
ního archivu v Praze se zahraničními Čechy. In: Archivy v mezinárodním kontex-
tu, Praha 2004, s. 185–191. Srov. též Ďurovič, Michal – Křesťan, Jiří. Archivy 
zahraničních Čechů: kam s nimi? In: Morava viděna z vnějšku. Ostrava 2006, 
s. 393–398. Zde lze nalézt odkazy na starší publikace.
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dokumenty, ale zahrnula také sbírky muzeální a knihovnické povahy. V re-
ferátu Karla Konečného a Františka Hanzlíka vyslechli účastníci sympozia 
především charakteristiku rozsáhlého souboru archiválií k dějinám Čechů 
a Slováků v zahraničí, který byl shromážděn péčí profesora Zdeňka Hru-
bana a který je uložen v Josef Regenstein Library při University of Chica-
go. Dagmara Hájková obohatila jednání informací o souboru dokumentů, 
vztahujících se k rodině Masarykových, jež jsou uloženy v Lilly Library 
v Bloomingtonu (Indiana University). Štěpánka Korytová-Magstadt upo-
zornila na prameny k českým dějinám, jež jsou uchovány v některých insti-
tucích ve Spojených státech amerických, zejména v oblastech s tradičním 
českým osídlením. Roman Zaoral analyzoval prameny k dějinám Čechů 
v Kanadě, které jsou uloženy v zahraničních i tuzemských archivech a dal-
ších institucích a podal periodizaci vývoje české komunity v Kanadě. Sylva 
Šimsová se podělila o své zkušenosti ze spolupráce s archivy a knihov-
nami ve Velké Británii při získávání a využívání archiválií Čechů, žijících 
v zahraničí, na konkrétních příkladech pozůstalostí Blažeje Vilíma, Karla 
Maiwalda a Jana Svobody. Vystoupení Georga A. Krause podalo analýzu 
historických etap vydávání Zpravodaje Svazu spolků Čechů a Slováků 
ve Švýcarsku, který vychází od roku 1968 a přináší cenné informace o ži-
votě a práci našich krajanů ve Švýcarsku. V referátu Jaroslava Vaculíka 
se posluchačům dostalo sdělení o nejdůležitějších pramenech k dějinám 
českého vystěhovalectví do Ruska před rokem 1917, které jsou uloženy 
v ruských a ukrajinských archivech.

Autoři třetí části příspěvků představili vědecké projekty výzkumu dějin 
zahraničních Čechů. Jan Kahuda se zamyslel nad možnostmi výzkumu 
dějin české komunity v Rakousku, shrnul dosavadní odbornou literaturu 
k tomuto tématu a vznesl naléhavou otázku uchování archivních prame-
nů, především archivů českých spolků. Ve vystoupení Vratislava Doubka 
zazněla informace o projektu edice duchovního správce ruského vysla-
nectví ve Vídni Michaila Fjodoroviče Rajevského s představiteli českého 
politického a kulturního života v 19. století. S atraktivním tématem málo 
úspěšné infiltrace agenta československé rozvědky Zdeňka Žižky mezi 
Čechy v Austrálii v 50. letech minulého století vystoupil Petr Hrubý. Jeho 
vystoupení navodilo otázku fenomenu komunismu a jeho hodnocení. 
Zástupce nejmladší badatelské generace Jakub Hodboď představil stu-
dentský projekt, který od roku 2003 metodou oral history mapuje dějiny 
českého exilu v Kanadě, a seznámil s dosavadními výstupy tohoto projek-
tu. Organizátoři sympozia umožnili v neposlední řadě prezentovat projekt, 
který sice primárně nesouvisel s tématem setkání, přesto však byl pro jeho 
účastníky nanejvýše zajímavý. V referátu Martina Vadase a Josefa Hally 
se dověděli o úkolu zpřístupnit filmové, zvukové a písemné dokumenty 
k procesu s Miladou Horákovou a dalšími osobami z roku 1950.
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Mezinárodní vědecké sympozium „České archivy a prameny k dějinám 
zahraničních Čechů“ přispělo k zmapování mnoha konkrétních oblastí dě-
jin Čechů žijících v zahraničí. Jednotlivými příspěvky i diskusními příspěv-
ky zaznívaly obavy o uchování českých archivních pramenů v zahraničí, 
především archivů krajanských spolků a osobních fondů. Bylo vyjádřeno 
přání, aby výzkum dějin zahraničních Čechů a průzkum relevantních pra-
menů byly v budoucnu určitým způsobem koordinovány, alespoň v rovině 
informační. Nejednou zaznělo přání, aby byla budována databáze prame-
nů k dějinám zahraničních Čechů. Záchrana národního archivního dědictví 
Čechů a Slováků v zahraničí a výzkum dějin jejich komunit nepředstavují 
pouze atraktivní téma, jehož by se v budoucnu měli uchopit ve větší míře 
především mladí badatelé, ale také čestný úkol, jímž jsme povinováni 
našim krajanům, kteří nejednou v minulosti prokázali svou sounáležitost 
s naší vlastí a kteří její dějiny často ovlivnili za cenu obětí nejvyšších. 
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IV. Týden zahraničních Čechů 
Praha, září 2006

Jiří Křesťan

H istorie Týdnů zahraničních Čechů se začala psát v roce 
1998, kdy se poprvé v Praze uskutečnilo reprezentativní 
setkání zástupců českých komunit z různých zemí světa. 
Iniciátoři setkání, z nichž je třeba zmínit jmenovitě především 
Oldřicha Černého (tehdy člen koordinačního výboru pro 

oslavy založení Univerzity Karlovy v Praze) a Ivana Dubovického (v té 
době zástupce vedoucího odboru pro krajanské záležitosti Ministerstva 
zahraničních věcí), vědomě navázali na tradici Masarykových dnů česko-
slovenského zahraničí, násilně přerušenou v roce 1938. Po roce 1998 se 
uskutečnily ještě dva Týdny zahraničních Čechů – v roce 2000 a 2003.1 

Také na pozvánkách na letošní setkání jsme mohli číst jména Oldřicha 
Černého a Ivana Dubovického, tentokráte již jako představitelů občanské-
ho sdružení Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů. Akce se 
konala pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause a těšila 
se pozornosti médií i čelních osobností politického života. Zahájení se 
zúčastnili předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka a rektor 
Univerzity Karlovy v Praze Václav Hampl jako představitelé spolupořáda-
jících institucí. V průběhu jednání pozdravil účastníky mimo jiné předseda 
vlády ČR Mirek Topolánek, v jednacích sálech bylo možno se setkávat 
z tuzemských účastníků především se senátory, poslanci Evropského 
parlamentu a s představiteli vrcholných orgánů státní správy. Potěšitelné 
bylo, že ve větším měřítku než dříve se mohli prezentovat zástupci občan-
ských sdružení a kulturních institucí v ČR, kteří udržují plodné kontakty 
s Čechy v zahraničí.

V pořadí čtvrtému Týdnu zahraničních Čechů, konanému ve dnech 
17.–22. září 2006 v Praze (v Karolinu a ve Valdštejnském paláci), před-
cházely ve dnech 15.–16. září České dny v Bratislavě, které představily 
krajanskou komunitu na Slovensku. Základní hodnotou akce představuje 
již sám fakt setkání představitelů českých (a československých) spolků 
ze zahraničí a významných osobností českého původu s jejich partnery 

 1 K předešlým setkáním zahraničních Čechů srov. Černý, Oldřich – Dubovický, 
Ivan. Týdny zahraničních Čechů. České listy, roč. 7, 2006, č. 9, s. 2–4.
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v České republice. Představitelé krajanských spolků mají možnost pro-
mluvit o zkušenostech s vlastní prací, jsou ventilovány obecné i specifické 
problémy, na něž mohou vzápětí reagovat zákonodárci i představitelé 
státní správy. Ke konkretizaci názorů účastníků nesporně přispělo, že část 
jednání Týdne zahraničních Čechů se odehrála v regionálních sekcích 
(Evropská unie; Balkán, Střední a Východní Evropa mimo EU a Společen-
ství nezávislých států; Amerika, Austrálie a Afrika). Je logické, že krajany 
z odlišných zemí tíží různé problémy. Informačně bohaté bylo také sym-
pózium „Média a zahraniční Češi“, které se konalo 20. září (jeho hlavním 
organizátorem byl Stanislav Brouček) a jež se dotklo i otázky trvalého 
uchování periodik a dalších médií. Stejně jako v uplynulých létech při-
pravili organizátoři bohatý doprovodný kulturní program. Společenským 
vrcholem Týdne zahraničních Čechů se stalo slavnostní udělení ocenění 
„Významná česká žena ve světě“.

Možná až s odstupem doby budeme umět docenit význam faktu, 
že na všech dosavadních Týdnech zahraničních Čechů se dostalo nikoli 
zanedbatelného prostoru zástupcům českého archivnictví. Hned v úvodní 
den letošního setkání pozdravila účastníky ředitelka Národního archivu 
Eva Drašarová. Ve svém kultivovaném projevu, který se setkal s živým 
ohlasem, ve stručnosti představila svou instituci a posoudila výsledky 
dosavadní spolupráce archivu se zahraničními Čechy v širším kontextu 
úkolů archivu, především ve sféře péče o soukromoprávní původce. Tři 
desítky účastníků Týdne zahraničních Čechů (zájem přesahoval kapacitní 
možnosti) mohly navštívit budovu 1. oddělení Národního archivu na třídě 
Milady Horákové, kde jim Lenka Matušíková a Helena Sedláčková před-
stavily profil pracoviště a předložily některé historicky mimořádně cenné 
dokumenty. 

Lze konstatovat, že problematika archivnictví patří k otázkám, které 
jsou krajany často diskutovány a zájem o záchranu českého archivního 
dědictví v zahraničí vzrůstá. Pracovníci Národního archivu využili Týdne 
zahraničních Čechů k tomu, aby navázali či upevnili kontakty s Čechy 
žijícími v Egyptě, Francii, Chorvatsku, Kanadě, Nizozemsku, Rakousku, 
Rumunsku, Rusku, Slovensku, Spojených státech amerických, Srbsku, 
Švédsku, Švýcarsku, Ukrajině a dalších zemích. Dosavadní výsledky vzá-
jemné součinnosti nás zavazují i do budoucna.
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Pragmatické písemnosti 
v kontextu právním a správním

Jan Kahuda

Termín „pragmatické písemnosti“ použitý v názvu konference 
pořádané ve dnech 26.-28. října 2006 Katedrou pomocných 
věd historických a archivního studia FF UK ve spolupráci 
s Národním archivem a Archivem hlavního města Prahy vyvolal 
na jedné straně živý zájem referentů i dalších účastníků, na 

druhé straně však přece jen určité rozpaky, protože se u nás zatím jed-
nalo o termín málo používaný.1 Obavy některých referentů, zda se přesně 
trefili do konferenčního tématu, však rozptýlila již v úvodním referátu 
Marie Bláhová, která provedla analýzu a definici tohoto pojmu v širších 
historiografických souvislostech. Termín „pragmatické písemnosti“ je 
systematicky používán od konce 80. let 20. století, zejména díky projektu 
realizovanému v letech 1986-1999 na Vestfálské univerzitě v Münsteru 
(Sonderforschungsbereich 231 – Träger, Felder, Formen pragmatischer 
Schriftlichkeit im Mittelalter).2 Tento projekt byl zřízen podporou Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, jeho přípravná fáze probíhala v letech 1986-
1988, vlastní řešení pak v letech 1988-1990. Ve dnech 17.-19. května 
1989 proběhla v Münsteru závěrečná konference pod názvem Pragma-
tische Schriftlichkeit im Mittelalter.3 V letech 1990-1999 pak probíhala 
ještě navazující činnost vědeckého kolegia k danému tématu. V rámci 
celého projektu bylo řešeno patnáct dílčích projektů. Podstatou projektu 
bylo zkoumání role písemnosti ve společenském vývoji i životě jednot-
livce, změna jejích funkcí ve zkoumaném období 11.-15. století, úlohu 

1 Ke konferenci srov. Holá, Mlada. Pragmatické písemnosti v kontextu právním 
a správním, ČČH 105, 2007, s. 281-283; Maříková, Martina. Pragmatické pí-
semnosti v kontextu právním a správním Praha 26.-28. října 2006, AČ 57, 2007, 
s. 28-29.
2 K projektu více Träger, Felder, Formen pragmatischer Schriftlichkeit im Mit-
telalter. Der neue Sonderforschungsbereich 231 an der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster. Frühmittelalterliche Studien 22, 1988, s. 388-409.
3 Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsformen und Entwi-
cklungsstufen, hg. Hagen Keller – Klaus Grubmüller – Nikolaus Staubach, 
Münster 1992.
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v právním životě a správním výkonu a role písemnosti při rozšiřování pí-
semné kultury a alfabetizace společnosti. Zájem řešitelů se zaměřil na tzv. 
pragmatické písemnosti, tedy písemnosti vzniklé v souvislosti s účelným 
jednáním („allen Arten zweckhaften Handelns, Erfordernissen der Lebens- 
praxis, der Information und Kommunikation, der Repräsentation und Tra-
dierung dienen“). Münsterský projekt inspiroval další pokračovatele, a tak 
nezbývá než konstatovat, že se termín pragmatické písemnosti stává 
nejen součástí diplomatické terminologie, ale i termínem používaným 
v oblasti kulturních a sociálních dějin.4

Marie Bláhová konstatovala, že výzkum písemností označovaný dnes 
za „pragmatické“ probíhá v rámci pomocných věd historických (zejm. 
diplomatika, paleografie, epigrafika) již desetiletí a obdobné otázky jako 
účastníci zmíněných projektů si kladlo bádání o historii písemné kultury již 
od 60. let zaměřené zejména na období starověku a středověku. V sou-
časné době můžeme registrovat dvojí pojetí pragmatických písemností, 
širší definice za ně považuje všechny písemnosti vzniklé v souvislosti 
s účelným jednáním, užší pak písemnosti vzniklé v souvislosti se správní 
a hospodářskou činností. M. Bláhová dále shrnula další směry bádání 
k uvedenému tématu, které se postupně přesouvá i do ostatních zemí 
(Rakousko, Polsko ad.) a mladších období. V českých zemích zatím neby-
lo téma příliš akcentováno, i když dílčí studie vznikají v rámci diplomatiky 
(např. problém funkce písemností, který u nás inicioval Jindřich Šebánek), 
paleografie, kodikologie a dějin knihy, epigrafiky atd. Hlavním úkolem pro 
budoucnost zůstává zpracování analytických studií, které posléze pove-
dou ke zpracování syntetizující příručky. 

V naznačených intencích zaznělo v průběhu konferenčního jednání cel-
kem 27 referátů k danému tématu. Konferenční téma bylo analyzováno 

4 Srov. např. Goez, Elke. Pragmatische Schriftlichkeit und Archivpflege der 
Zisterzienser. Ordenszentralismus und originale Vielfalt, namentlich in Franken 
und Altbayern, Münster – Hamburg – Berlin 2003; Britnell, Richard (ed.). 
Pragmatic literacy. East and West 1200-1300, Woodbridge 1997. V letech 
1996-1999 byl na Fernuniversität Gesamthochschule Hagen realizován pro-
jekt Pragmatische Schriftlichkeit in der vorindustriellen Gesellschaft Europas 
in epochenübergreifender und kulturvergleichender Pespektive. Na výzkum 
pragmatických písemností se zaměřuje rovněž Gesellschaft für pragmatische 
Schriftlichkeit formulující velmi obecnou definici termínu: „Pragmatische 
Schriftlichkeit ist die zusammenfassende Bezeichnung für eine Vielzahl von 
Handschriften, die sich mit allen Arten überlieferten zweckhaften Handelns be-
fassen“; srov. www.pragmatische-schriftlichkeit.de. 
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v širokém časovém i geografickém horizontu včetně možnosti komparace 
s bádáním polským a slovenským.

Ivan Hlaváček obrátil pozornost k vztahu pragmatických písemností 
a epigrafiky. Upozornil na důležitost komparativních a interdisciplinárních 
epigrafických bádání a uvedl některé příklady pragmatického působení 
epigrafických pramenů. Magdalena Biniaś-Szkopek přednesla příspěvek 
Józefa Dobosze věnovaný problémů legitimizace fals v Polsku 12.-13. 
století. Posledním příspěvkem prvního bloku byl referát Wojciecha Mro-
zowicze o používání diplomatickém materiálu ve slezských středověkých 
kronikách. Renata Modráková obrátila pozornost na písemnosti abatyší 
kláštera sv. Jiří na Pražském hradě v období 13.-14. století a jejich 
zkoumání diplomatickými i kodikologickými metodami. Dominik Budský 
a Martina Maříková se zaměřili na rozbor úředních knih pražské kapituly 
z předhusitského období (protokol přijímání kanovníků z období 1378-
1390, rejstříky společné pokladny), na základě kterých provedli rekon-
strukci správního postupu. Beata Wojciechowska věnovala pozornost 
procesu vyhlášení klatby ve středověkém Polsku a Blanka Zilynská uká-
zala na několika příkladech proces obsazování beneficií ve středověku. 
V dalším bloku se pak Hana Pátková věnovala rozboru privilegií na vedení 
městských knih, kde nalezla osm příkladů z období 1368-1412 (Jablonné 
v Podještědí, Dobřany, Česká Kamenice, Teplá, Hroznětín, Kralovice, 
Jesenice, Děčín). Vladimír Rábik provedl rozbor účetních knih farnosti sv. 
Mikuláše v Trnavě z let 1481 a 1495 a Hana Jordánková osvětlila funkci 
městské správy v Brně na základě zápisů v pamětních knihách. V posled-
ním bloku prvního dne jednání zazněly ještě tři příspěvky. Zdeněk Hojda 
shromáždil vzorek více než 50 pasů z období 16.-18. století z fondů Ná-
rodního archivu a na něm demonstroval proměnu jejich podoby i funkce. 
Waldemar Kowalski upozornil na velmi zajímavý pramen, kterým jsou 
potvrzení o řádném původu z období 16.-17. století vydávané pro přistě-
hovalce ze skotského města Aberdeen, kteří se usídlili v Krakově. Závěr 
prvního dne patřil Jiřímu Brňovjákovi a jeho rekonstrukci nobilitačního 
procesu v období 18. století.

Druhý den jednání otevřel Leon Sokolovský se sfragistickým příspěvkem 
o pečetích samosprávných stolic na Slovensku. Mlada Holá provedla 
podrobnou analýzu vývoje kanceláře vratislavského hejtmanství v období 
Jana Lucemburského a Karla IV. včetně typologie jeho písemné produkce. 
Jan Kahuda upozornil na dva pokusy o zpracování českého diplomatáře 
z 18. století. Zaslouženou pozornost vzbudil příspěvek Jana Kiliána, který 
provedl rozbor písemností mělnické kanceláře z období třicetileté války. 
Na prostředí pražské polytechniky v roce 1832 obrátil svou pozornost Vít 
Šmerha. Ivana Ebelová ve svém příspěvku podrobila rozboru některé 
prameny hromadné povahy z období raného novověku, zejm. evidence 



2007
Paginae 15

530

Kahuda J ."
Pragmatické písemnost i

židovského obyvatelstva, soupisy obyvatel podle víry, katastry apod. 
Zároveň upozornila na možnosti a problémy spojené s jejich edičním 
zpřístupněním. Závěrečný blok druhého dne patřil pramenům z období 
19. a 20. století. Eduard Mikušek ve vtipně podaném referátu přiblížil 
volební lístky z roku 1848. Lydia Michalska-Bracha vyhodnotila výpovědní 
hodnotu policejních relací z přelomu 19.-20. století. Jiří Šouša se posunul 
do sféry bankovnictví a přiblížil některé písemnosti používané při bankov-
ních jednáních. V závěrečném příspěvku pak formou zamyšlení nad sou-
časnou legislativou i advokátní praxí glosoval problém ověření pravosti 
podpisu Stanislav Balík.

Závěrečný den jednání přinesl poslední čtyři referáty. Zdeněk a Lenka 
Martínkovi provedli podrobnou a instruktivní analýzu městské a církevní 
správy v Pelhřimově v 18. století a jejích písemností. Zbyněk Sviták se-
známil posluchače s výsledky prověrek stavu úředního personálu na Mo-
ravě v polovině 18. století a Marie Macková provedla analýzu úřadování 
finanční stráže na konci 19. století.

Příspěvky z konference budou vydány ve sborníku. Z jejich pouhého výčtu 
je patrná stále poměrně velká popularita diplomatických studií u nás. 
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K výstavě „Doba vlády Karla IV. a jeho 
rodiny v archivních dokumentech“

a její prostorové prezentaci v Národním archivu
Denko Čumlivski

Výstava uspořádaná v Archivním areálu Chodovec proběhla 
pro veřejnost ve dnech 21. dubna až 21. května 2006. Záštitu 
nad ní převzal František Bublan, ministr vnitra České republi-
ky. Vernisáž se uskutečnila 20. dubna, za přítomnosti předsedy 
vlády České republiky Jiřího Paroubka, zástupců ministerstva 

vnitra, řady archivů z Čech, Moravy a Slezska a dalších čestných hostí.

Již od konce roku 2004, kdy se rozhodlo o uskutečnění výstavy, byla 
zamýšlena jako jedna ze samostatných doprovodných akcí k velké vý-
stavě na Pražském hradě. Tato ústřední expozice, s názvem „Karel IV. 
– císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády posledních Lucemburků. 
1347–1437“, byla zpřístupněna veřejnosti i zahraničním návštěvníkům 
Prahy od 16. února do 21. května 2006. Uvedená expozice, odborně při-
pravovaná po řadu let, měla premiéru o rok dříve, v Metropolitan Museum 
of Art v New Yorku v USA. Pražská verze výstavy prezentovala vysoce 
kvalitní umělecká díla, vrcholné ukázky uměleckého řemesla a umělecky 
mimořádně závažné iluminované rukopisy, zapůjčené z mnoha muzeí 
Evropy i severní Ameriky. (Jedinou písemností archivní povahy umís-
těnou v expozici byl zachovaný exemplář protestní listiny české šlechty 
proti upálení mistra Jana Husa z roku 1415, z Univerzitní knihovny ve 
skotském Edinburgu.) Hlavním přínosem této výstavy bylo shromáždění 
a vystavení v České republice dosud nevídaného počtu špičkových vý-
tvarných děl bohemikálního původu ze zahraničních sbírek a jim stylově 
i kulturně blízkých ukázek soudobé středoevropské umělecké produkce. 
Jednotlivé exponáty i jejich celek, tvořící souvislou, do značné míry repre-
zentativní vývojovou řadu, rozšířily pramennou základnu k poznání kul-
tury a umělecké tvorby Lucemburské éry. V mnohém ohledu tak přispěly 
k přesnější a hlubší uměleckohistorické interpretaci jednotlivých úseků 
vývoje výtvarného umění mezi lety 1347 až 1437, umožnily vystoupit s no-
vými pohledy na některé fáze tohoto složitého procesu. (Přínos výstavy 
spočívá tedy především v odborné oblasti, a také v mimořádném oboha-
cení pražského kulturního života. Výstava, průběžně popularizovaná sdě-
lovacími prostředky, byla prvořadou společenskou událostí . Její návštěva 
se stala věcí prestiže pražské i mimopražské veřejnosti. Přesto je otázkou, 
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zda měla očekávaný dopad na nejširší veřejnost. Podle našich poznatků, 
mnoho návštěvníků, dětí i dospělých, předem nepřipravených na to, co je 
čeká, odcházelo po shlédnutí výstavy se smíšenými pocity, vyvolanými 
jejím příliš specifickým charakterem a odborným zaměřením. Z jejich hle-
diska viděli velké množství exponátů značně podobného vzhledu a pře-
vážně sakrálního charakteru, se stále se opakujícími náměty, střetávali se 
s časově velmi vzdálenou, pro ně cizí, estetiku gotiky.) 

Úkolem Národního archivu bylo doplnit ústřední expozici na Pražském 
hradě výstavou vybraného archivního materiálu. Oddělená prezentace 
písemností v archivní budově v Praze 4 – Chodovci měla své plné opod-
statnění, neboť tato budova disponuje vhodným výstavním sálem s regu-
lovaným mikroklimatem. Archivní výstava nebyla pouhým doplňkem velké 
expozice, ale samostatnou výstavní akcí. Proto měla také vlastní logo : 
miniaturu císaře Karla IV. v majestátu z Gelnhausenova kodexu (fol. 54r), 
z počátku 15. století, ze Státního okresního archivu Jihlava (viz níže). 
Uvedené logo se nacházelo na katalogu výstavy, na plakátu, v pozvánce 
na vernisáž a samozřejmě se uplatnilo i jako jedna z dominant vlastní vý-
stavy. Již ze samotného zadání vyplývalo, že celková koncepce výstavy 
musí především počítat s co nejširším publikem. Rovněž bylo jasné, že 
na výstavě by měly dominovat samotné archiválie a ne pomocné výstavní 
prvky (panely, vitríny), či tvarové nebo barevné kreace architekta a grafi-
ka, vnucující písemnostem v podstatě druhořadé postavení. Také nebylo 
možné dát výstavě jakousi prostorovou „kostru“ z několika trojrozměrných 
exponátů muzejní povahy ze 14. a počátku 15. století. Tak cenná umě-
lecká díla většina muzeí a galerií ze svých sbírek odmítá zapůjčit. Daleko 
podstatnějším argumentem proti jejich použití je však skutečnost, že tyto 
exponáty ovládnou prostor výstavy a vtisknou ji určitý charakter. Archivá-
lie, představující vlastní obsah výstavy, se tak pro návštěvníka ocitnou až 
ve druhé vizuální, významové a informační rovině. Pokud jsou do archivní 
výstavy umístěny větší trojrozměrné exponáty, měly by být naopak insta-
lačně podřízeny archiváliím a uplatnit se jen na malém prostoru, případně 
vizuálně ovlivnit jen menší, přilehlou část výstavy. 

Dosavadní muzejní a především archivní výstavní praxe přinesla draze 
vykoupenou zkušenost, že vytvořit divácky atraktivní expozici výhradně 
z běžného archivního materiálu je tím nejtěžším úkolem, jaký v tomto 
oboru vůbec existuje. Naprostá většina „klasických“ archiválií postrádá 
přitažlivý vnější vzhled, neboť podstatný je jejich obsah. (Z výstavnického 
hlediska představují prakticky bezproblémový materiál pouze fotografie, 
veduty, grafické listy, staré mapy i plány a pohlednice, tedy exponáty, jež 
jsou – podle místa uložení – buď archiváliemi, nebo muzeáliemi.) U stře-
dověkých a raně novověkých písemností situaci komplikuje skutečnost, 
že divák je není schopen přečíst a musí se spoléhat na přiloženou po-
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pisku. Pokud je prezentován velký počet takových archiválií – bez ohledu 
na jejich historickou cenu – a výstava nemá úzce regionální charakter (tj. 
nemůže počítat s okruhem místních zájemců), hrozí postupná ztráta ná-
vštěvníkova zájmu. Věci neznalý a odborně alespoň částečně nepoučený 
divák je totiž přesycen stále se opakujícími a vnějškově si velmi podob-
nými archivními exponáty. Ani obsahově nejvýznamnější dokument není 
schopen sám o sobě na výstavě uplatnit svoji historickou hodnotu, není-li 
instalován a prezentován tak, aby i nezkušený řadový návštěvník bez 
dlouhého uvažování pochopil, že jde o skutečný archivní poklad. Každá 
archivní výstava by tedy měla počítat s tím, pro kterou část veřejnosti je 
určena. Pokud má oslovit pouze odborníky a užší okruh badatelů spoje-
ných s archivem, pak je lépe vrátit se k osvědčenému, tradičnímu a hlavně 
finančně nenáročnému způsobu archivní prezentace: k prostému rozlože-
ní písemností do různých typů vitrín, jednoduchým způsobem rozmístě-
ných v prostoru, bez architekta, a jen s grafickou úpravou popisek a textů 
na panelech. (Tato praxe je v archivech střední Evropy stále běžná, a to 
i u výstav pro širokou veřejnost. ). Počítáme-li však s nejširším publikem, 
pak by taková výstava již do své přípravy měla zakalkulovat návštěvníkův 
způsob vnímání celé instalace i exponátů, a také počítat s jednoduchou 
orientací v prostoru, s přehledným uspořádáním a samozřejmě s vnější 
atraktivitou a nápaditostí základního prostorového (architektonického) 
pojetí celé výstavy.

Všechny tyto poznatky se promítly do stanovení základní obsahové 
a prostorové podoby sledované výstavy v Národním archivu. (Stejně 
se postupovalo u výstavy „Poklady Státního ústředního archivu v Praze. 
Český a československý stát v dokumentech 1158–1990“, jež zahajovala 
výstavní program v Archivním areálu Chodovec v roce 2001.) Proto byla 
hned na počátku přípravy odmítnuta představa vytvoření určité historické 
dimenze k ústřední expozici na Pražském hradě, podrobněji dokumentu-
jící vnitřní i zahraniční politiku Karla IV. a Václava IV., jejich vztah k církvi, 
šlechtě a městům. Na podobnou akci by nestačila plocha výstavního sálu, 
ani fondy a sbírky Národního archivu. Takto pojatá expozice by se vyzna-
čovala množstvím vnějškově velmi podobného a tím nezáživného archiv-
ního materiálu, vyžádala by si odlitky pečetí, reprodukce nedostupných 
písemností, větší počet doplňujících fotografií a množství vysvětlujícího 
textu. Vznikl by tak těžkopádný celek, jakási naučně – populární publikace 
převedená do třetího rozměru. Při tomto pojetí by výstava nedokázala 
upoutat pozornost nejširší veřejnosti. (Stále ještě přetrvává názor, že ná-
vštěvník je ochoten obětovat svůj čas intenzivní četbou mnoha podrob-
ných textů. Do jisté míry to platí o starší generaci, ne však o mladých 
lidech, zvyklých na televizi, internet a další média, na časově úsporné 
přijímání informací, často v podobě zjednodušeného, „živého“ obrazové-
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ho výkladu.) Sledovaná výstava byla proto koncipována tak, aby výběrem 
archiválií a zdůrazněním některých vnějškově atraktivních jednotlivostí 
podala návštěvníkovi určité omezené množství obecných historických 
informací, připomněla některé osobnosti Lucemburské éry, a současně 
mu předvedla kulturní a uměleckohistorické kvality exponátů. Jednalo se 
o to, seznámit široké publikum se sekundární estetickou hodnotou středo-
věkých písemných pramenů úřední povahy a hlavně prezentovat ukázky 
vysokého umění a uměleckého řemesla, spojené s tímto archivním ma-
teriálem. Šlo o seznámení s kaligraficky provedeným písmem některých 
historicky závažných listin Karla IV., o krásu vybraných pečetí a iluminací, 
a o další esteticky působící prvky. (Uvedená orientace výstavy je patrná 
z celkového pojetí a uspořádání jejího katalogu, kde složka výtvarně 
– estetická záměrně převažuje nad složkou odborně – informační.) Tím 
se měla archivní výstava přiblížit celkovému zaměření ústřední expozi-
ce na Pražském hradě. Uskutečnění tohoto záměru ovšem vyžadovalo 
vytvořit vybraným exponátům odpovídající, scénicky pojednaný a este-
ticky působící rámec, který by přitahoval zájem návštěvníků, byl schopný 
u nich vyvolat až nečekaný dojem. Cílem tedy bylo dostupnými výstavními 
a přímo scénickými prostředky navodit zvláštní atmosféru mimořádného 
zpřístupnění archivní části českého státního pokladu Karla IV., vyvolat 
iluzi klenotnice katedrály, či jiného významného chrámu doby Karlovy 
a éry Václava IV., s mnoha královskými dary, vystavené o velkých svát-
cích. Šlo o předvedení jakési archivní pokladnice státní a národní paměti 
ze 14. a počátku 15. století. V základním pojetí výstavy tak byla složka 
emocionální poněkud nadřazena složce racionální (informační). 

Výstavní sál byl uvolněn od pomocných prvků z předchozích výstav, tak, 
aby mohl plně uplatnit své prostorové kvality. Ke zklidnění výstavy pak 
přispělo zakrytí poloviny čelní skleněné stěny sálu panelem. Stěny i pa-
nely výstavy zůstaly bílé (neutrální). Veškeré písemnosti byly instalovány 
ve vitrínách typu Rotstein, pocházejících, až na níže uvedené případy, 
z majetku Národního archivu.Texty i popisky k exponátům, co do rozsahu 
omezené na minimum, byly jednotně řešeny tak, aby působily nenápadně, 
střízlivě, ale také kvalitou profesionálního grafického provedení. Vlastní 
expozice byla rozčleněna podle charakteru, historického původu a stáří 
předvedených archiválií na dvě základní části, jež na sebe tématicky 
i komunikačně plynule navazovaly. V levé polovině sálu byl soustředěn 
pečlivě vybraný, záměrně nepříliš početný soubor středověkých, převáž-
ně písemných památek, mimořádně závažných z hlediska historického, 
kulturního i uměleckého. Této části expozice prostorově i historickým 
významem dominoval celek deseti listin z archivního fondu „Archiv České 
koruny“, úzce spojený s osobou samotného Karla IV. Listiny byly umís-
těny v pěti vysokých, hranolových vitrínách, rozestavených do půlkruhu, 
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v mírně nakloněné poloze, na pultech, potažených červeným sametem. 
(Vitríny laskavě zapůjčila Správa Pražského hradu. Pulty i s potahy byly 
pořízeny pro výše zmíněnou první výstavu uskutečněnou v Archivním are-
álu Chodovec v roce 2001.) Dominantní funkci tohoto půlkruhu z vysokých 
vitrín ještě podtrhovala dvojitá řada pultových vitrín s dalšími exponáty 
z Národního archivu, směřující středem plochy levé části sálu do prostoru 
před uvedenou sestavu. Dalšími dominantami levé poloviny výstavy byly 
velká barevná zvětšenina miniatury trůnícího císaře Karla IV. z počátku 
15.století z Gelnhausenova kodexu a dřevěná, polychromovaná socha 
Krista Bolestného z let 1400–1420 (viz níže). Pravá polovina sálu pak byla 
věnována ikonografii katedrály sv. Víta na Pražském hradě, Karlštejna 
(včetně výzdoby jeho interiérů), chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně s chórem 
Petra Parléře a Vlašského dvora v Kutné Hoře s palácem krále Václava 
IV. Dominantu této části výstavy tvořil předsunutý panel s velkou barev-
nou fotografií české královské koruny. (Autorem tohoto záběru je Alexandr 
Paul starší. Zvětšenina, pořízená Národním muzeem, pochází z výstavy 
„Poklady Archivu České koruny“, uspořádané v Lobkovickém paláci 
na Pražském hradě v roce 1988.) Jednalo se o grafické listy, kresby, plány 
a staré fotografie z 18. a 19. století. Rozdělení exponátů na dvě obsahově 
a tématicky rozdílné části dodalo výstavě jistou dynamiku a zvýšilo její 
diváckou přitažlivost. Oba soubory se vzájemně vizuálně zdůrazňovaly a 
umocňovaly, současně však vytvářely jeden uzavřený celek. Na základě 
tohoto záměrně vyvolaného kontrastu obzvlášť vynikla hodnota vystave-
ných středověkých památek. Všechny exponáty byly nainstalovány pře-
hledně, aby měly dostatek prostoru a divák se při prohlídce mohl v klidu 
soustředit na každý z nich. Ze stejného důvodu byly do prostoru výstavy 
zakomponovány větší, panely či vitrínami nezastavěné plochy. Celou in-
stalaci pak výrazným a zcela neobvyklým způsobem doladilo a umocnilo 
celkové speciální, odstupňované nasvětlení, zvláště zaměřené na zvýraz-
nění dominant výstavy.

Úplný přehled jednotlivých exponátů poskytuje katalog výstavy. Mimo-
řádné obohacení předvedeného souboru archiválií představovaly dva 
rukopisné skvosty, zapůjčené laskavostí PhDr. Renaty Piskové, ředitelky 
Státního okresního archivu Jihlava, složky Moravského zemského archivu 
v Brně. Šlo o rukopis Zbraslavské kroniky, dokončený k roku 1393 pro cis-
terciácký klášter v Sedlci u Kutné Hory a Právní sborník Jana z Gelnhau-
senu, vzniklý v kanceláři města Jihlavy a bohatě iluminovaný na počátku 
15. století, s řadou vyobrazení českých králů a moravských markrabat. Již 
mimo katalog byla na této výstavě poprvé zpřístupněna veřejnosti polopo-
stava Krista Bolestného (v. 57 cm, s novým podstavcem 67 cm), z let 1400 
až 1420, z lipového dřeva, s částečně zachovanou původní polychromií. 
Toto kvalitní umělecké dílo, zapůjčené ze soukromé pražské sbírky, vznik-
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lo patrně v jižních Čechách, nebo v Praze (?), velmi pravděpodobně pro 
cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě. (Datování sochy provedl doc. PhDr. 
Jiří Kropáček, CSc.)
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Fotograf ie na stránkách 537–540: Jiří Stupka
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Neveřejné úzkorozchodné 
dráhy v Čechách

Soupisy z let 1909 a 1925–1930, 2. vydání 
připravil Miroslav Kunt a Tomáš Kalina 

Praha, Národní archiv, 2006
Vladimír Waage

B adatelna Národního archivu dlouhodobě registruje neutucha-
jící zájem o dějiny železnice, o čemž svědčí vysoké počty 
předložených archiválií se železniční tematikou ve výročních 
statistikách studovny. Je to mj. dáno centrálním řízením 
železnic a tím uložením archivních fondů centrálních želez-

ničních úřadů právě v Národním archivu. Mezi badateli jsou jak profesi-
onálové, tak amatéři - příznivci železnice, často zaměstnanci Českých 
drah. Mnozí z nich, hrdi na svůj stav, se zapojují do různých občanských 
aktivit souvisejících se zprovozňováním muzejních železnic. V archivu pak 
hledají podklady pro rekonstrukce strojů i drážního příslušenství.

Druhé vydání anotované publikace „Neveřejné úzkorozchodné dráhy 
v Čechách“ připravil Národní archiv po dvou letech (první vydání bylo 
záhy zcela rozebráno) právě pro tyto badatele a další zájemce o dějiny 
železnice. Jedná se o ediční dílo zaměřené jen na dva obsáhlé evidenční 
soupisy českých neveřejných úzkorozchodných drah, pocházející z let 
1909 a 1925–1930.

Rozsáhlý úvod edice seznamuje čtenáře se základními technickými 
pojmy, jako je především rozchod kolejí a způsob jeho měření. Za úzko-
rozchodné dráhy se považovaly a dodnes považují ty, jejichž rozchod je 
menší než tzv. normální rozchod 1435 mm (naopak širokorozchodné jsou 
ty, jejichž rozchod je větší než normální). Úzkorozchodné dráhy nenalezly 
ve veřejné dopravě v Čechách tak velké rozšíření jako v sousedním Ně-
mecku, kde našly uplatnění i v osobní dopravě. V našem regionu úzko-
rozchodné dráhy fungovaly především jako nákladní doprava v průmyslu, 
v zemědělství a dočasně na velkých stavbách. Autoři uvádějí i zajímavé 
příklady lesních drah určených ke svozu vytěženého dřeva. Provozovatelé 
úzkých drah zpočátku využívali pro stavbu svých drah a drážek materiál 
odprodávaný státními dráhami. Materiál na stavbu drah se v druhé polovi-
ně 19. století dovážel z Německa. Až od roku 1890 byla zajištěna výroba 
kolejiva a dalších potřeb pro stavbu drah v pražské Rustonce.
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Autoři úvodu zmiňují, že masivní rozvoj „úzkorozchodek“ nastal až po ro-
ce 1900, kdy výrazně klesly ceny parních lokomotiv pro tento druh drah. 
Útlum rozvoje a postupný zánik úzkých drah pak přišel až po druhé 
světové válce, kdy tento způsob dopravy byl nahrazován automobilovou 
přepravou.

Nemalý význam pro úzkorozchodné dráhy měla Rakousko-uherská ar-
máda, tento typ dráhy se před první světovou válkou jevil vojákům jako 
výhodný dopravní prostředek. Impulsem pro rozvoj úzkorozchodných 
drah byla výstavba takové tratě v okupované Bosně a Hercegovině. V ro-
ce 1878 zde úzkorozchodné dráhy dosáhly délky přes 1000 km. Autoři 
dále zmiňují jako příklad poměrně dlouhé úzkorozchodné trati železnici 
založenou Rusy v době jejich války proti Turkmenům a vedoucí z přístavu 
Michailovsk do Kisil-Arvatu o celkové délce 166 km.

Před 1. světovou válkou rakouská armáda zavedla rozchod 700 mm, 
ač civilní sektor používal rozchod 600 mm. Po vypuknutí války armáda 
rekvírovala pro válečné potřeby zařízení drah obou rozchodů – ukázalo 
se, že úzkorozchodné dráhy se na poli válečném mohou dobře uplatnit. 
Rakouské lokomotivky dokonce vyráběly po roce 1916 pro armádu spe-
ciální polní lokomotivy o třech osách. Pro obsluhu úzkorozchodných drah 
byl zřízen i železniční pluk. Po 1. světové válce si materiál polních úzkých 
drah rozdělili vítězové a nové nástupnické státy. Úzké dráhy přetrvaly 
i v československé armádě. Byly použity především v pevnostních systé-
mech v našem pohraničí. Naposledy železniční vojsko nacvičovalo stavbu 
úzké polní dráhy ještě v roce 1949.

Státní správa, především armáda, měla samozřejmě velký zájem na evi-
denci o provozu neveřejných úzkorozchodných drah. Z tohoto důvodu 
vznikly dva soubory písemností, které jsou vlastním obsahem anotované 
publikace. V další části úvodu se proto autoři věnují rozboru editovaných 
dokumentů. Jedná se o písemnosti vzniklé na základě dotazníkové akce 
z roku 1909. Tato akce byla na přání ministerstva války ve Vídní provede-
na tehdejším ministerstvem veřejných prací. Protože informace o drahách 
získávala politická správa v Čechách, tyto písemnosti jsou zachovány 
ve fondu České místodržitelství (manipulační období 1901–1911, signa-
tura 39/1/25, karton 8698).

Druhý soupis neveřejných úzkorozchodných drah pochází z první re-
publiky, a to z let 1925–1930. I v tomto případě byla iniciátorem soupisu 
armáda, tentokrát ministerstvo obrany ČSR. Vlastní agendu provádělo 
ministerstvo železnic. Písemnosti vzniklé z této dotazníkové akce jsou 
proto uloženy ve fondu Ministerstvo železnic (karton 3527). Písemnos-
ti z Moravy jsou uloženy v témže fondu v kartonu 3528, ze Slovenska 
a Podkarpatské Rusi v kartonu 3530.
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Autoři edice se rozhodli v edici zpřístupnit pouze písemnosti týkající se ze-
mí českých.

Podstatnou část úvodu editoři věnují obsahovému a diplomatickému roz-
boru editovaných historických pramenů. Dále podrobně informují o genezi 
a úředním chodu obou dotazníkových akcí.

První dotazníková akce vznikla z popudu armády. Byla zahájena přípi-
sem ministerstva veřejných prací pražskému místodržitelství datovaným 
19. července 1909. Hned 31. dne téhož měsíce místodržitelství rozeslalo 
dotazníky s oběžníkem na všechna okresní hejtmanství a na magistráty 
měst Prahy a Liberce. Sepsat se měly všechny dráhy o rozchodech 700 
a 760 mm s parním provozem. Akce skončila již 31. srpna 1909. Dotazní-
ky vyplněné provozovateli nebo majiteli ukazují stav neveřejných úzkoroz-
chodných drah ke konci října 1909.

V závěru části věnované straším soupisům autoři vyhodnocují archivní 
materiál a celou akci.

V úvodu dále následuje vysvětlení k evidenci neveřejných úzkorozchod-
ných drah z let 1922–1934. I na tomto mladším soupisu, asi z důvodu 
dobrého uplatnění úzkorozchodných drah na poli válečném, měla zájem 
armáda, resp. ministerstvo národní obrany. Nemenší zájem mělo i minis-
terstvo železnic.

V březnu 1922 zemská správa politická (nástupce českého místodržitel-
ství a předchůdce zemského úřadu) rozeslala oběžník k evidenci drah. 
Ministerstvo požadovalo evidovat úzkorozchodné dráhy (hospodářské, 
průmyslové a lesní), které nebyly povoleny ministerstvem.

Vyplněné dotazníky byly do srpna 1925 zaslány ministerstvu zpět. Uká-
zalo se však, že informace nejsou dostatečné, a proto bylo (v roce 1926) 
požadováno další doplnění. I s těmito dotazníky ministerští úředníci nebyli 
spokojeni, a tak ministerstvo železnic rozeslalo v roce 1929 další, již třetí 
sadu dotazníků podrobnějších. Bohužel z tohoto třetího kola se dochovalo 
jen 8 vyplněných dotazníků. Korespondence a podkladový materiál byly 
v minulosti vyskartovány.

Úvod je uzavřen ediční poznámkou. Podle ní se jedná o vícefondovou, ale 
prakticky monotematickou edici novověkého archivního materiálu. Jsou 
uvedeny údaje o editorských krocích a jazykových úpravách.

Edice se drží nejnovějších zásad pro vydávání moderních archivních 
dokumentů. Je rozdělena do dvou částí, které obsahují starší (záznam 
1–36) a novější (záznam 37–213) dotazníkovou akci. V každé části jsou 
tabulkové záznamy řazeny podle původních politických okresů. Názvy 
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obcí jsou vždy v české verzi s určením okresu podle lexikonů obcí z roku 
1992. Dále editoři u jednotlivých záznamů stručně uvádějí funkci dráhy, 
lokalizaci zpřesňují i pomístním názvem.

Vlastní edici představují tabulky s údaji o příslušné dráze. Najdou se 
v nich údaje o vlastníkovi nebo provozovateli, o systému dráhy, délka 
dráhy, hmotnost kolejnic, technické údaje o lokomotivách a vozech. V ně-
kterých případech je uváděn i animální provoz.

Soupisy jsou uvedeny přehledem záznamů. Edice je doplněna rejstříky 
výrobců lokomotiv, rejstříkem sídel a pomístních názvů. Oba rejstříky v té-
to edici odkazují na čísla zápisů.

V mapové příloze je 24 mapek – výseků z podrobných map se zákresem 
vybrané dráhy, a dvě přehledné mapy politických okresů (jedna pro dotaz-
níkovou akci z roku 1909 a druhá pro dotazníkovou akci 1925–1930).

Úvod edice doplňuje několik normativních dokumentů. Především zásady 
provozu lokomotivních železnic s rozchodem 700 mm a 760 mm, dále pak 
4 dokumenty k provedení soupisů úzkorozchodných drah z 1. republiky. 
Nechybí edice všech prázdných formulářů z obou soupisů.

Pěkným doplňkem publikace je obrazová příloha. Kdo by však hledal 
např. fotografie konkrétní dráhy, bude zklamán. Jsou zde přetištěné 
ukázky z různých firemních katalogů výrobků určených pro úzkorozchod-
né dráhy, jsou uvedeny nákresy průřezů a rozměrů kolejiva určeného 
pro malé dráhy.

Obsáhlý je soupis pramenů a literatury.

Druhé vydání publikace „Neveřejné úzkorozchodné dráhy v Čechách“ je 
kvalitní a přínosnou publikaci pro železniční historiky i fanoušky železnic 
zabývající se provozem a rekonstrukcí různých muzejních drah. Rovněž 
dobře poslouží regionálním historikům, a také historikům zabývajícím se 
dějinami průmyslu a průmyslových podniků.

Vydavatel se zřejmě snažil co nejvíce snížit náklady na výrobu publikace, 
bohužel je to znát na grafické úpravě edice. Doporučil bych pro případné 
další vydání věnovat publikaci větší redakční péči a i za cenu vyšších ná-
kladů např. nedělit tabulky záznamů na více stran (rozdělení tabulky, jejíž 
část se na další straně objeví bez záhlaví, ztěžuje její čitelnost), věnovat 
pozornost umístění titulních listů jednotlivých kapitol (viz strana 76). Dle 
mého soudu rovněž schází alespoň stručné vyhodnocení přínosu jednot-
livých drah či jejich porovnání. Toto jsou však jen malé kosmetické vady, 
které přínosnému obsahu nemohou uškodit.
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Soupis vedut vzniklých do roku 1850
Svazek I/1 Národní archiv. Odbor archivní správy 

Ministerstva vnitra, Praha 2006, 719 s.
Martina Jeránková

V pořadí čtvrtý svazek soupisu vznikl jako další dílo zpřístup-
ňující odborné i laické veřejnosti výsledky dlouhodobého 
úkolu českého archivnictví – soupisu vedut – tj. obrazových 
pramenů, přinášejících „prostorové zobrazení krajiny, měs-
ta, obce, případně městských částí … a budov v krajině…“ 

(cit. z definice na str. 6). Podle systému publikování soupisu uveřejně-
ného ve svazku II/1 a upraveného ve svazku II/3, byl soupis z archivních 
souborů Národního archivu označen pořadovým číslem I. Přináší popis 
1988 jednotlivých typů vyobrazení 847 domácích i zahraničních lokalit 
z 38 zemí. Pouze 21 obrazů se nepodařilo určit a v 6 případech se jedná 
o vyobrazení imaginární krajiny. Největší zastoupení mají veduty Prahy 
a Mariánských Lázní. 

Metodika zpracování soupisu je popsána již v předchozích svazcích a po-
stupně se vyvíjela s ohledem na specifika materiálu a možnosti různých 
archivních pracovišť. Doplňky k původní metodice ve 2. a 3. svazku II. 
řady prohloubily přehlednost soupisu, upřesnily lokalizaci a usnadnily ori-
entaci v obrazových přílohách. Při přípravě svazku I/1 bylo proti předcho-
zím svazkům výhodou, že se jednalo pouze o materiál z jedné instituce, 
který zpracovával početně omezený tým lidí. Tím byl docílen jednotný pří-
stup k materiálu i následná opakovaná kontrola případných nesrovnalostí. 
Původní záměr publikovat soupis v podobě odrážející interní metodiku 
používanou při zpracovávání fondů NA, byl vhodně změněn a svazek I/1 
nakonec vyšel v souladu s metodickými pravidly předchozích svazků. 

178 černobílých reprodukcí je, podobně jako ve svazcích předchozích, 
rozmístěno v textu abecedně bez ohledu na pozici korespondujícího zá-
znamu. Bohužel z důvodů technických a finančních nemohlo dojít k pub-
likování vyobrazení všech vedut. Ve výběru dostaly přednost reprodukce 
nejvýznamnějších vedut a obrazových souborů, nebo veduty významné, 
ale dosud málo známé. Kvalita obrazové přílohy se zlepšila použitím jed-
notného digitálního způsobu zpracování.

V závěru úvodu je podán přehled archivních souborů, ze kterých pochá-
zejí jednotlivá vyobrazení. Nejvíc vedut – 951 – obsahuje fond Benediktini 
Břevnov. Sbírku grafických listů a kreseb uložených v tomto fondu převáž-
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ně z 18. a 19. století založil břevnovský opat Jan Nepomuk Rotter (opa-
tem v letech 1844–1886). Převažují veduty pražské a veduty Mariánských 
Lázní.

366 vyobrazení pochází ze Sbírky grafických listů, kreseb a maleb. Veduty 
jsou obsaženy hlavně v pozdějších dodatcích této sbírky a zobrazují ze-
jména anglické, japonské a blízkovýchodní lokality. Uceleným souborem 
jsou pohledy na místa v Palestině, Egyptě a Núbii, navštívené vévodou 
Maxmiliánem Bavorským při poznávací cestě v roce 1838.

V počtu vedut 288 následuje Archivní knihovna s úplnou řadou vyobrazení 
z díla F. A. Hebera a poté s 280 kusy Rodinný archiv toskánských Habs-
burků, kde převažují zobrazení toskánské krajiny a měst. 

Sbírka map a plánů obsahuje 86 relevantních vyobrazení. Nejrozsáhlej-
ším souborem jsou rukopisné plány farních obcí v Čechách s vyznačením 
židovských obydlí z roku 1727.

Mezi vyobrazeními ze souboru Valdštejniana, který vznikl vyčleněním 
grafického materiálu z kartonů písemností z Valdštejnské knihovny v Dok-
sech v polovině 19. století, se nachází pouze pár vyobrazení většinou 
souvisejících s třicetiletou válkou.

Jasná struktura zápisu a množství rejstříků, které umožňují vyhledávání 
podle několika kategorií, poskytuje široké možnosti využití soupisu pro 
vědecké i soukromé účely badatelům v Čechách i v cizině. V odborných 
článcích avizovaná příprava dalších svazků nás utvrzuje v tom, že dílo 
nezůstane nedokončeným torzem a výrazně přispěje k zpřístupnění bo-
hatého ikonografického materiálu z našich archivů domácí i zahraniční 
veřejnosti. 
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Report on archives 
in the enlarged European Union
Increased archival cooperation in Europe: 

action plan. Elaborated by the National Experts 
Group on Archives of the EU Member States 

and EU institutions and organs at the request 
of the Council of the European Union. 

Luxembourgh, Office for Official Publications 
of the European Communities 2006, 248 s.

Jiří Křesťan

R ecenzovaná publikace, jíž byly obdarovány všechny státní 
a městské archivy v České republice, skončí asi nejednou 
zasuta v regálech archivních knihoven. Jednak v naší zemi 
není mnoho archivářů, kteří vládnou anglickým jazykem, 
jednak se otázky figurující v knížce budou mnohým zdát 

jako odtažité ve srovnání s prozaickými problémy, které musí každý den 
řešit. Příklad českých knihovníků, kteří se naučili rozumět jazyku evropské 
administrativy, zatíženému nezbytným byrokratickým balastem, a začínají 
sklízet plody mezinárodní spolupráce, by však měl vést k tomu, abychom 
věnovali úsilí mezinárodních grémií archivářů adekvátní pozornost. Je 
ovšem otázkou, nakolik k šířeji založené mezinárodní kooperaci vnitřně 
dozrála sama česká archivní obec a nakolik jsou schopni a ochotni ji pod-
porovat odpovědní činitelé oboru.

Zpráva expertní skupiny Evropské unie směřuje do sedmi oblastí archiv-
nictví. Vytyčená struktura je celkem tradiční a zahrnuje následující problé-
mové okruhy:

1) organizace archivního sektoru v Evropě – kromě úlohy samotných 
ústředních archivních úřadů (archivních správ nebo národních archivů) 
se zpráva zamýšlí nad vztahy archivů k evropským institucím a dotýká se 
otázky soukromých archivů;

2) institucionální, technické a odborné aspekty přístupnosti archivů a ar-
chiválií – zde se zpráva dotýká evropského i národních zákonodárství, 
řeší konkrétní otázky vyhledávacích pomůcek a standardů popisu archi-
válií, standardů badatelen, moderních forem přístupu k archiváliím (zejm. 
internetu), hodnocení a výběru archiválií a v neposlední řadě specifik 
spisové a archivní služby;
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3) profesní role archiváře ve 21. století – kromě odborného profilu archi-
váře (strážce paměti společnosti, poskytovatel autentických informací) 
řeší tato kapitola otázky odborného školení archivářů a praktický problém 
uznávání vysokoškolských diplomů v EU;

4) ochrana archivů a prevence proti přírodním a jiným katastrofám, 
což zahrnuje i problémy konzervování a restaurování archiválií a standar-
dů archivních účelových budov;

5) problematika elektronických dokumentů, jejíž součástí je také otázka 
autenticity a dlouhodobého uchování elektronických dokumentů;

6) s tím úzce související plán tzv. e-Evropy, zaměřující se především na di-
gitalizaci archiválií v evropském měřítku;

7) problematika audiovizuálních archivů.

Kromě stručného konstatování současného stavu, respektive „mírného“ 
pokroku dosaženého od rozšíření Evropské unie o nové členské země, 
se zaměřuje zpráva expertů na formulování úkolů, které by měli evropští 
archiváři v budoucnu v jednotlivých oblastech plnit. Tyto úkoly jsou větši-
nou formulovány velice obecně a je navíc otázkou, nakolik se jimi budou 
národní archivní úřady vážně zabývat. Každopádně se právě v naznače-
ných směrech otevírá možnost efektivní mezinárodní spolupráce mezi 
členskými zeměmi Evropské unie v oblasti archivnictví. Velice cenné 
se v tomto kontextu jeví informace o zamýšlených i běžících projektech 
evropských i národních, doplněné odkazy na webové stránky řešitelů. 

Recenzovaná zpráva skupiny expertů, která vznikla na základě rezoluce 
Rady Evropské unie ze dne 6. května 2003, přináší některé podněty, které 
stojí za zamyšlení a za prodiskutování v národním i mezinárodním rámci. 
Jde například o otázku standardů popisů archiválií, o dynamicky se rozví-
jející problematiku elektronických dokumentů, o vyvíjející se otázku ochra-
ny fyzického stavu archiválií, o problematiku soukromých archivů nebo 
o u nás zatím celkem opomíjený problém odborného profilu archiváře. 

Jako národní experti za Českou republiky figurují ve zprávě ředitel odboru 
archivní správy Vácslav Babička a pracovník téhož úřadu Michal Wanner. 
Tito dva muži nesou nyní myslím na svých bedrech převážnou tíhu styků 
s unijními orgány. Jako „další přispěvatelé a asistující experti“ jsou potom 
zmíněni vedoucí pracovník Národního archivu Michal Ďurovič a emeritní 
ředitel Státního oblastního archivu v Praze Bořivoj Indra (ten ovšem „vstu-
puje do Evropy“ v seznamu expertů pod příjmením Borivoj, jméno Indra 
zřejmě redaktorům práce připomnělo pěkné indické jméno Indíra a uvedli 
je bez váhání jako jméno křestní). „Národní“ a „asistující“ experti mohli 
stručně představit Evropě některé pozoruhodné výsledky oboru u nás, 
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především celostátní databázi archiválií a archivů v České republice 
(program PEvA), zkušenosti s výstavbou moderních archivních budov 
a s ochranou fyzického stavu archiválií (zde mohly být prezentovány také 
zkušenosti z povodní v roce 2002).

Zpráva skupiny expertů o archivnictví členských zemí Evropské unie 
se může stát jistou inspirací do budoucna, může ovšem stejně tak zůstat 
jen prakticky bezvýznamným slohovým cvičením. Je určitě škoda, že u nás 
poněkud usnula myšlenka, že by pracovaly při odboru archivní správy MV 
expertní odborné skupiny, které by vyhodnocovaly podněty z evropských 
centrál, reagovaly na jejich požadavky a obohacovaly evropské archivnic-
tví o naše zkušenosti. Jen samotní archiváři a resortní řídící pracovníci 
rozhodnou v blízké budoucnosti, nakolik budeme schopni využít šance, 
kterou nám nabízí sjednocující a rozšiřující se Evropská unie. 
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České vydání románu 
Alexandra Dumase st. 

„Rytíř de Sainte-Hermine“
Jan Kahuda

L iterární událostí roku 2005 se bezesporu stalo knižní vydání 
dosud nevydaného románu Alexandra Dumase st. dějově 
zasazeného do Francie v době Napoleona I. Le Chevalier 
de Sainte-Hermine v pařížském nakladatelství Phébus. Ne-
dokončený rukopis, který připravoval A. Dumas v posledních 

letech svého života, čítá bez mála 1000 stran textu. Jeho první část byla 
vydávána na pokračování v roce 1869 v deníku Le Moniteur universel, 
pokračování již nebyla publikována. Kritické vydání románu uzavřelo pat-
náctileté bádání významného dumasovského badatele a editora Clauda 
Schoppa, který prováděl heuristiku ve francouzských i zahraničních archi-
vech a knihovnách.1 Díky této heuristice mohl nejen objasnit genezi celého 
románu, mohl si i dovolit rekonstruovat část poslední kapitoly. 

Poměrně rozsáhlá část osobního archivu Alexandra Dumase st. je ulo-
žena rovněž v  Národním archivu ve fondu Rodinný archiv Metternichů, 
část Francisco-Georgicum. Jedná se o kolekci 56 rukopisů A. Dumase 
(některé z nich jsou Dumasovými autografy), které darovala Dumasova 
dcera Marie Alexandra Petelová v roce 1868 svému příteli Richardu Met-
ternichovi, tehdejšímu rakouskému vyslanci v Paříži. Dumasovu pražskou 
pozůstalost objevila pro světovou literární vědu česká romanistka Maria 
Ullrichová, která rovněž zpřístupnila popis veškerých rukopisů.2 Mezi ru-
kopisy nalezneme i fragment románu o rytíři de Sainte-Hermine. Jedná se 
25 listů Dumasova autografu o rozměrech 21 x 27,5 cm označených Du-

1 Dumas, Alexandre. Le chevalier de Sainte-Hermine, texte établi, préfacé et an-
noté par Claude Schopp, Paris 2005, 1075 s.
2 Ullrichová, Maria. En suivant les traces ď Alexandre Dumas père en Bohême, 
Praha 1976, zde též edice některých dopisů A. Dumase a jeho dcery Marie. 
Základní data o jednotlivých rukopisech též Hoffmannová, Jaroslava. Soupis 
rukopisů ve fondu Rodinný archiv Metternichů, inventář SÚA, Praha 1992, 
s. 22–30; kolekce Dumasových rukopisů viz Národní archiv, fond Rodinný archiv 
Metternichů – Francisco-Georgicum, inv. č. 2710–2769.



2007
Paginae 15

552

Kahuda J ."
Alexandr  Dumas s t .

masovou rukou názvem Hector de Ste Hermine.3 Je potěšitelné, že české 
vydání románu v nakladatelství Baronet (překlad Dana Melanová) násle-
duje pouhý rok po francouzském vydání.4

Národní archiv spolupracuje již delší dobu s Claudem Schoppem při pří-
pravě kompletního kritického vydání Dumasova díla. Podklady ve formě 
kopií archiválií a popisu rukopisů byly poskytnuty při vydání Dumasova 
nejrozsáhlejšího románu Pařížští mohykáni,5 nejnověji pak při vydání ro-
mánu Bílí a modří.6

3 NA, RAM-FG 2710.
4 Dumas, Alexandre. Rytíř de Sainte-Hermine, Praha 2006, 974 s.
5 Dumas, Alexandre. Les Mohicans de Paris, Paris 1998; rukopis NA, RAM-FG 
2741.
6 Dumas, Alexandre. Les Blancs et les Bleus, Paris 2006; rukopis NA, RAM-FG 
2721.
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Ivo Barteček – Zdeněk Šamberger 
(eds.): Ad honorem Josef Polišenský 

(1915–2001)
Olomouc – Ostrava, Univerzita Palackého 

v Olomouci – Repronis 2007, 374 s.
Jiří Křesťan

V rámci mezinárodního knižního veletrhu „Svět knihy Praha 
2007“ byl dne 4. května prezentován sborník, věnovaný 
památce významného českého historika a archivního bada-
tele prof. PhDr. Josefa Polišenského, DrSc. (16. 12. 1915 
– 11. 1. 2001). Vydání sborníku se ujala Filozofická fakulta 

Univerzity Palackého v Olomouci především v osobách svého děkana Ivo 
Bartečka a odpovědného redaktora sborníku Tomáše Motlíčka. Josef Po-
lišenský je nesporně osobností, těšící se trvale v tuzemských odborných 
kruzích mimořádnému respektu, osobností výjimečnou i svými vztahy 
k vynikajícím představitelům světové historiografie, kteří jej ostatně vyso-
ce cenili. Sborník již okolnostmi svého vzniku navozuje další sympatický 
rys této ctihodné postavy – jeho schopnost vřelé a nezištné lidské komu-
nikace, kterou pěstoval ve vztahu ke svým blízkým. Iniciativa k sestavení 
sborníku vznikla v intimním kruhu tzv. „pátečníků“ – skupiny žáků, kolegů 
a přátel, kteří se po léta pravidelně scházeli v bytě prof. Polišenského 
na Vršovické třídě 99 v Praze (atmosféru setkání, jež se konala v de-
vadesátých letech minulého století, zachytil výstižně ve svém příspěvku 
ve sborníku Josef Tomeš). Z okruhu „pátečníků“ vzešel spiritus agens 
et movens sborníku, emeritní ředitel Národního archivu Zdeněk Šamber-
ger, který se svolením ředitelky archivu Evy Drašarové využil technického 
zázemí tohoto pracoviště k zajištění některých organizačních a adminis-
trativních úkolů, spojených s přípravou publikace.

Do sborníku bylo zařazeno celkem 31 příspěvků, na jejichž vzniku se po-
dílelo 35 historiků, pedagogů a archivářů z České republiky, Dánska, 
Francie, Japonska, Německa, Nizozemska, Španělska a Velké Británie. 
Separátně by měla být v nejbližší době vydána bibliografie prací Jose-
fa Polišenského. Recenzovaná kniha, která svým způsobem navazuje 
na jubilejní sborník, publikovaný k významnému životnímu jubileu koryfeje 
české historiografie (Pocta Josefu Polišenskému: Sborník prací morav-
ských historiků k 80. narozeninám univerzitního profesora PhDr. Josefa 
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Polišenského, DrSc. Olomouc 1996), reflektuje oblasti (zdaleka ne ovšem 
všechny!) odborných zájmů Polišenského, z nichž následně vyzařovaly 
podnětné inspirace pro jeho následovníky i generační druhy. Není určitě 
překvapením, že silně je zastoupena problematika třicetileté války, která 
byla spolu s Komenským životním tématem Josefa Polišenského. Svými 
články do sborníku přispěli k této oblasti bádání Pavel Balcárek, Ivo Bar-
teček, Radek Fukala, Elisabeth Standberg a společnou studií Paul Dukes, 
Alexia Grosjean, Steve Murdoch a David Worthington. Druhou skupinu 
tvoří příspěvky zaměření komeniologického, jež vzešly z dílen Mirjam 
Bohatcové, Jana Kumpery a Nicoletty Mout. Josef Polišenský byl inspirá-
torem zájmu o studia dějin španělsky a portugalsky mluvících zemí u nás. 
Této oblasti věnují pozornost ve svých studiích Tomoko Asomura, Bohumil 
Baďura, Simona Binková, Francesc Torres Marí a Marie Štemberková. Te-
matice casanovské se věnuje Marie-Françoise Luna.

V recenzovaném sborníku nalezneme několik zajímavých příspěvků, 
pokoušejících se hodnotit komplexněji význam Josefa Polišenského jako 
historika či pedagoga (Robert J. W. Evans, Eva a Hans Henning Hahno-
vi, František X. Halas, Miroslav Hroch, Anna Mištinová). Tyto příspěvky 
obsahují celkem četné postřehy memoárové povahy a tak se prolínají se 
vzpomínkovými články, jejichž autory jsou kromě již shora zmíněného Jo-
sefa Tomeše Jaroslav Bouček, Manfred Kobuch, Jiří Lach a Zdenka Vor-
lová-Sobotková. Cenným příspěvkem biografické povahy je článek Miloše 
Kouřila, shrnující vztahy Josefa Polišenského ke Kroměříži. 

V časopise Národního archivu Paginae historiae je třeba zajisté nutno 
zvláště vyzvednout příspěvky, věnované archivním inspiracím Josefa Po-
lišenského. V celistvé míře se o zhodnocení poměru prof. Polišenského 
k archivům pokusil zdařile ve svých dvou otištěných příspěvcích Zdeněk 
Šamberger. Josef Kollmann se zaměřil na podíl Polišenského na rea-
lizaci ediční řady Documenta Bohemica Bellum Tricennale illustrantia. 
Eduard Mikušek připomněl ve své studii kontinuitu zájmu českých histo-
riků o rodinné archivy na příkladu clam-martinického archivu ve Smečně. 
K příspěvkům povahy pramenoznalecké můžeme přiřadit i studii Milady 
Polišenské o korespondenci Bedřicha Schwarzenberga a Jiřího Kristiána 
z Lobkovic.

Sborník k poctě Josefa Polišenského, uvozený hodnotící studií Ivo Bar-
tečky, která se ovšem primárně zaměřuje především na vztahy vynikají-
cího historika k olomoucké univerzitě, představuje nesporně chvályhodný 
ediční čin. Imponující je široké tematické rozpětí příspěvků, dokládající 
neuvěřitelný rozsah odborných i lidských inspirací mimořádné osobnosti 
prof. PhDr. Josefa Polišenského, DrSc. Příspěvky memoárové povahy 
obohacují naše vědomosti o životě a díle vynikajícího historika a před-
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stavují cenný doplněk jeho pamětí (Josef Polišenský: Historik v měnícím 
se světě. Praha 2001). Je nesporné, že recenzovaný sborník se stane 
žádaným titulem, který neujde pozornosti českých historiků, politologů, 
pedagogů a archivářů. Posledně jmenovaní ostatně v osobách Zdeňka 
Šambergra, Josefa Kollmanna, Eduarda Mikuška či Jaroslava Boučka vý-
znamnou měrou přispěli ke vzniku sborníku a jeho odborné úrovni, což je 
konstatování zajisté příjemné.
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